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METAI-VOL. IV. No. 87 

Bavarijos bolševikai-
Taikos sutartis bus j 

dvi savaiti 
»t • 

Bolševikizmui bus padarytas 
galas 

TARPE PRANCŪZŲ IR BEL 
GŲ PAKILO NEPASI

TENKINIMAS. 

KITA REVOLIUCIJA 
MUNICHE. 

% 

TAIKOS SUTARTIS JAU 
KAIPIR PAGAMINTA. 

Siunčiama ten kariuomenė iš George Lloyd sekretorius apie 
Berlyno. tą praneša. 

Copenhagen, bal. Ii'. Xu- Paryžius, bal. 12. — Tautu 
rembergo laikraštis Frankeni- sąjungos komisija vakar pil-
sefoe Tagespost praneša, kad m u n susirinkime pabaigė visus 
Muniche pakelta nauja revo- darbus, surištus su sąjunga. 
liueija. Iki šiol Municlia vai- Suformuluota galutinai kon-
dė nuolaidesnių liaudies bol- s t it nei ja bus paduota peržiurė-
ševikų sovietas. Bei dabar ti vyriausiajai taikos konfe-
tą sovietų prašalin reneijos -tarybai. (Ji šita pan

kui tai paves patvirtinti ple
nariniu taikos konferencijos 

Tautų sąjungos sostine paskir
ta Geneva. 

Paryžius, bal. 12. — Tautų 
sąjungos reikalu komisija pa
galinąs nusprendė kad sąjun
gos sostinė turi but miestas 
(leneva Šveicarijoje. 

Tuo nusprendimu labai ne
patenkinti prancūzai ir belgai. 
Ypač pastarieji buvo manę, 
kad ta pagarbą laimės mies
tas Brusselis. 

Kaip vieni, taip kiti u i tai 
katlina prezidentą YYilsoną. 
Nes šis andai savo kalboje bu
vo išreiškęs prielankią mintį 
už Geneva, Tad, sakoma, su
lig jo noro komisija ir nus-
prendžiusi. 

S. V. KONGRESAS IMA 
VEIKTI. 

nizavęs kitas s o \ >.s, susi
dedąs iŠ tikru akiplėšų. 

Nuolaidesnių bolševiku su-
važiavimas sutvėrė eentralini 
sovietų, kuriu inėjo ."> darbi
ninkai ir ii kareiviai su mu-
rininku Klatz kaipo preziden
tu. 

Tuo nepasitenkino komunis
tu vadas Levin, \ a k t i jis su 
saviškiais užpuolė centralinę 
policijos nuovadų* išginklavo 
policijų ir jo> vyresniuosius 
paėmė kaipo užstovus. 

l*o šito tarpe bolševiku pa
kilo dar didesni nesutikimai. 
Aitrieji teėiaus paliko prieša
kyje. 

Alunicbe įsteigta revociji-
niai teismai. Paskirta į a-
nuos 28 teisėjai. Tie dienomis 
ir naktimis teisia pristatytas 
bolševiku aukas. 

Visi laikraščiai paimti mu-
nicipalėn kontrolėn be jokio 
atlyginimo jų savininkams. 
Badene platinasi revoliucija. 

Tš Bavarijos revoliucija jau 
persimeta j Badeną. Tenai 
plačiai veikia bolševikų agita
toriai. Norima Badene pas 
kelbti sovietu respubliką. 

Berlyno Lokal Anzeiger 
praneša, jog bolševikų sukili
mą Duesseldorffe valdžios ka
riuomenė numalšino su kulka-
svaidžiais. 

2o bolševikai krito ii 
žmonės sužeista. * 

2n 

Siunčiama kariuomenė. 

Berlyne paskelbta, jog liit-
niehan pasiusta valdžios ka
riuomenė, kurios tikslas panai
kinti ten bolševikų uzurpato
rių valdžią. 

Su Municbu taip bus, kaip 
buvo su Magdeburgu* ši
tą miestą be didelių sunkeny
bių užėmė valdžios karinome-
nė. Tuojau* pranyko bolševi
ku sovietas. 

susirinkimui. 
Konstitucijoje nepadėta ja

ponų ir prancūzų reikalavimai. 
Bet kaipo tie ir kiti, komisijos 
nariai, savo. reikalavimus nu
tarė paduoti tiesiog plenariam 
susirinkimui. 

Kuomet bus kviečiami 
vokiečiai. 

Anglijos premjeras Lloyd 
George dar neiškeliavo Lon
donan. J is iškeliaus, kuomet 
bus nustatytas laikas pakvies
ti konferencijon vokiečių at
stovus. 

Amerikos atstovai stovi už
tai, kad vokiečiai atstovai bu
tų pakviesti bile dieną tarpe 
balandžio 26 d. ir gegužės 1 
dienos. 

Bet nežinia ką mano kitu 
šalių atstovai. * 

4. 

Taikos sutartis pagaminta. 
Pati taikos sutartis, po ku-

riąja turės pasirašyti pakvies
ti vokiečių atsovai, jau paga
minta. Sutarta galutinai rei
kalais atlyginimo, Vokietijos 
rubežiu nustatvmo ir kiti svar-
besnieji klausimai išrišti. 

Taip pranešė premjero 
Lloyd CJeorge sekretorius. 

Mažesnės svarbos klausimai 
bus išrišti tomis dienomis. 

(leorge'o sekretorius sakė, 
kad kuomet taikos sutartis bus 
patvirtinta, tuomet turės imti 
galas ir bolševikizmą. 

New York, bal. 12.—Vakar 
išplaukė Europon garlaivis 
George AVasbington. Turbūt, 
juo veikiai iš Europos sugryž 
mūsų prezidentas. 

PALIUOSUOTI KARĖS NE-
LAISVIAI BAVARIJOJE. 

Tarpe jų yra rusų komunistas 
Axelrod. 

Berlynas, bal. 12. — Muni-
cbo bolševiku sovietas nu-
sprendė kuoveikiaus paliuo-
suoti visus karės nelaisvius 
Bavarijoje. 

Tasai nusprendimas palietė 
tūkstančius rusu nelaisviu, 
tarpe kurių yra ir rusų ko
munistas Axelrod. 

Klausia, kokiais tiklais ameri
konai atsidūrė Rusijon. 

RYGIŠKĖ VOKIEČIŲ AR
MIJA STOVI UŽ 

AIZERJ. E 
Kurše ta armija kovojanti 

prieš rusų bolševikus. 

Paryžius, bal. 13.— Rygos 
apylinkėse veikia apie 4,000 
vokiečiu kareiviu. Ten jiems 
vadovauja] gen. von der (loltz, 
žinomo generolo von der 
(toltz, turkų komendanto, gi
minaitis. Ta rygiškė vokiečių 
armija yra vadinama "nauja 

TALKININKAI GRAŽUMU 
NEAPLEIDO ODESSOS. 

Muštasi gatvėse; daug nuken
tėjo prancūzai. 

Geneva, bal. 13. —r Iš Bu-
charesto gauta kiek žinių, su-
nštų su Odessos apleidimu, 
kuomet tą miestą apgulė bol
ševikai. 

Talkininkams ton buvo visas 
vargas, kad bolševikų buvo 
nepalyginamai didesnis skait
lius. Sakoma prieš vieną tal
kininkų kareivį stovėjo kokie 
septyni bolševikai. Taigi, jei kaizerio armija". 

Surekrutuota ji iš buvusių j talkininkų buvo tūkstantis, 
vokiečių kareivių, nepaliestų tai bolševikų turėjo but api( 
revoliucijoniorių tendencijų-1 septyni tūkstančiai. 

Washington, bal. 12, — Kuo
met gauta žinių iš Arcbangel-
sko, kad tenai viena ameriko
nų kareivių kompanija buvo 
atsisakiusi eiti musių frontan, 
ant kart pakilo visi prezidento 
\Yilsono priešininkai. 

Kongreso atstovai tuojaus 
prezidentui pasiuntė kablegrn-
mą apie kareivių sukilimą ir 
pareikalavo duoti atsagymą Į 
klausimus: 

Kam kaeriviai buvo siunčia
mi Rusijon? 

Kas juos pasiuntė? 
Kas jiems ten vadovauja.' 
Pagaliam kongreso nariai 

užsipuola prieš karės departa
mentą, kam šis kablegrama a-
pie sukilimą taip ilgai laikė 
paslėpęs nuo visuomenės. Ir 
paskelbė ištraukas tik tuomet, 
kuomet apie tai pradėjo rašyki 

l k , v v • • 

aikrasciai. 
Smarkiausia prieš šalies ad

ministracijų veikia Californi-
jos senatorius Johnson. Jis ki-
tuomet buvo reikalavęs kuo
veikiaus atšaukti kareivius iš 
Rusijos. 

Kongresui svarbu dar ir ta*, 
kad tenai amerikonams karei
viams vadovauja ne ameriko
nai, bet anglą u 

mis. Išlaiko kuopuikiausiai 
discipliną. 

Armija visakuom pilnai ap
rūpinta. Turi lauko anuotas, 
tankas, sunkiąsias anuotas ir 
įvairius specijalius karės apa
ratus. 
• 

Armijos oficierini atvirai 
kalba, kad aplink generolą 
von der Goltz susispiečia vis 
daugiau buvusių militnristų ir 
jiems ištikimų vyrų. Armija 
savo skaitliumi nuolat didėja. 
Von der Goltz gaminasi su
grąžinti buvusiam kaizeriui 
Prūsijos BĄKĄP 

Per kelias valandas tečiaus 
talkininkai mušėsi su bolševi
kais miesto gatvėse. Galų-
gale talkininkų kareiviai at
simetė uostau, kur juos išgel
bėjo laiku atplaukusieji talki
ninkų laivai. 

Daug nukentėjo prancūzai. 

Išeiviai gali išnešti dau; 
pinigų iš Amerikos 

Talkininkai neduosią maisti 
Bavarijai 

PINIGŲ APYVARTAI GRU 
MOJA PAVOJUS. 

BUVĘS BAVARIJOS KARĄ 
RALIUS GYVENA ŠA

LIS PILYJE. 

Oficieriai tvirtina, jog ateis 
tinkamas laikas, kuomet kai
zeris pusprųs iš Olandijos, at
vyks Kuisau ir iš tenai su 
skaitlinga armija pasileis ant 
Berlyno, kad atgauti sostą. 

Tai gydytojo pasakojimas. 

Buvusieji kunigaikščiai atsiža
dėję propagandų. 

Berne, bal. 12. — Šveicari
jos vyriausybė paskelbė, kad 
ji leido buvusiam* Bavarijos 
karaliui Liudvikui gyventi Zi-
zerse, senovės Šalis pilyje, kur 
gvvena senvvi katalikiški ku
nigai 

FU Taip pasakoja čionai iš Len
kijos sugryžęs I)r. Yernon Kel
logg, kuris tenai apžiūrinėjo 
maisto stovį. 

