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sale Vilniaus 
Pranešama, kad lenkai 

neužėmė Vilniaus 
Italija uostą Fiume gaus 

TAIKOS SUTARTĮ IŠGIR 
SIĄ MAŽOSIOS TAUTOS. 

' už 2 metų 
LIETUVIŲ KARIUOMENĖ APSUPA SOSTINĘ VILNIŲ. 

BERNE, Šveicarija, geg. 6. — Vietos Lietuvių Spaudos 
Biuras iš Kauno gavo žinių, kad lietuvių kariuomenė pasek
mingai varosi pirmyn 260 mylių ilgio frontu, pradėjus Kur-
lardija (Kuršas) ir baigus Gardino apylinkėmis. 

Lietuvių priešakines sargybos užėmė Seikus ir Vievius, ui 
24 mylių (angliškų) nuo Vilniaus. Užėmė taip pat Cieskis aug-
štumas ties upe Neriu. 

Pasirodo, kad lietuviai palengva apsupa Vilnių. 

Tuo tikslu šiandie įvyks slap
tas susirinkimas. 

LENKAI VISAI NEPAĖMĖ VILNIAUS. 

Paryžius, geg. 6. — Šiandie 
po pietų įvyksta slaptas plo-
naris taikos konferencijos su
sirinkimas, šitame susirinkime 
didžiuliu valstybių atstovai su-
pažindins su taikos sutarties 
turiniu mažųjų tautų atstovus 
kurie dalyvauja taikos konfe
rencijoje. 

vakar Japonijos atstovai pa
skelbė, jog Japonija nesisavi-
na Kinijos provincijos Sban-
tango. Tad bėrei kalo kinai 
protestuojanti. < 

Japonija minėtoje provinci
joje turėsianti tik ekonomines 
privilegijas. Daugiau nieko. 

BRANGIAI ATSIEJO MUNI-
CHO PAĖMIMAS. 

150 užmušta ir apie 900 su
žeista. 

Berlynas, geg. 7. — Munichą 
užėmė Vokietijos centralės 
valdžios kariuomenė. 

Oficijaliai paskelbta, jog di
džiausias mušis su bavaru bol
ševikais įvyko praeitą sekma
dieni Muniįcho gatvėse. 

Pasekmėje 150 žmonių už
mušta ir apie 900 kitų sužeis
ta. Suareštuota 5,000 žmonių. 

Bolševikai pabaigoje tik tris 
užstovus nugalabino. Tarpe 
nugalabintų yra Tburno ku
nigaikštis Albertas. 

Šiandie Vokiečiams in-
duodama taikos 

sutartis 

DIDELĖ ŠVENTĖ BAVARI 
JOS SOSTINĖJE. 

NACIJONALIS VOKIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS BUS 

BERLYNE. 

NEW YORK, geg. 6. — Lietuvių Pildomasis Komitetas 
nuo lietuvių atstovybės Paryžiuje gavo kablegramą: 

Lenkai mėgino užimti Vilnių. Bet jiems tas žygis nepavy
ko. Vilniuje vis dar laikosi bolševikai. 

Vietoje Vilniaus lenkai užėmė Gardiną. Lietuvos vyriau
sybė pakėlė protestą taikos konferencijoje prieš lenkų įsiverži
mą Lietuvon. 

Didžiosios penkios valstybės lenkams ir lietuviams įsakė Paskui susirinkimas išnaujo 
pertraukti nedraugiškas veikimas kitų prieš kitus. Jos paž^"^V f > ******* sesijas turė-
mėjo, jog militarinė okupacija neturi reikšmės apsprendime 
teritorijalių klausimų. 

Taikos konferencija įsteigė Pabaltijos šalių komisiją, šita 
atliks reikalingus tyrinėjimus ir išrys visus Lietuvos klausi
mus. 

ITALIJA VISGI LAIMĖJO UOSTA FIUME. 

