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MILŽINIŠKOS DEMONSTRACIJOS KAUNETurkiioje pakilo revo-
Vokietija pabūgo Tai-

J 

grūmojimų 
Kolčako armija traškina 

raudonuosius 
KAUNE PALAIDOTA VOKIEČIU ŽIAURUMO AUKA. 

NEW YORK, bal. 22. — Vakar Amerikos Lietuvių Tary
ba iš Paryžiaus gavo kablegTamą, jog vokiečiai Kaune buvo 
užpuolę Amerikos Raudonojo Kryžiaus misiją. 

Kablegramoje nepaduodama nei laikas, nei to užpuolimo 
pasekmė. Amerikonišką misiją apginant žuvo vienas lietuvis 
kareivis. 

Nužudyto lietuvio kareivio laidotuvės buvo didžiai iškil
mingos. Įvyko milžiniškos lietuvių demonstracijos prieš vo
kiečius. 

VIS LABJAUS AIŠKĖJA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BĖS KLAUSIMAS. „ 

WASHINGTON, bal. 22. — Lietuvių Pildomasis Komite
tas nuo lietuvių atstovybės Paryžiuje vakar gavo tokia kable 
gramą: 

Amerikos misija Kaune užpulta vokiečių kareivių. Vienas 
lietuvis kareivis nužudyta, kuomet gynė amerikonišką misiją. 
Pakilo didelė, lietuvių apmaudą prieš vokiečius. Didvyrio ka
reivio laidotuvės pavirto milžiniška demonstracija prieš Vo
kietiją. 

į Amerikos pašelpinė administracija paklausė mūsų ir Lie
tuvon pasiunčia laivus su maistu ir vaistais iš Copenhageno 
sandelių už likusius pinigus, surinktus Lietuvių Dienoje. 

Kaunas yra talkininkų atstovų sėdyba. Lietuvos nepri
klausomybės klausimas vis labjaus aiškėja. Nes trumpu laiku 
taikos konferencija aptars Pabaltijos šalių, kaip tai Es-toni-
jos, Latvijos, Lietuvos, ateiti. 

Lenkai yra pasiketinę pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybę ir padaryti su lietuviais sutarti su tikslu įsteigti mili-
tarini apsiginimo frontą. Mes nujaučiame nesutikimus su len
kais del nustatymo rubežių tarpe Lietuvos ir Lenkijos. 

Mes tikime, kad atsižvelgus į rusų pavojingumą Ir jų 
imperialistines aspiracijas, lenkai bus priversti susitaikyti su 
mūsų reikalavimais. 

Mūsų didvyriška armija pasekmingai veikia prieš bol
ševikus. Lietuvą ima atkreipti domą visas pasaulis. Tal
kininkai Lietuvon siunčia misiją ištirti tą nežinomą jiems ša
lį, kuri už pasaulio laisvę pašventė savo jaunimą. 

Vinikas, Bielskis. 

VOKIEČIAI PABŪGO TAL
KININKŲ ULTIMA

TUMO. 

Siunčia pilną atstovybę taikos 
konferencijon. 

Paryžius, bal. 22.— Vakar 
vokiečių valdžia talkininkams 
pranešė, kad ji išpildami tal
kininku reikalavimus ir Ver-
gailies kongresan siunčianti i 
pilną savo atstovybę, bei nei 
paprastus pasiuntinius be įga
liojimo patvirtinti taikos su
tartį. 

Vokiečiai padavė sekančius 
kaikuriuos savo svarbiausius 
atstovus: 

Užsienių roikalų ministcris 
grafas von Brockdorff-Rant-
zau; skelbimų sekretorius 
Landsberg; Dr. T. Melcbior iš 
VVnrlmrg bankos; prūsų seimo 
i r sovietų kongreso p i rmin in 
k a s L e i n e r t ; pa š tų ii' t e legra
fu mini.-tteri^ Geisfoer*?. 

Vokiečių atstovybės partija 

bus iš kokių 7"> žmonių. Pirm 
balandžio 28 dienos atstovybė 
nebus VersaillesV. 

Apie tą visa čia ofieijaliai 
paskelbta. Tas talkininkus 
patenkino ir laukiama gerų pa 
sekiniu. 

GVARANTUOJA TIKĖJI
MUI LAISVC. ' 

Nepaliesią nei bažnyčių, nei 
bažnytinių triobų. 

Budapeštas, bal. 22.—Ungn-
rijos bolševikų mokslo komisa-
rijatas įsakė dvasiški jai per 
tris paeiliui sekmadienius iš 
pamoksiinyčių paskelbti, kad 
sovietas visiems gyvento
jams gvarantuoja tikėjimo lai
svę. Nei bažnyčios, nei kitos 
bažnytinės triobos nebusią už
grobiamos, ir kad sovietas ne-
atmamvsias dabartiniu mote-
rystt'K į s t a t y m ų , ne i npkomunl -
zuosias moterių. 

SIBERIJOS ARMIJA 
SPAUDŽIA BOLŠEVI

KUS. 

Bolševikuose pakilo baisi be
tvarkė. 

Londonas, bal. 22.—Iš Oms
ko, Si beri joje, pranešama, .jog 
admirolo Kolčako kariuome
nė pi etnose nuo Sterlit- Amak 
sulruškino bolševikus. 

Bolševikai prarado daug 
kareiviu užmuštais ir sužeis-
tais. Nuo bolševiku atimta 
daugelis knlkasvaidžiu ir 10 
sunkiųjų armotu. 

Daug bolševikų paimta Be
lai 
Ii vvresnieji 

Anot pranešimo, didėja bet
varkė bolševikų tarpe. Trys 
bolševikų divizijos atsisakė 
mušties. Prieš juos pakilo taip-
pat valstiečiai. 

LIETUVIŲ ATSTOVYBĖS 
ANGLIJOJE ATSI

LIEPIMAS. 
( "Draugui" telegrama). 

WASHINGTON, bal. 23 .— 
Pildomasis Lietuviu Komite 
tas gavo nuo lietuvių atstovy
bės Anglijoje kablegramą. 

Lietuvos vyriausybė reika
linga pinigų. Tuojaus reikia 
mažiausia pusė milijono dolie-
rių. Tegu Amerikos lietuviai >snmi , m o 

GAMINAMAS MARŠALUI 
FOCHUI KARDAS. 

Tai bus Jėzuitų kolegijų 
dovana. 

Wasbington, bal. 22.—George 
town universitete sužinota, 
jog maišalas Foch į Su v. Val
stijas atkeliausiąs birže'lio 
mėn., š. m. 

Taippat patirta, kad gami
namas jam artistinio brangus 
kardas jau beveik baigiamas. 

Pas kardas bus dovana innr-
visu šios šalies ir 

liucija; steigiami 
sovietai 

Sugriuvo Ungarijos bolševikų 
valdžia 

riv 

eina pagelbon savo Tėvynei 
paskolindami vyriausybei pi
nigų arba kitokiuo būdu su-

svėn. Tarpe anų yra ir k e - ^ ^ ^ r c i k a l i n g a s s u m a s . 
Pinigai ypač būtinai reikalin
gi atgaivinti šalyje žemdir 
bystę. 

Vinikas, Bielskis. 

Kanados Jėzuitų kolegijų. 

TAI BENT ŽMOGŽUDĖ. 

UKRAINAI PAĖMĖ VISĄ 
BOLŠEVIKŲ ARMIJĄ. 

Su armija paimta daug ir 
grobio. 

Londonas, bal. 22.—U k rai
nų spaudos lauras praneša, 
kad u k rainoms pasidavė visa 
bolševikų armija, veikusi įlo
mėlio apylinkėse, išilgai Pri-
pet upės. 

Su armija ukrainams teko 
ir didelis grobis. Ligšiol, kiek 
patirta, Ukrainai "paėmė 20,-
000 šautuvų, SI armotą ir 200 
knlkasvaidžiu. Sakoma, dar 
neviskas. 

*St. Louis, Mo., bal. 22. — 
1916 metais rudenį Uršule 

į Brodcriek nužudė* savo tėvą. 
; Teisme jinai sakėsi, kad tą pa
dariusi apgindama savo moti-

• na. 
UŽvakat ta pati Uršule nu-

| šovė ir nužudė savo patėvį 
WoodIoek. Dabar jinai sakosi, 

; kad patėvis ją užpuolęs. 
Uršule vra tik 13 metu, o 

NEW YORK, bal. 23.—Lie- -Jau P«**ra*J»»i žmogžudė. 
tuvių Atstatymo Bendrovė ga-' U ž t ( ' v 0 nužudymą teismas 
vo iš Paryiiaus nuo Karužos, J« N u o s a v o . Bet nežinia kas 
kablegramą. Pažymima, k a d \ h m l , n b n r -
Bendrovė investina šimtus 

ATSTATYMO BENDRO
VĖS ŽODIS, 

( "Draugui" telegrama). 

Muniche panaikinta bolševikų 

TURKIJOJE PAKILO RE- PRAŠALINTA UNGARIJOS 
VOLIUCIJA. j BOLŠEVIKŲ VALDŽIA. 

Visur bolševikinas pakelia Budapešte pakilusi neapsako-
£a lva> ma betvarkė. 

Paryžius, bal. 23.—Turkijo
je pakilo revoliucija ir stei
giama bolševiku sovietu vai-
džia. 

tūkstančių dolierių Lietuvos U N G A R ? BOLŠEVIKUS AP 

RUSŲ ADMIROLAS GRYŽ 
TA NAMON. 

vyriausybės bankos bondsuo-
se. 

Pagaminta visokie prirengi-
mai įvairių prekių transportą 
cijai tarp Lietuvos ir Amer!-
kos. 

Wall gatvės atstovai pasky
rė pirklius ištirti prekybai 
pamatus ir suorganizuoti dide
lę linų išdirbimo dirbtuvę Lie-

EMĖ BAIMĖ. 