Jis tvirtina, jog vokiečiai 
nemaną lenkams atiduoti Poz-
naniaus, nei Danzigo. Vokie
čiai tvirtina, kad kaip vienur, 
taip kitur gyventojų didžiu
ma esą vokiečiai. Tad lenkų 
reikalavimai negali but išpil
domi. Negi didžiuma gali pa
siduoti mažumos norams. (Ii 
didžiuma yra priešinga atsi
mesti nuo Vokietijos. 
• Todėl vokiečių kareiviai 
Poznaniuje smarkiai veikia 
prieš lenkus. Ten dažnai įvyk
sta susirėmimai. Ir abi pusi 
paneša nuostolius. 

Vokiečiai, sakoma, nuspren
dę desperatiškai mušties už 

Tam pačiam mieste ir toje 
pačioje pilyje leista apsigy
venti kaikuriems buvusiems 
Austrijos kunigaikščiams, kat
rie pasižadėjo atsisakyti nuo 
visokio politikinio veikimo ir 
propagandos. 

Gal buŝ  surastos prieš tai ko
kios priemonės. 

• 

New York, bal. 13.—Ameri
kos bankininkų asocijacija iš
siuntinėjo laiškus visoms ša
lies bankoms. Reikalauja, kad 
bankų taupumo departamen
tai nuodugniai vestų apskaity
mą, kiek daug pinigų išims 
svetimšaliai, kurie po taikos 
padarymo keliaus į Europą su 
milijonais dolierių. 

Bankininkų asocijacija sa
ko, kad šioj šalyj bolševikiški 
gaivalai platina bjaurią pro 
pagandą tarpe svetimšalių, ku
rių yra apie 14 milijonų. Bol
ševikai jau dabar svetimšalius 
kursto parduoti savo laisvės 
bondsus ir išsiimti iš bankų pi
nigus. 

Tikrai yra sužinota, kad po 
taikos daugiau milijono žmo
nių iškeliaus Europon. Jų čia 
niekas negalės sulaikyti. Ir jie 

jančiais žmonėmis kaip noi 
sumažinti. 

Visųpirma atkreipiama d< 
ma į bolševikų varomą propi 
gandą, kurią būtinai reikia pi 
naikinti. 

(ial ir bus atrasta koki 
nors priemonė. Bet kol ..tas 
vvks, šalies finansistamš 
pačiai vyriausybei tas padaij 
daug nesmagumų. 

BAVARŲ BOLŠEVIKAI Nl 
GAUS MAISTO. 

Negaus jie nei balso taik< 
daryme. 

Berlynas, bal. 13.—Specijl 
lėj depešoj iš Bambergo Į Voi| 
sische Zeitung pranešama, j< 
vokiečių valdžia paskelbiu 
kad talkininkai jai pranelį 
Bavarijai neduosiu balno ti 
kos padaryme, jei tenai šeini 
ninkaus bolševikai. 

Taippat talkininkai valdžu 
pranešę, jog jie neleisią siųs 
Bavarijon nei jokio maisto, 

su savimi pasiims apie kokius j Reiškia, kad talkininkai B\ 
4 milijardus dolierių, arba ket- j vari jos bolševikus ignoruoja] 
virtą penktadalį visos pinigų i Ne kitaip bus pasielgta i r 
čia apyvartos. j Ungarijos bolševikais. Kit 

Ieškoma priemonių, kad tų i ir negalima apsieiti su taj 
pinigų išplaukimą su iškėliau- Į trukšmadariais. 

Poznaniu ir Danzigą, kol bu
sią priversti iš ten pasitraukti. 

Brangus maistas Viennoje. 

Viennoje maisto stovis, tvir
tina l)r. Kellogg, yra kuoblo-
giausias. Jam su draugu pa
valgyti pietus atsiėjo $56. 

Mėsos kepsnys kainuoja $10 
Vienam kiaušiniui mokama $.">. 

18 traukinių su amerikoniš
ku maistu stovi šalę Marbur-
go. Trūksta lokomotivų. Tomis 
dienomis atvežta nežymi dalis 
miltu. 

PLĖŠIKAS ZAPATA NU- PALIUOSAVO APIE 10,i 
ŽUDYTAS. 

Per 9 metus jis palaikė anar 
chiją Meksikoje. 

SVETIMŠALIŲ PRIE
ŠININKŲ. 

Mexico City, bal.. 
Meksikos karės departamen
tas paskelbė, kad valdžios ka
riuomenė galų-gale nugalabi
no žinomą galvažudį Zapatą, 
pasivadinusį generolu, kurs 
per 9 metus vadovavo žmog-

Washington, bal. 12. — Y\ 
; riausybės įsakymu iš po par^ 

12. • 1 io paliuosuota ir padėta 
ranka panaikinta apie desii 
čiai tūkstančių svetimšaliu 
priešininkų, kurie karės "niėtu 
buvo suareštuoti. 

Internuoti svetimšaliai prief 
šininkai nepaliuosuojami. 

re galą. Jo lavoną kareiviai 
parvežė karės stovyklon. 

Amerikoniškas skulptorius Davidson Paryžiuje turi savo įstaigą, čia jam pozuoja Ita
lijos armijų vyriausias vadas, gen. Diaz. Kitoje pusėje matosi baigiamas gen. Pershingo 

biustas. 

žudžių gaujoms .pietinėj Mek
sikoj. PALIKO 5 MILIJONUS DOL. 

Valdžios kariuomenė Zapa-1 LIGONINEI IR BAŽ- -
tą su jo visu štabu buvo įsivi- j NYČIAI. 
jusi į kalnynus ir tenai padą- 1 

Baltimore, Md., bal. 18.— 
Andai čia mirė turtingas 
krautuvninkas Thomas O'Nei 11 
5 milijonus dol. paliko pasta
tyti ligoninę. Iš to palikimo 
300 tūkstančių dol. skiriami 
fondan naujai čia katalikiš-

Brusselis, bal. I S . - B e l g i j o s ; 1 ^ katedrai, 
parlamentas priėmė bilių, su
lig kurio bus leidžiama rinki
mų metu balsuoti žuvusių ka
reiviu našlėms ir kareiviu mo-
tinoms. 

BELGIJOJE BUS LEIDŽIA
MA BALSUOTI KAREI

VIŲ NAŠLĖMS. 

76 SVETIMŠALIAI PRIEŠI
NINKAI PALIUOSUOTI. 

UŽDARYTA BAVARIJOS 
RUBEŽIUS. 

Geneva, bal. 13. — Kad iš 

Cbicagos distrikte yra fe-
deralių agentų priežiūroje n-
pie 40,000 svetimšalių prieši
ninkų. 

Iš jų apie 300 kas savaitė 
turėjo nueiti federalin bustan 

Bavarijos bolševikizmas ne- W tenai pasirodyti, 
persimestų Italijon, italų ko-1 Dabar 76 nuo tos pareigos pa-
mendantas Tyroliuje įsakė už- j liuosuoti. Kiti laikomi prie-
daryti Bavarijos rubežių. I žiūroje. 

* i 
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dinti . Iki šiol j i mažai pa ta r 
navo Labdarybei dėlto, kad 
buvo užsiėmusi kitomis minti
mis. Bet svetimtaučių prie
glaudose a r tik ne iš West 
Sidės daugiausia vaikų. K a m 
pavesti ir pinigų ir Vaikų šir
dis svetimiems, kad galima ap
rūpinti pat iems? 

Pavasar i s j au ateina. Reikia 
atgimti i r labdarybės darbui . 

Įmonių Reikšme. 
fau keli metai kaip gyvuo-
įUibdariiigoji Lietuvių Sa
iga, bet ji nekuomet nctu-

jo tiek pasisekimo, nepada-
tiek naudos kaip 11)18 me-

Surinkti labdarybės tiks-
is 13 .tūkstančių dolierių su 

•sum v ra tikrai didelis daig-

'o pasiekiau* priežasčių bu-
gana daug, bet pažymėti-
y ra ir ta, kad Labdaryl>ei 

ig padėjo kun. F . .Kemėšis . 
1(J18 m. gyveno (Jhicago-

j is mokėjo žmones sujudin-
ir pa t raukt i prie to nau-
go darbo. 
• tvir toj i kuopa pralenkė 
s kitas, nes Dievo Apveiz-
parapijoje kun. Kruzas, 

amas klebonu, labai ta 
bą rėmė. J o Įpėdinis kun. 

Albavičius ta ip pat suma-
gai nenuilstančiai tų darbą 
ė toliaus. Pasauliniai žmo-
i vyrai ir moterys, prie jo 
sidėjo ^u pasišventimu. Y-
ingai pasidarbavo p. Šiio-
is. Deito metų gale kctvir-
i kuopa ])asirodė pralenku-
visas kuopas. 

abar šeštoji kuopa užsikė-
» pralenkt i ir ją. P . Anta-

na% Nausėda, būdamas visos 
Sąjungos pirmininku, yra po-
draugei i r veikliausias šešto
sios kuopos narys . Dėlto ta 
šeštoji kuopa, smarkiai pasi
žymėjus 191S metais ir pra
lenkė visas kitas kuopas 1919 
imta i s . Kol kas sunku Įspėti 
a r jai pasiseks pralenkti penk
tąją kuopų, kur di rba kun. 
Krušas , p . Sekleckis, p. Yery-
ga ir kiti. T a kuopa, kol kas 
nerodo didelio veiklumo, bet 
tat yra tiktai žabangos kitoms 
kuopoms, ketinančioms ją pra
lenkti, Tos, nematydamos 
Bridgeporto veiklumo, pačios 
mažiau darbuosis, o pabaigo
je pasirodys, kad Šv. Ju rg io 
kuopa jas visas keliais atve
jais pralenkė. 

Dabar daug gyvumo parodo, 

Pergales Daržai. 
• 

Karės metu turėjome karės 
daržus . Apsukrus , turį skly
pelį nuosavios žemės žmonės 
pelnijo, kuomet paragin t i že
me apdirbo. Šalies gyvento
ja i per dvi vasar i sutaupė 
kelis šimtus milijonų dolie
rių. Tų pinigų nereikėjo iš
leisti pirkti daržovėms, nes 
pris iaugino savo. I r tai atli
ko liuosu laiku, su t ruputėl iu 
pasišventimo. Tai buvo labai 
naudingas daiktas, kuomet del 
brangenybės daržovės ne vi
siems buvo prieinamos. 

Šiandie aušta pavasar is . 
Šalies vyriausybė išnaujo ra
gina žmones pr ie daržų ap
dirbimo. Tik šįmet tie daržai 
jau neturi but karės daržai . 
Xes karė pasibaigė. Sako, tu
ri vadinties* " p e r g a l ė s " dar
žai — karės laimėjimo dar
žai, kaip kad pergalės pas
kola. 

