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METAI-VOL. IV. No. 85 

Rusų bolševikai 
įveikiami Lietuvoje 

i - i • 

Leninas siunčia kariuomenę 
ant Budapešto 

TRYS BOLŠEVIKŲ A I N I - i meti' per «W Miiaeha (?) ir 

ŠNIPAS GAVO 10 METŲ 
KALĖJIMO. 

Tarnavo kaizerio kariuomenė
je. 

New York, bal. 11.—flover-
nor saloje disciplinariuose ba
rakuose vra kareivis Henry 

REZIGNUOJA NOTRE DA-
ME UNIVERSITETO 

PREZIDENTAS. 

BAVARIJOS VALSTIEČIAI 
EINA PRIEŠ BOLŠE

VIKUS. 

Jo priežiūroje universitetas pa- Sako, jie bolševikus badu nu 
kilo ir pagarsėjo. 

JOS VEIKIA VISUOSE 
FRONTUOSE. 

150,000 bolševiku siunčiama 
ant Budapešto. 

dunda tolians. 
Bolševikai, nieko nepešę 

Lietuvos fronte, gal briaujasi 
kituose frontųpse, menkiau ap
saugotuose. Tad jie ir gi-
riasi "laimėjimais". 

Stockholmas, ba l 10.—Ber- -,KAAAA t l a ., TT , . . . . . . . , ,, . i 150,000 bolševiku Unganion. lyno laikraščiai paskelbė b*1-1 
vielos rusu bolševiku tflegra- Iš Maskvos skleidžiamos ži
nia.-, kati viena Trockio armija n i os, kari bolševiku vyriausias 
sukoncentruota išilgai Halici- vadas Leninas pasiuntęs Ln-
jos fronto, Černovicų apylin- garijos sostinėn Rudapestan 
kėse. ! AL Samelli, gabiausia mokinį 

Dalis tos armijos jau pasi-liš savo propagandos mokyk-
gaminusi mnršitoti ant Buda- los. 
pešto. Tasai Lenino pasiuntinys 

Kita bolševiku armija, vei- nugarų bolševiku vadui Belą 
J • i • / f . _ . I T . * - •*.... i i . , i . . . i 

Notre Daine, Ind., Imi. 11.— 
Vietos garsaus katalikiško 

Bode. Karės teismo nusprendi-' miivejsiteto^p^eziilentas, kun. 
m u jis ten turės 
šimti metu. 

marinsią. 

Berne, bal. 11.— Bavarijos 
bolševikams Muniehe ir kitur 
nekaip atrodo ateitis. Visas 

kianti Lietuvos fronte, mar
guojanti ant Minsko, (ii tre
čioji—einanti pirmyn ant (Jo-
radony. Pakeliuje bolševikai 
paėmė Sudrinką ir kiek nelais-
vių. Manoma, kad ta armijos 
dnlir u i keliu d i<-n j . : \ , jj*»ks 
Vereseka. 

Ar.nl vokiečiu laikraščiuose 
padėtų pranešimų iš Maskvos, 
Trockis savo eentraliniam so
vietui pranešęs, kad jis, kaipo 
karės komisaras, įsakęs vi
suose frontuose kuoveikiaus 
pradėti ofensyvą ir neatleisti, 
kol bolševikai pasirodvsią vi-
su r pergalėtojai. 

Tuo tarpu Trockio vyrai 
mušami. 

Tr kuomet bolševikų vadai 
giriasi savo armijų padalini
mais visuos*' frontuose ir vi
sokiais "laimėjimais**, iš Kau
no čia pranešama, jog bolševi
kai šiaurinėj Lietuvoj pilnai 
sumušti ir įveikti taip, kad jie 
ta Lietuvos dalį jau naigia ap
leisti ir kraustosi ; šiaurius. 

šiaurinėj Lietuvoj bolševi
kai taip gavo pliekti, kad 
lietuviams paliko visus savo 
sandelius su amunicija ir ka
rės medžiaga, gi patys persi-

NUO VĖSULOS ŽUVO 82 
ŽM06U. 

DIDELI NUOSTOLIAI TEK
ASĖ IR 0KLAH0M0J . 

Kun pranešęs, kad rusu bol-
ševiku sovietas angarams bol-
še vi karus pagelbon siunčiąs 
150,000 kareivių. 

Suprantama, lai aiškus 
'•b!ulTas'\ nes rusų bolšovi-
»..,:. .,,-.. ... y _•, -^.,.,\ ... įį 
niekaip sutvarkyti. 

Bode yra indomus žmogus. 
J is yra vokietis. Prieš kare j 
I.-, • •• ' i ' v* *> i • na c ii a 
nuropoję jis įstojo šios sahes ' 

kariuomenėn. Pakilus karei 
jos iš kariuomenės pabėgo. At
sidūrė Vokietijon ir ten įsto
jo kaizerio kariuomenėn. 

Karės metu Bode gavo ge
ležinį kryžių už pasižymėji
mus ir buvo priskirtas inteli
gentijos tarnybon. Vokiečiai jį 
pasiuntė Amerikon su šnipo 
role. Jam buvo pavesta sunai
kinti Tampico, Meksikoje, ži
balo laukus. 

J is atkeliavo Meksikos. Bet 
bijodamas prarasti gyvybę, iš 
Meksikos perėjo į Suv. Vals
tijas ir čia pasidavė valdžiai. 

išbūti de- ^ r* J ° n a s Cjavanaugli, rezig- ] vargas jiems, kad jie neturi 
HUO* iš užimamos vietos su! prielankumo bavaruose valš-
šių mokslo metų pabaiga. ; tiečiuose. 

Kun. Dr. Cavanaugli rezig- Valstiečiai ligšiol kantriai 
surišta su naujais ka-1 nešė vargus, kuriuos ant jų 

noniškais įstatymais. Sulig tų krovė visokios rųšies socija-
įstatymų ateityje religijiniame listai, pagrobusieji šalies val-
komunistiškąmc gyvenime ku-jdžią savo rankosna. Laukė, 
nigai perdėtiniai kas trys me-Į gal soeijalistai su laiku susi-
tai turi but mainomi. ; prašią. 

Kun. Dr. Cavanaugli Notre Bet kuomet šiandie Munielie 
Dame universiteto prezidentu pakilo bolševikai ir Npasiskel-
išbuvo nuo 1005 metų. Pirm toj bė, jog jie yra šalies valdovai, 
jis buvo Šventojo Kryžiaus se- tuomet valstiečiams kantrybė 
minarijos rektoriumi. pasibaigė. Pasakė, jog gana 

BUVUSIO CARO DĖDį 
PARYŽIUJE. 

Sakosi jis ne kunigaikštis, bet 
• 

visgi aristokratas. 

SAAR KLONIO KLAUSI 
MAS IŠRIŠTAS. 

Vokiečiai nuostolius atlygins 
30 metų laikotarpiu. 

Su pavasariu ima nerimauti 
gamta. 

Paryžius, bal. 10. Taikos 
konferencijos vyriausioji tary
ba Saar klonio klausimą pa-
galians išrišo. Saar klonis ne
bus atimtas nuo Vokietijos. 
Bet iš ten bus pristatomi an
glys prancūzams į Lorraine. 
Tuo būdu vokiečiai atsilv-
gins už sunaikinimą Lens ka-
svklu distrikto. 

Taippat padaryta nuospren
dis, kad už buvusia kare vra 

c i. • 

kaltas buvęs vokiečiu kaize-
ris. Jis turės but patrauktas 
teisman ir teisiamas Belgijoje. 

Galutinai nutarta, kad per 
du sekančiu metu Vokietija 
atmokėtų atlyginimo talkinin
kams 5 milijardus dolierių. 

Tolesnio atlyginimo sumą 
nustatys tarptautinė komisija. 
Tr tasai atlyginimas turės but 
išmokėtas 30 metu laikotar-
piu. 

PASKELBTA APLEIDIMAS 
ODESSOS. 

Dalias, Tex., bal. 10. — Va
kar ir užvakar šiaurinėj dalyj 
Texa>o, pietinėj dalyj Okla-
boma ir dalyj Arkansas val
stijos siautė baisi vėsula, va
dinama tornado. Kiek ligšiol 
sužinota, žuvo 82 žmogų. A-
pie 300 žmonių sužeista. Dau
gelis miestelių išgriauta, daug 
trobų suardvta. 

Su kai-kuriomis vietomis 
negalima susinešti. Xes su
naikinta visokios susinėsimo 
priemonės. 

Paryžius, bal. 10. — Ofici-
jaliai paskelbta, kad talkinin
kų kariuomenė apleido Odes-
są. Tą miestą tuojaus užėmė 
bolševikai. 

PASKELBTA GENERALIS 
STREIKAS RYME. 

Rymas, bal. 10. — Darbinin
kų generalės federacijos tary
ba Ryme nusprendė paskelbti 
genoralį streiką. Streikas turi 
prasidėti kaip šiandie. Strei
ko priežastis nežinoma. 

Paryžius, bal. 10.—čia vieši 
a#> rusų,.caro Nikalojaus 

Romanovo {\(%(U% buvęs didku-
nigaikštis Aleksandras. 

Laikraščių reporteriams jis 
pranešė, kad jis daugiau jau 
nesąs didkunigaikštis, kadan
gi toksai titulas jau negyvuo
ju-

Bet Aleksandras tvirtina, 
kad džentelmanų aristokratija 
visuomet gyvuosianti. Vadina
si, jis prigulįs prie tų aristo
kratų. 

Buvęs didkunigaikštis sako, 
jog rusų caras nesąs tarpe gy
vųjų ir neturįs vilties su juo 
pasimatyti. Tik viena buvusio 
caro motina tikinti, kad jos 
sunūs esąs gyvas. 

ANGLIJA ŠAUKIA LAISVA 
NORIUS PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS. 

Karės laivai plaukia i Juoda 
šias jūres. 

J is daug rašo čia išleidžia- to mulkinimo žmonių, 
mame magazine Ave Maria.! j ) a ] m r bavarų valstiečių są-
Jam prezidentaujant universi-, j l l T l g a paskelbė'savo manifes-
tetas išaugo į milžinišką įstai-jtą. Manifeste sakoma, jog val
gą ir dar labjaus pagarsėjo.Ltiediai užblokuoja Municlią ir 
Čia mokosi jaunimas iš visų Į Augsburgą, kur šeimininkau-
valstijų. Čionai moksluose pra-j j a bolševikai. Į tuos ir kitus 
silavinti suvažiuoja vyrų ir UI bolševikiškus miestus valstie-
kitų šalių. (

v.jai patys negabensią nei ki 
Pilietiniam gyvenime kun. .tiems neleisią gabenti jokių 

vra žinomas Į grudų, jokio maisto. 
Tą blokadą, manifeste sako

ma, valstiečiai taip ilgai pa-
laikvsia, kol neišnvksia iš ten 
bolševikai su savo visomis te-
ori jomis'. 

Bavarijos bolševikai! 
jungiasi su rusų 

bolševikais 
Kares metu mūšiuose žuvį 

32,292 amerikonu 
BAVARIJOS BOLŠEVIKAI 

SUSIDEDA SU LE
NINU. 

Dr. Oavnnaugli 
kaipo garsus oratorius, turi 
tarptautinę Reputaciją kaipo 
garsus mokytojas ir veiklus 
aunimo vadovas. 

PLENUOJAMA SUTVAR-
KYTI INDUSTRIJINĮ 

STOVĮ. 

Sugryžęs prezidentas tuojaus 
sušauksiąs konferenciją. 

Washington, bal. K).—Darbo 
departamentas paskelbė, kad 
gaminami pienai sutvarkyti 
šalies industriją taip, kad tuo-
mi butų patenkinti kaip dar
bininkai, taip darbdaviai, kad 
išnyktų visokie dabartiniai ne
rimavimai. 

Kaip tik sugryž iš Europos 
prezidentas AVilsonas, tuo
jaus bus sušaukta tuo tikslu 
konferencija, kurioje bus pa
daryta programa tvarkyti 
šios šalies industrijinį gyveni
mą. 

Manoma, jog didesniuose in
dustrijos centruose bus suor-

UKRAINA PRAŠO WILS0 
NO PAGELBOS. 

Copenhagen, bal. 10.—Čionai 
lankosi vakarinės Ukrainos 
valdžios misija. Anot jos, ta 
valdžia pasiunčiusi preziden
tui Witsonui prašymą pagel
bėti kovoti prieš bolševikus. 

Ukrainų prašyme pažymi
ma, kad lenkai sakosi ten ko-
voją prieš bolševikus. Tas ne
tiesa. Lenkai tik tuo prisiden
gia. J ie nori užgrobti dides
nius Ukrainos plotus. 

METODISTAI NUPIRKSIĄ 
SALIUNUS. 

ganizuotos lokalės tarybos, į 
Londonas, bal. 10. Angli- kurias ineisią lygiai darbinin

kų ir fabrikantų atstovai. 
Taip pat spėjama, jog visur 

bus įvesta aštuonios valandos 
darbo dienoje. Pagal iaus bus 
stipriai nustatyta mažiausia 
darbininkams užmokestis. 

jos karės ofisas paskelbė karš
tą atsiliepimą į buvusius ka
reivius, ragindama juos įstoti 
laisvanorių armijon, keliauti 
šiaurinėn .Rusijon ir tenai pa-
liuosuoti dabartine veikiančia 

-4 t prieš bolševikus anglų armi-
ją, kuri didžiai pavargusi ir j MAGDEBURGAS ATIMTAS 
reikalauja atsilsio. 

Atsiliepime sakoiųa, kad bū
ti} geistina, idant į laisvano-

NUO BOLŠEVIKŲ. 

Boston, Massv bal. 10.—Vie
tos metodistai (sekta) sugal
voję įsigyti saliunų trobas, 
kuomet bus uždrausta parda
vinėti svaigalai. Tuose buvu
siuose saliunuose jie intaisy-
sią žaismes ir pardavinėsią 
minkštuosius gėrimus. Su
prantama, tuo keliu mėginsią 
padidinti ir sau tikinčių skait
liu. 