Galvatrūkčiais organizuojasi 
ir ginkluojasi. 

Budapeštas, U n; bal. 
. » • > 

j gan ja , 
Vietos bolševiku s >vie-

• 

ta- gavo žinių, jog Ungarijon 
į.-ihriovė Rumunijos armija ir 
eina tiesiog ant Budapešto, 
i . 

Amsterdam, bal. 23. — Iš 
Viennos gauta žinių, kad Bu
dapešto bolševikų valdžia, ku
rios priešakvj stovėjo Belą 

Pačiam Kons tan t inopoly j į- K u ^ p r a i . , , i n t a < Sakoma," j og 
steigta revol.uei.i.nė valdzia, | t a v a ) < l - i a p a t i p r a s i S a i j n i l s i , 
anot žinių i* Kijevo per O d e s - , k u o m e { p r i e g j;] p a k i l o g y v e n . 
sos bolševikus. . ^ o j a i R. vpa<v m . i m i j f t n t i p s n n t 

Turk ias konsul.s Odessoje. H t R l a f f C V t o R m m n i i j o s armijai. 
sakoma, gavės iš Konstanti- • > , - . , * .«. ,• 

., J T . ,. v. Bolševiku valdžios puolimas 
nopoho ofleijai] pranešimą a-
pie atmainas turkų valdžioje. 

Žinios paeina iš rusų bolše
viku versmių. Tad reikia dar 

Leniro .vi:r carau.ja žinomas 
tuvoje. Tie atstovai tą dirbtu- berną* Belą Kun. 
vę aprūpins reikalingu kapita-i p 0 šito bolševikai ėmė skel 

Philadelphia, Pa., bal. 22.— lu ir viskuo reikalingu. ' jbti atsiliepimus paskui atsi-
Amerikos vyriausybė duoda! liepimus, ėmė šaukti susjrin-

patarimų, kad mes tuojaus1 kimus, kad gyventojai laiky 

abejoti apie bolševikų pakili
nui Turkijoje. 

Nereikia sumaišyti revoliu 
ei jos su holševikizmu. 

NAUJA REVOLIUCIJA 
PETROGRADE. 

Brvoliueijos metu Amerikon 
atkeliavo rusų admirolas baro
nas Riebter, kituomet buvęs pravestumėm navigaciją Bal 
komendantas rusų karės lai- j tijoje, atidarydami uostus Lie-
\-yno ginti Petrogradą^ [ poją, Memelį ir pasiųstumėm 

Amerikoje buvęs admirolas j Lietuvon reikalingų prekių. 
gavo darbą Ne\v Yorko Ship-! Bendrovė Danijoge perka du 
building įstaigoje, Camden, N. j garlaiviu Baltijai ir du—Ne 

Prieš bolševikus pakilę dar
bininkai ir valstiečiai. 

J . 
Dabar jam žinomas Omsko 

valdžios viršininkas admirolas 
Kolėak pranešė, jog jis yra rei
kalingas Rusijai. Riebter tad 
kvieeiamas namo. 

tusi laimėtos revo!iu«'i.;os. 
Sako, nors revoliucijos vai-

t*ų d a r nėra, bėi ;|u bus. ]v.\<-
kui. Bus, bus, d:»rl>e /IDO?I *ms 
" dangus" uiti krintąs. 

bolševikai paskelbė atsilie
pimą į arnunielMs darbinin
kus. Raginami ji 

naktin: r.f.nns ir 
reikalingi ginklai 

šiand'1-* ,H-

AMERIKOS AIRIAI TU
RĖS KONFERENCIJĄ 

SU ANGLIJOS 
PREMJERU. 

munui. Taippat mes čia įsteig
sime užrubežines mainas. 

Kviečiame visus lietuvius 
prisidėti prie šitos Bendrovės 
ir savo pinigais pagelbėti 
įsteigti Baltijos garlaivių 
plaukiojimo Uniją ir investinti I ( ; , r ( , i ' r o i k i a a " , ; i n 1 ' 
daugiau kapitalo Lietuvos vy-1 ri|aiojąvolnie>i» 
riausybės bankos bondsuose. 

V. K. Račkauskas, sekr. 

die dirbti 
>'es labai 

r amuniei-
neturi but Girdi, 

| nei švenėių, nei y>asilsio dienų. 
proleta-

Praeitą savaitę jie konferavo 
su prez. Wilsonu. 

VIENNA BUSIANTI ANT
ROJI VOKIEČIŲ SO

STINĖ. 

Paryžius, bal. 23.— Ameri-| Berlynas, bal. 23.—Vokiečių 
kos airių atstovybė eionai pra- j valdžia pienuoja, kad Vienną 
eitą savaitę konfe, avo ?u pre- j padaryti antrąja Vokietijos 
zidentu Wilsonu. Dalr.r aisio-1 respublikos sostine. Kokią lai-

Jsak'ytu tuojaus raudonojon 
armiion istoti visiems būvu-
šiems ot'ieierams ir karei
viams. Tik sužeistieji nuo to 
pni mosuojami. 

vybei pranešlia, jo^ su ja atei-
nanėią savaitę konreruosiąs ir 
ra l s Anglijos premjeras. 

Matyt, Anglija jau ims 
linkti prie airių reikalavimų, j mas, ar vokiečiams pavyks 
(•'i t i e r e i k a l a v i m a i ta i ne- I r i-"-;v»n«cti. o f t 1 V o k i e t i j o s vo-

ko dalį Vokietijos prezidentas 
turėti} įgyventi tenai. 

Pirmoji vokieeių sostinė pa
siliktų Berlynas. Bet klausi- Lakūnas Vedrines buvo di 

delis lenktynių ore mėgėjas 

ŽUVO GARSUS LAKŪNAS 
VEDRINES. 

Paryžius, bal. 23.— G aršu
sis praneuzų lakūnas dūles 
Vedrines iš ėia skrido Ryman. 
Drome departamente jo ma
šina krito ir lakūnas žuvo. Su 
juo žuvo ir mechanikas. 

priklausomybė. kišką Austriją 
K a r ė s m e t u j i s b u v o l a k u m j 
instruktorius. 

VVashington. bal. 2:5.— Va
kar valstybės departamentui 
pranešta, jog Petrograde da«-
b i i: inkai išnaujo pakėlė revo
liuciją prieš bolševikus. 

Darbininku organizacijos 
praeitą penktadieni padarė re
zoliucijas, kuriomis reikalauja 
kuoveikiaus sušaukti steigia
mąjį susirinkimą, duoti lais
vę spaudai ir sugrąžinti pri
vatinės nuosavvbės teises. 

Bolševikai paliko beveik 
bejėgiai priev- darbininkų mi
nias. Jei įiė nori numalšinti ir 
pilnai sutruškinti darbininkų' 
sukilimą, turi iš karės fron-
fu atšaukti batalijomis. Bet 
ar galima bus tas padaryti. 

Simbirsko ir Olonecko gu-
l.ernijose prieš bolševikus su
kilę valstiečiai. 

&alo Petrogrado skersai u-
pės Nevos bolševikai pagami
no pontoninius tiltus. Jei jų 
devintąjai armijai prisieitų 
bėgti nuo Suomijos rubežių, 
tad atrastų pagamintą perėji
mą, kad apsilenkti su Petro-J 

gradu. 

jau pirmiau buvo pramatomas. 
duos pasmaugė jų pačių dar** 
bai. Pakilo prieš juos valstie
čiai, kuomet bolševikai ėmė 
užgrobinėti privatines nuosa
vybes, kuomet ėmė persekioti 

[įvairių tikėjimų dvasiškiją. 
]vairių tikėjimų žmonės tad* 

susivienijo ir bendromis jėgo
mis stojo kariauti prieš rau
donuosius. 

Po to bolševikai buvo įsakę 
dvasiškiams iš pamoksiinyčių 
pranešti žmonėms, kad valdžia 
nepalies, nei tikėjimų, nei~baž£ 
nyčių, nei bažnytinių savai-
v • 
C ' I U . 

c 

Tečiaus tas negelbėjo bol
ševikams. 

MUNICHE PANAIKINTAS 
SOVIETAS. 

Hoffmano valdžia sugryžus 
sostinėn. 

Londonas, bal. 23.—Hoffma
no ministerija paskelbė, jog 

[Bavarijoje militarinis stovis 
pasitaisąs. 

Senoji valdžia sugryžus Mu-
niclian. Gi bolševiku Ivderiai 
iš ten išdūmę kas savais ke
liais. 

Pabėgęs ir pats bolševikų 
valdžios prezidentas Tollebr. 

SUOMIJOS REGENTAS PA-
LIUOSAVO TRIS MI-

NISTERIUS. 

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

Washington, bal. 23.r-Suo£ 
mijos regentas gen. Manner-
Ju'im iš savo kab ine to pal iuo-
savo v t r i s min i s t e r ius . Anų vio-
tojo pastatyti kiti žmonos. 

- Prasidėjo Pergalės Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus! -
X 
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Victory Loan. 

Daugel pagaminta obalsių 
ir pravesta minčių, kodėl rei
kia rašytis Pergalės Paskolai, 
kodėl amerikiečiams privalu 
Victory Loan borais'us pirk
tis. Prie t ii norisi dar vieną-
kitą minti pareikšti. 

Amerika — biznio šalis. 
Karė jai turėjo biznio pusės, 
apskaitliavimo. kiek ji ištek
liaus suims. Karė privesta 
prie pergalės ir josios biznis 
eina prie baigos. Likosi tojo 
nemalonaus biznio likvidaei 
ja. Su priešo pasidavimu ne-
BŽsihaigė Šalies išlaidos. Dar 
suvirs milijonas Amerikos ka
rininku Europoj randasi — į-
vairioms galimybėms atsar
ga. Karininkai reikalingi už
laikymo ir jį Amerikos visuo
menė parūpinti privalo. Jei 
esame biznieriai, suprantame, 
kad karės likvidacija reika
linga ištekliaus ir todėl Vie
t o n Loan bondsus turime 
pirkti. 