Londonas, geg. (5. — Anot depešą iŠ Paryžiaus Į Excliango 
Tclegraph. uosto Fiume klausimas galutinai išrištas. Per se-
kanėiu du metu Fiume bus autonominis miestas. Paskui jis 
pereis Italijos nuosavybėn. 

Tš Berlyno bevieliu telegra
fu pranešama, kad jei talki
ninkai ir toliaus trukdysią pa
siustus taikos konferencijon 
vokiečius atstovus, neduosią 
jiems taikos sutarties, tad at
stovai busią atšaukti. Ir Im
sią vėl pasiųsti, kuomet talki
ninkai tuprėsią pagamintą su
tartį. 

Rytoj bus paduota sutartis. 

vai. Gi talkininku bus 58. Pir
mininkaus prancūzų premjeras 
Clemeneeau. 

Taikos sutartis turi 14 svar
biausiu skvriu. 

Ten įvyksiąs tik aptarti tai
kos sutartį. 

Berlynas, gvg. 6. — Vokiečio, 
nacijonalis susirinkimas porai 
savaičių iš YVeimar persikėlė 
Bei lynan, kad aptarti taikos 
sutarties sąlygas. 

siąs VVeimare, 
l'žsieniu reikalu ofise vei-

kia buvęs Suv. Valstijose am
basadorius Bernstorff. Jis yra 
patarėjas valdžiai taikos rei-

Munich, geg. 7. — Vakar 
ėionai buvo didelė šventė nu
veltus bolševiku valdžia. lvv-
ko milžiniški gyventojų paro-
davimai. Sekė neišpasakyti 
krikštavimai. 

Čionai iš Bambergo atgal 
persikelia ir bavaru valdžios 
nariai — ministeriai. 

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI 
PASIDAVg. 

. 

kale. 

NUŠAUTAS RAUDONŲJŲ 
MINISTERIS. 

Valdžia atsisako tarties su 
bolševikais. 

ITALAI ATSTOVAI GRYŽ-
TA TAIKOS KONFE

RENCIJON. 

Paskui iš Paryžiaus praneš
ta, jog taikos sutartie pabaigta 
ir rytoj, geg. 7 dieną, bus pa
duota vokieėiams atstovams. 

Paprasta iškilmybė įvyks 
3:15 po pietų. 

Vakar prezidentas Wilsonas 
ir premjerai lankėsi Vorsail-
lese ir apžiurėjo Trianon Ho-
tel, kur vokieėiams bus in-
duota sutartis. 

Sutarties indavimo metu no
ri salėje būti laikrašėių ko
respondentai. Kai-kurie atsto
vai priešinasi. Sako, nesama 
vietos. 

Bet toks tvirtinimas yra be 
pamato. Tstorinis pasaulyj 
nuotikis šiandie negali apsieiti 
be spaudos atstovu. 

Bus 6 vokiečiai atstovai. 
Sutarties indavimo metu sa

lėje bus tik 6 vokieėių atsto-

Taikos sutartis pagaminta ple-
narei sesijai. 

Paryžius, geg. 6. — Cia ofi-
eijaliai paskelbta, jog Italijos 
premjeras Orlando ir užsienių 
reikalų ministeris baronas So-
nnino sugryžta čionai taikos 
konferencijon. Vakar vakare 
jiedu jau iškeliavo iš Rymo. 

Vakar taikos konferencijoje 
Italiją atstovavo markizas Im-
perjali, italų ambasadorius 
Anglijoje. 

Italijos ambasadorius Pran
cūzijoje pranešė, kad Orlando 
su Sonninu rytoj ryte busią 
Paryžiuje. 

VVashington, geg. 6. —, Ka
rės departamento dieninės iš
laidos žymiai mažėja. Seniau 
per dieną buvo išleidžiama a-
pie 20 milijonai dol. (Ji šian
die jau neišleidžiama nei lfl 
milijonų. 