BRITANIJA PADARĖ PRE 
KYBOS SUTARTĮ SU 

ISPANIJA. 

Madridas, bal. 11.—Ispani-
Naci jo-1 ja padarė prekybos sutartį su 

sutarties, 
Berlynas, bal. 11, 

rius atsišauktų išlavintieji ka- nalės valdžios kariuomenė be! Britanija. Sulig 
reiviai. Nes tuomet nebūtų jo-1 didelių sunkenybių inėjo mie- Britanijon bus importuojami 
kio trukdėsio. j s tan Magdeburg. Kaikuriose ispaniški apelsinai, gi iš Bri-

Prancuzų karės laivai nu-! gatvėse pasipriešino bolševi-
plaukė į Juodąsias jūres. į kai. Bet jie tuojaus buvo nu-

Bolševikai paėmė miestą 
Mariupolį ties Azovo jūrėmis. 

malšinti. 
Po to visam mieste atgai-

Tena i j i e užgrobė apie 63,000 vintą senobinis gyvenimas, 
tonu anglių, kurių talkininkai ! Darbininkų didžiuma sugryzo 
nesuspėjo prašalinti saugion I prie darbų. 

tanijos Ispanijon pristatoma 
anglies po 150,000 tomj kas 
mėnuo. 

vieton. 

Topeka, Kas., bal. 11.—Piet
vakarinėj Kansas valstijos da
lyj užvakar daug prisnigo. 

Bolševikai laikosi prie tilto 
skersai upės Elba. Kadangi jie 
grūmoja suplaišinti tiltą, tad 
valdžios kariuomenė prieš 
juos neveikia smarkiau. 

VĖSULOJE ŽUVO 6 
ŽMONĖS. 

Durant, Okla., bal. 10.—Per 
šitą pavietą praūžė baisi vė
sula. 6 žmonės užmušta ir 
daugelis sužeista. Daug tro
bų apgriauta. 

streikuoti, bet streikan 
kviesti visų Vokietijos banki 
darbininkus. 

Jie patys po to sustreikavol 
Nežinia, ką jiems gali duoti j B ^t kitų miestų bankų darbi 

ninkai, turbūt, nemano sekti 
jų pėdomis. 

Berlynas, bal. 11. Anot Kariuomenė Kruppo įstaigos 

tas caras. 

vietos laikraščių, Bavarijos j 
bolševikų valdžia Munielie už-' 
mezgusi diplomatinius ryšius 
su Rusijos bolševikų valdžia ir 
atsidavusi Lenino, to naujos 
rųšies kruvinojo autokrato,; 
globon. 

Aną dieną Leninas iš Mas
kvos bevieliu telegrafu buvo į 
paklausęs savo mokinio, unga- j 
ru bolševiku vado Belą Kun, 
kas veikiasi Bavarijoje. Sakė j 
jis girdįs apie bavarų bolše
vikų veikimą tik iš laikraščių 
žinių. 

Tad Belą Kun paragino ba
varų bolševikus pranešti Le
ninui, jog jie su jo valdžia už
mezgą diplomatinius ryšius. 
Taigi jie gyvuoją ir veikią. 

Bavarijos valdžia Bamberge. 
Pirmutinė Bavarijos valdžia 

iš Municho persikraustė Bam-
bergan. Mažai kuo ta valdžia 
yra geresnė už bolševikus, vis
gi jinai buvo pakenčiama. 
Nors soči jai istiška, bet ne
vartoja tokių kvailų savo teo
rijų ir negriauna tautinio gy
venimo. 

Tos valdžios galva yra so-
cijalistas Hoffman. Bamberge 
balandžio 8 d. pradėta Bava
rijos seimo sesijos. Kaip val
džia, taip seimas pasitiki, 1*ad 
didžiuma bavarų nusisuks nuo 
bolševikų. Tr tie, nieko nepešę, 
patys išnyks. 

Savo pasitikėjimą paremia 
tuo, kad gauna daugelį tele
gramų ir laiškų, kuriuose iš
reiškiama lojališkumas kabi
netui ir seimui. 

Gauta žinių, kad Krup] 
įstaigas Essuose, kur streikuok 
ja bolševikiški darbininkai 
užėmė valdžios kariuomenė, u 
staigi) vartuose kareiviai susj 
tatė kulkasvaidžius ir armotasj 
nes manoma, kad bolševikai 
mėgins atsiimti savo pozicijai 
įstaigose. 

Essų gyventojai veikia benj 
drai^su kariuomene prieš bot] 
ševikus. 

Delegacija Viennoje. 

Berlvno vokiečiu valdžii 
Viennon pasiuntė savo dek 
gaeiją reikale vokiečių Austril 
jos prijungimo prie Vokieti! 
jos. 

Poznaniuje lenkai turėj 
lenkų nepriklausomybės-
minėjimą. Didelių manifešti 
cijų metu mieste lenkai sunafl 
kino Bismarcko ir kaizeri 
AVilhelmo 1 stovvlas. 

• 

Badene taippat bolševikj 
pakelia galvas. Valdžia imasi 
priemonių, kad pakilusleirij 
bolševikams kuoveikiaus pi 
daryti galą. 

SUV. VALSTIJŲ NUOST< 
LIAI KARĖJE. 

Nežinia kur pražuvusių 
4,900 kareivių. 

Streikas Brunswicke. 

Brunswicke bolševikai pas
kelbė sovietų respubliką ir 
tuojaus po to paskelbė gene
ralį darbininkų streiką. 

Bruns\vicko bolševikai į-
kalba tamsiems darbininkams, 
kad vokiečių bolševikai kuo
veikiaus susidėtų su rusų bol
ševikais. Nes, sako, tik tokiam 
susidėjime esąs Vokietijai tik
ras " išganymas' \ 

Streikuoja bankų darbininkai 

Čionai sustreikavo visų di
džiulių bankų darbininkai. Jie 
reikalauja didesnių sau algų. 

Aną dieną organizuoti ir ne
organizuoti bankų darbininkai 
turėjo susirinkimą. Padaryta 
rezoliucija ne tik patiems 

Washington, bal. 11.—Karėj 
departamentas paskelbė nu< 
dugniai prežiurėtą ir patikrų 
tą šios šalies kareivių nuoste 
lių karėje sąrašą. 

Sulig to sąrašo yra: 
Užmuštų mušiu metu (j 

imant ir žuvusius jūrėse 381 
32,292 vyru. 

Mirusių nuo žaizdų 13,420^ 
Mirusių nuo visokių Iii 

22,505. 
Žuvusių įvairiuose nelaj 

minguose atsitikimuose 4.08{ 
Sužeistų mūšių metų (! 

nuoš. jų pasveiko) 195,902. 
Nežinia kur pražuvusių 

900. 

KITAS BAVARIJOS MIE! 
TAS SOVIETŲ RAN

KOSE. 

Berlynas, bal. 10. — Mies 
Schweinfurt, Žemesnėj Frat 
konijoj, arti "NVurzburgo, J>\ 
skelbta sovietų respublika. 

http://Ar.nl
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{Yra ko pasidžiaugti 
Lietuva jau respublika! Lie

tuva turi savo prezidentą! 
Mjietuvos respublikos nrezulen-
v a s prisiekė šalies konstituci-

Tokie ir kitokie šauksmai 
p iand ie dedami uiusų lai knis

liuose. Matant ir skai tant to
kius prakilnius pranešimus, 
įenoromis skverbiasi mintis, 
kr tai na I i I uit teisybė. 

Bet tai yra įvykęs faktas. 
į b lusą t ė v y n e p o <li<]žiii v a r g i } 
>er šimtmečius išnaujo atgijo, 
•asiskolhi'' nepriklausoma <le- n« r> i i 
lokratinė šalis. Niekieno n f i tew * f e e * O l a n d . 

Nes sulaukėme didelės šventės. 
Ateinantį Verbų Sekmadienį 
ir Išganytojo Prisikėlimo iš 
numirusių šventėje (Velyko
mis) muši} bažnyčios išeivijo
je tur i prisipildyti pilnos žmo
nių. Turime padėkoti Dievui 
už Tėvynės Lietuvos prikėli
mą iš numirusių. Tur ime pa
sižadėti, kad mes savo nepri
klausomą Tėvynę ginsime, jos 
neapleisime, ja i visuose jos 
reikaluose pagelbėsime. Ap
saugosime ją nuo socijalistų 
bolševikų ir visų kitų nenuo
ramų, norinčių ja, pavergt i . 

Bet nepamirškime dar vieno 
daikto. Je i p i rmiau musij Tė
vynei buvo labai reikalinga 
niusŲ pagelba, tai šiandie ji 
to reikalauja dar labjaus: At
gimusiai valstybei daug visko 
reikia. Nes ji nieko nerado. 
Reikia ja i viską taisyties ir 
podraug nuo priešininkų gin
ties. 

(Ji tų priešininkų Lietuva 
tur i daug. I r j ie visi darbuo
jas i už mūsų Šalies pavergi
mą. J i e dės pas tangas su
gr iaut* Lietuvos respubliką ir 
panaikinti jos nepriklausomy
be. 

Bet jei mes įstengėme pa
gelbėti Lietuvai pakilti , įsteng
sime ją i r remti. Nebaisus bus 
Tėvynei jokis priešininkas, 
jei mes, lietuviai katalikai, ir 
toliaus, ir visuomet dirbsime 
kaip ligšiol didžiausioj vieny
bėj ir .sutikinu4. Laimėsime 
daug, jei mes neklausysime 
visokių šikšnosparnių, bet 
klausysime mušu katalikiškos 
visuomenės veikėju, savo pra
kilniu vadovu. 

Darbo yra daug.Imkimės to 
darbo stropiai . Dievas mums 
padės. 

Prancūzų Spauda ir Lietuvą. 
Nesenai prancūzai beveik 

visai tylėdavo apie Lietuvą. 
1917 metais Šveicarijos lietu
vių pastangomis pas idarė tiek, 
kad r imt anie Paryžiaus dien
raštyje Le Temps ėmė regulia
riai rodytis žinių apie Lietuvą. 
Dažniausia ta t buvo pačių lie
tuvių paduotosios žinios. Da
bar Le Temps^jau i r pa t s Lie-

lius į Liepojų paliuosuotas iš
tisai, kad daug šarvuotų t rau
kinių a t imta ( turbūt iš bolše
vikų), kad žadama paimti Jei
gu vą (Mintaują) , kad paliuo-
suoti iš po bolševikų žmonės 
neapsakomai džiaugiasi. . To
liau eina pranešimas iš Didžio
jo Lietuvos štabo, kad lietuvių 
kariuomenė išmetė bolševikus 

aržomi, laisvi Lietuvos pilie-
iai išsirinko prezidentą. l»a-
indžio 4 dieną pirmasis Lie-
pvos respublikos prezidentas 
aune buvo prisiekdintas. 
Kas čia dabar gali apsakyti 

>kią didelę Dievo malonę, kil
iąja ap te ik ta mūsų Tėvynė! 
Bet Lietuva buvo to reika-

^nga. Per šimtmečius jos vai-
i ai buvo ištikimi Dievui ir 
ažnyčiai. (Ii ištikimuosius 
nones už jų silpnybes Die-
s kadi r pabaudžia, tečiaus 
nekilome* neapleidžia. Ne

leido Augšeiausias Lietuvos; 
oiuęt jos priešininkui mėgi-

jos vaikus istautinti , kuo-
et šalį teriojo piktos žmonių 

dvs. 
Buvusios baisios karės metu 
etuva. rodėsi, bus nušluota 
o žemė> paviršiaus, kuomet 

s gyventojai buvo išblaškyti 
visą pasaulį. Palietė Lie-

vą badas ir visokiausios li-
s. 
Bet mūsų sodietis visas lai-

kentėjo, padėdamas viltį 
evuje. Ka ip per ilgus šimt-
eius, ta ip karės metu jis 

ė apgriautą bažnyčią, mel
ši, prašė nuo Augščiausiojo 
gimylėjimo. Armotų baubi-
•> metu jis posenovei pureno 
Bele. \Y<- tki «ipė \\< domos 
išsigimėl i u, pasi vaid inusių 
ūkiais vargdienių žmonių 
tarėjais, tuščius pažadėji-
16. Nėjo jis sugedusiais 
lševikizmo keliais. 
Bet st ipriai j is laikėsi savo 
čių palikimo. Tr užtatai 
igščiausiasis jo neapleido, 
nlovanojo jį laisvo. Davo 
n išminties rupinties nuo
giais reikalais. J o tėvynei 
rrąžino nepriklausomybę. 
Tad šiandie galima drąsiai 
[liepti, kad Lietuva prisi-

iš numirusi u. 
r a ko mums džiaugties. 

Paskutinis numeris lenku 
laikraščiu F ree Poiand (Lais
va Lenkija) sukelia keletą 
liūdnų minčių, ir, prisipažili
kim atvirai , pavydo. Visas 
są si u vinys, išėjęs Jo* kovo, 
1919 m., pavestas Lenkijos 
ūkės reikalams. Pirmutinis 
s traipsnis kalba apie Lenkijos 
žemės t u r t u s : kasamąsias 
anglis, žibalą, ozokeritą, d r lį
sk:}, potašą, geleži, cinką; švi
ną, sierą ir triobų statomąją 
medžiagą. Lenkai surinko ži
nias kur ir kaip daug tų da
lyku y r a ' j ų žemėje. Tos ži
nios y ra paduotos aiškiai ir 
sumaningai , patvir t intos skait
linėmis. 

Toliaus kalbama apie verpi
mo, audinio ir mezgimo pra
mones Lenkijoje, č i a surinktos 
žinios, kiek žmonių tuos dar
bus dirbo ir už kiek pinigo 
parduodami jų išdirbiniai. 