Keikia juos pirkti, kad sa
vo ištikimybę Amerikai palai
kius. P-as Jlans Rieg, ateiviu 
skyriaus prie Treasury Depar
tment vedėjas visose Laisvės 
Paskolose, tvirtina, kad Ame
rikos ateiviai, tarp jų ir lie
tuviai, garbingai ligšiol pasi
rodė. Lietuviai Laisvės Pas
kolose netik užpakalyj nebu
vo, bet sulyg savo ištekliaus. 
Vadovavo. J ie parodė ii- turi 
gražu ištikimybės rekordą. 
Bet tas valstybininkas, gerai, 
lietuvius pažįstąs, vieno da
lyko prisibijo: lietuviai, lygiai 
kaip kiti ateiviai, gali savo 
gerą vardą sugadinti, visą pol-
pytą•garbe prarasti, jei^u taip 
gausiai bondsų nepirks, kaip 
kad pirmiau pirko. 

Mes negalime leisti, kad tas 
tyras , lygiai kaip visa Ame
rika, apie mūsų ištikimybę ir 
gerą vardą abejota. Padėjome 
Amerikai karę laimėti, padė
sime ją likviduoti. Mes netu
rime leisti, kad lietuvių šaunus 
rekordas VVashingtone dabar 
susiterštų. Turime galutinai 
Amerikai priparodyti, kad 
mes esame jai ištikimi iki ga
lui. 

Tad visi lietuviai, pavieniai 
ir draugijos, pirkime Perga
lės bondsus. Pirlyiine, kiek* tik 
išsigalime, nes suprantame, 
kad tai darydami pinigiškai 
nenustojame, o tuo tarpu sau 
gerą vardą ir garbingą vietą 
•Amfeiikoo akyie pelnijame. 

New York Herald. 
Jau antru kartu teko pas

tebėti lietuviams prielankų ir 
nuoširdų editorijalą New Yor-
ko dienraštyje Herald. Pasta
rajame redakcijiniame straip
snyje Herald lietuvius vadina 
"d id i mažoji t au ta" . Pažymi, 
kad Lietuva nesiliovė iki ga
lui kovoti su prusianiznm, gi 
dabar kovoja netik už savo tei
ses ir laisvę, bet toji kova yra 
civilizacijos kova, lygiai kaip 
visos karės senesnėj Lietuvos 
istorijoj. Herald griežtai sto
vi už tai, kad Amerika pripa
žintų Lietuvos valdžią ir su 
ja otieijalius santikius už-
mėgstų. 

Malonus toks New Yorko 
žymiaus laikraščio atkartoti-
nas užreiškimas. Svarba tame, 
kati Xew York Herald turi 
savo laida Paryžiuje, kur te
išeina du anglų kalboje dien
raščiu, Chicago* Daily Tribū
ne priskaitant. Kiek mums 
žinoma, netik už 18 balandžio 
dieną ed i tori jalas buvo Pary
žiun kablegramuotas, bet taip
gi ir pirmesnis. Jie išspausdi
nami Paryžiaus laidoje, o ja 
skaito netik Amerikos valsty
bininkai ten esantieji, bet taip
gi ir suvažiavusieji pasaulio 
diplomatai. 

(iirdėjome, kad žymus A-
merikos laikraštis "Jndepen-
dent ' berods šią savaitę tal-
pina Lietuvos respublikos pir
mojo prezidento, Antano Sme
tonos, paveikslą ir aprašymą. 
Malonu pažymėti, kad "Inde-
peralent" redaktorius, p. Slos-
son, yra stambus lietuviu 
prietelius. 
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Nauja Lietuvos Ministerija. 

Lietuvoje. 
Lietuva baigiama liuosuoti 

is bolševiku. Paskutinės žinios 
skelbia, kad Lietuvos kariuo
menė nuo bolševikų išvalė 
Panevėžio ir Ukmergės aps-
kricius. Diena iš dienos lau
kiama Vilniaus atėmimo. 

Bolševikai kol-kas Lietuvo
je laikosi buvusios Kauno gu
bernijos Kžerėnų (Novo-Alek
sandro vsko) apskrityje. Vil
niaus gub. atliuosuota Traku 
apskritys, dalys Vilniaus ir 
Lydos apskričių. Belieka bol-
ševikus-ruskius Iškrapštyti iš 
Švenčionių, Ašmenos, dalių 
Vilniaus ir Lydos apskričių. 

1 pietus nuo Nemuno lie
tuviškąją Gardino guberniją 
laiko užėmę lenkai. Baltgu-
džiai lenkų kratos ir -veržias 
prie Lietuvos. Lenkams iš ten 
greičiausia reiks išsikrausty
ti, nes negalima prileisti, kad 
Taikos Konferencija žmonių 
balso neklausytų ir neleistų 
subaltgudėjusiems lietuviams 
dėtis prie -Lietuvos, kuomet 
jie to nori. 

Kaip Gardino gubernijos, 
taip ir visos: Lietuvos žydai 
linkę į Lietuvos valdžią, gi 
nuo lenkų globos begalo kra
tosi. O žydiškas gaivalas Gar
dine, Baltstogėj, Bielske ir 
kituose miestuose gana skait
lingas. Baltgudžiai ir žydai 
Gardino gub. sudaro absoliu
te didžiumą, kurios balso tei
singieji turės išklausyti. 

« 

Mažojoj Lietuvoj vokiečiai 
daro viską, kad tik tautinis 
lietuvių judėjimas neišsiplė
totų. Nesenai buvo išlikę aš
trių susirėmimų su vokie
čiais. Vokiečiai nenori Lietu
vai atiduoti Nemuno ištakos, 
bet siūlo Nemuną ir Klaipėibą 
naudotis, lygiai kaip lenkams 
Danzigu. Žiūrėsim, kokią gai
dą užtrauks vokiečiai Pary-
zru.ie. 

Keturių-penkių mėnesių lai-
kotarpyj turėti tris ministeri
jų krizius ir susigyvenusiai, 
nusistovėjusiai valstybei butų 
perdaug. Ministerijų kriziai 
kiekvienai valstybei reiškia, 
kad šalyje esama neramybės, 
kad šalyje esama nepasitenki
nimo valdžios reformų ir dar
bų krypsniu, kad žmonių po
litinis sanprotavimas nesude
rinamas' su ministerijų kabi
neto vedamąja mintim. Minis
terijų kriziai Lietuvoj reiškia, 
kad Lietuvos pirmesnės mi-
nisterijos: nebuvo atatikusios 
Lietuvos gyventojų minties 
ir upo, gal dėlto, kad tam pa
tirti nebuvo tam tikrų prie
monių ir nusistovėjusių įstai
gų. Demokratinėse šalyse min
ties ir noro reiškėju yra par
lamentas, žmonių rinktieji at
stovai. Jie yra atsakomais mi
nisterijų permainoms. Lietuva 
kol kas teturi netobulą parla
mentą, Valstybės Tarybą, ir 
retkarčiais šaukiamas konfe-
rencijas-seimus. Bet katlangi 
tųjų įstaigų intaką į valsty
bės gyvenimą nebuvo įsilieju
si į tam tikras formas, netu
rėjo savo užpakalyj ingyven-
dintų tradicijų, negalima jąs 
laikyti atsakomomis už minis
terijų krizius. Kalta čia dabar
tiniu laiku *vetlamoji lietuvių 
tautos politinė mintis, jos pa
stangų tikslas. O juomi yra 
— Lietuvos nepriklausomybė 
ir gerovė. Tam tikslui atsiek
ti ir ministerijų permainos į-
vyko. 

Prof. Valdemaro kabinetas 
susidėjo iš moderatiško kryp
snio žmonių, žmonių, kurie 
visas Lietuvoj partijas ir sro
ves patenkinti gidėtų. Krikš
čionys .demokratai ir soeija-
listai Valdemaro ministerijo
se buvo veik be reprezentaci
jos. Tautos labas reikalavo, 
kad tiedvi partiji nors užpa
kaly stovėdamos pirmąjį Lie
tuvos kabinetą remtų. Krikš-
čionvs demokratai tautinę 
priedermę pildė ir aktyviai rė
mė. To negalima tvirtinti apie 
soeijalistus. J ie rodė nepasi
tenkinimą ir naudojosi progo
mis savo nepasitenkinimą de
monstruoti. Prie soeijalistų 
Valdemaro kabinetu nepasi-
ganėdinimo prisidėjo abelnas 
nerimavimas, kuomet tasis ka
binetas neįstengė suorgani
zuoti tautinės kariuomenės 
Lietuvos sienoms ginti. Valde
maro kabinetas griuvo. 

Kad Lietuvos žmones suvie
nyti, gimė mintis nepasiganė-
dijusį gaivalą, soeijalistus, pa
tenkinti ir leisti jam ministe
rijas perorganizuoti. Likusios 
partijos mūru už naująjį ka
binetą atsistoti ryžosi. Susi
organizavo soeijalistiškas ka
binetas Hleževičiui vadovau
jant. Vienu gerųjų tojo kabi
neto darbų buvo, kad jis e-
nergingai stvėrėsi krašto ap-
saugg. organizuoti. Milžiniš
komis pastangomis ir stebėti
nai trumpu laiku gimė, noiv-
neskaitlinga, bet tvirta dvasia 
ir pasiryžimu, Lietuvos tauti
nė kariuomenė, ėmusi kraštą 
nuo įsiveržusiu, jų rusų raudon
armiečių valyti. Organizacija 
todėl buvo galima, kad kitos 
partijos, ypač krikščionys de
mokratai, tam visas savo jė 
gas intenipė- Jie armijai ati
davė tautos žiedą —- jaunimą. 