Parag in imas yra laiku ir 
didžiai naudingas . Visa dy
kaujanti žemė tur i but ap
dirbta ir pr ivers ta išduoti vai
sius. Kas neturi nuosavų dar
žu, tokiems galima gauti kur 
tuščiose apylinkėse. Sužinoti 
tuščiu lotų ir žeiiiės klypų 
savininkus i f jų paprašyt i 
leisti pasinaudoti fcųja žeme. 
Kiekvienas pair i j o t a s žemės 
savininkas mielai sut iks duoti 
iam tikslui dykaujančios že
mės. 

J u k su tuo pačiu tikslu ša
lies kongresas pavasa r io ir va
saros metu yra nusprendęs 
laikrodžius nustatyt i viena va
landa pirmiau. Duodama pro
gos darbininkams kasdien 
anksčiau darbus baigti ir pas
kui namie turėti daugiau liuo-
so laiko šviesoje. Tuo liuosu 
laiku reikia naudoties. Dauge
lis tad ir naudojasi. 

Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šįmet mūsų žmonės tu
rėtu imties daržuose darbo. 
Kad ir mažiausią žemės kam
pelį reikia apdirbt i . Ne* že
mėje yra auksas. 

Pasigaminkime pergalės dar
žus ir taupykime pinigus. 
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Pranešimas iš Washingtono 
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Lietuvos valstija jau pilnai su- nai ir pr ivers ta liautis sau-
milingai į dalykus atsinešti, 
bet dirbti Lietuvos labui. Rau
donajame' Kryžiuje esanti \)i-

sitvarkė. 

Beabejo kiekvienas lietuvis. 
kas valanda laukia žinių iš t , . . . , 
, . , XT . , i J „ »nigai daug prisidėjo prie srio 
Lietuvos. Nusimenama, kadai *m . & . r . T J r 

S K A I T Y T O J A I . 

Užrašykite vardus , pavar
des ir adresus visų asmenų i r 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais Še
ra is ir bondsais, ypat ingai , 
vilioja iš jųs jūsų Laisvės Pa-
kuomet už juos t ie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds) . a rba Karės Taupy
mo Ženklelius ( W a r Savings 
S tamps l , pr idėdami da r įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siųski
te k ras a šituo adresu: 

Federal Trade Commission, 
Washington, D. C. 

Antano kuopa Cicero, UĮL] pr is idėki t pr ie pasisekimo 
Ten ir klebonas kun. Vaičiū
nas smarkiai dirba, ten prisi
deda ir keletas kitų veikėjų. 
P -nai Šliogeris, She lč iunas ten 
veikia. Kitoms knopoms ne
lengva bus pralenkti Cicerie-
čius. 

Aušros Vartų arija West-
Sides kuopa yra kai II neišnau
dota, pilna gamtos brangeny
bių žemė. Tik reikia įą. suju-

Pergalės Paskolos (Victory 
Liberty Loan) . 

• 

tssusD.vrtno 
UNITED^STATBtf 
COVERNMBMT 

ateina liūdnos žinios, o gavus 
linksmesnę žinutę džiaugiama
si ir padvigubintom jiegom sto 
jania darban. Iki šiol esame ga 
ve. gan liūdnų ir net skaudžių 
žinių apie mūsų tėvynės padė
jimą. Sudrebino kiekvieno lie
tuvio širdį girdint , kad Rusi
jos bolševikai netik kad patys 
veržiasi į Lietuvą, viską de
gindami ir naikindami, bet 
įlar atsivedė tūkstantines gau
jas puslaukinių kiniečių, kad 
jiems padėtų Lietuva, išnai
kinti. 

Lenkų besiveržimas Lietu
von it dieglys lieutvio pašo
nėje buvo jauč iamas : bet šis 
netiek baime, kiek rūstumų iš
šaukė lietuviuose ir paskatino 
juos stoti smarkesnėn kovon 
su tėvynės laisvės priešais. 

Nevien liūdnos žinios mus 
pasiekdavo. Laiks nuo laiko 
gaudavome ir linksmesnių. 
Džiugino mus pranešimas a-
j')ie susidarymą Lietuvos Val
stijos Tarybos, įšrinkimas Mi
nis ter i jos; ir Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas su
st iprino mušą dvasią ir para
gino prie smarkesnio darba-
\ imosi, susiorganizavimas Lie
tuvos kariuomenės ir jos nar
sus kovojimas su užpuolikais 
ant Lietuvos gyvybės ir lais
vės. Lietuvos delegacijos at
važiavimas Taikos Konferen-
eijon Paryžiun past iprino mū
sų vilti, kad mūsų troškimų 
išsipildymas jau ar t inasi . Šve
dijos, Danijos ir Šveicarijos 
pripažinimas Lietuvos atsto
vų, kas reiškia pasta tymas 
Lietuvos eilėje neprigulmingų 
valstijų, a t rodė mums lyg sap
nas, lyg pergeras dalykas, 
kad įtikėti, jog tai ištikrųjų 
V ra išsipildęs lietuvių sapnas. 
Padarytos prekybos sutar tys 
su Anglija nuvijo šalin baimę 
nuo mūsų, pro kurios akinius 
taip labai nerimaudami žiūrė* 
jom į įTretuvos kovą su alkiu 
lt v isokiais t r u k u m a i s . Angl i j a 
pažadėjo Lietuvai kelių mili
jonų dolierių paskolą. 

Štai šiandie (bal. 9 d.) ga
vom kablegramą iš Šveicarijos 
nuo Lietuvos atstovybės, ku
rioje praneša, kad Lietuvos 
Respublikos prezidentu išrink
tas Antanas Smetona: Bal. 4 
d., Kaune išrinktasai prezi
dentas prisiekė Valstijos Ta
rybai ir taipgi Taryba prisie
kė Respublikos prezidentui. Šį 
vėliausia žinutė, beabejo, da r 
daugiaus lietuvius nudžiugins, 
uos aiškiai matom, kad, nepai
sant visokių išlaukinių trugdy-
mų ir naminių sunkenybių, 
Lietuvos Valstija jau pilnai 
susitvarkė ir žengia prie pil
nos laisvės ir pastovios nepri-
klauomybės. 

Amerikos lietuviams ypač 
linksma girdėti Lietuvos nepri
klausomybės kiaušiniui besi-
gerinant , beabejo, kad nors 
išdalies y ra pasekmės Ameri
kos lietuvių padarytų pastaji-
gų. Mes ir-gi turėjom įvairių 
sunkenybių ir trukdymų pasek
mingo darbo. Vienok pusėti
nai nuveikta dirbant prisi tai
kius prie tuo laiku esančių ap
linkybių. 

Šiuo tarpu ir Amerikos lie
tuvių ta rpe randasi geresnės 
dienos. Rimtesniam gaivalui 
besidarbuojant, prašal inta 
priežastis sriovinių nesutiki
mų; laikraščiai liovės užsivari-
nėję ir visų savo energijų nu
kreipė Lietuvos reikalu* gin
t i ; kar jer is tams paki rs ta spar-

vių ir pavienių kiršinimo; da-
bar Egzekutyvis Komitetas 
pasiima juos savo raukosna ir 
sunaudos Lietuvos šelpimui. 
Tikimės, greitai galėsim pra
nešti lietuvių visuomenei rei
kalingas taisvkles su Lietuva 
susinešti ir tuomet pavieniai 
galės savo giminaičiams tesio-
giuę paramą priduot i ; tas tu
rėtų pavieniuose prašalinti ne
rimavimą ir* svyravimą, jei 
koksai randasi. 

Ši peržvalga ir pr iminimas 
tegul kiekvienam parodo rei
kalą sutar t ino veikimo, tegul 
Įtikina reikalą prašalinti nors 
šiuo t a rpu sriovini politikavi
mą, tegul priverčia kiekvieną 
lietuvį visas galimas jėgas 
Lietuvos reikalams pašvęst i ; 
ypač šiomis dienomis, kada es
ame pas i rižę surinkti milijo
ną parašų po peticija, reika
laujančia Lietuvai nepriklau
somybę užtikrinti. 

Su šiuo pranešimu siunčia
me visą pluoštą žinių apie Lie
tuvos reikalus. Šios žinutės 
j au pusėtinai užsiilgintos, bet 
kadangi tik ką mųs pasiekė, to
dėl skubiname jas išsiųsti. 
Taipgi siunčiame kopiją me
morandumo, kurį Egzek. Ko
mitetas įteikė Amer. Valdžiai. 
Egzek. Komiteto Informacijos 

Biuras. 

R E I K A L A U J A KVITŲ NUO 
TAKSŲ. 

IŠ A K A D E M I J O S DR J O S 
SUSIRINKIMO CHI-

CAGOJE. 

Nedėlioj, balandžio G dienų, 
Akademijos Rėmėjų draugijos 
narės atvyko ant benedikcijos 
į Švento Kazimiero Seserų 
Vienuolyno koplyčią. Po pa
laiminimo su Šv. Sakramentu 
skaitlingas būrys narių suėjo į 
Vienuolyno svetainę. 

Gerb. prof. kun. P . Bučys 
at idaręs susirinkimą malda, 
priminė narėms a. a. p-lę T. 
Audriuškevičiutę ir visi susto
ję atkalbėjo Sveika Marija ir 
amžiną atsilsį už jos dūšią. 
Po tam buvo perskai tytas pro
tokolas pirmojo susirinkimo ir 
visas vienbalsiai pr i imtas be 
permainų. 

Paskui kolonijų atstovės iš
davė rapor tus darbavimosi sa
vo apygardose. 

Iš Šv. Ju rg io parapi jos, 
gerb. A. Nausėdienė pranešė, 
gavusi 33 nares, gerb. Žilvi-
tienė 12 narių. 

Iš Šv. Kryžiaus parapi jos, 
gerb. I i . Bajorūnaitė sakė ga
vusi GI narę. 

Iš Dievo, Apveizdos, gerb. V. 
Lukošienė prisižadėjo t rumpu 
laiku sutverti kuopą. 

Iš Aušros Varto — nebuvo 
atstoviu. 

Iš šv . Mykolo, a. a. T. An-
(Iriuškevičiutė surinko 29 na
res ir gerb. B. Tuniaitė pas
kelbė surinkusi 10. 

Iš Šv. Antano parapijos, 
gerb. P. (VsuaKaitė ir Elena 
(iricaitė prisižadėjo t rumpu 
laiku sutverti ten kuopą. 