Lenkija taip-gi apskaitė sa
vo geležinkelių ilgumą ir ver
tę. Čia ji , žinoma, pasisavino 
netiktai liniją iš Suvalkų į 
Margrabavą, bet žada pasta
tyti liniją iš Vilkaviškio į 
Suvalkus, lyg ta t butų jos že
mėje. 

Apsvars tę elektriškas savo 
žemės išgales, lenkai eina pr ie 
žemdirbystės. I r čia į savo 
skaitlines jie į t raukia taip-gi 
Lietuvą su Baltgudiją. 

.Mums nenaujiena, kad 
Lenkai savinasi mųs žemes. 
Bet liūdna, kad mes nesame iš
tyrę savo šalies ta ip, kaip 
kad lenkai, ištyrė savąją. Len
kai savo reikalus varo su mo-
kslo ir ištyrimo priemonėjuis, 
o mes tų ginklų neturime. To
dėl mes pasirodome silpnesni 
už juos ir jie laimi. 

I tą moksliško savo šalies 
ištyrimo pusę lenkus pakreipė 
Polisu National Council of 

tuvą skaito t a r p Europos tau- j iš Varėnos, gulinčios už GO ki 
tų. 

Pėtnyčioje, 28 vasario, ; Le 
Temps rašė a])ie karės frontus 
buvusioje Rusijoje ir tame re
dakcijos straipsnyje ši taip iš
s i t a rė : ' 'Talkininkų karės lai
vų atplaukimas (į Baltąją ju
rą) ir vis tolesnis vokiečių 
kariuomenės pasi t raukimas pri 
davė dnjsos Suomijai (Finlan-
di jan) , tistonijai, Livonijai ir 
Lietuvai. J o s pasijuto išliuo-
suotos i r v i s a s savo pas tangas 
suvienijo prieš bolševikus". 

Antroje pusėje kovo mėn. 
minėtasis dienraštis apie mus 
ėmė rašyti beveik kasdien. 
Ta ip 17 kovo j is sako gavęs 
žinią iš Lietuvių spaudos biu
ro, kad IT) kovo, t. y. užvakar, 
netoli Vievio šimtas bolševiku 
apsupo aštuoniolika lietuvių 
kariuomenės žvalgu. Tie neap-
sėmė padėti ginklų ir kovojo 
iki paskutinąjai. J i e paguldė 
apie 50 bolševiku, bet patys 
tapo išžudyti visi. Bolševikai 
j iems iškasė didelę duobę i r 
pašautuosius vilko į ją. Kai-
kurie da buvo gyvi. Bet bolše
vikai juos užkasė su jų gink
lais. Ant rytojaus aplinkiniai 
žmonės atkasė tą vietą. Kai-
kurie lavonai da r buvo šilti. 

18 kovo Le Temps rašė paty
ręs išBazilėjos, kad Kaunan 
atvyko talkininkų pas iū to j i 
misija su tikslu ištirti , kas da
rosi Lietuvoje. Tą komi-?* ją 
p a s i t i k i Lietuvon valdį įos 7 al - pie santikius Lmfcuviu su Len

kais ir r a šo : "L ie tuv ia i trokš
ta, kad ją teisės Lietuvoje bu
tu taip gerbiamos, kaip j ie 
gerbia Leitkty teises Lenkijo-

>tovai. 
20 kovo tas pats dienrašt is 

deda antgalvį "Lie tuv iu Ka
riuomenės pas isekimas ' 1 ir pa
žymėjęs, kad žinia pareina iš 
Lietuvių Agencijos telegra
mos, paduoda, jog Kurlandi-
joje ir Lietuvoje p radė ta vi
satinė ofensyva, kad bolševi
kai sumušti visoje šiauri nė jo 
Lietuvos dalyje, kad geležinkt 

lometrų į pietus nuo Vilniaus. 
Ten teko lietuviams visas bol
ševikų ambulansas( kilnojama
sis ligonbutis) su įrengimu ir 
daug svarbios medžiagos, kad 
bolševikai t raukiasi atgal visu 
frontu. t 

21 kovo paminėta Lietuva, 
rašant rašant apie Lenkus. 

Dienraštis L a France paduo 
da platų aprašymą su pagyri
mais autoriui ir veikalui Mep-
liibosetb. Tą operą parašė lie
tuvis Oskaras W. Lubicz-Mi-
losz. J o gabumai ir jo tauty
bė smarkiai pažymėti dienraš
tyje, aprašant tos operos lo
šimą didžiajam Odeon'o teatre, 
Paryžiuje. Opera parašy ta ir 
atlošta prancūziškai. Iš paduo
tų ištraukų matyt, kad mes, 
turbūt, negalėtume jos statyti 
scenon. Vietomis Dievo vardu 
tariami J i išniekinantieji žo-
džiai. Tą pati opera ir jos lo
šimas aprašyt i dienraštyje Le 
Paya, 

Nežinomas mums p. Dran
gas savait iniame laikraštyje L1 

Kurope Nouvelle (Naujoji Eu
ropa) patalpino gražų, gerą ir 
ilgoką straipsnelį apie Lie-
vą. Autor ius tenai prirodi
nėja, kad talkininkai, (leisda
mi i r neduodami Lietuvai pa-
gelbos, daro didelę politišką 
klaidą. St ra ipsnis .labai gerai 
parašvtas . 

Pabaigoje autorius kalba a-

J« • » r 
Čia minėtieji pavyzdžiai pa

rodo, kad Lietuviai v i sg i su
gebėjo užimti vietą viešoje 
prancūzų opinijoje. .Mus žino 
Amerika ir motus pr i tar ia . 
Mus žino Prancūzija ir ien-

sumanytojų ir rėmėjų projek
tuojamojo pradžioje 1916 me
tų leisti laikraščio " L i t a u e n , " 
kuris turėjo skleisti Lietuvos 
neprigulni3rbės idėją Vokieti
jo j . 

" P rūsų Lietuviu B a l s a s " 
išeina t r is kar tus į savaitę. Vė
liaus žadama leisti kas antrą 
diena. Lietuviu Tarvba mano 
t a i p g i leisti Vokiečių kalboj 
laikrašti, 

I I I . 

Laikrašt is " D a b a r t i s , " or
ganas Vokiečių valdžios, ėjęs 
nuo rudenio 1915 pradžioje 
Tilžėje, paskui nuo 1916 metu 
K a u n e , po paskelbimo armis-
tice ir revoliucijos, Vokiečiu 
Kareiviu Tarybos perkeistas į 
" N a u j ą Gadynę" , su pabaiga 
šių metų visai sustojo ėjęs. 
Tuo-pat laiku paliovė ėjęs ir 
vokiškasai, buvęs Prūsų val
džios organas, " K o w n a e r Zei-
t u n g . " , i 

IV. 

Veikimas Prūsu L. Tarvbos 
sukėlė neišpasakytą triukšmą 
vokiečių tarpe . Kareiviu Ta
ryba, kuri dabar viešpatauja 
Rytprūsiuose, nes lietuviai 
valstiečiai į vokiečių rėdą ne
nori kištis, lietuvių judėjimui 
nėra prielanki. Ieško ir užlai
ko lietuviškai kalbančius šni
pus pr ie pačtos i r p r ie telefo
nu. 

Kytprusiuose po miestus ir 
po sodžius yra laikomi mi
tingai, verbuojami kar ia i į 
Kraš to Apsaugą. Bijomasi 
mat rusiškųjų bolševikų ir len
ku. Nevien lietuviai, ir vokie
čiai į tą apsaugą nenoriai į-
stoja. Prūsų lietuviai stačiai 
pažvelgia, kad apsauga vyriau
siai yra tveriama prieš Lietu
vius. 

ŠALIN SKAUSMAS! 
Builuiiias sveiku, darbe rasi *iiiaguinn, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butą. 

Ki«kvt*iio priederme yra saugot save nno ligų. Turint ia'ti rr n«bHndant 
ji prašalint, gali ifalvystyt i pavojingą ligą. lleukianus nikaterejiniaa 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P A I N -
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose, išgydymui šalčio krutinėję, skausmu donose ir nuga
roje, romatizms. ir neuralgija, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Kzpeller irs geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eipeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISO 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai už bonkute. . 
Gaunamos visose aptiekose ar" tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTBR & CO., 
74—80 VVash-rrgton St., 

New York. 

BUTTERNOT BREKD 
pagaminta svariausioj kepykloje visos* Valstijos. 

Tai yra protinga priežastis, delko Jus ir Jūsų šeimynos nariai turi 
pirkti ir vartoti šita nepaprasta duona—midų noru—prie kiekvie
no valgymo—kasdieną. 

Žmonės nevalgo duonos tiek kiek reikėtų. Jeigu valgytų tai butų ma
žiau vidurių sugedimų, mažiau galvos skaudėjimo, mažiau blogo upo. 
Valgykite daug duonos—Bl'TTER-Nl'T DUONOS. Ta duona duoda 
sveika raudonų kraują, stiprus raumenis, aiškias aki*s, gerą virški
nimą—vienu žodžiu tai yra labjausia atsakantis žmogui valgis. 

Argi del Jūsų nieko nereiškia tas faktas, kad B l TTEK-Nl'T pa
gaminta švariausioje kepykloje iš visos Valstijos? Turi reikšti šį-lą. 

O tai reiškia, kad ir duona švari. Atsiminkite tai. Niekur negauki
te švaresnės ir tikresnės duonos, kaip B l TTKR-NIT DUONA. 

Jeigu dar jos nevartojate. tai pamėginkite. Neapsigausite. Jūsų 
groserninkas turi kasdieną šitos malonios šviežios duonos. Nusi
pirk kepalėlį šiandieną. Priprask valgyti dunos. Tai geras paprotys. 

SCHULZE BAKING CONPANY 
ATVDA VAIKAMS IK MKUGINOMS!— Pa

klausk savo groseriiinko kaip gali uždirbti 
$50.00 arba vienais šimtų tų mažesnių sumų pi
nigų savo litiosamc laike. lengva.i Pasiskubin
kite ir snsižinokite su savo grocerninku .ŠIAN
DIENA — juo greiėiau tuo geriau. Kitas kontes-
tas užsidaro gegužio i-nia. 

UETUVOS mmm 
PRANEŠIMA! Iš KARO 

LAUKO. 

Į šiaurės vakarus ir į vakarus 
nuo Vilniaus. 

Nieko ypatingo. 

Į pietų vakarus nuo 
Vilniaus.: 

Ona Cesnieaė 1.00 
Zuzana Yadrilavieionė . . 1.00 
Ona Kazakevičiūtė 1.00 
smulkesnių aukų 8.60 

. , mušu ka

lis nuo Kaišctlorio per Šiau 'kanis pr i ta r ia . 

IŠ PRUSįl LIETUVOS. 

Prūsų lietuviai nedalyvavo 
rinkimuose Į Vokietijos Sei
mą. Visu P rūsu Lietuvos Vals-

fc V f 

eių Skyrimo Draugijos nutarė 
atsisakyti nuo Vokiškojo i r 
Prūsiškojo Reichstago Ir 
Landtago skyrimą, kur ie atsi
liko 19 ir 20 Sausio, šių metų. 

Priežast is Prūsų Tautinė 
Taryba paduoda sekančias: 
L Kadangi Vokiečiai ikisiol 

mūsų teisių neatbojo. 
2. Mūsų kalba t apo iš moky

klų išmesta* Mūsų peticijos 
i r deputacijos del sugrąži
nimo tikėjimo pamokų mo
tinos kalboj liko be atboji-
mo. 

3. Mūsų kalba buvo nobojaina 

Aonerica (Lenkų Tautos Tary
ba Amerikoje) , kuri išleidžia 
minėtąjį laikraštį F r e e Po
iand. Kitataučiai , žiūrėdami i 
tos lenkų tarybos darbus, pri
pažįsta, kad jie vedami tiks
lingai sulig dabart ini o mok
slo taisyklių. Todėl ir svetim
taučiai žiuri į lenkus, kaip 
į subrendusią tautą, kuri ne
gaišina savo jiegik sumany
mams be tikslo i r svajonėms, 
suėdančioms tautos turtų be 
naudos. 

ir-gi urėduose i r gude* 
4. Pagal draugysčių zukonų 

muins buvo uždrausta su-
sidėjimuose var tot i lietuvių 
kalbą. 
Tai buvo dangun šaukianti 

neteisybė. Dabar Vokietija su
griuvusi. Vokiečiai savo val
stijų sugriovė, vokiečiai lai jų 
ir atbudavoja. Mes nenorim j 
jų dalykus kištis. Todėl, mes 
savo kandidatus į jų dabar su-
sidavadijančius seimus nesta-
tom ir skyrimuose ncdalvvau-
sim. 
Lietuvių Skyrimo Draugysčių 

Komitetas. 

I I . 
Nuo 15 d. sausio Prūsų Lie

tuvių Taut inė-Taryba pradėjo 
išleidinėti savo organą *: P rū
sų Lietuvių B a l s a s " (Tiižė, 
Jagomas to spaustuvėj "L i tua -
i i ia" , gotiškomis raidėmis. Re
daktor ium yra p. J . Stiklio-
rius, iš profesijos buvęs regu
liari s Prūsų armijos ofi-
eieras. P-as Stikliorius 
prieš karų " buvo išleidi-
nėjęs lietuvių ir vokiečių 
kalboje laikraštėlį, su tikslu 
kelti pusiau suvokietėjusį *r 
suvokietėjusį lietuvių jauni
mų. J a u 1915 metais p . Stik-
liorius .stovėjo «ž Lietuvos 
nepriklausomybe ir susijungi
mų Prūsų Lietuvos su Didžią
ja Lietuva. J i s buvo vįenas is 

(Kraš to apsaugos štabo 
pranešimas) . 

į vakarus nuo Vilniaus, Jez-
no srityje, vasario 10 d. pra
sidėjo mūšiai t a r p mūsų ka
riuomenės ir rusu. 