Kitais žvilgsniais Šleževi
čius Rusijos Kerenskiui pri
lygsta. Jo įuinisteriai nebuvo 
ištikimi. Jie svyravo tarp tau
tinės Lietuvos i r bolševikų. 
Viens-kits minisįeris priešams-
bolševikams pasitarnavo. Kaip 
Kerenskis Rusijos Durną pa-
krikdė, taip Šleževičius ban
dė Lietuvos Valstybes Tarybą, 

vienatinę pastovumo turinčią į-
staigą į šalį padėti. Kovos 
frontas organizuotas, gi už
pakaly pakrikimas, nedisci
plinuojama visuomenei Kuo
met kovos lauke su bolševikais 
karininkai galvas guldo, už
pakaly bolševikų agentams 
laisvė suirutę kelti ir net sa
vuosius milicijos būrius orga
nizuoti. Valia buvo ir lenkų a-
gentams saviems legijonams 
jaunimą rekrutuoti. Toks da
lykų stovis virto netik nepa
kenčiamu, bet ir pavojingu. 
Šalis turėjo, nežiūrint kovose 
atnašaujamųjų aukų, svetimu-
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jų kontrolei patekti, ar tai vo
kiečių, ar tai bolševikų, o gal 
net ir lenkų. Matė tai lietu
vių politinės minties vadai ir 
matė reikalą išnaujo šalies 
tvarkymą į disciplinuotą vagą 
pakreipti. 

Griuvo Šleževičiaus kabine
tas. Jam griūnant Taryba jau 
turėjo pagamintą konstituci
ją. Išrinkta pirmasai Lietuvos 
respublikos prezidentas, Anta
nas Smetona. Ministerijos pe
rėjo į griežtai tautinės ideolo
gijos žmonių rankas, į disci
pliną linkusias. 

rOkzckutvvio Komiteto nese-
ha i paskelbtame ministerijų 
sąstate tik viena aiški atmai
na tepasirodė: iš soeijalistų 
vadovaujamą rolę parėmė 
krikščionys demokratai. Vie
toj Šleževičiaus Lietuva turi 
Dovydaitį. Bet krikščionys 
demokratai naujose ministeri
jose kitų nenustelbia. Pažan
gos partija, bepartyviųjų gru
pė, žydai sudaro didžiumą. 
Ministerijose nesimato soei
jalistų ir su jais dažnai einan
čios santaros, p. Leono, parti-

Sunki pricdcrinių ir atsako
mybės našta ant valdžios guli. 
Dabar, pats sunkiausias peri-
jodas — valstybės organizavi
masis viduje, jos nepriklauso
mybės išlaikymas. Reikia ne
priklausomybę apginti nuo 
ginklu įsiveržusiųjų ir grasi
nančiųjų priešų, reikia už-
megsti santikius su kitomis 
valstybėmis, visą sutarčių tin-
klą su pasauliu numegzti. 
Vi enas- k i tas neat sargus ž ings-
nis gali Lietuvą pašalies in
takai ar išnaudojimui pavesti. 
Kad Lietuvos vėluką garbin-
gon ateitin išnešus, reikia vi
sų lietuvių sutartinos paramos 
ir valdžia pasitikėjimo. Tas 
jai privalo. 

Netikime, kad rasis patrijo
tų, kurie dabartinei Lietuvos, 
Valdžiai pavydėtų — perdidelė 
jos atsakomybės našta. Neži
nome priežasčių pilnumos, ko
dėl prie Lietuvos valstybinio 
vairo rankos taip dažnai mai
nosi. Lyg kiek žinome, numa
nu, kad taip dedasi ne del 
pašalinių išrokavimų, bet kad 
Lietuvos laivą, nepriklausomy
bės keliais vesti. 

Tą mintį gyvendindama da-
bartinioji valdžia duoda tikė
jimo, kad Lietuva nevirs bol
ševizmo lauku. J i turi geresnę 
po kojomis atramą, negu pir
mieji Lietuvos kabinetai. Lie
tuva turi prezidentą, tini lai
kinąją konstituciją. Taryba 
pastatyta į jai deramą garbin
gą vietą. Tolimesnės Lietuvos 
valdžioje permainos -bus par
lamentarinio pobūdžio. Pašali
nės iutakos, kad sava atsiekus, 
turės pereiti per tam tikrą į-
statyinų ir konstitucijos koštu-
vą. Tas reiškia organizacija ir 
pastovumą. O tųjų reikalingu
mą kaip tik dažnus Iietuvos 
ministerijų kriziai priparodė. 

© 1919 by 
Wm. U. Kaukia Companj Apartraent Buildind 

Wyour Vacant Lot 
' andYoullhave a PayingInvestment 

Pastatyk Namą ait Savo Tuščio Loto 
0 Turėsi Gerą Pelną 

TŪKSTANČIAI žmonių Chicago j turi tuščius lotus kurie jiems neatneša nei jo
kio pelno, bet tiktai nuostolius mokėdami taxus. Šį pavasarį 20,000 iki 25,000 

šeimynų žiuri, kad surasti vietą sau gyventi, čionais tai yra geriausia proga paver
sti tuos savo tuščius lotus, kad jie atnešt^ jums pelną pastatant namus. Jie gali 
juos parduoti arba patįs į juos įsikraustyti ir mokėti randą. 

Gera Bizniška Propozicija. 
Prityrę statytojai namų tuojau jums 

gali pasakyti kiek kainuos jums pasta
tymas namo ant dviejų ar trijų pagyve
nimų arba šiaip paprastą namą. 

Jūsų kaštai nosidvigubins nei pasi-
Irigubins. nes rando* pačio* išsimokės. 
Mokant randą pats sau tokiu būdu išsi
mokate savo namą h jį turite nuosavą. 

Tiktai pamąstykite geriau ir ištikrųjų 
pamatysite kiek tas jums atneš peino ir 
kaip išeis ant naudos, apverčiant tuščius 
lotus ant namo. 

Lengvai Išmokama. 
Čia pat Cbįeagoje yra statytojų kurie 

jums pastatys namą už kurį jus tiktai 
galėsite mokėti iškalno 10% ar ,15%. 
Namų Statymo Draugijos ar Bankos pa
skolins jums mažiausia apie 00% ant ver
tės jūsų propei'tės. 

Prieš pradedant -statyti, pasiimk savo 
architektą ir pasikalbėk su savo vietiniu 
pirkliu. J is yra prityręs tame dalyke ir 
tuojaus patars, kiek jums atsieis pasta-
tvnias namo. 

The Reta ii Lumber Yards m Chicago and Cook County 

Skaitykite ir Platinkite "Draugą" 

9 rmours 
OIL 

For Salads and Cooking 

PIRKITE KARftS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Čionai Yra Alyva Kuri Tarnau
ja Dviem Dalykam 

Virimui kaipo Tankai J is priduoda verdamam 
maistui skanumą ir sultingumą, o ypačiai kepa
miems dalykams. Labai geras ir ekonomiškas.; 
geriau negu kokie taukai del virimo. 

K (lipo 'Suloti-H ė Alyva, yra nepaprastai geras. 
Labai tinkamas užpilti ant daržovių, svarbiau
sią, roię lošia visokiii daržovių sutaisymuose. 
Šviežios ir iš kenų daržovės turi būti užpilamos 
su Veribtat Salad Alyva. 

Veribest Salad Alyva turi visiems žinonją pa
plokščią vaizbaženklį, tai tipiškas 
Armouro produktas. 

Užsisakyk keną nuo savo krautuv-
ninko o patįs persitikrinsite. 

fc 
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RUMFORD, ItfE. 
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Skaitant ''JPtimgą' netenka 
matyti žinių iš tos kolonijos. 
Išrodvtu, kad čia visai lietu-
vių nėra, bet ištikrųjų lietu
vių eia randasi apie 700. 

Kaip kitų kolonijų lietuviai* 
taip ir nies ne pasiliekame vei
kime. .Balandžio 13 d. buvo su
rengtos prakalbos Tautos Fon
do 140 skyriaus. Prakalbas 
atidarė Z. Sabaliauskas ir pa
aiškino kokiam tikslui prakal
bos surengtos. Paskui dvi mer
gaitės padeklemavo eiles "Tė
vynė." Paskui kalbėjo p. J . 
Karosas iš Bostono, kuris api
pasakojo Lietuvos vargus ir 
ragino visus rašytis po peti
cija, reikalaujančia Lietuvai 
laisvės. Prakalbos visiems pa
tiko, tik nepatiko bolševi
kams, kurių eia pastaruoju 
laiku nemažai priviso. Jie, tai 
vienas, tai kitas atsistoję klau 
sė, ar galima bus paduoti klau
simus. Kalbėtojas atsakė, ga
lima, tiktai tuos klausimus rei
kės paduoti ant korčiukių. Ka
dangi bolševikų klausimai bu
vo paimti iš "Kele iv io" ir ki
tų soeijalistiškų šmeižtų, tai 
kalbėtojas tam tinkamus ir at-
sakvmus davė, kas mušu rau-
doriesiems labai nepatiko. Jie 
ėmė bruzdėti ir agituoti, kau 
niekas nesi rašytų po peticija, 
nes, girdi, tenai bus kunigų 
valdžia. Bet kalbėtojo priro-
dvmai nuramino trukšmada-
rius ir prakalbas ramiai už
baigė. 