Iš Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos gerb. F. Šimkienė ir 
J . Steponkaitė rapor tavo tu-

— — 
gerb. I š Visų Šventų parapijos: , 'sprendžiančiu balsu 

gerb. B. kal>ouienė, P . Susnie-*B. Tuniaitė. Pr ie tų septynių 
nė ir K. Nauiažienė prisižade- valdyboje su pilnomis teisėmis 
jo t rumpu laiku sutvert i kuo- bus atsovės po vienų nuo kiek-
pą. vienos kuopos. Tos atstovės 

U tu raportų matyt , kad, 1 ™ 8 « « • * " " ? v i e » i e n l s w e " 
niusų lietuvės moterys ir m e r - | t a m s visatiniuose kuopų susi-
ginos nesigaili laiko nei jiegų rinkimuose. 
Akademijos pagelbai. Nors ko- Į Rinkimams užsibaigus buvo 
lonijose kuopelės da nesutvar- t rumpa per t rauka . Laike jos 
kytos, bet darbas jau pradė
tas ir gan toli pavary tas . 

Gerb. A. Nausėdienė per
skaitė surašytų konstitucijos 
projektą draugijai . Projek
tas visoms patiko, bet kad vė
liaus nebūtų išmetinėjimų, jog 
pęrgreitai priėmė įstatus, na
rės balsuodanios išrinko komi
siją projektai peržiūrėti ir a-
teinančiame susirinkime pa
duoti nuomonę. Sekančios 
ypatos i nėjo į komisiją: gerb. 
Žilvitienė, Bručienė ir Šedie-
nė. Prie tų visos priėmė, kad 
autorė butų toje komisijoje su 

visos atsigaivino kava ir ga r 
džiomis* bandutėmis bei pyra
gais, kuriuos geros širdies 
mergaitės iš Šv. Kryž iaus pa
rapijos buvo pagaminusios. Po 
per t raukai tapo apsvar ty t i 
bazaro reikalai. 

Kuopų atstovės raportavo, 
kad darbuojasi rengdamos ba-
zarui daiktus, bet jogei joms 
ypat ingų darbų nei pr ieder
mių da nebuvo pavesta, tai 
aiškiai nežinojo kuomi užsi
imti. Buvo nu ta r ta , kad kiek
viena kuopa rūpintųsi įrengi
mu nors vienos budos i r pr i -

,. .. .. ... sirinktų įvairių dalykų. Budas 
gerb. Motina Mari ja \ lenuoiv- ^ . , .. 

. v. . , .„ . u sustatys vienuolynas, o jų iš-no viršininke, o iš šalies su 
patar imais dalyvautų ir gerb. 
kun. P. Bučys. Komisijos na
rės tapo išrinktos iš buvusių 
posėdyje, o ne iš visų koloni
jų, dėlto, kad susirinkimas 
taip nubalsavo, l igai truktų 
išrinkti kolonijų atstoves, kuo
met kuopos dar nevisur susi
organizavo, o konstitucija jau 
greitai reikalinga. 

Šitame susirinkime Akademi
jos Rėmėjų draugija paskyrė 
ir Centralę valdybą, suside
dančią iš septynių narių, ren
kamų kas metai visatiniame 
susirinkime ir iš atstovių kiek
vienos kuopos. J ų rinko vi
sos susirinkusios iš savo tar
po atstovių ir iš Vienuolyno at-

• • ' ' 

Svetimtaučiams, kurie ren
gias grįžti į Europą praneša
ma, kad nuo jų yra reikalau
jama kvitos a r kitokip priro
dymo, kad jų taksai nuo mei-
gų yra išmokėti. Tas pr i ro 
dymas turi-buti sutiktas jo 
pat ies a rba jo taksų kolekto-
rių-darbdavių. Be to neišduo
dama pasportų ir neišleidžia
ma ant laivų. 

Kad veltui negaišinti nei 
savo nei valdžios laiko ir iš
sisaugoti įvairių nemalonumų, 
geruuisiai turėti su savim vi
sas kvitas už išmokėtus taksus 
a r jei da r tie taksai pilnai ne
išmokėti a r neapskaitliuoti, 
tai nors pilną pranešimą visų 
ineigų nuo 1 d. sausio, 1918 m. 

Xuo kiekvieno neapsigyve-
niisio ateivio įstatymai reika
lauja išrinkti taksų 12% nuo 
visų uždarbių pradėjus nuo 1 
d. sausio, 1918 m. Jei dalį tų 
taksų darbdaviai yra j a u pa
laike iš a lgos; arba jei visi ta lr 
sai išmokėti ir poperos del in
eigų kolektoriui induotos,reikia 
turėt i paliudijimą, kad butų 
galima parodyti ant pareika
lavimo, nes be jo pasportų ne
išduoda. 

Tuos, kurie del kokiu nors 
priežasčių neturi kvitų, ragi
nama išgauti nuo darbdavio 
paliudijimą, kiek jie* praėju
siais metais uždirbo. 

Tie visi dalykai yra labai 
svarbus, nes dabar tūkstančiai 
svetimtaučių sulaikoma uos-
tose tik dėlto, kad jie negali 
išpildyti to reikalavimo. 

P. S. Pr ie progos primena-
jue kad įvairiais nesusiprati
mais del taksų galima kreiptis 
į Lietuvių Biurą, iš čia, be pa
prasto paaiškinimo, kuris siun
čiamas laiško rašytojui, siun
čiamas dar pranešimas, a r i r 
pats laiškas angliškai perrašy
tas į valdžios įstaigas, kurios 
tais dalykais rūpinas. Biuro 
ad resas : 

L i thuaman Bureau, 
6 VVest 48th St., 

New York City. 

rinti 9 nares. i stovių. Pirmininkė vienbal-
i š Šv. PetYo ir Povylo pa- šiai išrinkta tapo gerb. A. 

rapijos nieko nebuvo, bet Nausėdienė, 1-ma vice-pirm., 
gerb. A. Nausėdienė apsiėmė jj gerb. Žilvitienė, 2-ra vice-
padaryti ten kuopai pradžią. ' pirm., gerb. B. Sobonienė, rašt^ 

Iš Šv. Juozapo parapijos — ; — viena iš Šv. Kazimiero Se-
nieko nebuvo, bet gerb. Žilvi-] serų, iždininkė — Bručienė, 
tienė apsiėmė tenykštes mote
ris paragint i prie sutvėrimo 
šios draugijos kuopos. 

1-ina iždo globėja — Volteri 
ne 2-ra ižd o <»• lobe j a F . 
Šimkienė. Valdvbos narė su 

taisymą narės atliks.* 
Taipgi buvo įnešta kad iš

rinkti komisiją, kuri prižiūrė
tų viso bazaro įvykinimą i r 
vedimą. Bet buvo paremtas 
sumanymas, kad Ceiitralės 
valdybos narės atliktų tų dar
bą. 

Buvo klausimas a r galima 
priimti į Šv. Kaz. Akademijos 
Rėmėjų Draugiją l ietuvaites 
iš visos Amerikos. Draugijos 
narės labai malonėtų, kad su
sitvertų kuopelės visose Ame
rikos lietuvių parapi jose . 

Nutar ta turėt i ateinantį su
sirinkimą gegužio ketvirtų 
dieną ir iki t am laikui jau tu
rėti sutvarkytas kuopas įvai
riose Cliicagos parapi jose . 

Susirinkimas užsibaigė mal
da. 

RED. ATSAKYMAS. 

Moksleiviui (Cl i i cago j e ) . 
Straipsnelį į subatinį " D r a u 
g o " numerį negalėjome indėti, 
kadangi atėjo per vėlai 

NUO REDAKCIJOS. 

Rašykites ir kalbinkite kitus rašy-
ties po peticija. 

. t 

• m 

Čia dedame žodžius tos peti
cijos, ant kurios tur i pas l ra-
rašvti kiekvienas lietuvis ir 
lietuvių nepripulmybei pr i jau
čianti s žmogus. Kur ie gausi te 
tam t ikras blankas iš AVasIi-
ingtono, rašykites an t tų blan
kų. Kurie jų negausite, iš
kirpkite iš laikraščio šitą raš
tą, padėkite savo pa rašus ne
ištrinamuoju paišeliu a rba ra
šalu ir siųskite į AVasliiiigtoiių 
šituo adresu : 
Li thuanian National Council 

703 Fifteenth str . N . W . 
Washington, D. C. 

A PETLT10N FOR L I T H U A N I A N I N D E P E N D E N C E . 
———»-———K 

VVIIEUEAS, Lillitfania was t'or ages an indepeiident State , whose inhabi tants , 
distinet ethic group, liave never renounced their riglnVto independence; 

W H E R E A S , the establishment oi an independent Lithuanian Sta te Avould add 
įnaterially to the i'uture peace oi' the \vorld. 

T l l E R E F O R E W E , the undersigned, ask for the people of Li thuania those 
riiihts oi' selt'-detenninatioii lliat are the deelared war ainis of the United Sta tes , and 
that have been granted to the oppressed peoples oi" other countnes . 

We respectfully request the P R E S I D E N T O F T H E U N I T E D S T A T E S and the 
S E C R K T A R Y O F S T A T E to extend to the Lithuanian Govermnent formai recogm 
tion, based imt only on these grounds of justice, but that through this, they inay be 

better able to withstand the a t tempts of the present regime of Russia or any 
other alien government to inipose a foreign rule upon them. 
Name Address 

I 
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Kiek Vokiečiai gali duoti 
inimo. 

Kares metu, kuomet vokie
čiu armijoms neprasčiausiai 
sekėsi veikti uries talki įlinkius 
vokiečiu vyriaus vbė dažnai 

*. •> • 

apskaitliavo, kaip dideli kai ės 
atlyginime ji gaus nuo talki 
niūku, ir kaip gausiai votie 
eiai pasipelnysiu. Bet dabar, 
kuomet kaiv laimėjo talkinin
kai, vokiečiai imasi įvairiausių. 

r vokiečiai suspėjo ištraukti. 
Valstybes geležinkelių vertė 

pirm karės buvo apskaitoma 
'2') milijardai markių. (Ji šian-
.!ie įų vertė neims didesnė 15 
nilijardu. Aukso Vokietija tu
ri daugiausia apie tris mili
jardus markiu. 

Tad galų-gale minėtas pro
cesorius prieina prie išvedi-

prįemoniu, kad tik išsisukti mo, kad vertė visokių daiktų, 
nuo atlyginimų mokėjimo. Vo
kiečių mokslininkai stengiasi 
\pi apskaitymais prirodyti, 
kiek Vokietija galėtų užmokėti 
ir kiek ne. Deja, įas ne nuo 
jų priguli., Apskaitymai pri
gulės nuo • pačių talkininkų. 
Xc> ir šitie labai gerai žino 
prieškarinį ir dabartini Vokie-
m - m *• 

kokius butų galima konfiskuo
ti ir išgabenti iš Vokietijos, 
yra daugiausia 10 milijardų 
markių arba $2,500,000,000. 
Tečiaus, Oppenheimero nuo

mone, talkininkai galėtų pasi
savinti nojudomn Vokietijos 
nuosavybę ir iš to imti peina. 
Ir jis in tiki na, kad toks pasi-

tijos stovį. Tad aišku, kad vo- elgii.ias neapsimokėto. 
kiečiai turės atlyginti tiek, 
kiek reikalaus talkininkai. 