•v 

Į šiaurės vakarus nuo 
Vilniaus: 

Vasario 10 d., o vai. po pie
tų, mūsų kariuomenė, drauge 
su vokiečiais, užpuolė rusus 
Šėtos srityje. 

• 

Rusai buvo sumušti. Prieši
ninkas pas i t raukė netvarkoje: 
kur kas išmanė, ten bėgo. Mū
sų nuostol iai : vienas mūsų 
kareivis sužeistas sprogstamą
ja kulka. Čionai su mumis 
kovojo I l - r a s Vilniaus pulkas. 

Į vakarus nuo Vilniaus: 

Vasar io 10 d. Jezno sritv-
je po mūšių mūsų kariuomenė 
truputį a ts i t raukė atgal. 
Štabo Viršininkas 

Kar ininkas Liatukas. 

Į šiaurės vakarus nuo 
Vilniaus. 

Ramu. 

Į vakarus nuo Vilniaus: 

Vasar io 13 d. mūšiuose, \ 
rytus nuo Jezno,mes netekome 
vieno sužeistų. Nelaisvėn mes 
paėmėme G rusų kareivius i r 
amunicijos. 

Į pietų vakarus n u # 
Vilniaus: 

srityje 

Alytaus srityje 
riuonienė eina pirmyn. 
•Štabo Viršininkas 

Kar in inkas (pasirašė) 
Liatukas. 

i o-l 1-10. 
Rusai pasi traukė visu fron

tu. 
Alytaus srityje mūšiuose, 

gindamas Lietuvos laisvę, gar
bingai žuvo laikinai einųs pul
ko vado pareigas, to paties 
pulko vado padėjėjas, karinin
kas Antanas Juozapavičius. 

Jezno srityje paskutiniuose 
mūšiuose del Tėvynės garbin
gai žuvo 9 kareiviai. 

1 Šiaurės rvtus nuo Punės 
w pP 

mūšiuose su rusais mes paė
mėme vieną aeroplaną, karo 
lauko virtuvę ir daug amuni
cijos, 
s t abo Viršininkas 

Kar ininkas (pasirašė) 
Liatukas. 

18-11-19. 

* &* -Viso $35.00 
-

Iš Worcester, Mass. 

Agota Pranai t ienė . . . . $1.00 
Smulkesnių aukų sur inkta 7.85 

• AUKOS. 
ŠVENTO KAZIMIERO VIE

NUOLYNUI. 

Iš Visų šventų parapijos, 
Roseland, 111. 

Šventos Onos Draugija 
paskyrė iš kasos . . . . $30.00 

Tos Draugijos narės 
suaukojo 51.80 

S. L. R. K. A. 33 čia kp. 6.00 

V ISO . . . . . . . . Jpo.oO 

I š Švento Kryžiaus pa rap i 
jos, Chicago, 111. 
Marijona Bajoriunaitė " L i 
berty B o n d " $100.00. 

Iš Nekalto Pras idėj imo P . 
Švč. par . Chicago, 111. N. N. 
$2.00 

Iš Aušros Var tų par . 
Juozapas Puplesys " L i b e r t y 
B o n d " $50.00. 

Visiems aukavusiems t a r i a 
širdingiausiai ačiū. 

švento Kazimiero Seserys. 

SAVO SENUS CEYE = 

RYKUS NENUMESK 
Pasirūpink juos deveti kaip ir 

naujus—lyginai kaip Šis Ka
nados oficierius devejo 

mes pasi-Alytaus 
Įraukėme. 
Štabo Viršininkas * 

Karininkas Liatukas 
14-11-19. 

Viso $87.80 
Iš Hudson. Mass. 

J i eva šedlevičienė $10.00 
Ona Kazakevičiūtė o.OO 
Veronika Jaleekiutė . . . . 5.00 
Petronėlė Staniuniene . . l.OO 
Emilija Taparauskiutė . . 1 . 0 0 
Veronika Baualiute 1.00 

YV'illiamas' Pemberton, Kanados 
armijos garsaus Princcss'os Pat 
Regime&to ofkierkts pasakojo apie 
nepaprastą batų dėvėjimą, kurie 
buvo du kart Neolin padais pakal
ti. 

„Šešis mėnesius apkasų karės 
metu prie pragaištingų aplinkybių 
nuplyšo pirmi padai," sakė oficie
rius Pemberton, „gi paprasti padai 
butų nuplyšę kur kas trumpesnia-
me laike." 

Tokius čeverykus, kuriuos da 
galima pataisyti nenumesk. Duok 
pakalti gerus, tvirtus Neolin pa
dus. Kiekvienas šiaučius juos pri
kals. Kaštuoja t ne daugiau už 
paprastus padus, * kurie daug grei
čiau nuplyšta. Atsimink —Neolin 
padai pagaminti mokslišku būdu su 
prityrimu, kad padai t u m u pado 

j vertę. Jie yra lankus, nepermirks
tanti ir tvirti. Naujus čeverykus 
galima pirkti jau su šiais Neolin 
padais įvairiose skoniuose-madose. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Berdrovė iš Akron, Ohio. 
Jie taip pat išdirbinėje ir kojaspar-
ninius užkulnius, gvarantuojamus 
ilgesnį išlaikymą negu visokį kiti 
užkulniai. , 

Juozapas Mila£aufckas . . 1.00 j •nfipJiaSotes 
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Pranešimas iš ono. 
Šiomis dienomis Federal Re- [ du, kad mes užsakytume Lie-

serve Board pranešė Egzeku-
tyviui Komitetui, kad paveli
jama pinigai siusti į Lietuvą, 
Estoniją, Latviją ir į Lenkiją 
tiems žmonėms, kurie nėra 
Vokietijos pavaldiniais , arba 
valstijų, esančiu, sąjungoje su 
Vokietija. Del Estonijos ir 
Lenkijos jau yra išleistos tam 
tikros taisyklės, nurodančios, 
ką galima į minėtas valstijas 
siusti ir ko reikia prisilaikyti. 
Lietuvai tokiu taisyklių kol-
kas dar neišduota. Nuėjus 
prie minėtos komisijos Egze-
kutyvio Komiteto atstovui ir 
išdėsčius visą reikalą, užtik
rinta, kad greitai ir del Lietu
vos tokie žingsniai bus pada
ryti. Kaip tik gausim tokias 
taisykles, tuoj bus visuomenei 
pranešta. 

Egzekutyvio Komiteto at
stovai atsilankė ir į War Tra-
de Board reikale parūpinti 
Lietuvai maisto. Šiuos žings
nius išaukė šiame pranešime 
paduotos Dobužio kablegra-
wios. 

Minėta Komisija mūsų at
stovus priėmė labai prielan
kiai ir pažadėjo galutiną at
sakymą duoti i keletą dienu. 
Reikia tikėtis, kad greitai ga
lėsim Lietuvon pasiųsti užtek
tinai javu ir šiaip visokiu 
maisto produktu. 

Beabejo, lietuviu visuomenė 
jau nuosenai laukia žinių apie 
"Lietuvių Dienoje" surinktus 
pinigus. Jau beveik treti me
tai kaip tie pinigai guli Ame
rikos Raudonajame Kryžiuje. 
Begulėdami Amerikos valdžios 
globoje gerokai paaugo, nes 
dabar randasi šimtas trisde
šimts tūkstančių dolierių. Ne
žiūrint to, kad nuolatos buvo 
klabinama ir dedama pastan
gos, kad tuos pinigus Lietu
von išsiimtus, vėliaus mėgin
ta kitais budais Lietuvos šel
pimui sunaudoti, bet iki šiam 
laikui viskas buvo be pasek
mės — valdžia neleido tų pini
gu išsiųsti. Balandžio 3 d. 
Egzek. Komiteto atstovai, ap
sišarvoję tvirtais argumentai*. 
nuėjo į Raudonąjį Kryžių ir 
vėl klabino pinigus išsiųsti. 
Po pasikalbėjimo, Raudonasis 
Kryžius sutinka tuojaus visus 
pinigus atiduoti Egzek. Ko
mitetui, Lietuvos šelpimui su
naudoti, tiktai dar reikia at
likti tam tikri formališkumai. 
Tat-gi, kaip tik į laiką šis lei
dimas išgautas, nes, jei kuo
met Lietuva paramos reikala
vo, tai šiuo tarpu tokia para
ma labjausiai yra reikalinga. 

Apart pinigų išsiuntimo, 
taipgi rūpintasi gauti Lietuvai 
greitą medikalę pagelbą ir 
prašyta, kad kaip galint grei
čiau misiją Lietuvon pasiųs
tų. Amerikos Raudonasis Kry
žius pažadėjo tuojaus daryti 
visus galimus žingsnius. 

Šiandien (bal. 7 d.) gavom 
nuo Dobužio sekančią kable-
gramą: Tarptautinio Pašeipos 
Komiteto atstovai: Turezy-
nowiez, Lathrop, Benton ir 
Pakštas vakar išvažiavo Lie
tuvon. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovybė prisiuntė 
690 kilogramų (apie vienas 
tonas) medikamentų, sanitarių 
prietaisų ir drapanų. Išlaidos 
padengta mustj pinigais. Pa
siskubinkite šimtą penkiasde
šimts tūkstančių frankų mėne
sinių išlaidų. Mes remiam jū
sų sumanymus. 

tuvai maisto. Pareikalauta 
nuo Dobužio, kad šiam įsaky
mui jisai gautų patvirtinimą 
nuo Lietuvos valdžios. Ke
lioms dienoms praslinkus, atė
jo ir patvirtinimas. Dobužio 
kablegramas ir tam tikra re
zoliucija, kuria Egzek. Komi
tetas kreipėsi prie Amerikos 
valdžios, prisiunčiame ant at
skiro lapo. Čia tik norime pa
stebėti, kad Egzek. Komitetas, 
maisto reikale, daro reikalin
gus žingsnius ne tik su Ame
rikos valdžia, bet taipgi ir su 
tam tikromis firmomis. 

Šiomis dienomis Egzek.'Ko
mitetas pasiuntė Wilsonui se
kančią kablegramą: 

April 1, 1019. 
To the Honorable \Voodro\v 

\Vilson, 
President of tbe United State*, 
American Mission, 
Paris, France, 
Si r : 

The CJermans, in their reply 
to tbe uote submitted to them 
bv the Aliies on Mareli 26, 
19] 9, demanding passage for 
the Polish division of Gen. 
Haller through Danzig, h a ve 
suggestod for tha t purpose 
the ports or Stot t in, Koenigs-
berg, Momel and Libau. 

The ports of Memel and Li
bau are in Lithuaniau aud 
Lettish territory. The landing 
of Polish troops there would 
be construed bv Lithuanians 
as opportunity for Poles to 
occupv that territory and 
Lithuauians would feel them-
selves compelled to resist by 
armed force. 

The Lithuaniau troops are 
at present engaged in fighting 
the Russian Bolshevists, and 
sueh an action \vould split 
their forces, and migth even 
influence the most radical of 
the Lithuanians to join the 
Bolshevists against the Poles. 

In the name of the Lithua
nians living in America we 
appeal to the Hon. President 
VYilson, to present this Ger
ina n scheme to draw the Po
lish attention from Danzig to 
Lithuania, to the Allied Mili-
tary Commission in Paris. 

Žemiaus tilpusią kablegra
mą Egzek. Komitetas pasiun
tė prof. Valdemarui, o antrą
ją Valdemarui ir Lopatai. 

April 4, 1919. 
Valdomar, 
llotel Palais D'Orsav, Paris. 

American National Red Cross 
recommends that you take 
up the ąuestion of Red Cross 
Relief Mission to Lithuania 
\vith Col. Olds Red Cross 
Commissioner to Europe ln 
Paris. llave some Ameri
can Lithuanian see Olds and 
tell him that 800,000 Lithua
nians i n America have contri-
l>uted their share to American 
Red Cross but no relief \vork. 
svhatever has been done in 
Lithuania. Support of Ameri
can Red Cross is as^ured i f 
Olds decides favorably. 

Vinikas, 
Žilins, 
Bielskis. 

Valdemar-Lopatto, 
Palais D'Orsay, Paris. 

American National Red 
Cross is willing to retransfer 
Lithuanian money now depo-
sited with them to Executive 
Committee. Lopatto cable Dobuiis. 

Tai bus atsakymas pastan- j your authorization at once. 
gomis Egzek. Komiteto, padą- Vinikas, Žilius, Bielskis, 
rytomis bal. 3 d. Siunčiam visą pluoštą žinių 
- Egzek. Komitetas gavo nuo i š Lietuvos, kurios tik ką mus 
Dobužio kablegramą, reikalau- pasiekė, 
damas Lietuvos valdžios var-j Egzek. Kom. Inf. Biuras. 

Pavasaris. 
Tirpsta sniegas, šniokšč' upeliai, 
Į pakalnes bėga, rieda, 
O augštai jau vyturėliai: , 
Cir, vir, vir pavasars, gieda. 

Me&žiai krauna pumpurėlius, 
Žaliais lapais visi dengias', 
Pievos pradeda žaliuoti — 
Pasipuošti žiedais rengias'. 

Saulė beria spindulėlius, 
Viskas bunda lyg iš miego, 
Viskas juda, viskas kruta, 
Džiaugias, kad nebėra sniego. 

Štai artojas taiso žagrę, 
Tuoj eis lauką art, akėti 
I r išpurinęs žemelę 
Vasaroją pradės sėti. 

Piemenėliai jau susėję 
Botagus im sukti, vyti, 
Džiaugias', kad* jau neužilgo 
Bandą laukan reiks jiems gyti. 

Mųs sesutės, kaip jos triūsia, 
Darželiuos ežes gamina, 
Velėnėlėmis apdėję 
Jau, žiūrėk, gėles sodina. 

Ak, kaip linksma, kaip malonu, 
Grįčioj nenor but ' nei vienas 
Ar darže, ar tai ant kiemo 
Dirba, kruta kožnas vienas. 