Mušu miestelvi irsvetimtau-
ciai pasidarbavo parašų rin
kime, (iėda tiems lietuviams, 
kurie atsisakė rašyties JM> )>e 

V 
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pavelijimų eiti pas visus pro-
IVsorius. kunigus, brolius ir 
studentus, kad padėtų savo pa
rašus po peticija, reikalaujan
čia Lietuvai nepriklausomybės. 
Xevien lietuviai, bet lenkai, 
airiai, jfrtglai ir vokiečiai taip
gi* pasirašė. Jeigu svetimtau
čiai, Amerikos žmonės, su mie
lu noru rašosi linkėdami viso 
luino lietuviams, tai yra viltis, 
kad visi niusų broliai ir sesu-' 
K-s—lietuviai veiks pasekmin
gai del savo tėvynės, Lietuvos. 

Frater G. c.s.v. 
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CHICAGOJE, 
GALVAŽUDŽIAI KR AUS

TOS I i MIESTO. 

CICERO, ILL. 

Xors darbininkai ir darbi
ninkės susispietę Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 49-1 o j r 
kuopoje ir užlaiko savo užeigą, 
kuri randasi po num. 1447 So. 
oOtli A ve., bet tuomi patarna
vimu visuomenei nepasitenki
na. 

Jie rengia balių sekmadie
nyje, gegužio 4 d., Šv. Antano 
par. svetainėje. Tame Ivdiuje 
su visais žada pasidžiaugti. 

Taip tvirtina policijos virši
ninkas. 

Poheijos viršininkas Garri-
ty pasakoja, kad visokios rų-
šies piktadariai nešinas! iš 
Chieagos. 
Pirmiau čia jiems buvo tikra 

pjūtis. Bet kuomet tomis die
nomis policija pakėlė prieš 
juos ofensyvą, jiems pasidarė 
ankšta. 

Daugel i s b logadar ių su imta 
ir sukimšta į kalėjimus. Kiti, 
bijodami papulti policijos ran-
kosna, dunda iš miesto. 

Bet daugelis desperatų yra 
dar eta užsilikusių. Prieš tuos 
veikia policija. Jų dalis atsi
durs kalėjimam 

— 
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Busite užrašyti lietuviais jeigu 
pirksite Vietory Bondsus 

"DRAUGO" OFISE 
Iki 8 vai. vakaro kasdiena 

išskyrus Nedėldienius. 

REIKALINGI 
kriaiuiai ant moteriško kostuincrsko 
darbo ir moka nuo $25 iki $35. At
sišaukite: 
3145 So. Wells St., Chicago, 111. 

Telefonas Yards 2263 
ANT PARDAVIMO. 

Mūrinis namas 3 augštų, ant C pa
gyvenimų, 667 W. 18th St., turintis 
didelį augšta. Nepaprasta proga. At
sišaukite: 

George F. Blei, 
10 So. UiSalle St., Chicago, 111. 

Telefonas Main 2864 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

L. Vyčių 14-ta kuopa laikė 
paprasta •susirinkimą trečia
dienyje, balandžio 10 d. Nariu 
atsilankė vidutinis skaitlius. 
Buvo išduoti įvainis raportai. 

Tarp kitu dalyku nutarė su
rengti prakalbas balandžio 3Q 
d. kaipo agitaciją per Vyčių 
Savaitę. 

Taippat nutarė surengti šei
mynišką vakarą gegužio 7 d., 
Šv. Antano par. svetainėje. 
Kaip matosi, vyčiai juda. Kur 
tais lėėiau, kartais smarkiau-. 

POLICIJA ĮVEIKĖ 
PLĖŠIKUS 

Detektivu viršininkas Mooney 
vos išėjo gyvas. 

tk-ija. Kiekvienas famlo^tloira- agentūrą dabar apėmė p. Anas. 
vo iš gėdos, kai f) vėžys, bet ne 
si rašydavo. Kataliku tarpe yra 
geru veikėju, katrie darbuoja
si del tėvvnės laisvės. 

w 

Nasturta. 

Netekome gero katalikišku 
laikraščių platintojo p. J . Mo-
/erio, kuris atsisakė nuo a#en-
lavimo 'Draugo' ir kitu katali 
k'šku laikrašėiu. l'žsiima lotu 
pardavinėjimu. " Draugo" 

tazas Valančius (1442 So. 4?>th 
A ve,). Tikimės, kad ir jis' ge
rai išplatins katalikišką spau
da. 

DETROIT, MICH. 

Balandžio įo d., š. m., 8 vai. 
vakare įvyks svarbus susirin
kimus I... Vyčiu 7i>tos kuopos, 
Šv. Jurgio bažnytinėje svetai
nėje. Bus kalbama, kaip ge
riau butu eiti kkin corpore" 
prie šv. Komunijos, kaip buvo 
nutarta, Atvelykio nedėlioję. 
t. v. balandžio 27 d. Be to bus 
dar kalbama apie kontestą, 
kaip prirašyti daugiau narių, 
ir tt. 

Todėl kviečiu visus narius į 
šį susirinkimą, nes bus labai 
svarbus. 

D. Gustaitė, pirm. 

ROSELAND, ILL. 

Balandžio 13 d. L. Vyčių 5-ta 
kuopa iš Nortli Sidės lošė 
"Genovaite." Po to tūla "Bi 
t ė " viename " D r a u g o " nume
ry.) pakritikavo lošėjus. Man 
rodos, kad tas yra netiesa. L. 
Yyėią 5-tos kuopos lošėjai ge
rai atliko savo užduotis ir vis-
vas grašiai įsejo. I iktai ue-
novai tė" gal persiIpnai kalbė
jo, (ji kiti visi labai gerai lošė. 

vy č i ų k uo i m i, kuri iš-
pildė programą surengtame 
vakare parapijos naudai. 

Teisybę Kalbantis. 

BOURBONNAIS, ILL. 
švento Viatoro Kolegijos pro

fesoriai ir studentai pasi
rašė po peticija. 

Jonas Klimas, gavęs keletą 
peticiją, nusinešė į virš minėtą 
kolegiją. O r a i jam pasisekė, 
nes gavo daug parašą. Prezi
dentas fcv. Viatoro kolegijos, 
gerb. kun. F. J . Ryan, C. S. V., 
su mielu noru pasirašė ir davė 

Darbininkų judėjimas. 

dali sakyti kas ką nori, bet 
darbininku susipratimas šioje 
kolonijoje kyla. Tą galima su
prasti iš augimo Lietuviu 
Darbininku Sąjungos 4^-tos 
k u o p o s , š t a i p e r s u s i r i n k i m ą , 
laikytą pirmadienyje, balan
džio 14 d., Šv. Antano par. 
svetainėje kuopon įstojo pp. 
Jonas Mikolainis, J<(. Simonai-

Povilionis. Tai 
Daug galima iš 

tis ir Jurgis 
veiklas vyrai. 
ju tikėt ies. Bet stebėtina, kad 
moterys šita organizacija nela
bai indomauja. Juk ir joms rei
kėtų rūpint ies savo padėjimu. 

\ u o iždininkvstės atsisakė 
• 

p. Juozas Mozeris, Gailą, kad 
daugiaus energijos lyg nenori 
įdėti darbininku veikimam 
Priežastis gal but ta, kad visą 
savo laiką sunaudoja "real 
estate." Gerai ir tas, kad mu
šu žmonės interesuojasi tuo 
darbu, nes nuo savo tautiečio 
galima tikėties didesnio sąži-
niškumo tuose reikaluose. 

Išrinkti darbininkai del ba
liaus, kuris atsibus sekmadie
nyje, gegužio 4 d., Šv. Antano 
par. svetainėje. Tikimas! visu 
užuojautos, nes darbininkas su 
darbininku draugai. 

Buvo išduotas raportai iš 
l'žeigos, kuri randasi po num. 
1447 So. odtli A ve. 

lieikėtu visiems šios koloni
jos darbininkams ir darbinin
kėms rašyties į Liet. Darbinin
ku Sąjungos kuopa, ir išvien 
dirbti savo luomo, tautos ir 
bažnyčios labui. Pr. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
gai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už kprieinamą kainą 
net taip žemai net iki $8.99. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekoa 

Kambario 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

t Valandos: nuo 9 vai. išryto iki s 
j vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
) rvto iki K valandai diena. 

Užvakar detekti'vu virši
ninkas Moonev su keliais de-
tektivais važiavo automobiliu 
So. Michigan ave. Staiga pro 
šalį praūžė automobilius ir 
pasuko keturiolikton gatvėn. 

Detektivai tuojaus paskui tą 
automobiliu. Tarpt* \Yabash ir 
State gat. po viršutiniu gele
ži ūkeliu piktadarių automobi
lius susidaužė su pravažiuo
jančiu vežimu. 

Tuomet Mooney su detekli-
vais iššoko iš savo automobi-
liaus ir pasileido vyties pik
tadarius. 

Bet pasirodė, kari piktada
riu automobilius gana stiprus 
ir jie ėmė važiuoti toliuos šau
dydami i vejančius. 

Detektivants prisiėjo vėl 
sulipti automobiliun ir vyties. 
K iri detektivai paėmė prava
žiuojančius automobilius. 

Ties 12 gatve, piktadariu 
automobilius atsisakė jiems 
tarnauti. 

Tuomet prasidėjo ju slaps-
tViliąsis ir kova SU policija. I Septyni tūkstančiai kiekvieną metą 

* . . . . . . . , j yra paguldomi su certifikatais pažy-
\ iena k l l l ipka ka ip TIK liepei'-: metais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už-

. . . v • i i r i tat kad neprisižiurojo save kaip rei-
VeiV Viršininko Mooney. . k i a Ką tu darai šiandieną. Ar ir 

PilrtnjWiy.i »m.<nriuln Pa- ', t u neatkreipi domos j tai ir neužai-1 IKTatiaiiai pa^piUUO. 1 BV į M m į K l v e # A r ^ goriausia nešioji 
l iktam autoniobi l i l l j tftra^ta diržą? Tas diržas tai nieko nepagel-

, . bes, tai taip kaip ramstis prieš gx»p-
daitg k ra UJU. vančią sieną. TU suveržimas ne-

„, v ' i- . . . . , leidžia tavo Kraujui gerai cirkuliuoti 
T a p a n ą dienu pol ic i ja dll i r tavo muskulos silpnėja. 