Nesenai karės atlvginimo 
klausime atsiliepė vokiečių 
profesorius Oppenbeimer. J is 
apskaito, kad šiandie vokiečių 

Jei Vokietija liūtu priverčia 
pataisyti geležinkelius ir pas
kui šituos pavesti talkinin
kams, tad talkininkai iš to gau
tų apie 25 milijardus markių, 
liet to negalima padaryti. Nes 

naeijonalis turtas siekiąs 500Į nugalėtoj Vokietijoj sumažės 
važinėjimas geležinkeliais ir 
talkininkai neturės pelno, (ii 
jei bus norima patį važinėji
mą kiek pabranginti, tuomet 
žmonės dar labjau šalinsis 
uuo geležinkeliu.. .Nes jau ir 
: iandie vokiečių geležinkeliai 
neduoda jokio pelno. 

Tokio santikiai po karės, 
• virtiną Oppenheimer, viešpa
tauja kasyklose ir dižiulėsė 
dirbtuvėse. Apie privertimų 
vokiečių prie išnašaus darbo 
negali but kalbos. Nes tuomet 
streikai ir riaušės sunaikintų 
viską- Kad priversti 25 milijo
nus vokiečių darbininkų dirbti, 
prisieitų nuolat palaikyti 500,-
000 kariuomenę. Tuomet jos 

milijardų markių. Tad jis pa
stato klausima kiek iš to visa 
talkininkai galėui konfiskuoti 
ir pasiimti. 

Judomos ir nejutimuos nu> -
savybės, apdraustos nuo ug
nies, bus apie 2U0 milijardu 
markių vertės. Bet juk namų 
ir personalės nuosavybės ne
galima paimti. Namai juk yra 
nejudomi, gi personalės nuosa
vybės vertė nežinoma. Namų 
rakandus butų galima paimti, 
liet jų gabenimas brangiau at
sieitu už narna m verte. 

Butu galima, kas tiesa, pa
dėti viešajin išpardaviman, 
kaip privatinius, tai}) viešuo
sius dailės veikalus, liet tuo
met jų vertė žymiai nupultu, pnlikymas kur-kas brangiau 
Tolinus seka miestų ir miškų atsieitų už gautą iš pramonės 
vertė, siekianti 100 milijardų gryna pelną. 
markių. Tečian tas priguli prie Pagaliaus profesorius pa-
nejudomos nm savybės. Trobos | žynii, kad su prievarta taiki-
ant tos nuosavybės jau priskai ninkui nieko negali laimėti 
tytos prie apdraudimo nuo ug Vokietijoje. Jei jie nori gauti 
nies. Iš miškų butų galima pa-1 kiek nors atlyginimo, tad tu-
siuaudoti tik stambiais nie- rį vokiečiams duoti pilnų lais-
džiais. liet prisieitų juos nu- Vę produkcijoje, 
kirsti ir transportuoti. Tas i N e ž i l l i a j a r talkininkai kiek 
darbas tad neaps. mokėtų. j , u t į „ k a š u t a i s profesoriaus 

Kasyklos Vokietijoje yra išvedžiojimais. Nes jei talki-
vertės 2\ milijardų markių. [šLįnkai nori užkrauti ant vo-
to kuone viena trečdalis yra kiečių augštų atlyginimų, be 
privatinėse rankose. abejonės, atras ir tinkamas 

Pirm karės Vokietija turėjo priemones ir versmes ta gauti. 

bės. Karts nuo karto ineina 
Lietuva (S. Laurinaitienė) , 
juodame plošeiuje ir skundžia
si ant savo likimo, kad mažai 
turi ištikimų sūnų. 

Paskutiniame akte Lietuva, 
pamačiusi Ąžuolo pasišventi
mų del tėvynės, iš džiaugsmo 
numeta juodą skraistę, liekasi 
balta ir skaisti, akivaizdoj vi
sų ten buvusių, ka :po liudinin
kų; paduoda moka, Ąžuolui ir 
pranašauja, kad iš jo užgiių/s 
Tautos Genijus, kurs išliuo-
suos Lietuva, iš visokios ver
gijos. 

Kad aprašyti visus lošėjus, 
reiktų pašvęsti daug laiko ir 
vietos. Abelnai imant, visi lo
šėjai savo roles atliko kuo-
puikiausiai. 

Aktų tarpuose buvo dekle-
macijos. Deklemavo mažos 
mergaitės, kurios publikai la
bai patiko. Ant galo pakvie
sti! iš publikos " Moterių Dir
vos" redaktorė, A. Nausėdie
nė, kad šį-tų pakalbėtų. Kal
bėtoja išreiškė savo įspū
džius, pagyrė sajungietes už 
surengimų tokio vakaro. 

Keikia pažymėti, kad p-nia 
Nausėdienė jau nepirmą kar
tų aplankė mūsų kuopų. Savo 
atsilankymu sustiprina mūsų 
energijų, už kų mes esame jai 
dėkingos. 

Vakaro vedėja buvo p-nia 
B. Palubinskienė. Surengime 
šio vakaro daugiausiai pasi
darbavo p-lė A. Jakaitė ir 
p-nia S. Laurinaitienė. 

Dabar kuopa rengiasi prie 
Moterių Sąjungos savaitės, ge
gužės mėnesyje. 

Sajungietė. 

BELOIT, WIS. 

sudės su 218 dol. ir pasiųs Cen 
traliam fondui. 

Juozas Janulis. 

CICERO, ILL. 

Vagystės. 

užsieniuose apie 25 milijardus Talkininkai žino finansinį Vo-
markių kapitajo. Bet šiandie I kietijos stovį. Nesuklaidins jų 
iš to beveik nieko neliko. Ko į savo išvedžiojimais vokiečiai 
nepaėmė talkininkai, tai patys! mokslininkai. 

Lietuviai Amerikoje. 
į į ir 1 1 — ir TTTT-1 1 r T -r » • • • m """ir • • • • • • l*t 

CICERO, ILL. 

Sajungietes parodė patrijo-
tiškurnu. Juk neveltui yra sa
koma: kas yra širdyje, tas iš-
sireiškia darbais. Taigi ir A. 
L. K. M. Sujungus 2 kuopa, 
netiktai, kad pati remia visus 
prakilnius darbus tautos ir 
Bažnyčios labui, bet ji pagei
dauja, kad ir visi tai darytų. 

Kad sužadinti didesnę tėvy
nės meilę ir supažindinti arčiau 
lietuvius su tikrais tėvynai
niais, jivvfiin^iais keli šimtai 
metų algai, tam tikslui kovo 
:>n d. Mot. Sąj. kuopa buvo 
surengus pairi jotinį vakarų, 
k u r i a m e s t a t ė scenoj** v e i k a l ų : 

"(Jiins Tautos (Jenijus". 
š tai matosi senelis Staug-

vila, Lietuvos bajoras, (J. Ku
bas) labai susirūpinęs ir vis 
aimanuoja, lyg pr i ja ūždamas, 
ar kn> blogo neatsitiks su Lie
tuva. Ineina jo moteris Dan-

gerutą (P. Alileikiutė). J i 
palėmijus nuliūdusį ir susi
rūpinusį savo vyrų, stengiasi 
palinksminti ir suraminti jį. 
Netik kalba, bet ir gražiomis 
dainelėmis, kas jai labai sekė
si, išrodė, kad ir ji atjaučia 
kų tokio nepaprasto. Bet vis
gi kovoja su liūdnumu, kad 
prašalinti jį iš savo šeinjynos. 
0 štai pasirodo jų duktė Ži
buoklė (B. Slėgaitė). Ta irgi, 
kai p ' lakštutė, tai kalba, tai 
dainuoja gražias dainejes, link 
s u i i n d a m a į t u l u a l u s į t ė v $ . 
1 Nemažai karžygiškumo pa
rodė Aržuolas jų sunūs (V. 
Arbačauskas), kuris nors dar 
.jaunas, bet tėvynės meilėje, 
visai subrendęs. Iškilus rei
kalui drųsiai eina ginti tėvy
nę nuo priešų, bet tėvas visa
da jį persergsti, kad kovotų 
teisingai. Tas parodo, kad 
senovės lietuviai visados ir 
kovoje prisilaikydavo teisy-

S k a i t y d a m i " D n w g % " i»' 
matydami, kad pastarajam lai
ke kitose kolonijose lietuviai 
subruzdo aukot pinigus del 
mūsų brolių ir sesučių, nuken 
tėjusių -nuo karės Lie
tuvoje, tad ir mes, be-
loitiečiai, at jausdami var
gus ir nelaimes mūsų 
mylimos tėvynės, nutarėm pri
sidėt prie to prakilnaus darbo. 
Ačių triūsui ir pas idarbavi 
mui J.Nakrošio, K .Janulio B. 
l'ankauskio ir J , Križanaus-
kio nedėlioj, G balandžio tapo 
paraginti čionykščiai lietuviai, 
kad susirinktų kuoskaitlin-
giausiai svetainėn, kuri tam 
tikslui buvo pasamdyta. Ne 
visi mūsų broliai ir sesutės 
susirinko, bet visgi nemažas 
būrelis atsilankė. Susirinkimo 
vedėjam tapo išrinktas Jurgis 
Nakrošis. Jis papasakojo a 
pie žmonių skurdų Lietuvoje 
ir ragino, kad kožnas vienas 
neatsisakytu aukoti. Kada 
prasidėjo rinkimas aukų, dau
gumas iš susirinkusių prasi
šalino iš svetainės. Likusieji 
aukojo: 
Jurgis Nakrošis $50.0(1 
Gentruda Nakrošienė . . 50.00 
Kasparas Janulis 25.00 
V. Stankevičia 15.00 
B. Liubkevičia 10.00 

Po 5 dol!: J . Petrauskas, P. 
Balis, J . Drukteinis, A. Vit
kus, A. Digris, J . Sveiujianas, 
J. Janulis, St. Pankauskas, J . 
Gerlikas 2 dol. 

Po 1 dol.: A. Iždanaviela, B. 
Pankauskas, K. Marlinosius, 
J. Padvilekis, J . Breiva ir S. 
Breivienė. . Viso suaukota 
218 dol. 