Eitum, rodos', į pašlaitę. 
Po saulutė* spindulėliais, 
Atsisėdęs ant kalnelio 
Pasidžiaugtum gražumėliais. 

Paklausytum, kaip paukšteliai 
Krūmuos' čiauška, ulba, gieda, 
Pamatytum, kaip upeliai 
Pakalnėlėn gražiai rieda. 

Oi, tu, miels pavasarėli! 
Sveiks' ilgai, ilgai nebuvęs, 
Neprabėg, kaip laikas bėga, 
Bet pabūk ilgai su mumis. 

6-IV-19. Aras. 
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J ŪSŲ draugai kurie nešioja Goodrich "Hi 
Press" čebatus gali du syk ar tris syk tiek 

nešioti kaip jus, kad su paprastais čebatais— 
bet Goodrich *'Hi Press" čebatai nekainuoja 
daugiau. 
Sekretas jų gerumo guli tame, kad jie gerai 
padaryti—užtat, kad Goodrich " H i Press" Če
batai yra SULIETI į VIENĄ 
DIDELĮ ŠMOTĄ. Užtat yra 
negalimas dalykas jiems pra
trukti ar nusilupti, roberis yra 
geras ir drūtas. 

Jus galite persitikrinti paklau
siant savo draugu, kurie nešio
ja Goodrich "Hi-Press" čeba
tus, turintieji "Raudoną Eilę' 
ant viršaus." 

The B. F. Goodrich Rubber Co. 
THe City of Goprlch— 

Akron, Ohio 

GOODRICH 
"HI-PRĘSS" 

• • • • wSfA the Red Line 'Round ihe Top 

£foCT°KCH O u t w e a r s T h e m A l i 

Atsimink dėžutę 
ir vardą — HELMAR. 
Atsimink — Helmar yra grynai 
Turkiški—geriausio tabako pa
dirbti. Atsimink —jeigu tau ne-

« 

patiks Helmar tu gali atsiimt 
savo pinigus atgal. 

GVARANCIJA — Surūkyk prsę dėžutes Helmar. Jei

gu nepatinka atsiųsk likusius isdirbtjui, o pinigai už 

visą dėžutę bus tau sugrąžinti 

Išdirbėjai Augščiausios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškų Cigaretų visam pasauliui. 

\ • 

file:///Voodro/v
file:///Vilson
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CHICAGOJE, 
IŠ NORTH SIDES. 

A. A. Teodora Andriuške-
vičiutė. 

Ketverge, balandžio 3 d., 
1919 m., Šv. Mykolo Ark. pa
rapijos bažnyčioj atsibuvo iš
kilmingos laidotuvės a. a. Te
odoros Andriuškevičiutės. Ve
lionė paėjo iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Joniškėlio para
pijos. • 

Laidotuvėse dalyvavo penki 
kunigai ir visi Cbieagos Aps
kričio vargoninkai. (Gedu
lingas Šv. Mišias giedojo sve
čias, kun. L. Brignianas, West-
villės, III., 8v. Petro ir Povy-
lo parapijos klebonas. Jam a-
sistavo dekonu kun. I. Alba-
vičius, Dievo Apveizdos para
pijos klebonas. Subdeakonu 
kun. F. Kudirka, Tėvu Marijo
nų kongregacijos perdėtinis, o 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas labai jausminga pasakė 
pamoksle. Gerb. pamokslinin
kas nupiešė velionės gyvenimo 
įvairume, ir susiežiedavinuj bei 
pasišventimą, del Dievo ir tė
vynės, Lietuvos. Žymi buvo 
veikėja tarpe katalikiškos baž-
nvčios ir savo tėvvnainiu lie-
tuvių. Pažymėtina, kad ji tu
rėjo prakilnius siekius: šelpė 
jaunimą, mokslus einantį, 
mylėjo Šv. Kazimiero seserys. 
Nors nebuvo vienuolė, bet vie
nuoles ir jų prakilnų ideali) 
giliai jautė savo širdyje. Gal 
ji pati išsiprašė Dievo pabaig
ti savo amžio valandas, iki pa
skutinei minutai tarpe šešerių 
vienuoliu, kurias ir u/baigė: 
užgeso paskutinės jos gyvybės 
šviesą seserų akivaizdoje. 

Kun. L. Brigmano ir se
serų kazimieriečiu pasidarba
vimu, laidotuvės buvo taip iš
kilmingos, kad dar nortlisi-
diečiai tokių nebuvo ma
tę. Bažnyčioj visi tris alto
riai tapo gedulingai papuošti. 
Suskambinus varpui po ekze-
kvijų, kurias atgiedojo kuni
gai ir vargonininkai, išėjo lai
kyti mišių šv. kunigai prie vi
sų trijų altorių. 

Po mišių kun. L. Brigma-
nas užgiedojo " L i b e r a " ir jo 
balsą paėmė visi vargoninin
kai, po vadovyste p. Pociaus. 

Už puse. valandos velionę iš
lydėjo į Šv. Kazimiero kapi
nes. Ant kapinių kun. L. 
Brigmanas pasakė paskutinį 
pamokslų, pirm negu užbėrė 
žemėmis jos karstą su palai
kais. 

Petras P. Gurėnas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

* ^ V ^ 

Nedėlioję, balandžio 6 d., 
_£>chool Hali svet. buvo peįsta
tymas dviejų veikalu: "Šv. 
Agnietė", drama trijuose veik
smuose ir "Šv. Cecilija," ke
turių veik>inų drama. 

Vakarų rengė teatrališkas 
kliubas " L i e t u v a " su Šv. Ce
cilijos giedorių choru, nuo 
Town o f Lake. 

Buvo garsinta, kad prasidės 
7:30 vai. vakare, bet keliolika 
rninutų susivėlino 

J . J . Palekas atidarė vaka
rą, paaiškindamas programą. 
Paskui Šv. Cecilijos choras 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to prasidėjo 
perstatymas **8v. Agnietės". 

Agnietės rolę lošė p-lė E. 
Dagaitė, kuri savo gabiu lo
šimu užsipelnė daug apliodis-
mentų. Neblogai lošė ir Kliau-
dijos rolę p-lė Vasiliauskaitė. 
Gerai ir kitos lošė, l>et del 
daugumo — vardų neminėsiu 

Tą pabaigus, sekė "Šv. Ce
cilija". Cecilijos rolėj buvo 
ponia Venkevičienė. Užduotis 
buvo gana sunki, bet atliko 
pagirtinai. Giesme- atliko 

J a u L i k o At idary ta 
Nauja Vartotojiį Bendroves Krautuve 

Town oi" Lake Apielinkeje 
Visgi kaipo seniausis žmogus ir patyręs, kuris matė daug daiktų savo gy

venime, sakau jums ir norėčiau, idant mano žodžiai butų išgirsti, įog reikia at
likti visus pirkinius Bendrovės Krautuvėje, o tai del sekančių priežasčių. 

1. Yra tai Bendrovės Krautuvė, taigi pelnas neeina į kišenių kokio nors 
spekulianto, o eina į narių rankas ir padidina jų taupymus. 

2. Bendrovės Krautuvėje laikomas geresnis tavoras, negu svetimose 
krautuvėse ir patarnavimas mandagus ir prielankus. 

o. Bendrovės Krautuvėje duodami taupymo ženkleliai, kurie sutaupo 
mu>u išlaidas. 

Įsitėmykite tą viską sau. pirkite Bendrovės Krautuvėje ir tokiu būdu pri
sidėsite prie išvystymo ir praplatinimo kooperatyvės vaizbos ir pramonės. 

PER VISĄ SĄVAITC KRAUTUVĖ BUS ATDARA IKI 10 VAL. VAKARAIS 

Išpardavimas Visuose Skyriuose 
PRAŠOME VISŲ ATSILANKYTI. 

KORPORACIJA PALATINE 
1112-1114 Milvvaukee A ve.— Kampas 47tos ir Paulina Sts. 

OHICAGO 

Cecilija eilėmis su choru, ku
rio nebuvo matyti. Fabijo ro
lę lošė Pr. Stasiulis. J is taip-
gi /avėjo žiūrėtojus su keistu 
apsirėdymu ir geru apsiėjimu. 

Negalima pamiršti ir Kos-
taneijos — plės Kindelaitės, 
kuri lošė abiejose dramose. 

Taip-gi ir kiti lošė neblogai 
ir kaip nuo darbininku žmonių 
negalima daugiau ir reika
lauti. 

Girdėti buvo kalbos, kad, 
sako, du veikalai, tai ilgai už
sitęs, o juk 7:50 prasidėjo. Ne
žiūrint veikalų ilgumo, loši
mas pasibaigė apie 10:50 vak. 

Vakarų galima pavadinti 
vykusiu. 

Žmonių buvo neperdaugiau-
siai. 

Negerai, kad tėvai atsiveda 
vaikus ir paleidžia svetainėje, 
kurie daro daug nemalonumo 
kaip klausytojams, taip ir lo
šėjams. 

Pageidaujama daugiaus to
kių vakaru, kurie tinka šiam 
laikui. 

Barzdaskutis. 

PADĖKA. 
Visiems draugams ir kaimynams, esami dėkingi už daly

vavimų laidotuvių iškilmėje sūnaus mūsų Cezaro Skinderio, 
atsibuvusio Balandžio 3 d., 1919 m. ant Town of Lake, Ciiicago. 

Tariame nuoširdų acių visiems, kurie prisiuntė gėlių vai
nikus: pdei Elžbietai Makar, dėkingi už surinkimų gėlėms ne
šėjų, draug tariame visoms panelėms ačių, kurios paaukavo 
savo laikų nešime vainikų kaip iš namų į bažnyčių, taip ir ant 
kapinių. Vietiniam vargonininkui V. Daukšai, už prirengimų 
giedorių laike pamaldų, tariame ačių. Už prielankumų benui 
Šv. Cecilijos, kuris trimitavo iš namų iki bažnyčiai ir ant ka
linių esami dėkingi A. Venckevičiui, kuris buvo taip manda
gus visus muzikantus sukviesti; podraug poniai Stanislavai 
Daukšienei už malonų ir tinkamų šeimininkavimų. 

Dėkojame visiems savo geradariams kurie ir namuose 
tvarkė draug su mumis reikalus. 

Tegul Augšėiausis Sutvėrėjas atmoka visiems už duosnu-
rtių ir prielankumų savo gausia malone. 

Paliekame su gilia pagarba visiems dėkingi. 
Julijonas ir Elžbieta Skinderiai. 

PUIKUS TEATRAS! 
-•> 

rengia 

Iš BRIDGEPORTO. 
Bridgeporto lietuviai šiose 

vietose guli pasirašyti 
po peticija. 

J . Kazakauskas, 3355 So. 
Halsted S t 

J . Kūlis, 3354 So. Halsted 
St. 

A. 11. Junevič, 3313 So. Hal
sted Sf: 

V. J . Stankūnas, 3315 So. 
Halsted St. 

Brutas, 3323 So. Halsted St. 
M. Kiras, 3331 So. Halsted 

St. 
J . Budrik, 3343 So. Halsted 

St. 
S. Martinkus, 3324 So. Hal-

?tpd St. 

<i 

L, Vyčiu 41a Kp„ Klebonas ir Parp. Komitetai 

DESENZANO MERGELE" 
Trijų veiksmu. šešhj atidengimu drama 

loš 
LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPA IŠ BRIGHTON PARK 

Ned., Balandžio 13d., 1919 
DIEVO APVEIZDOS PAKAP. SVET.. 

18-ta Gatvė ir Union A ve. 
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. JŽANGA 50c ir 35c 

Teinąs nuo šio vakaro skiriamus Dievo Apveizdos parapijos nau
dai. Tai-gi gerb. parapijonai čia turite proga pamatyti puikų veika
lą ir paremti savo parapiją. 

Visus širdingai kviečią RENGĖJAI. 

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų 

<4 Soda 
BĖG.hJU.S. PAT. OFI 

į 
/ 

J 
•J&^ *^ 

'J& 'yt', 

aS 
ODIS geriausias yra tai pavyzdis kiekvie
nam žmogui. 

—kuris perka miltus, kiaušinius ir kitus daly
kus; 

—žodis atsargumas tai pavyzdis kiekvienam 
vyrui ir moteriškei 

—kurie maišo ir kepa šituos sudėtinius dalykus; 
—užtat Crispo Soda Crackers yra geriausi. 
ŽIŪRĖKITE Į VARDĄ—REIKALAUKITE 

CRISPO SODA CRACKERS. , 
Taippat Crispo eractkers. biscuits, coo-
kies. goodies, tidbits ir kitokios njšics 
pyragėliai—gerai sutaisyti, gerai iš
kepti, gerai supakuoti geriausioj pa
saulio kepykloj. 
Jeigu jiisu krautuvninkas neturi, pri
siimkite mums jo vardą arba telefo-
nuokite Haymarket 3160. 

SawyerJiscuitfiCompany 1 
iCHICACiO % ;JtfNE\V.<,YORK_^ 

V c5> 

j 
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= TOMHOEKSTRA THEODORE VVERNER J. J . STONKUS S 

Theodore Werner & Co. I 
1 1 1 4 0 - 1 1 1 4 4 MICHIGAN AVENUE f 

i Telefonas Pullman 514 

AUGŠTOS RŲŠIES 

Roseland, 111. 
i 

Suvienyta Lietuviška | 
Vyriškų Drapanų Krautuve. f 

Mes užlaikome geriausias vyru ir jaunų vaikinu dra
panas: siutus, overkotus, skrybėles, kaklaryšius ir tt. -Vis
kas kas yra reikalinga apsivilkimui. • 

DAROME SIUTUS ANT UŽSAKYMŲ. į 
Savo kostumeriams prosijame siutus dykai. 

Kviečiame visus viengenčius lietuvius j savo krautuvę, = 
kur rasite visuomet teisingą, ir širdinga patarnavimą, ge
rus tavoms, teisingas kainas ir užsiganėdinimą. 