Paieškomas gabus ir gerai į-
pratęs dirbti zeceris. Reikalin
gas tuojaus. Del platesnių ži
nių tekreipiąs!, 

"DRAUGO" OFISĄ , 
1800 W. 46-th Str. Chicago, Dl. 
• n . • • ! • m i n i j i . H _ . I I . 1 I . . . . _ L1-, " 

T^ieškau Mykolo žileiveo, paeina 
nuo Šilainiesčio, Gumbeilių kaimo, 
Kauno Rubernj.ios, Panevėžio pavieto. 
1915 m. jis išvažiavo į Athol, Mass., 
bet nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Taippat paieškau savo draugo 
Simano Snarckio; 1 metai atgalios 
jis gyveno Bridgeport, Conn. Kas 
apie šiuos žmones žinotų, meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

Geo. Dagis, 
309—7th Avc., So., Minncapolis, Mina. 

Parsiduoda:—grroserno ir bueernė 
geroje bizniui vietoje. Biznis išdirbtas, 
kostumeriii atsilanko nemažai. Savi
ninkai nori eiti j kitą biznį. Krepki-
tės šiuo adresu: 
3815 So, Kedzic Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—4 pagyvenimų puikus 
mūrinis namas, labai pigiai. Atsišau
kite: 3346 So. Halsted St., Chicago, 111. 

<_ 

PAINTERIA! -- MALIORIAI 
atlieku atsakančiai r gražiai ir po vi
sas dalis Chleagos nuo -to. 

J. S. Ramačionis, 
2611 W. 44th St., Chicago, IU. 

TntfifTfflMM McKinlcy 276. 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

KELIAI Į LIETUVA JAU 
ATSIDARO. 

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė (320—5th Ave., N. 
Y.) įsteigė "Foreign Ex-
change" (užrubežinio biz
nio) skyrių ir tuoj pradės 
priiminėti pinigus siunti
mui į Lietuvą ir į kitas 
šalis. Tame skyriuje bus 
taipgi Išmainomi pinigai, 
parduodamos laivakortes, 
sustatomi ir paliudijami 
rejentaliai dokumentai ir 
aprūpinami visi kiti ke
leivių reikalai. 

ALEX. MASALSKIS 
K 

GRABOR1LS 

Lietuvi* grp-
boriufi. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausial. Tu
rit! savo karą-
bonus ir auto
mobilius.' 

Taipgi dides
nę dali grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 41S 9 

' V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Vada Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmieetyj: 

«• W. WASHDfOTON STREET 
Kambaris %%$ 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Ojroeai-Ma, SI . W. SSrd 8_ 
Tel. Yards 4681 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIU SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofise valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11, 
444i S. Ashland Ave. kamp. 47 9U, 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr.M.T,Stiįkoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAR 
1758 W. 47th St., Chicago, m. 
Ofiso Telefonas Boulevard 14 • 

Tel. Seeiey 4S0 

automobiliniu 
ir <lu sužeidė. 

plčši \ll liaėlllO ' B e t y r a k i l - a a dalykas, kurj tapo 
1 Į nesenai išrastas, kuris tave PAUUO-

! SUOS ir kuri tu gali turiti savo na-
. . . . Tį j muose. Tai yra P LA PO A metodą, 

i kuri tau pagelbės tuojaus. 
B A R G E N A S ! P L A P O A P A D U Š K A I T E kuomet 

. , .m pridėta prie kūno niekuomet nenus-
Pirmas pasiulijimas nupirks 6 pa- l l n k s n u o t o s Vietoa. 

gyveniun, namą štymu šildomai po, I š m o k i t e feaip v a r t o t i g a m t o s j t a i . 
num. s^J-8a5 W. 54th Place. Mort- ; ̂ ^ i r a p s i s a u g o k i t e nuo patrūkimo, 
gage $6,500.00; randos neša $2,500.00. į pri8iŲSkite savo vardą į Plapoa Co., 
Atsišaukite: | Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 

KUBIOIM s & LACTH, i DYKAI ant išmėginimo I'lapoa ir vi
lo So. Uostom Avc, Chicago, 111. sas pilnas informacijas. 

• " • « ' ' ' — • ' - ' 

^IMtHUIIimmilIMHIHHIMIIMIIII I I t l t l I l t lUlIt l f l I l I l I l I t l I i l I l f l I l t t t t l I l I l I lHnil t l I l I l I f l fJ: 

I Siuskite Pinigus į Lietuvą i 
= Ant galo i.Šau.so ta liuk>ni;i diena 4»a<la jaui mos galimo SIUSTI PI- C 
^NlGl S Į LIKTl'VA. IJATVUA ir LKXK1.I.), kui* mušu giminės ir pa- C 
S ži-stami yra išsisklaido. . ^ 
| M : S H . S K I T E P I N I G V W N E P I R K I T E L \ I V YKOKČH NEDASIŽI -p i 
= NOJi: APIE MISt IŠLYGAS IK GARANTIJA. r: 

*» _ i 
F. _ , Wobb = 
Kasininkas S 

3 

J. K. liollcy S 
Pag. kasininko a 

F. C. Hoebi'l S 
Pag. kasiniidio : 

I 
A. Polmtis į 

Roal Estato ir 5 
Ins. Skyr. Z 

Vedėjas = 

i A STATE BANK | 
r TIKfeKJTE ATMINTY.FE, jog groitu laiku ir vėl inefc g»iU>.inio tą 5 

t" Jums tarnauti su pHun u/gaiiėdiiiimu PARDAVIME IiAl%*AKiOKČIVi E 
(silkoiėiu) MAINYME PINIGl »r P.UIGABE5UME PASPORTF. = 

E ATSILANKYKITE l ŠIA BFB3KLTAVAI PADIDINTA- V1SIŠIL\I S 
ISALG1A IK TURINČIA PILNA FlSITIKĖJIMA ŽMOTflF Ii A N K A. : 
SKFRIOJ NET IR SF\ IENYTV VALSTUV VAIJJilA LAIKO PINI- C 
S G I S LR GAISITE PILNA IŠAIŠKINIMĄ. TEISINGA H* MANDAGŲ B 
5 PATARNAVIMĄ. = 

KO LIETUVIAMS BAU 
GIAUSIAI TRŪKSTA? 

Sveiko mokslo. Kur panašu 
igysi? Jei ne nuosavioje mokyk
loje. 

Taigi kam brangus yra mok
slas, lai aukauja Kolegijos 
Fomlun. 

Geriausią auką suteiks kiek
vienas, kuris tik įgys sekančias 
knygas: 
"Jėzus Kristus'' šv. Sakra

mento «Oo 
AiHkuyta 8.V 

' Vai/.<irliai" Jono Kmito. . .30e 
"Netikėjimo priežastys" K. 

V. K lOe 
"Kat. Bažnyčia ir Demokra-

tiznuis" loo 
"Tiesos Žodis Sooialistains'MOc 
..Kiekvienas tentas eina tau 
lomiau. 

Galima pirkti pas KIN. Al G. 
PETRAITf. 105 MAIN ST., AT
HOL, MASS. 

P. S. Siųsdami užsakymus, iš
rašykite Čekius ar moncy or-
der'ius Kun. J. Misiaus—Kol. 
Fondo Ižd. vardu. 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VTSOKIA0 LIGAS 
845? South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

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

REAL — ESTATE — LOAJM 
— INSFRANOE 

Ar norėte gyventi gražiose Tie-' 
tose. Mes turim Pigiu, ir gražių 
namų del pardavimo. 
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo., 

63 and Kedzie Ave. N. W. Oo-
ner Chicago, 111. 

X 

| w h w * » — • - - » • • • • • • , _ _ _ _ _ y 

' DR. LEQ AW0TIN 

* » * • • • » • ! > » • į _ K i • m • — l— M 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 yak. Nedėlio
mis nuo o iki s vai. vakare. 

I 

Į » • • • — • » » — » » • ! —HE 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan st. 
Kertė 82-ro St., Chicago, IO. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12* iki 2 po piet, nuo € 

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

Telefonas Yards 687 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris 

lf20 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

Ir rusiškai. 
Valandos: 14—1? ryta; C—9 
vakare. _ML Gaaal 4tt7 

— • • • • > • • • » • » » » » » • _ _ ; I ii 
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Į Dr. S. Naikelis | 
_ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS = 
= 4712 So. A-Uand Ave. " 
£ Phone Drover 7042 
•= Cicero office 
_ 4847 W. 14th St. 
t Phone Cicero, St 
~ Rezidencija 3326 W. 66th 84. = 
5 Phone Prospect 8585 E 
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EXTRA. 
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\ \ . N. Ja III a gi n 
Prezidentas 

H. K. Poronto 
Vice-PreM-

dentas 

J. W. Gorby 
Viee-Pre_t-

tlentas 

S. Ii. Fabijonas 
Liet. Skyr. . 

Vedėjas 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinčs ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po plotų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 

3106 So. Halsted St.. Chicago, III. 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

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

Darbus uiimu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu Kvarantiją. Kam tokia žmo 
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithuanian Red Roofing Co., and 
Sheet metai Works, 2106 W. 24th St., 
Tel. Canal 4801. 

Tel. Drover 7641 

Į Dr. C. Z V eželis 
LIETUVI8 DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHIiAND ATENU9 
l arti 47-toa Gatvės. 
t » « » " « » » « » a « » » ' > « » « » » i i » f «»-. 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 
X CHICAGO, ILL. 