Londonas, geg. (>. — Kuomet 
bolševikai neteko Bavarijos 
sostinės Muniobo, žuvo pas
kutinė bolševikų tvirtovė Vo
kietijoje, gi su tuomi prany
ko juose ir visokia viltis iš* 
naujo -pakilti. 

Dalis bolševikų stipriai lai
kosi vienam Municbo prie-
miestyj. Jie deda pastangas 
pradėti tarybas su valdžia ir 
išgauti kokias nors pasidavi
mo sąlygas. 

Bet Bavarijos valdžia neno
ri nei klausyti apie tarybas. 
Sako, tegu bolševikai pasi
duoda be jokių sąlygų. 
Bamberge nušautas buvusios 

bolševikų valdžios Municbe 
apšvietos ministeris (Justav 
Landauer. Jis buvo pabėgęs iš 
Munielio su keliais savo šali
ninkais. 

Pabaigoje savo gyvavimo 
Munielio bolševiku valdžia ne-
turėjo pinigų. Tad kaip įma
nydama plėšė miesto gyvento
jus. Iš krautuvių, kavinių, 
restoranu ir kitu vietų atimda-
vo kasdien dienos įplaukas. 

Basle, geg. b. — Iš Viennos 
pranešama, kad Tugarijos bol
ševikų valdžia Budapešte pasi
davusi be jokiu sąlygų. 

Pranešimo teėiau nepasako
ma, kam ji pasidavusi, ar če-
kams-slovakams ar rumu
nams, i 

— Coblenz, geg. 6. — Šian
die Vokietija turi tik ,°>2:>,000 
apginkluotų kareivių. Iš tų 
žymi dalis yra laisvanoriai. 

— Coliu ubus, O., geg. 7. — 
Žinomam soeijalistiškam agi
tatoriui, buvusiam profesoriui 
Scott Nearing iš. Toledo, čia 
uždrausta sakyti prakalbas. 

DAUGIAU ' 
BONDSŲ 

Pirkite daugiau Perga
lės Paskolos (Victory 
Loan) bondsų! Kas turite 
pirkę vieni}, pirkite kitą. 
Paremkite Dėdę Šamą. 
Nes J)ėdė Šamas nuolat 
turi atkreipęs ,savo ak j ir 
į Lietuvą. J is stovi už vi
so pasaulio laisvę, taigi ir 
už lietuvių pasiliuosavinią 
iš po svetimo jungo. 

Lietuviai, pirkdami kuo-
daugiausiai bondsų, pas
kolinsite Dėdei Šamui pi
nigų. Tas paskolinimas 
bus geras daiktas šalies 
vyriausybei ir . jums pa
ties bus didžiai pelningas. 
Nes pinigų indėlis yra ap
draustas visies šalies tur
tais. Tuo būdu pelnysite 
gerą nuošimtį, sutaupysi
te pinigų ir parodysite iš
tikimybę šaliai, kurioje 
naudojatės laisve ir viso
kiomis gerybėmis. 
Pirkite daugiau bondsų! 

("Vko-Slovakijos atstovus. 
Tų atstovų Įgaliojimai induo
ta vokiečiams atstovams. 

Viskas paruošta. 
Kotelio Trianon ruimingoj 

salėj, kur šiandie vokiečių at
stovams bus induota taikos 
sutartis, viskas paruošta. 

Salėje pataisytas ilgas sta
las. Pašaliais visa eilė kitų ma
žesnių stalelių. Didžiulis stalai 
yra ledingos formoje. 

Stalo priešakyje pagaminta 
vietos premjerui Clemeneeau, 
prezidentui Wilsonui ir prem
jerui Lloyd George. 

Prie didžiulio stalo šiuo kar
tu nebus prileisti vokiečių at
stovai. Jiems pagaminta vie
ta pašalyj. du bus tik 6 svar-

Talkininku užsieniu reikalu jbiausieji atstovai. , 
ministerių taryba, kaip prane- | (Ii prie didžiulio stalo užims 
šamą iš Paryžiaus, nutarė pri-1 vietas talkininkų pusės atsto-
pažinti Suomijos nepriklauso-j vai, 
mvbe Ten bus ir maršalas Foeli. 