Apart to, nutarta pereiti ir 
parinkt aukų per visas stubas, 
apgyventas lietuviais. Tam 
tikslui tapo išrinktas komite
tas iš J . Svenciano, A. Vitkaus 
ir J . Garliko. Taip-gi nutarta 
sutverti kuopų, kurios nariai 
mokėtų mėnesines duokles šel
pimui nuo karės nukentėjusių 
lietuvių Lietuvoje. Kada ko
mitetas pereis per stubas ir 
kiek surinks aukų, tada visas 

Jau ir šį minų kampelį ap
lankė žmonijos nenaudėliai — • 
vagys. Antradienį, bal. 8 d. 
apie pusiau dešimtų valandų p. 
J . . Švanis ėjo namon. Tuo
kart prie jo šalies privažiavo 
automobilius. Vienas vyras iš 
jo iššoko ir su revolveriu no
rėjo atimti pinigus i& p. Šva-
nio. Sis pradėjo bfgi'i. Pro jį 
prašvilpė šešios kulipkos. Vie
na kulipka perėjo per vienų 
namų, pataikė komodon ir jo
je veidrodį sukūlė. 

Po šito užpuolimo O. Ta-
muliunienės (1447 So. 4i)th 
Ave) tapo apvogtas saliunas. 
Vienas vyras, prižiūrėtojas 
smuklės, tuokart buvo ir jį su 
revolveriu nuvarė į skiepų. 
Sakoma, kad pavogė apie aš-
tuoniasdešimts > dolierių. 

Kelios dienos pirm to J . Ste-
t'ankevičiaus U^-tos ir 50-ta 
Ave.) saliunas tapo apvogtas 
panašiu būdu. Manoma, kad 
tie patys vagys visut veikia. 

Žmonės, pasisaugokite. 

Suv. Vai. ir talkininkai lai-
mėjo didelę karę tiktai su mo
terių pagelba. Ragino podraug 
nio#teris ir merginas rištis į 
dideles ir naudingas organi
zacijas, kaip Moterių Sąjunga 
ir, išgirdus tėvynės balsų 
šaukiantį pagelbon dėl apsi
gini mų nuo lenkiškų ponų bei 
rusų bolševikų, visoms stoti 
ir eiti vaduoti savo tėvynę. 
Pastarieji kalbėtojo žodžiai 
dideli įspūdį padarė publiko
je-

Tarpuose buvo deklemaci-
jų. Deklemavo p-lė M. Jab-
Jonskaitė. -

Vienu žodžiu sakant, pra
kalbos pavyko. Nors oras bu
vo negražus, tečiau žmonių 
prisirinko pilna svetainė. 

Tose prakalbose prie Mote
rių Sųjungos kuopos prisirašė 
23 naujos narės. 

Prakalbos užbaigtx>s Ameri
kos ir Lietuvos himnais. 

Lai gyvuoja sajungietes. 
Korespondentė. 

AKRON, OHIO. 

CAMBRIDGE, MASS. 

Kovo 30 d. A. L. M. S-gos 
22 kuopa buvo surengus pra
kalbas bažnytinėje svetainėje. 
Kuopos pirmininkė, p-lė O. 
Monkevičiutė, atidarydama 
prakalbas, pabriežė prakalbų 
tikslų ir ragino visas moteris 
ir merginas rašyties Moterių 
Sujungus organizacijom Pas
kui bažnytinis choras, veda
mas nesenai atvykusio vargo-
n i i i k o , .J. A . P u U a i č i o , s u d a i 
n a v o A m e r i k o s ir L i e t u v o s 
himnus. Choras taip gražiai 
sugiedojo tas dvi daini, kad 
publika rankų plojimu pri
vertė atkartoti. Prie progos 
galima pažymėti, kad šis cho-
įas nors senai gyvuoja, bet tik 
prie dabartinio vargonininko 
pradėjo lavintis dainavime. 
Jeigu p. d. A. Bakaitis ir to
liau taip darbuosis, tai gali
ma tikėties, kad Cambridge 
lietuviai susilauks didelio ir 
šaunaus choro. 

Po to viso buvo perstatytas 
kalbėti geru. kun. K. Urbana
vičius iš So. .Bostono, kuris 
turiningoje kalboje^ gražiai 
nupiešė Moterių. Sąjungos or
ganizacijos svarbumų ir ska
tino visas lietuves ir lietuvai
tės rašyties jois. 

Antras kalbėtojas buvo 
gerb. kun. Juškaitis, vietos 
lietuvių parapijos klebonas, 
kuris kalbėjo apie didelį mo
terių pasišventimų visokiuose 
reikaluose. Nurodė taip-gi, jog 

Lietuviai katalikai, pasinau
dodami proga iš atvažiavusios 
Akronan p-lės Janušytės, kuri 
pereitų metų, ištrukus iš bol
ševikų nagų Petrograde ir sto-
rone kunigo Januso pribuvo 
Amerikon, surengė prakalbas, 
(i rand St. svetainėj, bal. 7 d., 
7 vai. vakare. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Sėdynių 
pritruko. Apart katalikų bu
vo daug ir bolševikų, kurie cy
pė, staugė iš piktumo, kuo
met pradėta apie bolševikus 
kalbėti. Kada buvo subarti, 
tada turėjo, nors nenoromis, 
apsimalšinti. 

Pirmiausia kalbėjo vietinis 
k l e b o n a s , k u n . . J a n u s a s , p a s 
k u i S . T v o d a v i č i a , o a n t g a l o 
panelė Janušytė. Laike kal
bų buvo rinktos aukos Law-
renee, Mass. streikuojantiems 
darbininkams. Surinkta su
virs 17 dol. Prie to dar Lie
tuvių Statymo Bendrovės par
duota šėrų. 

Darbams einant gerai Akro-
ne ir gaunant neblogų mokesti, 
L. D. S. 64 kp./at idarė infor
macijos biurų " R ū t o s " ban-
kos ofise, K>0 Wooster Ave., 
Akron, Ohio. 

Kas nedirbat kokiame mies
te, galit klausti paaiškinimo 
arba tikrai važioti Akronan po 
tuo adresu. Patarnausime' 
kuogeriausiai. Maudis. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroc, Oor. Clark St. 
Room .207, Tel. Central 220 

OHICAGO, ILLIBIOI8 
G j v.: 8112 So. Halsted Street 

Telefonas Tards 2300 
»g • • • • • • » » 1 » » • • • • M • » » • » « » » » »{{ 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 
apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ. 

S u r i n k o k u n . M . I . D — a s . 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

• < 

SACRED HEART RECTORY, 

P. O. Box 73, 

SIVER 0REEK, PA. 
. i i. ̂  • • i t m , i « i n w r > m - T i ^ i y i » i i i « | i i w i W M «fc«H 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 
Lietuvis gra-
borius. Atlie
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 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4189 

V. W. ITOUJSIAS I 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiestyje 

6t W. WASHINGTON STKKET 
Kambaris ««9 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimas, 813 W. 33rd 8L 
Tel. Yards 4681 

l-

a 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.į 
/AKUT SPECI.IALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11( 
4649 S. Ashland Ave. kninp. 47 St.< 

Telefonas Yardar 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

NAUJI VEIKALAI!! 
Naujenybės ir Įvairumai 

Miî ų scenos nauji, gra-
iųs ir lengvi perstatymai. 

Komedijos, Farsos, Gy
veninio vaizdai, Dialogai, 
Monologai ir tt. 

Reikalaukite kataliogo 
rąžant sekančiu adresu: 

J. V. KOVAS, 
21 Congress Ave., 

Waterbury, Conn. 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 7 5 8 ~W. 4 7 t h St . , Chiezųco, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 181 

Mama Tel. Secley 420 

$%•»»•»» • • • » « « • 

jDr»M.Stupnicki! 
3109 So. Morgan Street 

CI1ICAGO, IM.IN'OIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; j 
5 po piety ik> 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. 

H -

.vakare. ( 
» 

• • m m m K —% 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley B7€4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South YVcstern Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

« ' 

m-
P. J. O'REILLY & r 

A. N. MASULIS 
t RK AL — KSTATE — LOAK8 

— 1NSITRAKC5E 
Ar norėte gyventi gražiose Tie-

tose. Mes turim Pigių ir gražių1 

namų del pardavimo. 
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 

63 and Kcdzie Ave. N. W. Co-
ner Chicago, 111. 

« -

DR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chlc&go. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
Ir rusiškai. 

Valandos: 1$—12. rytą; C—9 
vakare. DtL CMMA 4MT 

f?—M 
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i Dr. S* Naikelis I 
= GYDYTOJAS IR CHIRURGAS E 
= 4712 So. Ashland Ave. = 
z. Phone Drover 7042 s 
H Cicero office 5 
= 4847 W. 14th St. S 
r Phone Cicero 89 s 
= Rezidencija 3330 W. 66th Si. = 
^ Phone Prospect 8585 ™ 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiUniaiiH 

X » • » » » » ' 
! Tel. Drover 7t41 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AV*J*l • 
arti 47-tos Gatve*. 

Įg«j • • — • • • m M > — < • » « • • • tm-m-^^n 

1 I ^ 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. ' 

itezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Koseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. 

i Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

J0SEPH C. VV0LON 
Lietuvis Advokatas 

•s 

29 SO. LA SALLE STREET^ 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Stroet 
Tel. Rockwell 4999 

CHICAGO, ILL. 

{ { • • • »»»•»»»<»•« aw—> « » » • ^ » ui —I; 

Dr. G. M. GLASER 
Ofisas $i4» rto. Mui tu i »t. 

Kertė S2-ro St., Chicago, III. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų,- taipgi chro
niškų ligy. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 4 

iki 8 valandai vakare. ,, 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

II f Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJGR 
GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakarą. 

;, Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

- ' ' \ ' r 
Kcsid. 933 So. Asrland Blv. Chicago. 

Telefonas llaymarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ilironiškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St , Chicago 
• Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioniiiiuii 

2 vartotos Singer pateh mašinos, go
riausiam stovyj, viena Finishor ma
šina, Jacks ir kiti trankiai turi būti 
parduoti tu o jaus už prieinamą kmt* 
ną. Tuojaus atsišaukite. Mos turimo 
pilną, eilę visokios čeverykams akuros, 

E. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Av«., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

, ^ _ . , ' ' II !• •!'! ' I II1 1LU11H 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą, atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją.. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithuaniau Red Roofiug (Jo., and 
Sheet metai VVorfcs, 2100 W. 24th St., 
TeL Canal 4809. 

IA5TEH SYS" 
Alokykis Kirpimo ir Desigataf j 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai* 

MUHU sistemo ir ypatliksa mekini- į 
mas parodytus jus žinovų ) trumpų j 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau* I 
sius kirpimo designmg ir eiuvimt*] 
skyrius, kur mes suteiksimo praktit-
ką, patyrimą, kuomet jųs mokysiteej 
Elektros varomos maėlnos mūsų siu-J 
vimob skyriuose. 

Jus esate užkvieciaml aplankyti ir] 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —< 
diena ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią, kainų. 