BANK iCENTRAL MANUFAGTURING 
| DISTRICr 
11112 W. 3SthSt., . (3 blokai nuo Halsted) Chicago, IU. 

f Turtą* $5.000.000.00 
S UAMLOS VAJ/AJf0OS: » r>to iki i po pietų. Subatomip 9 ryto iki 1 po • 
5 pietų. VAKAStAlS: Sertdomis ir Subatomis uuo 6 iki 8 vai. 

fl!l!l!!l!!llll!llllllllll!!llllllllllll!llllll!lllt!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!ll(IIIH!ll!!lllllllllll!ll! 

BUK SAVO BOSU. 
Turėk vieną.* iš mūsų 40, 80 ar 1G0 

akrų farinas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, visiems žino
moj Lake apielinkėje, Vilas County, 
VViseonsine; ant lengvų išmokesčių. 
Kaina fclu.00 iki $80.00 už akrą. $20o 
cash ant farmos 40 akrų didžio; $300 
cash ant fanuos 80 akrų; likusius 
ant savo išlygų. • 

c ionai* yra Jūsų Proga. 

Kodėl atidėlioti tą. dalyką ant to-
liaus, kad galima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausių farmų Wisconsine 
ir būti savininku šioje žemėje. Bulves 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenf iai ant medžio Ka
lifornijoj. * v 

Nuspręsk .šiandien.. 

Ekskursijos yra duodamos kiekvie
ną Utarninką ir Ketvcrgo vakarą. At
silankykite pas G. F. Sanborn, mūsų 
Cliicagos reprezentantą, 908 Peoples 
Gas Building ir su juo padarykite su
tartį arba telefonuokite Wabash 1507 
del rezervaeijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBORN CO^PANY, 
Box 3, Eagle River, Wisconsin 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9<f93 

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

alilltltHMmillMIUIII!4WIMII!4HIUIItlllh 

PAIEŠKOME 

*z • »^» ~ m ~m>~ m*mm m m —— m » » » « i_|g 
Dieną ir Naktį Tel. Pullmau 152 

Dr. H. S. TOMPKINS 
^USAS GYDYTOJAS-CHIR€RGAS 
10821 Michigan Ave., Clticago, IU. 
Valandos: 10—12 išryto;. 2—4 po 
i>ietų; 6:30—8:30 vgjfcare. Nedėlio

mis 9— 1̂2 ir sulig sutarimo. 
tt»^»*i»»»*^—<.»^— • • • • » • • • įį 

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

Darbas prio naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovės. 

Rašant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesčio? Vedės ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO * 
BENDROVŽ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CRTRUKGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 ik4 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

; ^ » » - — - — - » » » • » • » » ^ > - — - _ » » ^ j 

ČMIIAIH «TVflM 

t vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, viena Finisher ma
šina, Jacke ir kiti jrankial tori batl 
parduoti tuojau* už prieinama kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams akuroa, 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir . 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir̂  ofiso 
Pullman 842. 

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

Mokykis Kirpimo ir Deslgnlng 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalu 

Mūsų sistemo ir ypatiškas niekini
mas parodytus jus žinovų i trumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokykitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu* 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiam) aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING 6CHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Baile gat., prieš City Hali 
Atsišsukit ant 4 to augšto 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, balandžio 23 d. 
Ju rg i s , kank. Adalbertas. 

Ketvirtadienis, balandžio 24 
d. Fidelis, kank. Egber tas . 

P IRMĄJĄ DIENĄ PARDUO 
TA BONDSŲ UŽ $17,500,000. 

Chicagoje tik vienos manifes
tacijos. 

Pergalės Paskolos kampani
ja puikiai pavyko pirmąją 
dieną. Parduota nž $17,500,000 
bondsų. Tai gera pradžia. Nuo 
pradžios priguli ir pasisekimas 
kampanijoje. 

Visam mieste pakilęs ne
papras tas /ruoniu ūpas. Seka 
manifestacijos, prakalbos, pa-
į. M ta v ima i, i vai riu-į va i riausios 
pramogos. Dešimtys tūkstan
čiu laisvanorin darbininke 
pasklidę po visas miesto dalys 
su tikslu kiiodangiansia par
duoti bondsij. 

Didelės porporaeijos ima 
bondsų po kelis milijonus do-
lieriu vertės. Darbininkai pri-
sideda s;i savo šimtinėmis, ki
ti su tūkstantinėmis. 

Ir visi yra vienos nuomo
nės, kad Chieagai tenka su
rinkti nežymi paskolos dalis. 
Tas bus atl ikta t rumpu laiku. 
Žmonės pasišventė atiduoti 
visus savo pinigus, jei tas yra 
reikalinga Dėdei Šamui. 

Nes tik pagalvokite! Pasko
la yra pergalės paskola. \ ' y 
riansybė skolina nuo žmonių 
pinigu, kad apvainikuoti ka
rės laimėjimo darbą. 

Darbuojasi ir lietuviai Per
galės Paskolos reikale, šaukia 
susirinkimus, aiškinama žmo
nėms paskolos svarba ir nau
dingumas. 

Vyriausybei yra ko pasi
džiaugti, kuomet sutartinai 
veikiu visa šalis. 

P i lk i te 
bondsus! 

Pergalės Paskolos 

MIRĖ NUO KIAUŠINIŲ 
DAŽŲ. , 

WaHer Wisnecki, 4 metu, 
164S \Vest 34 gat. per Velykas 
suvalgė daugeli " m a r g u č i ų " . 
Vakare jis pavojingai susirgt). 

Pašauktas gvdvtojas vaiką 
a t rado be žado ir tas tuojaiis 
mirė. 

Gydytojas tvirt ina, kad vai
kas miręs, turbūt , užsinuodi
jęs kiaušiniu dažais. 

LIETUVIAI IR PENKTA 
VALDŽIOS PASKOLA, 
"VICTORY LIBERTY 

L O A N " 

Amerikos valdžia dabar sko
lina nuo gyventoją savo krašto 
$4,5(M>,<N)0.lNl ant t rumpo lai
ko, :\ h o metu, mokėdama 
:\-X-/Ą ir 4 - 3 % % . Paskola yra 
užvardinta "Vie torv Liberty 
L o a n " (Pergalės Laisvės Pa
skola) ir užtikrinta bondsais, 
valdžios išduotais, kurie yra 
lygiai ta ip saugus, kaip ir 
pinigai. 

Narsumas mūsų kareiviu ir 
pinigai paskolinti ant praeitų 
keturių Liberty Bondsų laidų 
laimėjo karę ir šiandien vokie-
ėiai, kurie buvo pasikėsinę 
pavergti visų pasaulį, turi mo
kėti pergalėtojams kontribuci
ja, išnešančią apie $25,000,-
000,000. Je igu karė butų mūsų 
pralaimėta, tai mes, vieton 
skolinti pinigus ant gero nuo
šimčio Amerikoniškai valdžiai, 
priversti būtume mokėti vo-

s 
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Kadangi Vietorv Liberty 
bondsai yra išduoti ant trum
po laiko ir neša augštą nuo-
šhntį, tai taupumo žvilgsniu, 
nėra mažiausios abejonės, kad 
kiekvienai) lietuvis, nežiūrint 
į jo politiškas ir taut iškas pa-
žvalgas, tuos bondsus pirks. 
Bet kad už tų lietuviai galėtų 
gauti kreditą, tai jau yra daly
kas ta ip pirkėjų, kaip ir lietu
vių skyriaus pardavėjų bond
sų. Perkant bondsus,—ar tai 
darbe, ar bankoje, ar nuo at
stovų, kiekvienas lietuvis pri
valo pažymėti ant bondso ap
likacijos "L i thuan ian - Divi-

kieėiams kontribuciją per ke
lias gentkartės. Būtumėm ne
tekę netik pinigų, bet ir lais
vės. . 

Pinigai, kuriuos mes pas
kolinome valdžiai, sugrįžo at
gal šios Salius žmonėms pavi
dale gerų algų. Didelės buvo 
paskolos, bet buvo ir augšlos 
algos; niekas nepamena Ame
rikoje tokių didelių algų, ko
kius darbininkai gavo laike 
karės. Apart to, bondsai su
teikė žmonėms proga tuos 
pinigus sutaupinti ir jie šian
dien neša geresnį procentą, 
negu laikomi bankoje. 

Pinigui P.-ūktos "Vie to ry 
Liberty L o a n " paskolos pas!-
liks irgi sio,)e salyje. Kaip 
Laisvės Paskolos laimėjo ka

re, ta ip Yictory Liberty Bond
sai prigelbės šiai šaliai per
mainyme kariškos industrijos 
ant taikos pramonės ir pirk
lys! ės. J i prisidės prie pakė
limo šios šalies gerovės, iš 
kurios visi perkantieji Vieto
rv Liberty Bondsus turės yna-
tiška naudą, apar t nuošimčio, 
gaunamo už paskolintus val
džiai pinigus. Savo keliu, A-
merikos valdžia yra saugiau
sias skolininkas. Pinigai tai vai 
džiai paskolinti negali pra
žūti. Todėl, kas kiek išgali, 
privalo Victory Liberty Bond
sus pirkt i . 

Praeitose keturiose Liberty 
Bondsų paskolose Lietuviai 
sudėjo arti $20,000,000. Tuonii 
jie prisidėjo prie karės laimė
jimo ir tuoini atkreipė val
džios atyda i lietuviu tautu. 
Lietuvos klausimas < laba r v-

• 
ra artimesnis Amerikos val
džiai ir negalima pasakyti , 
kad atsinešimas Amerikonų i 
Lietuvos laisvę yra neprielan
kus. Paskolindami dabar A-
merikos valdžiai dar kelis mi
lijonus dolieriu, mes įgysime 
teise da r drąsiau reikalauti , 
kati Amerikos valdžią) prisi
lietu ne tik prie Lietuvos lai
svės atgavimo, bet taipgi ir 
prie žmonių gerovės Lietuvo
je, Amerikos parama Lietuvai 
yra neapkainuojama, todėl 
šioji paskutinė paskola priva
lo turėti lietuvių tarpe di
džiausia užuojauta. 