Tam tikslui pastatyta saly- I Premjeras Clemeneeau ati-
gos. Kekios jos yra nežinia, i durys susirinkimą. Paskui for-

Taikos konferencijon talki-1 malini bus induota vokiečiams 
ninkai priėmė Jugoslavijos ir ' taikos sutartis. 

Versailles, \x,e^. 7. — Šian
die po pietų vokiečiai atsfovai 
taikos konferencijoje paga-
liaus gaus talkininkų paga
mintą taikos sutartį. Tą sutar

t į per penkiolika dienų jie tu
rės patvirtinti savo parašais. 

Apie tą vakar Paryžiuje bu
vo paskelbta oficijaliai. 

Vakar didžiulių valstybių 
taikos konferencijoje atstovai 
supažindino su taikos sutar
ties visu turiniu mažesnių ša
lių atstovus. Tuo tikslu buvo 
sušauktas plonaris konferenci
jos susirinkimas. 

Prancūzų atstovas kapitonas 
Andre Tardieu paskaitė sutar
ti .-

Bus pripažinta Suomija. 

PENKI GARY, INO., RAU
DONIEJI NUBAUSTI. 

Po riaušių Gary, Ind., penki 
bolševikai aštriai nubausta. 
Tas reiškia, kad čia ne vieta 
platinti bolševikizmą ir kurs
tyti žmones prieš vyriausyl>ę. 

Alex. Canda gavo $.°>5 pa
baudos. 

Mex. Pietic — $250 pabau
dos ir (> mėnesius prie darbo 
val-stijos farmoje. 

Robert Burger, Charles Bo-
bcoek ir Peter Carmitis nu
bausti po $20 kiekvienas. 

Kitų 11-kos bolševikų byla 
dar nepasibaigė. 

Gary be miesto valdžios lei
dimo uždrausti visokie gatvė
mis parodavimai. 

KARALIAUS DUKTĖ IŠTE
KĖSIANTI UŽ GRAFO. 

Demokratizuojąs! pasaulio 
valdovai. 

Nepavyko jiems užpuolimas ir 
sausžemiu. 

ATMUŠTI BOLŠEVIKAI SU Atmušti ties vielinėmis tvoro-
JŲ KANONIERĖMIS. mis. 

Šiauriuos nuo paminėto so
džiaus bolševikų pėstininkai 
buvo mėginę persimesti per 
vielines talkininkų tvoras. 

Archangelskas, geg. (>. - " B e t vjsjsi<ttį } m v o atmušti, 
Aną dieną talkininkų spėkos palikdami apie 40 savo kąrei-
atmušė pirmutinį bolševikų v i l l , a v o m l a p I i n k t v o r a s i r 
kanonierių ataką upėje Dvina. ! ( l a r daugiau pašaliniam miš-

LondonaS, geg. 7. — Daily 
Express patyręs, kad vienati
nė Anglijos karaliaus duktė, 
princese Mary, ištekėsianti už 
Dalkeitlio grafo. 

Jei tas tiesa, tai butų pir
mas toks atsitikimas Anglijos 
karalių istorijoje. 

PO ĮGALIOJIMAIS PASI 
RAŠĖS EBERTAS. 

Paryžius, g?g^ 7. — Vokie
čiu atstovu taikos konferenct»* 
jon Įgaliojimai 'parašyti ant 
pergamino ir artistiškai aptai-
svti. 

Po j ga 1 i o j i ma i s pa s i rašęs 
Vokietijos valstybės preziden-, 
tas Kbert ir kanelieris Seliei-
demann. 

UŽMUŠTAS ČEKŲ KARĖS 
MINISTERIS. 