J. J. STONKUS, i 
&actet$ Irattu (MctiftB = 

5uimiiiiiiiifiiiiiiiiiii'HiiJimiiiitmiiiii!iiiiiiim 

"V. 

Liberty Land and Invest-' 
ment Co., 3301 S. Halsted St. 

Iz. Nausėdas, 917 W. 33-rd 
St. 

vom vt*f JTOUAOfS Ž t t D 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau-
M . J . D a m i j o n a i t i s , 9 0 1 W . j šias vaistas tavo skilviui yra EATO-

33l*d S t ' N*C" Prašalina visus nesmagumus 
j suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei-

U n i v e i ' s a l S t a t e - B a i l k , 3252 kia pamėginti vieną. Parduodama 
So. Halsted St. pas visus aptiekorius. 

DIDŽIAUSIĄ IIETUVISO IMĮM CHICAGOJE 

<&ĘĘ 

PBARL^UBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mada*. Užlaikom visokius laikrodžius, - žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčlų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus katahogą -veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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I Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

' Visuotinas susirinkimas. 
Visuotinas Ciceros lietuviu 

susirinkimas reikalo pasirašy
mo po peticijai dėlei Lietuvos 
nepriguhnybės įvyks penkta
dienyje, balandžio U d., vaka
re. Šv. Antano parapijos sve
tainėje. 
Komisijos pirm. F. Strėičiunas 
Raštininkas Pr. Zdankus. 

nyeios durių. Aeių apsileidi
mui nekuriu valdybos narių, 
l'črai l i k o s u v ė l u o t i i r a t m e s t i 
per Sąryšį. Atmetę fėrus, nu
tarė visgi ką nors surengti del 
parapijos. Liberalu, atstovai ir-

E. VANDERGRIFT, PA. 

Tautos Fondo 108 skyrius 
laikys mėnesiu j susirinkimą 
13 d. balandžio ir Šv. Gertrū
dos bažnytinėj svetainėj, 12 
vai. Visi Tautos Fondo na
riai ir visi rėmėjai bei ben
dradarbiai malonėsite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. 

J . K. Stankus, 
T. F. 108 skvr. rast. 

E. VANDERGRIFT, PA. 

Lietuvos Vyčių 46 , kuopa 
laikys susirinkimą 13 ei ba
landžio Sv. Gertrūdos bažny
tinėj svetainėj, 1 vai. po pietų. 
Visi nariai malonėkite susi
rinkti. Ta ipg i nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti. 

Patarčiau visam E. Vander-
grifto jaunimui prisirašyti 
)>rie šios prakilnios jaunimo 
organizacijos. 

Kp. pirmininkas. 

CLEVELAND, OHIO. 

Musn kolonijoj gyvuoja nuo 
pradžios 1!)14 m. draugijų Są
ryšis, j kurį siunčia visos 
draugijos atstovus sulig skait-
liaus narių. Per visą gyveni
mo laika Sąrvšis daug via nu-
V e i k ę s d e l C l e v c l a m l o l i e t u v i u 
ir tautos labo. Draugijos mo
ka tam tikrą mokestį Sąryšio 
palaikymui, kaip tai : svetai
nės pasamdymui susirinki
mams ir kitokiems reikalams. 
Atstovai laiko susirinkimus ir 
svarsto bėgančius reikalus. 

Sąrvši sumanė katalikiškos 
draugijos. Po kiek laiko pri
sidėjo socijalistų ir liberalų 
draugijos, kad bendrai veikti 
naudingą darbą del Clevelando 
lietuvių ir tautos labo. Kuo
met atsiuntė liberalu bei soči-
jalistų draugijos savo atsto
vus, visi nusidžiaugėm; ma
nėm, kad viskas bus gerai. 
Bet kas tau. Bolševikai da
lyvavę tik kelis susirinkimus 
— prasišalino, nes matė, kad 
savo pragaištingą darbą lie
tuvių tautai ir darbininkams 
neišvvstvs Sarvšvje. Katuli-
kiškų draugiją atstovai, paty
rę, kad su bezdžionvaikiais 
negalima išvieno veikti, iš jų 
prasišalinimo nieko nedarė. 
Po ju prasišalinimo. Sąryšio 
katalikiškos draugijos bei kuo
pos savo susirinkime nuta
rė, kad daugiau socijalistų j 
Sąryšį nepriimti, kad jie kada 
ir norėtų. 

Bolševikams prasišalinus iš 
Sąryšio liko tik katalikiškų ir 
liberališkų draugiją atstovai. 
Liberališkos < I raugi jos liko 
šios: S. L, A. 14 kp., Sandaros 
18 kp., " V a r p o " Sandariškas 
choras, T. M. D. 20 kp. ir Dr. 
V. Kudirkos draugija. Ma
nėm, kad su liberalais visgi 
bus galima susitaikyti. 

Balandžio 2(» d., 191(> m., iš
kilo sumanymas surengti fė
rus parapijos naudai. Kadan
gi draugijos, prigulinčios prie. 
Sąryšio, naudojasi parapija, 
kaip tai garsindamos savo ba
lius, prakalbas, susirinkimus 
ir kitokius reikalus, prie baz-

naudingo^ir pelningo. 
(Jegužio 31 d., 1916 m., ko

misija raportuoja, kad ji su
manė išleisti visų Sarvšvje 
prigulinčių draugijų ir kuopų 
istoriją; rinkti apgarsinimus 
nuo biznierių; istorijos kny
gas pardavinėti, platinti; su
rengi i balių ir visą pelną skir
ti Šv. Jurgio parapijos nau
dai. Liberalai vienbalsiai su
tiko. Raportas liko užgirtas 
per visus atstovus. Visos drau
gijos ir kuopos pridavė savo 
istorijas.. Tapo atspauzdmta 
400 egz. knygos, užvardintos 
| *k Clevelando Lietuviškų Drau-
giščių Istoriška peržvalga". 

Rugsėjo 30 d., 1917 m., įvy
ko S<»rvšio balius, kuriame bu-
v<> pardavinėta knygos. 
Kadangi ne visos knygos buvo 
parduotos, tai visos katalikiš
kos draugijos ir Sąryšis nuta
rė, kad knygas pasididinti} 
draugijos ir kuopos proporei-
jonališkai, sulig skaitliaus na-
tių, kad greičiau galima bu
tu išparduoti. Virš minėtų 
draugijų atstovai, nors seniau 
buvo sutikę platinti išleistą 
knygą, bet, kuomet knyga ta
po išleista ir nutarta, kad 
d raugi jos proporci jonališkai 
pasidalintų, sulig narių skait
liaus, musn liberalai pakėlė 
ieriną ir atsisakė imti savo 
dalį. Jie sakė, girdi, kunigas 
toms knygoms priešingas, nitv 
bažnyčioms priešingi, mes baž
nyčių nestatysim ir kitokias 
i ' H o v o n c s o m o kn lbo t i S ą r y š i o ] 
susirinkime. Taip-gi ir drau
gijas, iš kurių buvo atsiusti, 
sukurstė, kad knygų neimtų. 
Tos draugijos atsisakė priimti 
savo dalį, atsisakė ir apmokėti 
spaudos lėšas, kiek joms pri
klausė, išskirus Dr. V. Kudir
kos draugiją. Atlikę tokį ne-
gražų darbą, liberalai prasiša
lino iš Sąryšio, palikdami visą 
naštą katalikiškoms draugi
joms, kaip tai: apmokėti spau
dos lėšas, platinti knygas, sy
kiu ir jų draugijų apgarsini
mus; žodžiu sakant, turėjo pa
siimti savo ir liberalų dalį. 
Sąryšio atstovai.dar bandė iš
gauti nors spaudos lėšų dalį, 
bet jie, šokdami kaip vilką*., 
atsakė: "mes nieko bendro ne
turime su tomis knygomis". 

Vasario 30 d., 1919 m., Są
ryšio atstovai nutarė visai ne
reikalauti iš jų atlyginimo. 
Buvo bandyta patraukti juos 
į teismą, bet pasirodė, kad bi-
los vedimas daugiau atseitų, 

Dabar Sąryšio atstovai iš 
katalikiškų draugijų, matyda
mi, kad su socijalistais ir Ii-* 
beralais išvieno veikti negali
ma, ir kad jie vėl už kiek lai
ko gali įlysti į Sąryšį ir vėl 
tą patį padaryti, nutarė išleis
ti Sąryšio įstatus, kurie dau
giau liberalų bei socijalistų 
į Sąryšį neįsileis. ' 

Clevelando lietu.lai - kata
likai, susivienykim me*s tarp gi ant to sutiko. Išrinkta ko 

misija, kad sugalvotų ką nors (savęs geriau! Lai mūsų visų 
mintys būna kaip vieno! Mus 
vra didelis skaitlius ir butu 
mums gėda, kad jie mus už no
sių vedžiot 11! Pas i rod vk i m, 
kad mes esam susipratę, kad 
mokam ir galim nuveikti di
delius darbus be prisidėjimo 
liberalų ir bolševikų. Jeigu 
mes laikysimės vienybės, tai 
tie mūsų priešai pasirodys ma
žiukai ir bejiegiai. Į vienybę 
Clevelando katalikai; 

Clevelando tautiškai - kata 
Ii kišką darugijų Sąryšio val
dyba: 

Pirm. A. Ribinskas, 
Rast. A. Žaliaduonis. 

Rekolekcijos 
Aušros Vartų Bažnyčioje 

west-Sideje. 
Rekolekcijos prasideda Balandžio 11 d , 7:30 vai. 

vakare, baigiasi Didžiojo Ketvergo vakare. Mįšios 9 vai. 
ryte, pamokslai tuojaus po Mišių ir vakarais 7:30 vai. 
Komunija bus dalinama 5 vai. ryte ir Mišiose. 

Kam rupi gerai pažint Kristaus mokslas žmogaus 
laimės ir išganymo reikale, pasinaudok šiomis Rekolek
cijomis ir neapleisk nei vieno pamokslo. Visokiuose abe
jojimuose gali kreiptis prie Rekolekcijų Vedėjo. 

Rekolekcijų Vedėjas, KUN. F. KUDIRKA. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 
Lietuvis gra-1 
borius. Atl ie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalį grabių 
patys dirbame. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI), 

GERGIAMOMS KUOPOMS, 
KURIOS DAR MKEIS * 
TUČIO" REIKALAIS 

NEATSILYGINO. 

DONORĄ, PA. 

$30.00 
25.00 

. 21.00 

. 15.00 
15.00 
10.00 

. 10.00 

Surašąs aukotoju, kurie au
kojo Tautos Fondini: 
P. Janukaitis 
Moterių Sąjunga 
Susivienijimo K. K. A.. 
Donoros Vyčiai . . . . . . . 
F. Morkus 
S. Merkienė 
T V* * * 

M. Nainienė 10.00 
J. Šimkonis 10.00 
A. Palauskiutė 5.50 

Po $5.00: J . Barkauskas, P. 
Kastrickis, I. Vanagas, A. Be-
nulis, A. Norbutas, 1. Laimi-
konis, P. Erelus, J . Zakaras. 

J . Marlinkus $3.00. 
Po $2.00: K. Stankus, J . Ru

džius, O. Gazdelienė, V. Al>-
romaiuitis, liūge, A. Jakaitie
n e 

Po $1.00: F." Matulevičius, 
I i . h a i O U i s , J . JL5u»>eliem\ I*. 

Trešauskas, V. Ariuonienė, M. 
M. Steponaitis, J . Vaičaitis, 
M. Urbanavičius, A, Martin-
kienė, J . Xoi butus, F. Mickus, 
J* Gestautas, A. Jukaeevičįie-
uė, J . Norkus, Y. Mickienė, 
i i . Rudžius, -P. Rainarauskas, 
S. Pociūnas, O. Aleksonienė, 
•J. Rudžius, M. Paplauskas, 
D. Rarpavičienė, Y. Bagočius., 
A. Launikonis, O. Kuzenienė, 
Dambrauskas, J . Rašelior.is, 
J . Soliuuas, A. Klupšis, Y. 
Aiidriejauskiutė, M. Vaitkus,, 
S. Zalinkevičia. 

Smulkiu aukų 50c. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

3307 AUBURN AVE. 
F a o n e Drover i i 3 i i 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.į 
AKJi: SPECI.J A U S T A S 

Patar imas Dykai , 
Ofiso valandos: nuo 9 II ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4640 S. Ashland Avc. k a m p . 47 St.^ 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Širdingai meldžiu visų gerb. 
[kuopų, raštininku, kad ligi 
šeštadienio vakaro prisiųstų 

, visus pinigus, kuriuos surin-
susirinkimas k 0 Q | tikietus. Nes sekma-

subatoj, 12 d. bal. Visi sky- dienyj •** Apskričio susirin-

Tautos Fondo 31 skvr. atsi
bus mėnesinis 

riaus nariai teiksitės atsilan
kyti į šį susi rinkimą, nes turim skaitą. 

kimo reikės išduoti pilną at-

' VYRIŠKŲ DRAPANŲ 

v 
daug svarbiu reikalu. Prie 
to dar, kurie neatsiėmėt dip
lomų, malonėsit ateiti ir atsi
imti. 

Taip-gi visus, kam rupi Lie
tuvos neprigulmybė, prrome 
atsilankyti ir pasirašyti imt 
tam tikrų peticijų. 

Pasirašyti ant peticijų taip
gi galima po žemiau nurody
tais adresais: pas J. Risielį,1 

A. F. Augustinas, . 
717 VV. 19 PI., City. 

IŠ WEST SIDES. 