šioje paskutinėje paskoloje 
visos tautos stengsis pasiro
dyti kuogeriausiai. Bus taip 
kaip lenktynės Įvairių ėia ap-
sigvvenusin tautu. Kad tas 
lenktynes mes laimėtume, tai 
neužtenka, kad mes kuodą il
giausiai Vietorv Liberty Bond-
su pirktumėm, bet dar svar
besniu yra dalyku, kad Ame-
likos valdžia žinotu kiekvie-
na lietuviu nupirkta bondsa, 
kaipo lietuviu dary ta paskola. 
M«'s privalome turėti tikrų 
surašę visų lietuvių išpirktų. 
bondsų, ir turėti tam t ikrus 
pi įrodinėjimus valdžiai, ta ip 
kad progai pasitaikius galėtu
me pasakyt i : "Lie tuvia i rėmė 
Amerikos valdžios reikalus, 
tai dabar Amerikos valdžia 
privalo remti Lietuvon reika
lu.* 

s ion / ta ip kad Lietufiai o 
ne kas kitas gautų kreditą, 
kada eentraliniame ofise bus 
padary ta tautų sutrauka. 

Lietuvių Centralinio Komi
teto Ofisas Cbieagoje y ra Uni-
versal State . Bank, 3252 S. 
Halsted St., kur kiekvienas 
gali gaut i bondsų aplikaci
jas ir bondsus užsirašyti ir už
simokėti. Bet to kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje ,yra pas
kirti tam tikri ofisai, kaip pa
rodytu šiame apskelbime, kur 
galima aplikacijas gauti ir 
bondsus užsirašyti . • 

Išlygos pirkimo bondsų yra 
kuoprieinamiausios. Kur ie ne
gali iš kalno užsimokėti, guli 
išmokėti per 9 mėnesius mo
kant po $5.00 j mėnesį, arba 
po $2.50 kas dvi sn va it i. Už
sirašant, reikia įmokėti $5.00 
ant $50.00 bondso, 10.00 ant 
$100.00 bondso. 

Platesniam nurodymui, kaip 
ir ką reikia veikti, yra su
rengti didžiausiose lietuvių 
kolonijose spoeijnliai susirin
kimai. Susirinkimai tie bus 
papuošti gerais kalbėtojais ir 
muzikališkais programais, to
dėl visi tie, kurie nori gauti 
pilnus padavadijimus apie 
"Vic tory Liberty Loan , " kaip 
ir tie, kurie nori linksmai ir 
naudingu i praleisti laikų, gali 
į tuos vakarus atsi lankyti . 
įžanga veltui—nauda didelė, 
lė. i 

Victory Liberty Bondsus ga
lima užsirašyti sekančiose vie
tose Cbieagoje: 

Bridgeport : Pniversal State 
Bank, :̂ -,5L, S. Halsted St., 

' ' L i e t u v o s " Redakcija, 3853 
S. Morgan St., 

Town of Lake: Josepli J , 
Bilas, 4IMM) S. VVood St., 

" D r a u g o " Bedakcija, IKon 
VV. 4(i-th St., 

Brighton Pa rk : Kun. A. 
Kriško, 4400 S. Kairfield Ave., 

West Side: John T. Bag-
džiunas, I'.YM S. Oakley Ave., 

18-th i r Union Ave: Alex. 
Dargia, 12i> VV. 18-tlt St., Kun. 
Ig. Alhaviėius, 717 W. IS-tli 
St.. 

North Side: ftr. Mykolo Pa
rapijos Klebonijoje, Marsb-
i'ield ir YVabansia Avės., 

Joseph Karl ikauskas, 2241 
( \ urtland St. 

South Chicago: Jos . TriJo
nis, 87M llouston Ave., 

Cicero, 111: A1ex Lcmont, 
1405 S. 49-th Ave., Cicero, I lk 

Roseland, 111: Kazimieras 
Klimavičius, 10S01 S. Micbi-
gan Ave., 

Su pagarba, 
Lietuvių Skyrius Victory 

Bondsų Komisija. 

i n m 'į, M ' i i i .i • 

kad Veikalą t inkamai į 'as ta 
čįus. Taigi vertėtų kiekvienam 
pamatyt i , nes retai tokia pro
ga pasitaiko. Ka ip solistai, 
ta ip i r . c h o r a s bus pasirengė 
kostiumais. 

Didelė orkestrą taip&i iueis 
lošimam Visas lošimas ir dai
nos bus su orkestrą. Po kom 
certo šokiai i r balius. 

Pasistengkit tikietns gauti 
iš anksto, nes gali greit pri
trukti , t ada negausit progos 
pamatyt i operos. 

J . V. 

^ 
Trečiadienis, Balandis 23, 1919 
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IŠ VVEST SIDES. 

ŠV. JURGIO PARAPIJO, 

Šiandie Šv. Ju rg io parapi ja 
švenčia savo globėjo šventę, 
šv . Jurg io bažnyčioj šiandie 
iškilmingos pamaldos. 10 vak 
ryte šv. mišios su pamoksru, 
vakare, 7:30 vai. mišparai su 
pamokslu.* Pamokslininkai — 
kun. F . B. Serafinas ryte , o 
kun. V. Kulikauskas vakare. 

MILŽINIŠKAS KONCERTAS 

Liet Vyčių Chicagos Apskr. 
Choras rengia didelį koncertą. 
Stato scenoje u Kornevi l io 
V a r p u s , " komišką operą. 
"Kornevi l io V a r p a i " perstato 
septyniolikto amžio laikus, 
Kornevilio kaimą, Normandi-

'joj, samd\TUii dieną. Operoje 
dalyvauja rinktinos spėkos, 
gabiausi dainininkai, solistai, 
solistės L. Vyčių Chie. Apskri
čio Choro. Veikalas gražus i r 
juokingas. Nemažai laiko i r 
darbo choras turėjo padėti , 

McCormicko dirbtuvėn, kur 
dirba daug ir lietuvįų, nusine
šiau peticijos blankų ir manau 
sau parinksiu parašų, ypač ti
kėjausi, kad visi ten dirbantie
ji lietuviai pasirašys. Bet 
ta ip manydamas labai apsivi-
liau. Rašėsi ant peticijos juo
dukai, airiai , anglai, švedai, 
vokiečiai net ir kai kurie len
kai. Visi rašėsi su mielu noru 
bet lietuviai... gėda ir sakyti . 
Tiesa, daug vra mušu tautie-
čių, kurie, kad įmanytų—vi 
są savo sielą padėtu del iš
gavimo Lietuvai laivės, bet 
daug yra mnsų brolių be jau
smo, nes, vietoj pasirašyti , 
juokiasi ir niekina tą, kas kož-
nam lietuviui vra šventa ir 
brangu. 

Gaila paklydusiu, žmonių. 

A. L. Stakeliunas. 

IŠ NORTH SIDE. 
šv . Mvkolo mokvklos mer-

gaičių draugija vardu Panelės 
Šv. Nekalto Prasidėjimo laikė 
savo mėnesinį susirinkimą ba
landžio 15 d. T a r p kitko buvo 
imsimas, kad prisidėti prie 
pastatymo pamiuklo a. n. kun. 
A. Staniukynui. 

įnešimas tapo vienbalsiai 
priimtas ir nutar ta , kad kiek
viena narė , iki užsibaigs mok
slo laikas, paaukautų 50c. Na
riu dr-ja turi H4. 

Kad sudėti $20.00, nutarė 
(kwlėti iš iždo. 

Be to, reikia pažymėti, kad 
ta draugija, nors maža, l>et ne
mažai naudingų darbų yra nu
veikusi. 

Nepersenai įsitaisė medali-
kus su kaspinais, kuriuos už
sikabina] kiekvieno mėnesio 
pirmą nedėlią eidamos ' prie 
Šv. Komunijos i r gražią vė
liavą, kuri atsėjfi $50.00, Ižde 
da r pinigų turi $27.12. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Svarbus pranešimas Town of 
Lake i r apielinkės lietuviams. 

Balandžio 24 d. yra rengia
mos svarbios prakalbos. Kal
bės gerb. kun. J . Jonai t is , ne
senai pargrįžęs iš Prancūzi
jos. Pasakys daug ko naujo. 
Apie jį daug kartų Amerikos 
laikraščiai labai gražiai atsi
liepė už jo nuveiktus darbus. 
Ant ras kalbės gerb. kun. prof. 
Bučys apie atgavimą ffpaudos. 
Lietuviai, nepraleiskite pro-
gos r, sužinosite daug naujo 
apie Lietuvą ir jos ateitį. 

Prakalbos atsibus Davis 
Square parkėse. Pradž ia 7:30 
vai. vakare. įžanga veltui. 
Nebus kolektos. 

PRANEŠIMAS! 
IS BRTDGEPORTO. 

Lietuvos Vyeių 16 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks Šiandie, 
t. y. balandžio 23 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, vyčių kam
baryje. Kas norite prisirašyti prie 
L. Vyčių 16 kuopos, malonėkite 
atsilankyti. 

Valdyba. 

» 
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Apsimąstykite! 
Tiktai mažas truputėlis grynai Turkiško tabako 

padaro paprastą cigaretą gardesnių. 
0 ką bekalbėti apie tokį cigaretą kuris yra VISAS 

padirbtas iš grynai turkiško tabako? - tai turi būti 
nepaprasto skonio! 

Ar tai per geras del tavęs? - visai ne! 

IšdirbSjai Augščimisios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškų Cigarctų insam pasauliui. 
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