:•:-

Bolševikų karės laivai mėgino 
prisiartinti prie amerikonų, 
anglų ir rusų pozicijų, atsi
randančiu dešiniajam Dvina 

C c. " 

krante. Bet priešininkams ta
sai žygis nepavyko. Talkinin
kai ant sausžemio turėjo pasi
taisę toli šaujamas armotas. 
Tad pasekmingai bolševikus 
atmušė. 

Paskui kitą dieną bolševiką 
flotilė ir vėl užatakavo talki
ninkų pozicijas/ties susijungi
mu Vagos su Dvina. Bet ir vėl 
talkininkai juos atinušė su j 
nuostoliais. 

Artilerijos ugnis tęsiasi iŠ j 
abiejų bolševiku flotilių ir ba
tą re j u ties Tulgas. 
Talkininkai siunčia kanonie-

res. 
Arebangelsko apylinkėse u-

pėje"ledai jau varomi. Už ke
liu dienu talkininkai galės sa-
vo kanonieres pasiųsti prieš 
bolševikus ir pagelbėti saus
žemio spėkoms. 

Vaga fronto dalyj bolševikai 
labai nukentėjo gegužės 2 die
ną, kuomet jie po ilgo bom
bardavimo užatakavo sodžių 
Bereznik, kurį gynė rusai ir 
anglai pėstininkai ir, ameri
konai inžinieriai. 

kelyj, 
Kitas skaitlingas bolševikų 

būrys mėgino perkirsti talki
ninku komunikaciją rytuose 
nuo Vaga. Bet taippat buvo 
atmuštas. 

Tenai talkininkai bolševikų 
dalį apsupo ir 20 iš jų privertė 
pasiduoti. 

Talkininkų nuostoliai maži 
— tik keli kareiviai sužeista. 

Copenhagen, s:e^. 7. — Tn-
garijos teritorijose lakstytuvu 
keliavo Čekijos karės minis
teris gen. Milan Stefanik. 
Lakstytuvas smogė žemėn ir 
žuvo ministeris. 

Su juo žuvo ir vienas italų 
oficieras. Nepasakoma, ar iš
ėjo gyvas lakūnas, kuris vežė 
ministerį. 

PETROGRADĄ KONTRO
LIUOJA SUOMIAI 

BOLŠEVIKAI. 

Jie gaminasi įsibriauti Suo 
mijon. 

Londonas, geg. 6. — Pir 
miau paskelbta žinia, kad Pei 
rogradą užėmę suomiai, vis-gi 
patvirtinama iš Copenhageno. 
Bet tai ne Suomijos valdžios 
kariuomenė, tik suomių bolše
vikai. 

Kodėl rusų bolševikai pave
dė Petrogradą kontroliuoti 
suomių bolševikams ir kiek tų 
suomių ten yra, nieko nežino-

KINIJOS ATSTOVAI IŠĖJO 
IŠ TAIKOS KONFE

RENCIJOS, 
Paryžius, geg. 6. — Pusofi-

eijaliai pakelbta, kad visi lig 
vieno Kinijos atstovai išėję iš 
taikos konferencijos. 

Sako, jie tolesniai neturi 
reikalo dalyvauti konferencijo
je, jei Kinija skaldoma, jei Ki
nijos provincija Sbantung pa
vedama Japonijai. 

Išpradžių Kinijos vyriausy
bė ir jos atstovai taikos kon
ferencijoje protestavo prieš 
Japonijos užgrobimus. 

Bet kuomet protestai nieko ma. 
Sakoma, jog dabar suomiai j nepagelbėjo, nuspręsta imtiem 

bolševikai rengiasi iš Pet- paskutinės priemonės — pasi-
rogrado užpulti Suomiją. traukti iš taikos konferencij. 

Visi išvien paremkite " Victory Loan". Pirkite Paskolos Bondsus! 
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Telefonas McKinley 6114 

Maistas Lietuvai, 
American Relief Adminis-

tration žada atlikti didį ir ge
rą darbą — pristatyti maisto 
Lietuvai. 