Moksleiviai vėl pradeda judėti. 
Cliicagos katalikų mokslei

vių judėjimas ir darbas del sa
vo organizacijos buvo truputį 
sumažėjęs laike karės. Jie vi-
sas savo nuo mokslo liuosas 

1-

I kalams, del išgavimo jai nepri-
Igulmvbės. Reletas Clucagos A ve., pas A. Dargi, <26 W. 13 ? * . . . . . . r , 

0 . . r . • -n, i • • i nr i'/vmesnui moksleiviu apleido St., ir Lietuviu Darbininku 251 " , , . • ... . . .v 
mokvklos numylėta suolą ir įs-

114 W. 14 PI., pas J. Smuksta, 
1fkA4 ~ , ;, k 4 .valandas pašventė tevvnes re 
1904 C analpor. Vve., ]>as J. , ^ ili7x- ;'..: 
Punkauską. 2()L! Canaljiort 

BARGENAS 
Naujamadiniai , dar>ti ant už

sakymo siūlai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $16. ir $25. 

Nfi"iai daryti ga-tavį nuo $16 
iki ;,>,, siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

P i lnas pasirinkamas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertos nuo $26 iki 
$35. Dabar $5 ir augfcčiau. Ke
l inės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporaj*. 

ATDARA KASDIEHA 
Medėliomis ir vakarais. 

S. GORDON, 
1416 S. Halsted St., Chicogo, UI. 

« — ~ — ~ *• ~ ~ T T - » m • i»M 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS. 

Veda Ūdas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmieetyj: 

69 W. WASHDfGTON S T R E E T 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
Ofiaas ant Bridgeporto 

Gyeenin>as. 812 W. S3rd SL 
Tel. Yards 4681 

= 
"sT 

K — 

Telefonas McKinley 6764 

3457 South Wcstorn Boulevard 
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley I 

GYDO VISOKIAS IJGAS 

• » - - » a 
P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

R E A L — K8TATE — LOAHS 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražiose v ie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
6S and Kedzie Avc. N. W. Oo-

ner Chicago, 111. 

^ Į M I J M . , 

— V DR, LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rcs i ikai . 
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 
vakare. TS«L Caaal 4181 

f; • • » » . 
t 
l 

i 
-Y. 

(T;isa ant 6 jmsl.), kuopoj krautuvėj, 1817 So. 
Union Avc. Z 

Tai-jri, gerbiamieji lietuviai,; . . L N C . 
^ k l l h h i k i t | ) U H . a ^ t i a . , l | " - i i - ; i 4 l c t u v ( . m e r g i n a ( l i r h u d a K t a r o o f i s e 

cijų po nurodytais atlre^iiis, ^uri " ^ mokintis^kaip dô iti brau 
laikas yra-trumpas. 

Tautos Fondo Valdyba. 

B R I G H T O N P A R K O I R A -

P T E L I N K Ė S L I E T U V I Ų Paieskau savo drauprų Boleslovo 
T i f l M A T Uutkausko ir Jono Vaiciekonio. Jie 

' paeina iš Panevėžio. Aš esu ka tik 
.sugrjžrs iš Francijos ir labai meldžiu 
kad kas apie juos žinote, praneškite 
sekanriu adresu: 

Juozas Blaževičius, 
434 5 St), VVood St.. Chieago, 111. 

Telefonas Drover 1516. 

negu iš ji] gautų. Užbaigus 
reikalą su liberalais, Sąryšio 
atstovai nutaiv parašyti kores
pondenciją į visus katalikiš
kus laikraščius vardu 19 drau
gijų, prigulinčiu prie Sąryšio, 
apie liberalų negražu pasiel
gimą, kad parodyti kataliku 
visuomenei, kokią skriaudą pa-
darė laisvamaniai katalikiš
koms draugijoms Clevelande. 
Taip-gi, kad parodyti, kad 
su socijalistais ir su taip pasi
vadinusiais save tautininkais 
negalima veikti išvieno, arba 
veikiant išvieno, labai reik bū
ti atsargiam, nes jie nelaiko 
savo žodžio. Patyrimas rodo, 
Uad kur tik jie įlenda — pri
daro visokių nemalonumų. 

Lai šis atsitikimas būna vi
soms katalikiškoms draugi
joms Clevelande pamokini
mu ant toliau. 

MONESSEN, PA. 
— 

Po $.">.00: J . Kasputis ir V. 
Kadzijauskas. 

M. Černauskas $2.00. 
Po $1.00: A..Visockiutė, J . 

lvauneckis, A. Petraitis, A. 
Paulauskas, J . Mockaitis. 

Smulkių aukų $1.25. 

kyiims ( m a s t a s e ) ; Alga $11.00 iš pra
džios. Atsišaukite apie 4 va.1. po pietų, 
nedaliomis iki 1 vai. 

Dr. BORLAND, 
Koom 1108, 

209 So. State St., Chieago, 111. 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIl t l UGAH 
1758 W . . 4 7 t h S t , Ctiioa«o, IU. 
Ofluo Telefonas Boulevard 1«# 

Marnę Tel. Seeley 420 

\ 

> >» < i ^ m>m»** mum • ft 

Dr. M. Stupnicki 
i 3109 So. Morgan Street 
i CHICAGO, ILLINOIS 

T e l e f o n a s V a n l s AOSiS 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietij iki S v;ik. Kedėlio-
mia nuo G iki 3 vai. vakare. 

COAL CENTER, PA. 

f t Ketverias $5.00. 
Po $2.00: F. Šapis, O. Su

ki ui cuč. 
l'o $1.01): J, Plonis, K. Sar-

polis, L. Anikis, J . Sitalas, A. 
Stirpčka, A. Sarpalas, P. 
13rown, I'. Muilinis, J . Vilcvi-
cius, J. Ūsaitis, P. Krikščiū
nas. 

Smulkių aukų $2.7f). 
Kun. V. Abromaitis. 

Šiandie, bal. 12 d. ir tiedė-
lioj, bal. 13 d. Nekalto Prasi
dėjimu Šv. P. Marijos parapi
jinėje svetainėje, prie 41- ir 
Fairt'ield gatvių bus rodomi 
krutamieji paveikslai iš gyve
nimo mūsų Išganytojaus, Vie
špaties Jėzaus ir garbingos 
vietos iš Šventosios Žemės. 

tsiaiuiie bus rodomi vakare. 
'Pradžia 8 vai. Nedėlioj bus 
rodomi dviem atvejais: nuo 6 
vai. po pietų ir 7 vai. vakare. 

Dabar gavėnios laikas, lai-, žinotC( nmionėkito pranešu ikmam 
kas pasuiko ir apmastymo V.IMMĮRIJ 
. , v . . . * . . Karolina Klimat, 

Jėzaus kančių, taigi kiekvic- s K. mver st.; AU 
nam turėtu rūpėti pamatyti 
V. Jėzaus gyvenimų ant že- A N T PARDAVIMO 

. , i- namas su akmeniniu frontu ant 3 
[' J{ "s« augštu su 6 kambariais ir aug.štu 

basementu ir skalbykla. Užpakalyj 
yra namelis su 4 kambariu; randą iš
viso neša $62. Norint iems pirkti atsi
šaukite pas savininką, ant pirmų lubų. 
22 3'J W. 23rd Placc, Chicago, 111. 

Paieskau savo brolio Petro Taut
kaus, paeina iš Kauno gub., š iauuu 
pav., Papilės parap., Krekliij sodos. 
Jis prasišalino iš namų balandžio 1 d. 
vakaro ir nesugrįžo. Nežinau ar jis 
gyvas, ar gal kokia nela imė patiko. 
Meldžiame jo paties ar kas apie jį 
žinotu, lai atsišaukia už ką busiu dė
kingas. 

Kazimieras Tautkus, 
181 4 So. Kuble St., Chicago, ill 

Paieskau savo pusbrolio Juozo Ka-
sinuko paeinančio iš Alcxandravo pa
vieto, Panemunės parap., Viršelių f̂ o-
dos. 20 metų Amerike. Kas apie jį 

J Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. i 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Koseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. Į 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 
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I Dr. S. Naikelis į 
5 GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 
r 4712 So. Ashland Ave. E 
į F h o n e Drover 7048 E 
— Cicero office E 
? 4S47 W. 14th St. = 

P h o u e Cicero 39 E 
3 Rezidencija S336 W. 6«th St. = 
~ P b o o e Prospeot S&85 E 

"IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIUMS 

T«l. Drover 7041 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
', Nedėl iomis pagal sutarimą 
į 4712 SO. ASHLAND AVEKUH 
į • t arti 47-tos Gatvėm. 
Ą-o > » » » I I » « > » » » I » » W » .« n i • « • • 

a~r^? 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel." Humboldt 97 

sv 

Dr. G. M. GLASER « 

IŠ WEST SIDES. 

ws.s. 
^ARSAVIKGSSIAMPS 

I S S U E D B V T H B 
UKITED- STATES 
GOVERNMENT 

Nedalioj, bal. 13 d. Lietuvos 
Vyčių 2-4 kuopa " in corpore" 
eis prie Sv. Komunijos. To
dėl geistina, kad visi.nariai 
iš vakaro atlikti) išpažinti. 
Nedėlioj, 7 vai. ryte visi na
riai susirinkite bažnytinėn 
svetainėn. 7:30 eisime į baž
n y č i a 

Visi nariai privalo tą at
minti ir kožnas tegul pasis
tengia atlikti priedermę. 

Kuopos korespondentas. 

Prakt iknoia 27 mMai 
Qfi&a& v i »? >^. v. ..•^i.v >t 

Kertė 32-ro St., Chicago, Lll. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8 • 

iki 8 valandai vakare. j 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po Diat. 1 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street I 
Tel. Rockwel l «99» 

CHICAGO, ILL. 
J.# • • • • • • • • • • • • • • i * • « • « • • • s a s s v s a ^ 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRLRGAS 
Ofisas 11719 Tttichigan Ave. 

iki 2 po piat. 
Telefonas Yard8 «87 

VARGONININKAS 
Paieskau vietos; bažnytinę ir pa

saulinę musiką. pažįstu gerai. Darb
štus. Geru išlavintu balsu. Malonėkite 
atsišaukti "Draugo" administracijon, 
1S0O W. 46th St., Chicago, 111. J.B. 

Ant 
drinks. 
4U36 S 

piirdavimo 
Atsišaukite 

o. Marshfield 

groserno 
tuoj 
Av., 

aus: 
ir 

Chicago 

soft 

111. 
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ERNEST WEINER 
DRY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas gtempa* 

Kctvergais Ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams drabu
žiai, š lebės ir jakutės. 

Pluksnos 
5 5 c 

ICesid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymurket 2544 

0R.A.A.R0TK. 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Tclefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
piotų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

lllllllllllllllllllItlIlHIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIfi* 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 "Mklupau Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 L. išryto j 

» J .".TYDAL 
2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, v iena Finisher m * -
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi butl 
parduoti tuojaus už prieinama kal 
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykams skuraa, 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

ĮMA5TEB 

EXTRA, 

Pluksoos 
5 5 c 

PLUNKSNOS. 
llili!llltllllllllllllll!llllllllllllltlllillllil|ll lel. Caual 4603 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu bloki
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranttją. K ) m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės • 

Lithuanian Red Roof iug Co., and 
Sheet naetal Works, 2106 W. 24tb St., 

Mokykis Kirpimo ir Dcsigii ing 
Vyriškų ir Bloteriškų Aprėdalą 

Mūsų slstemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą, 
laiką. » 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes sute iks ime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti tr 
pamatyti mūsų mokyklą bilo laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie -
rą — bile stailės arba dydžio, ir bl-
(e madų knygos. 

MASTER DESIGNING BCilOOCj 
J. F . Kasnicka, Pcrdėtinls 

118 N. Ea Salle g a t , prieš City Hali 
•t&išaukit ant 4 to augbto 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Penktadienis, Balandžio 11 d. 
Leonas T., Dd. p. Izaokanfas. 

šeštadienis, Balandžio 12 d. 
Julius. Viktoras. Konstantinas. 

MIESTO CHICAGOS 
ATEITIS. 

HENRY KARTZ MIRĖ. 

Jo moteris taippat mirsianti. 

1949 metais turėsiąs 7 milijo
nus gyventojų. 

Henry Kartz jau mirė, Va-
kar šioj vietoj platinu buvo 
pranešta apie Kartzo ir jo mo
ters apdegi mą, kuomet oks-
pliodavo namuoso kerosinas. 

Sakoma, jo moteris taippat 
mirsianti. Palioką dvi mcrgai-
ti našlaiti. 

Tai baisi nelaimė. (Jai čia 
kalta kiek kompanija, kad už
darė namuose gazn. Bet dau
giausia yra kaltas pačiu žmo
nių neatsargumas. 

POLICMONAS TRAUKINIO 
UŽMUŠTAS. 

Nelengva išaiškinti tą nelai
mę. 

"Iš AVest Park policijos nuo
vados poliemonas Robert Lo-
ve atrastas negyvas sale gele
žinkelio Chieago, Burlington ir 
Quinoy bėgių. P r a v a ž i u o j a n t i s 
traukinis jį užmušė. 

Kokiuo būdu jis palindo po 
einančiu traukiniu, niekas ne
gali pasakyti. 

Bet aplinkiniai gyventojai 
tvirtina, kad vaikai aplink ge
ležinkeli išdykavę. Poliemonas 
juos vijęsis. Bėgęs skersai bė
giu ir nematęs ateinanėio 
traukinio, šis atūžė ir polie-
moną pagavo. 

Ifarrv Tibhet vakare eida-
mas namo arti bėgių atrado 
poliemono kepurę. Tnojaus su
prato įvykusią nelaimę. Tad 
jis pranešė apie ta policijai ir 
pats ėmė ieškoti lavono. 

Love ėjo 45 metus. Paliko 
moteris su keturiais vaikais, 
1803 South Riduevvav ave. 

Sulig šiometinio miesto di-
rektorijo, Chieago turi arti 3 
milijonus /gyventoju. Tad tas 
kai kuriems ekspertams leidžia 
manyti, kad trumpoj ateityj 
miestas susilauks dar kelis mi
lijonus gyventoju daugiau. 

John P. Cowing Enginee-
ring Co, prezidentas Cowing 
apskaito, kad per sekančiu* 
20 metų mieste busią jau net 
7 milijonai žmonių. 