Petrenos daromos pagal- Jūsų mto-j 
rą — bilę stailės arba dydžio, ir M-j 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNIMė SCHOOlf 
J. F. fiasnieks, Perdettelfl 

11S N. I * Salio t a t . prieo City 
Ataiiųukit ant 4 to aujfto 



DRffUGffS 
" . * 

mttmmm 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. SUSEKĖ PAVOGTUS KAI

LINIUS. 
Pirmadienis, balandžio 14 d. 

Septyni &v. P. M. Sopuliai. 
Antradienis , Balandis, 15 d., 

Šv. Kresencija, 

Visas reikalas a t s idur ia teis
man. 

. 

SUIMTA TRYS INTARIAMI 
ŽMONĖS. 

Ta rpe suimtu y r a nužudytos 
patėvis. 

Policija smarkiai darbuoja-
>i, kad susekti žmogžudį, ku
ris bjauriai nužudė Mrs. Auna 
Wiskopf po nnm. 3150 \Valla-
eo gat . 

Suimta t rys intariami žmo
nės. Iš ju yra du jaunu vy
ruku ir vienas nužudytas jau
nos moteries patėvis Tlionms 
Courtnav. 

* 
Prieš nužudymą vakare jisai 

lankėsi Mis. VViskoptf namuo
se. J i s su ana gėrė parneštus 
iš saliuno svaigalus. Ta ip tvir
t ina liudininkai. 

Yra liudininku, kad patė
vis nelaimingos namuose lan
kėsi kasdien. 

MOTERYS DALYVAUJA 
PLĖŠIMUOSE. 

Iš krautuvėlės paimta $250. 

Mrs. A. J . Bartnick, 1277 
Clyboum aw. , apsitaisiusi 
puikiais kailiniais, užvakar 
pavakarėje stovėjo ant kampo 
\Yest Vau Buren ir So. Dear 
bom gatvių. 

Pro šalį su dviem pažįsta
mais vyrais ėjo Miss Elizabetli 
Orowe. lisita pamaėiusi Bart
nick'ienes kailinius tuojaus 
atsiliepė į savo draugus, kad 
Bartnick ' ienė apsivilkusi jos 
brangiais kailiniais. 

4 'T ikra i mano kailiniai. J ie 
pavogta iš namu gruodžio 10 
diena/ ' , pasakė Miss Crowe. 

Tuojaus jinai pasikvietė po-
liemona ir Mrs. Bartnick nu-
Jvdėla dektivu biuran. 

Policijos rekorduose atras
ta, jog tikrai kailiniai buvo 
pavogti gruodžio 10 diena iš 
namų po num. 7650 Oreenview 
ave. Tuose namuose gyvena 
.Miss (Yo\v brolis, Prank 
(Vowe. 

Mrs. Bartnick sau pagelbon 
pasikvietė savo vyra. 

Tasai, atvažiavęs detektivu 
biuran, pranešė, kad jis tuos 
kailinius pirkęs nuo pedlio-
riaus vardu flarris i r juos 
padovanojęs savo žmonai. Sa
kėsi užmokėjęs gėrę pluošto 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS VYČIŲ AP-

SKRICIO CHORO 
DAINININ

KAMS. 

šiandie , ty. bal. 14 d. Mark 
Whi te Sąuare parko svetainė
je įvyks ekstra prak t ikas ope
ros — Kornevilio Varpai . Vi
si dainininkai ir solistai yra 
kviečiami butiriai suvažiuoti. . 

- C h o r o Valdyba. 

vakare. Nuoširdžiai kviečiame 
visas Bridgeporto moteris ir 
merginas atsilankyti j susi
rinkimą į fiv, Ju rg io pa rap . 
salę. Ypač atstoves nuo drau
gijų i r visos kurios pri jaueia 
Vienuolyno reikalams. 

Darbas didelis ir prakilnus, 
tad visos lietuvaitės kuopon. 
Kašykitės kuoskaitlingiausiai 
į Akademijos Rėmėju Draugi
ją. Korespondentė. 

I š BRIGTON PARKO. 

Du vvru ir viena moteris už-
puolė saldainiu krautuvėlę 
po num. '2~)\ W. 24 pi. Krautu
vėlės savininkę, Mrs. Pa r r i e, | pinigu. Ir dar pridūręs, kad jis 
plėšikai su dideliu peiliu pri- kailiniu niekam neatiduosiąs. 
spyrė atiduoti visus savo pini 
irus ir laisvės bond>ns. 

Brightpn Parko lietuviai 
šiose vietose gali pasirašyti po 
peticija, reikalaujančia pripa-
žnimo Lietuvai neprigulmybės. 

Y. Klimas ir .1. Barkauskas, 
SV42 W. 45 P i 

V. \'olk, 4LV:I!) SO. Cnlifor-
jiia Avo. 

J . Uelėik, 31412 \V. 4(1 IM. 
A. Dovidauskas, ^(ill W. 

44 St. 
• P, šerpet i s , 4."»i)4 S. Waslite-
aaw Ave. 

P. Stasiulis, 4438 S. Fair-
fiekl Ave. 

R. And n'liūnas,- 44.*>4 No. 
Pair f iek l Ave. 

F. r<K-eviėi;i. 11 I l So. \iu-\\-
mond St. 

J; Stnlilionis, 3137 W. :Nth 
PI, 

J . .Juzėnas, 2906 \V. 40 St. 

IŠ NORTH SIDES. 

Moteris at idavė jiems $104) 
pinigais ir du laisvės bondsu 
—vienas $100, gi kitas $50. 

Yi>ns reikalas pavesta teis
mui, t Ii policija ieško pedlio-
riaus l larr is . 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

P L Ė Š I K A S TEISME ŠOKO 
P R I E Š PROKURORĄ. 

TĖVAS SŪNUI DAVĖ RYK 
ŠČIŲ TEISME. 

Bet tuojaus buvo subraklintas. 

Teisėjas (luerin kriminaliam 
teisine plėšiką Joseph I'liii-
Yųi* nubaudė kalėjimu nuo vie
nerių n n t u liiii i»vvos galvos. 

Kuomet baili tas ji po vie
kam vedė iš teismo salės, pik-
tadar i s pasprūdo ir šoko prieš 
prokuroro asistentą John (V-
l4onnel. Tas laiku pasi t raukė. 
(ii ki taip butu gavęs su kum
štimi. 

Pasprudusį visgi akimirkoj 
nutvėrė de tekt iva i ' i r subrakli
no rankas . 

P ik tada r i s pašėlo, kam 
i prokuroro asistentas peraš-
itriai jį kaltino ir reikalavo aš
tr ios bausmės. 

Taip liepė padary t i teisėjas 

Balandžio (> d. Dievo Ap-
veizdos parap . bažnyčioje bu
vo pradžia 40 vai. atlaidų ir 

I tuo tarpu pasibaigė misijos, 
i kurias laikė Tėvai Marijonai. 

Per visas dienas bažnvėia bu-
vo •pilna žmonių, ypaė pasku
tiniam vakare tiek prisirinko, 
jog sunku buvo kvėpuoti. Prie Rnymond Fromui, K> metu 

vaikas, neprianglių teisme tei- pagražinimo apeinu ypaė pri-
sėjo Arnold įsakymu gavo - - - į s idė jo parapij inės mokyklos 

IfcERA PROGA BUVUSIEMS 
KAREIVIAMS. 

ra i rykšėiu nuo tėvo ir pasi
žadėjo tėvo klausyti, kol su
augsiąs i vyrus. 

Uavmond buvo pavogęs \ i 
na automobiliu. lTž tai turėj . 
but nubailstas pasiuntiniu pa 
sitaisvmo įstaigon. 

Teėiaus teisėjui buvo gaila 

• .-iikuriai, kurie tarnavo 
prie mišių, kiti sudarė choru. 
Yaikuėiu choras labai gražiai 
giedojo šventas giesmes, gi 
visi tarnavusieji prie nušin iš-
•ode lyg anioliukai. 

Kunigy buvo daug. (ierb. 
n.isijouorios, tėvas Kulikaus-

st ipraus vaikino. Tad jis davė kaujnisijų pabaigoje davė pa-
jani pasirinkti vienę iš dviejij: sveikinti Kryžių ir dalijo at 
arba eiti Įstaigon keleriems minimus, I .ai siu misi iu atmi-

Kas seka Nortli Sides drau
gijų judėjimą, tas gali pasa
kyti, kad toje kolonijoj jau 
nebėra draugijos, kuri nebūtu 
Labdaringos Sąjungos CJ a i 
bės narė , bei matiniu mokesėiu 
mokėtoja. 

Štai praei tame susirinkime 
&v. Cecilijos draugija nutarė 
niokoti Lab. Sąjungai metinę 
mokesti sultg skaitliaus nariu. 
Draugijai išpuolė mokėti 15 
dol. įnešta, kad ta mokestis 
nebūtu imama iš kasos, bet kad 
butų padary ta kolekta t a rpe 
narių. Ka ip nutar ta , ta ip ir 
padaryta , Sukolektavo ne 15 
dol., bet f)3 dol. kurie tapo į-
teikti Lab. Sąjungas valdybai. 
Tr ką sakysite? A r nepavyz-
dinga &v. Cecilijos draugi ja? 

Prae i ta is metais t a draugija 
Įstojo į Lab. Sąj. Garbės na
rius. Įmokėdama 100 dol. Be 
to, Sv. Cecilijos draugija ir 
darbais nemažai rėmė labda
rybei idėją. 

Nbrthsidieeiai žino, kad 
remdami savo praki lnias įstai
gas kelia i r tautą ir jie žino 
taip-gi, kad tauta bus gyva tik 
tada, kada jos sunai i r dukte
rys Ims gyvi, veiklus ir duos-
nųs, kada jie rems praki lnias 
Įstaigas. 

Padėka lai būna draugijos 
kolektoriams, kurie negailėjo 
pašvęsti tam tikslui laiko. Ko
lektoriais buvo p. J . Navickas, 
draugijos pirmininkas, K. ^ iu 
puleviėia, draugijos vice-ptr-
mininkas, p-nios : Pri laidienė 
ir Bitautfenė. 

Pinigai įteikti Lab. Sąj. 
Centro kasininkui. 

A. Nausėda. 

r < Į t * ! * " 

Pirmadienis , Balandis 14, 1919 
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

• • 

£ 

" D r a u g o " knygyne galima gauti ši u atviručiu jau pagaminta kaina liktai po 
Ik' kiekviena. 

Kas imtu mažiausia 10 gautu už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau .*>() ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipki tės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 

3E U 

PRANEŠIMAS! 
"DRAUGO" PRIETELIAMS 

R E I K I A ŽINOTI 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Kad vietoje atsisakiusio p. J . 
Mozerio, dabar ' ' Draugo ' ' 
agentu y ra p. A. VALANČIUS. 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 
ILL. Kas t ik iš Cicero lietuvių 
nori gaut i " D r a u g ą " tesikrei
pia pas jį. 

" D R A U G O " ADMI
NISTRACIJA. 