Pienas, kurį American Re
lief Administration pasirinko 
Lietuvai šelpti, yra toks. Tos 
Amerikos lietuvių organizaci
jos ir tie asmenys, kurie nori 
Lietuvą. maistu aprūpinti, 
skolina pinigus American Re
lief Administration, kuri, p. 
Hoover tarpininkaujant, už 
tuos pinigus maisto užperka, 
Lietuvon pristato, ten parduo-
da ir pinigas sugrąžina. Reiš
kia, tie, ką duoda, juos tiktai 
paskolina. 
• Maisto Lietuvai reikia, ne
mažai ir greit reikia. Jo nebus 
tol pristatyta, kol Amerikos 
lietuviai nepristatys reikalau
jamojo pinigo. Ji greitai ir 
daug sudaryti reikia. Kokiais 
budais tai galima hutų pada
ryti? 

\ i.->Ųpirnui reikia draugi
joms, pavieniams asmenims 
suskolinti reikalingas sumas 
ar tai per Tautos Fondą, ar 
tai per Ekzekutyvį Komitetą, 
ar tai ant vietos sudarant tam 
t\ ia komitetus, kurie pasko
loms pinigo surinktu. Sudarius 
reikalingas sunuis, su Ekze-
kutyviu Komitetu YYasliingto-
ne susižinojus, pinigai hutu 
pasiu.-ti ilooveriui Paryžiuje, 
kuri> už juos Lietuvai pristato 
jai reikalingą dalykų ir ten 
juos žmonėms parduoda. Tie, 
kuriems Lietuvos likimas arti 
llrdies yra, turėtą neatidėlio
jant pradėti paskolas rinkti. 
Vilkinimas tik Lietuvos vargą 
užtęs, o vargu ir bado pris
pausta šalis negalės ne iš vi
daus susitvarkyti, ne nuo už-
puolančio priešo apsiginti. 

Aukų Amerikos lietuviai su
lyginamai nedaug tesudėjo, 
kad jomis galėtą maistu Lie
tuvą aprūpinti. Čia reikia šim
tą tūkstančių ir milijoną, o 
aukomis- amerikiečiai tik ke
lias dešimtis tūkstančių tetu
ri. Bet aukomis, kokias turi 
me, galima hutą kapitalo pas
kolinti. Mūsų fondai galėfų 
paskolos užtraukti ir greitai 
reikalingąją sumą sukelti. 

• Kiekvienas bankas, pirma 
negu pinigo skolina, reikalau-. 
ja užtikrinimo — security. Už
tikrinimu yra American Re
lief Administration, kuri Lie
tuvos maitinimą į ^av*-> ran-

kas ima. Bankas neskolins pi
nigo, jeigu jam už paskola 
nebus mokama nuošimčių. A-
merican Relief Administra
tion iš visos tranzakcijos biz
nio nedaro, taigi ne pelno ne
turės ir nuošimčių nemokės. 
Reikalingą nuošimtį už skolin
tus pinigus užtikrinti gali mū
sų fondai. 

Tautos Fondui reikėtų ko-
greičiausia tuo reikalu atsiži-
noti su bankais, užtraukti 
ganėtiną paskolos sumą, kad 
už ją už kelių savaičių galima 
butų maisto Lietuvai prista
tyti. Atkreipiame į tai domą 
T a u t o s F o n d o i r k i t ą f o n d ų 
valdybų ir lauksime iš jų grei
tos akcijos. 

Lietuva šaukiasi. Dabar 
duodama progos jai pašelpą 
pristatyti. Skubėkime! 
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J. M. Kardinolą Gasparri 
laiškas* 

PILIEČIAI! 
Amerikos žmonės ėjo į šią 

karę, kad apginti Suv. Valsti
jų garbę ir teises, kad apginti 
žmonijos laisvę ir kad suteikti 
ramybę ir užtikrinimą laisvo
sioms pasaulio tautoms. Kiek
vieno iš mus priderystė buvo 
atlikti savo dalį ir kuomet tik 
mus vyriausybė į mus kreipės, 
reikalaudama ar vyrų ar pini
gų, mes noriai ir gausiai atsi
liepėme. 