Cowing savo apskaitymus 
paremia praeitimi. Nuo 1889 
metų sulig šalyje daromo cen
zo gyventojų skaitlius taip 
priaugo ir turės augti: 

1889 metais buvo 1,000,000 
gyventoju. 

1906 m. jau 2,000,000. 
1920 m. bus 3,000,000. 
1930 m. 4,(MX),000. 
1937 m. 5,000,000. 
1943 m. (i,000,000. 
1949 m. 7,000,000. 
Tokiais pat laikotarpiais 

gyventojų skaitlius didėjo 
New Yorke, Philadelphijoj ir 
kituose didesniuose miestuose. 

N i e k a s nedal i p a s a k y t i , 
kiek tame gali Imt teisybė?. 
K a s bus i lgus m e t u s sve ikas ir 
gyvas, tas geriausiai įsitikrins, 
ar šių dienu tvirtinimai turi 
pamatą. 

PIKTADARIS NUŽUDĖ 
PANAKTINI. 

NUODŲ PRARIJO GIRTUO 
K I Ė MOTERIS. 

Plėšikas ana naktį įsilaužė 
Bissel skalbyklos ofisan. Ten 
jis susidūrė su panaktiniu ir 
pastarąjį nušovė už pasiprie
šinime. 

Piktadarį s be nieko išdūmė. 
Skalbykla randasi po num. 
651 E. 39 gat. Nužudytas pa
naktinis buvo Charles Baker. 

SUIMTA 6 VAIKAI PLĖ
ŠIKAI. 

Nepatiko vyro išmetinėjimai. 

44Mary, jau man nusibodo 
nuolatinis tavo girtuokliavi
mas" , tarė John (laskill savo 
moterei. " I r jei tu nemesi ša
lin to papratimo, aš tave pa
mesiu su jj;e^UYA'^ 1 d. Atsisa
kysiu mokėti randa už namus 
ir viskas suirs ir niekais nu
eis M 

Po šito jo žmona paliko vy
rą ir keturis vaikus ir pati 
užsilipo ant antrojo augšto. 

Vyras, kiek palaukus, nu
girdo bildesį. Nuėjo pažiūrėti. 

" A š jau savo at l ikau", 
tarė • moteris. 

" K ą tokio?" paklausė vy
ras. 

" A š prarijau jiuodų. (Je-
riau man mirti. Nemėgink ma
ne gelbėti." 

Vyras pašaukė policiją į 
3051 Colorado ave. namus. 
Mrs. CJaskill kuoveikiaus nu
vežta į pavieto ligoninę. 

Gaskill tvirtina, kad jo mo
teris jau antru kartu mėgina 
pasidaryti galų. .Jiedu apsive
dę pirm 17-kos metu. 

Tai ką daro įpratimas į 
svaigalus. 

Policija suareštavo G vaikiu 
plėšikus. Jie pasisakė, kad plė
šimais jau pclniję kelis tuks-
tanėius dolierių. Bet pinigų 
neturį. 

Policija juos užpuolė ir su
ėmė namuose po numeriu 27 
North Ada gat. Atrasta daug 
pavogtų daiktu. 

n 

STREIKININKŲ VIETAS 
UŽĖMĖ PAGYJANTI 

SUŽEISTI KAREI
V I A I 

Lake Foreste, Cbicagos tur
čių farmosc sustreikavo dar
bininkai. Tad anų vieton pa
kviesti iš forto Sheridan ligo
ninės pagyjautieji sužeisti ka
reiviai. Fannų savininkai ne
gali atsidžiaugti kareivių dar
bu. 

CICERO, ILL. 

ŽODIS PADĖKAVONĖS. 

Širdingai tariu aėių gerbia
mam Kun. IL J . Vaičiūnui, kle
bonui Šv. Antano parapijos, 
Cicero, 111. už taip gražų pa
tarnavimą laike laidotuvių ma
no moters a. a. Teklės Časie-
nės, kurios atsibuvo kovo 31 
d., 1919 m. Taip-gi širdingai 
tariu ačių Draugijoms Treti
ninkų, Rožancavos, Apaštaly-

Thomas Doorley, 75 ai. am- stės Maldos ir Visų Šventų už 
Baus, ėjo t repa is s avo pagy - t a i p ska i t l ingą da lyvav imą . 
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DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 
DRABUŽITJ IR ČEVERYKŲ 

V - ^ CLOTHING HOUSE — Atdara kiekvieną vakarą iki Velykų 
ir Nedėlioj išryto. 

PUIKIAUSIOS VELYKINES MADOS-DIDELI TAUPUMAI 
Iki Velykų Tiktai Viena Savaitė 

GERIAUSIOS IR 
PUIKIAUSIOS 

f RŲŠIES 
PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI 
SIUTAI IR KOTAI. 

• 

GERIAUSI 
DRABUŽIAI UŽ 
PRIEINAMAS 
KAINAS. 

Pirk Dabar—-
Kuomet Gali
ma Pasirinkti 
iš Mūsų Dide
lio Stock'o — 
Ant V e l y k ų 
Pasirėdyk taip 
kaip nori. 

Pirkite Dabar Iš Pilno Stock'o 
VĖLIAUSIOS 

MADOS 
VYRŲ IR 
JAUNŲ VAI
KINŲ GERAI 
PASIUTŲ 
DRABUŽIŲ. 

CONTINEN
TAL RŲŠIS 
CONTINEN
TAL KAINOS 
REIŠKIA SE
ZONO GE
RIAUSI DRA
BUŽIAI TAI 
TIKRAS 
TAUPUMAS. 

Nesulyginamas 
Pritaikymas 
Materijos ir 
Darbo. 

Nepaprastos Rųšies Siutai ir Overkotai 

ir 
/ 

• iki 

STETSON 

Gražios. Minkštos, Pavasari
nės Naujos Mados—Geros 
Rųšies Skrybėlės Velykoms. 

Stetsons. Jus žinote tą var
dą—jus žinote ką tas žodis 
reiškia ii kaip ilgai nešiojasi 
Mūsų stockas pilnas šitų vi
siems žinomų ir pageidauja
mų Skrybėlių. 
Skrybėlės kurios tinka kiek
vienai galvai. Ateikite o mes 
pritaikinsime. Šios mados 
atidarys jums akis, o kainos 
bus nuolankios jūsų kišeniui. 

riminis jie yra—drabužiai nepaprastos rūšies!—vėliausios mados. Jus didžiuositės 
juos nešiodami. Pasirėdykite gražiai Velykoms! Ateikite rytoj ii- nusipirkite šio se-
iono gerausius drabužius, o tuomi susitaupysi sau pinigų. Velykų rytą iš.ckit apsirėdę "su ^o 
j'iausiais drabužiais" ir bukite Užtikrintais, kad JtJSŲ drabužiai jums gražiai tinka, turi gerų 
materijolą ir per« pasiuvimą. Vyrai/tš visų dalių miesto atvažuoja rionais j ši Cbicagos di-
džiausią Drebulių Krautuvę kuri randasi vakarinėj dalyj miesto.—f'ionais tai kvatiera mad-
niausiu drabužiu.J ' irkdami eionais jus sutaupysite nuo trijų iki septynių dolerių ant siuto ar 
overkoto—mrs sutaupome užtat kad mes nuperkami' dideliuose lotuose. .Mes nemokame lokios 
did< lės raudos kaip kr.iutuvės iliilmiosfv j moka. nes tas daug reiškia prie žemesniu kainu' 

H A R T , S C H A F F N E R d- M A R X ; K U P P E N H E I M E R T A I P P A T SOCIETY BRAMD 
IR K I T Ų ŽINOMŲ I Š D I R B Ė J Ų . 

randasi musjp Velykiniame išpardavime. J u s rasite kaip siutus taip ir viršuJ-mus Uotus, kurie tikrai jus 
užganėdins, l'eoiai gražiai Kuii. aug.sta krutlft*. siūlė per juosly, double ir s int ie breasted—del jaunų 
vyru. Turime labai gražiu modoliu dtd senesniu vyru. Stilius yra nepaprastai gražus; darbas vra labai 
Keras kiekvienam drabužy j ! 

0 

Vaiku 

KAMPAS ASHLAND IR MILWAUKEE AVENUES 

DRŪTI 

Siutai 
Mūsų vaikų skyriuje mes tu
rime labai gerų drūtų siutų 
vaikams nuo 6 iki 14 melu. 
Kaina prieinama. 

Jie yra geros rųšies ir nešio
jasi ilgai, tokių siutų /ori tė
vai ieško del savo vaiku. Ne
paprastai geros rųšies rytoj 
Norfolk Siutai. Mes turime 
labai populiarių siutų su 
siūle per juostą kurie yra 
pageidaujami visų. 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN 
KĖS KOLONIJŲ. 

(Tąsa nuo 5 pusi.). 

ejo į karę, idant tuomi patar
nautų savo brangiai tėvynei. 

Didžioji karė jau pasibaigė. 
Lietuva, tėvynė mūsų jau pra
deda išvysti liuosesnius laikus. 
Ja i dabar reikalinga netik me
džiagiška, bet ir dvasinė pa-
gelba. Moksleiviai katalikai 
mato ir jaučia reikalus savo 
tautos bei savo tėvynės, jie 
eina į pagelbų. 

Štai Chieagos moksleiviai 
bei moks le ivės s u k r u t o vėl 
darbuoties. J ie šaukia susi
rinkimus ir svarsto savo S-mo 
fa tėvynės svarbiausius reika
lus. Kovo mėnesyje beveik vi
sos Chicagoj Moksleivių S-mo 
kuopos laikė susirinkimus ir 

veniman po num. I5129 Kilis Taip put visiems giminėms ir i svarstė, kur laikyti Mokslei-
ave. Eidama- paslydo, nusiri-' 
to žemyn. 

Truko galva. Tr tuojaus se
nis mirė. 

kaimynams. Lai Dievas jum 
užmokės. 

Nulindęs vyras, 
Juozapas Časas. 

vių seimų, kad jis butų pasek-
įningesnis ir kad atneštų dau
giau naudos tautai, tėvynei ir 
pačiam S-mui. Chieagos lietu

viai moksleiviai pageidauja, 
kad moksleivių seimas butų 
Chicagoje, bet, jeigu pasiro
dytų, kad kita vieta patogesnė 
ir naudingesnė, tai cliicagie-
ėiai, be abejo, sutiktų laiky
ti seiliuj kitoje vietoje. 

Balandžio 6 d., š. m., Mok
sleiviu S-mo 13-ta kuopa (iš 
\Vost Sides) laikė susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje. Susirinkime apkalbė
ta ir nutarta daug svarbių 
reikalų. Apart kitų dalykų, 
apkalbėjo reikalus savo ren
giamojo vakaro, kuris atsibus 
Verbų nedėlioję, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje. Šis va
karas yra rengiamas pastan
gomis dviejų kuopų, būtent: 
13 kuopos iš^West Sides ir 20 
kuopos iš B r i g h t o n P a r k o . 

Programas rengiamojo va
karo žada būti puikus. Bus 
prakalbos, dainos, deklemaci-
įos, monologai, pijano, smui-
kos ir kitokių instrumentų 
gražus ir pamokinantį daly
kai. 

Kurie norite gerai laika pra- galite, malonėkite užsimokėti 
leisti bei ka nors išmokti, ne- savo pažadėtas mokestis. Nes 
pamirškite atsilankyti į moks- juo greičiaus sumokėsime, juo 
Icivių vakaru, Verbų nedėlioję, daugiaus pinigų turėsime, tuo 
Aušros^ Vartų parapijos sve- greičiaus galėsime pradėti sta-
tainėje. Nuėję j moksleivių tyli pamatų i ašlaičių namui, 
vakarą ne vien kų nors išmok- L. S. 5-tos kp. Valdyba. 
site, ne vien gražiai laiką pra
leisite, bet sustiprinsite moks
leivių dvasių savo atsilanky
mu bei prijautimu. 

Neužmirškite Verbų nedė
lios, neužmirškite moksleivių 
vakaro! 

Moksleivis. 

LABDARYBĖ. 

I š BRIGEPORTO. 

Šiuomi pranešame, kad Lab
daringos Sąjungos 5-ta kuo
pa, kaip jau žinoma, laiko su
sirinkimus 3 nedėldi^aį, kožno | draugija ir šv. Aloizo Jauni 
mėnesio. Šį mėnesį atsibus 2 kaičių draugija. Visos drau-

Nedėlioj, balandžio 6 d., š. 
m., L. Vyčių 16-ta kuopa ėjo 
prie Šv. Komunijos. 7:15 ryte 
visi susirinko savo paskirtam 
kambarin, gi 7:30 suėjo " i n 
corpore" į bažnyčia. < 

Tų pačią d ieną ėjo " i n cor
p o r e " i r merga ič ių d raug i j a , 
vardu Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv., Moterių Sąjungos 
3 kuopa, Apaštalystės Maldos 

PRANEŠIMAS, 
IŠ BRIDGEPORTO. 

S. L. R. K. A. 15 kuopa laikys 
susirinkimą balandžio 13 d.. 2 vai. 
po pietų, Šv. Jurgio mokyklos 
kambaryj. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. 

V. Petrauskas rast. 

(t 
PRANEŠIMAS! 

DRAUGO" PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

nedėldienį, tai yra Verbų ne-
dėldienį, nes trečiam nedėklie-
nyj bus Velykos. Taigi, visi 
nariai ir kurie manote prisi
rašyti, malonėkite atsilankyti. 

Taip-gi amžini nariai, kurie 

gijos atliko savo priedermę la
bai skaitlingai. Gražu, kad 
Bridgeporto draugijos, prie 
parapijos Šv. Jurgio, taip el
giasi. 

Vik. 

Kad vietoje atsisakiusio p. J. 
Mozerio, dabar "Draugt>', 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą" tesikrei
pia pas jį. 

"DRAUGO" ADMI
NISTRACIJA. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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