PaieSkau savo draugų Boleslovo 
Rutkausko ir Jono Vaieiekonio. Jie 
paeina ift Panevėžio. A A esu ka tik 
sugrjy.es iš Francijos ir labai meldžiu 
kad kas apie Juos žinote, praneSkite 
sekančiu adre.su: 

Juozas Blaževičius, 
4345 So. Wood St.. Chioag-o, 111. 

Telefonas Drover 1 r> 1 6. 

• 

metams arba gauti nuo tėvo 
rvksein ir pasižadėti klausyti. 

Vaikas apsiėmė priimti \v-
vo pahaudim.'j. Nubaustas jis 
teismo kambariuose. Jani įsa-

nimas ilpii pasili.-ka žmonii) 
smlysr . \ 

f.ai gyvuoja Dievo Apveiz-
dos parapi ja ir mokykla, kuri 
ta ip .u-ražiai ir dorai ankk'-ja 

Kareiviu rekrutavimo sto-
Įties Cliiea«?o.je viršininkas, ]>ul-

:ininkas Leonard, praneša, 
:ad katriems paliuosuotiems 

i r e i v i a r n s n e t i n k a c i v i l i s pry-
i n n i m a s , .^ali jie įstoti ir vėl 

irmijon. • 
Yra reikaliugi kareiviai Pi-

[įpiuams. Panamai , Konolulu 
į kita> vietas. 

mon ir tt'uai dirbti . Aštriai i 
sakyta klausyti tėvo. 

Teisėjas s'akr, kad tik tuo 
luulu l>us įgalima vaiką patai
syti, (ii kalėjimas jį dar lah-
jaus gali pabjuiinti . 

važiuoti paskirton far- vaikueius. Dėkingi esame kle-
bonui, kun. Albaviėiui ir kun. 
Urtmi ir pasidarbavime ir gra
žią tvarką. 

Parap i jonas. 

:SA NEBUS PIGESNĖ. 

Ameriean Meat Paeke r s ' 
tSsoeiation paskelbė. jo,<»: vi-

ruomenė neturi laukti mėsos 
ttpigimo. Karė pasibaigė, bet 
lėsa gal busianti dar bran

desnė, bet nekuomet ne piges-
le. 

Tuo tarpu žmonės buvo lu-
:eriavę, kad >u karės pabaiga 
ie tik mėsa, bet ir kitoks mais
tas atpigsiantis . * 

•IRKITE KARfiS TAUPY
TO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

NEMOKĖDAMI VAŽIUOTI 
PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ 

IŠ BRIGEPORTO. 

Du jaunu vaikinu pavogė 
KImer Vedef^s, 17S West La
ke gat., automobiliu ir pasi
leido važiuoti. Nei vienas ne
mokėjo gerai valdyti automo
bil inis . 

Tad pirmiausia jiedu užva
žiavo ant vieno didelio troko-
Teėiau menkių mašiną suga
dino. 

Toliaus važiuodama užva
žiavo ant gatvekario. Čia ma
šina sulūžo 2* toliaus jau nė
jo. 

P iktadar iu teėiaus suspėjo 
pabėgti. 

I1III1IIIIII1IIIIIIII3II 
VARPAI M BAŽNYTINIAI 

V A R P A I 
ATMINČIAI V A R P A I 

M< Shanne Bell Foundrr Oo. 
Balt imore. Md.. U. S. A. 

niiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Susiorganizavo kuopelė šv . 
Kazimiero Akademijos 

rėmėjų. 

Ketverge,' balandžio 10 d., 
Šv. Ju rg io parp. salėje įvyko 
susirinkimas Bridgeporto mo
terių ir mer^aiėiu, kurios buvo 
Įsirašiusios j Akademijos Rė
mėjų dr-ją. Susirinkimas nors 
buvo neskaitlingas, bet gyvas. 
Išrinkta kuopos valdyba se
kant i : pirm. p . Valerija Rru-
ėienė, viee-pirm. p. B. Tarvi-
dienė. rast . p-lė S. Jovaišai tė, 
kolektorės, kurios eis per biz
nierius rinkdamos daiktus ba-
zarui, ingal^otos p-lės: Domi-
eelė Adomaiėiutė ir Elzbieta 
Urbaiėiutė. 

polonija MtkSaitė ir Tuzepa 
Volterienė. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
Panedėlyje, bal. 14 d., 7:30 vai. 

Į nar ius i r nares Lab. Są
jungos 4 kp. 

Lab. Sąjungos 4 kuopa, po 
globa š v . Antano, laikys mė
nesinį susirinkime panedėlyj, 
bal. 14 d., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, pr ie 18 ir 
Union Ave. 

Kvieeiu nar ius ir narės kuo
skaitlingiausiai atsilankvti į ši 
susirinkimą. Turime labai 
daug svarbiu reikalu, kurie 
reikės apsvars tyt i . Geisčiau, 
kad tau susirinkimai! atsilan
kytu ir nauju nariu, dar ne-
prigulinėių pr ie tos prakilnios 
draugijos. Visų mūsų yra 
priedermė rūpintis savais naš-
laiėiais, todėl visi tur ime ir 
prigulėti pr ie Lab. Sąjungos. 
Remdami Lab. Sąjungą mes 
netik šelpsi m savo našlaičius, 
bet kelsime ir tautą ant augš-
tesnio laipsnio. Taigi, kam ru
pi likimas mūsų našlaičių, lai 
atsilanko į šį susirinkimą. 

E. Misius, prot. rast . 

PRANEŠIMAS. 
CICERO, ILL. 

L. D. S. Susirinkimas. 
Liet. Darbininkų Sąjungos 

49-tos kuopos mėnesinis susi-

Paieškau savo brolio Petro Taut
kaus, paeina iš Kauno guh., šiauiiij 
pav., PapiU-s parap., Krokliij sodos. 
Jis prasišalino iš. namu balandžio 1 d. 
vakare ir nesugrjžo. Nežinau ar jis 
iryvas, ar gal kokia nelaimė patiko. 
Meldžiame jo paties ar kas apie jj 
žinotų, lai atsišaukia už ka busiu dė
kingas. 

Kazim'oras Tautkus, 
t I i 4 So. Huble St., Chicago, ill 

VARGONININKAS 
Paieškau vietos; bažnytinę ir pa

saulinę muziką paž]stu gerai. Darb
štus. Geru išlavintu balsu. Malonėkite 
atsišaukti "Draugo" administracijon, 

1S00 \V. 46th S t , Chicago, 111. J.B. 

Lietuviu Statymo Bendrove 
J A U P R A D Ė J O STATYMĄ NAMŲ, IŠ K U R I Ų 

BUS NEMAŽAS P E L N A S . 
Lietuviu Statymo Bendrovė nepudo pinigų bankose, bet 

doda ten, kur atneša dideli pelną. Lietuvių Statymo Bendrovė 
laukia kuomet gaus Lietuva Kuosybę ir pareikalaus mūsų Ben
drovę, kad pastatytą namus, mes esame tam pasirengę ir vi 
suomet Lietuvos balso išklausyti. Mes taupome pinigus Lietu
vai, mes visi dedame pinigus pirkdami <ėrus, kari norim Lietu
vą pagelbėti, mes šėriuinkų pinigus visuomet turim ant rankų 
ir ėia Amerikoje budavojimas namu nesulaiko pinigus perdavi
mui Lietuvai. Mes tuos pinigus galim gauti visuomet, bet pa
kol Lietuvai bus reikalingi, nepudoni bankose, bet su jais daro-
Dio bizni. Tie Šerai kils i augštesnes kainas ir kas dar neturit 
šėrų nusipirkit. Serų kaino 29 dol duodame aut išmokėjimo ga
li ])<) 5dol . mokėti kas mėnuo. 

Tai lietuvi nelaukdamas nieko esi tur t ingas a r biednns, 
pirk Lietuvių Statymo Bendrovės Beras, pagelbėsi sau ir Lie
tuvai. 

Lietuviu Statymo Bendroves yra ingalioti šie agen ta i : L 
K. J . (Jervilis, Detroit, Mieli. 2. J . Kuzas, Cleveland, Obio. 3. 
.]. Kuika, Akron, Ohio. 4. J . šeštokas. Cleveland, Obio. 5. K. 
Stupinkeviėia, St rutbers , Ohio (i. X. Glugada, Cleveland, 0 -
Obio. 7. .F.Dubeikas, 8. J . Kanoverskis, 9. A. Dobilas, fO. Y. 
Baltrušait is . Visi Cleveland, Ohio. 

Lietuvių Statymo Bendrove reikalauja agentų po visą A-
meriką. Taip pat reikalauja karpenderiu prie darbo statymo 
namų ir mokinimuisi. Pirkdami money order ir siųsdami pi
nigus arba klausdami, kas neaišku visuomet užrašykit 'šį ad
resą. 

Litbuanian Building Co. 
6307 Su peri or Ave. Cleveland, Ohio. 

Ant pardavimo Rroserno ir soft 
drinks. Atsiftankite tuojaus: > 
4636 So. Marshfield Av„ Cliicapo, I'.l. 

ANT *P.\KI».\VI.>IO. 
I.ubai R-ori rakandai. Priežastis par

davimo, aš tūrių dcl nesveikatos va-
žuoti ant fartnų. Meldžiu atsišaukite. 

Jonas Prataoas . 
4500 S. Talman Ave., Clik'ago. TU. 

SPECIVLIS BARGENAS. 
Našle nori parduoti arba mainyti 

g:era natna po num. 4410 S. Wood 
Str. Norint daugiau informacijų ra
šykite arba atsi lankykite. (kalba 
Angl iškai) . 
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1 ANTANO RADZEVIČIAUS I 
VARGONŲ KOMPANIJA 

Dirbėjai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

VARGONŲ 

rinkimą atsibus pirmadienyje, 
Jsirašė dvi uaujos narės : A-^balandžio 14' d., Šv. Antano 

parapi jos svetainėje. Nariai 
bei narės neatbūtinai atsilan
kykite, nes daug begalo y ra 
reikalu.. Valdyba. 

s. 
Majko. 

Kolin A v e . ' Chioago. III. 

PAIEŠKOME 
10 gerų Staliorių (carpenters) ku
rie moka dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbg. ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios, 
didelios lietuvių Bendrovėa 

Rašant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesč io? Vedęs ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pi lnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

I 

Bažnyčių, Teatrų irRezidencijy Į 
Taip-gi taisom, E 
derinam ir per- r 
dirbam vargonus. = 
Dedam elektros = 
motorus ir visokį E 
darbg reikalingą. ~ 
p r i e vargonų. E 
Dirbtuvė apru- = 
pinta naujausio- = 
mis ir geriausio- E 
mis mašinomis ir E 
spectjalistais dar- s 
bininkais. P ienus E 
ir specifikacijas E 
s iunčiame veltui. E 
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