Mes nusprendėme save pri
sispausti, kad laimėt, nežiūrint 
kaip brangiai tai visa mums 
atsieis, ir mes laimėjome, daug 
greičiau, neg didžiausieji mūsų 
optimistai tikėjos. Mušą grei-
ta> laimėjimas sutaupė tūks
tančius amerikiečiu gvvvhiu ir 
bilijonus dolierių. Greitas vei
kimas atėmė daug pinigo, bet 
daug mažiau, neg butų reikė
ję, jei darbas butų varomas 
išlengva. Dar mums reiks mo
kėti, kad sugrąžinti atgal ka
reivius ir prižiūrėti sužeis
tuosius ir apmokėti už karės 
reikmenis, kurios tiek daug 
prisidėjo prie greito laimėji
mo. Mes jau esame valdžiai 
skolinę $18,(K)0,0(MMKK) ir dar 
esame prašomi kelius bilijo
nus paskolinti kaipo Vietory 
Liberty Loan. 

Jei mes nepasirašysime po 
šia paskola ir nepaliksime 
I ankom> liuosa." rankas suteiK-
t i p i n i g u š a l i e s i š d i r b y s t e i i r 
pirklyhai, pramonė negalės 
plėtotis ir eiti tolyn. Tai reiš
kia bus mažiau darbų, mažes
nis mokesnis, ir netekimas da
bartinės didelės progos augti 
komercijoje ir pasisekime, iš 
kurio visi mes naudotunies. 
Jei nors padėti užlaikyti pra
mone, su kuriu pats esi susi
rišęs, taip gerame padėjime, 
kad galėtumei turėti nuolatinį, 
gerai apmokamą, darhą, prisi
dėk prie daugumos savo drau
gų piliečių ir pirk tiek Vietory 
Liberty Loan hondsų kiek tik 
išsigali. 

Visų mūsų pasisekimas pri
guli nuo nuveikimo jam pri
gulinčios dalies. Kuomet Li
berty Loan Komitetas ateis ir 
uorės, kad uasirašytumei, atsi
mink, kad tai yra mūsų sko
la; atsimink, kad mes esame 
prašomi ne duoti, bet pasko
linti. Ir potam skolink tiek sa
vo valdžiai, kiek tik išgali. 

Aš tikrai žinau, jog kiekvie
nas amerikietis atliks savo (ia-
iį. 

Carter Glass. 
Pinigyno.Sekr. 

TOUtSAVIHGSStAiff* 
M S U Y M Y V n i E 

UNITEIV STATES COVERMMKNT 

Karės laiku, 1916 m., šv. Tė
vas skyrė viena nedėldienį, ku
riame katalikų bažnyčiose, po 
visą pasaulį, butų renkamos 
aukos nukentėjusiai del karės 
Lietuvai. Toji rinkliava davė 
gausias pasekmes. Vien Su
vienytose Valstijose aukų su
rinkta keliosdešimt tūkstančių 
dolierių, kurių virš dvidešim
ties perėjo per Tautos Fondą. 
Kitos išsiųstos tarpininkau
jant Apaštališkajam delega
tui YVashingtone. Visame pa
saulyje aukų surinkta kur-kas 
daugiau. Belgija savo bažny
čiose sumetė Lietuvai j 80,-
000 frankų, Vokietijos katali
kai buk davę j milijoną mar
kių. Kiek kitose šalyse tą die
ną surinkta, neteko atsižinoti. 

Tokių gausių aukų akyvaiz-
doje, lietuviams išpuolė šv. Tė
vui padėkoti. Amerikos lietu
viai kunigai sustatė šv. Tėvui 
padėkos adresą ir jį šv. Tėvui 
prie progos nusiuntė. 

Amerikos lietuvių kunigų 
adresą patalpinsime vėliau. 
Dabargi talpiname tik J. M. 
Kardinolo (lasparri, šv. Tėvo 
sekretoriaus, atsakymą į adre
są. Talpiname lotiniškąjį tek
stą, taipgi lietuviškąjį verti
mą. • 

die 8 Aprilis, 1919 
Dal Vaticano, 

Uevne Domine: 
Illmus et Revnms Dominus 

Bonaventūra Cerretti, Archie-
piseopus Corintbiensis, ex A-
nvriea Septentrionali nuper 

Išvertus lietuvių kalbon, 
laiškas taip skamba. 

Vatikane, 8 balandžio, 1919 

Šventojo Tėvo 
Valstybės Sekretarija 

N. 89046 

(kerbiamasis Kunige: 
Jo Augštoji malonybė Bona

ventūra Cerretti, Korinto Ar
kivyskupas, nesenai parkelia
vęs į Rymą iš Šiaurių Ameri
kos, įteikė Šventajam Tėvui 
puikų jūsų pagarbos prirody-
mą, perduodamas Jam į ran
kas jūsų vardu šimtą skutatą 
ir jūsų nepaprastai artistiškai 
sudarytą raštą, išreiškiantį, 
gražius meilės ir pagarbom 
jausmus. 

Tamista ir visi tie lietuviai 
kunigai pasirūpinote kelierio-
pai, dovana ir raštu, išreikšti, 
kaip esate prisirišę prie Jėzaus 
Kristaus Vietininko, kaip Jį 
mylite ir kaip esate Jam išti
kimi. Neužtylėjote taip-gi, kad 
gyvai atsimenate ir dideliai 
branginate tą visa, ką Šven
tasis Tėvas padarė Lietuviams' 
karės šėlimo laiku. Savo pa
garbos ir dėkingumo jausmus 
iš( įėjote kuogražiausiais žo
džiais aiškiai ir gausiai. 

Didysis Krikščionijos Vadas 
kaip tėvas su meile priėmė 
taip gražią sūnų pagarbą. 
Kuolabiausiai dėkodamas Aug 
ščiausiąjam visokio gailestin
gumo ir paguodų Tėvui Die
vui už nuošluostyiną ašarų, už 
sumažinimą, per Jo malonę, 

Roman rediens, BKAT1SS1-' vargų, Popiežius jums visiems 
MO PATRI praeclarum vest-
rae Jevotionis testimonium ex-
hibuit eum Eiusdem manihus, 
vestro nomine, tradidit cen-
tum seutatorum sunnnam 
vestrasque litteras arte exqui-
sita confectas pietateqne ac 
observantia eximia dietatas. 

Oblatione et litteris, qno 
studio, epio amore, qua deni-
que fide in J esu (-bristi Vica-
rium tu et onmes isti Litiniam 
S a c e r d o t e s a r d e a t i s , i t e r a t o 
obsequio exprimere contendis-
tis, nec silentio praetereuntes 
quam vivide apud vos memo-
ria et gratia maneat rerum 
omnium quas, furente beito, 
BEATISSIMl S PATER 
Lithuanorum causa gessit, 
vestros devoti gratique animi 
sensus amplissimis verbis 
aperte luculenterque professi 
ėstis. -

Tautam filiorum pietatem 
paterna benevolentia prosecu-
tus est AFGUSTUS PONTI-
FEX, Qui gratias Altissimo 
misericordiarum onmiumųiie 
consolationum Patri de lacrr-
mis, Ipso opitulante, terši s ae-
rumnisąue lenitis, agens quam 
plurimas, vobis omnibus illam 
uberem gratiarum et paeis 
abundantiam vehementer ad-
precatur quam patrum aman-
tissimus filiis suis diiectis 
exoptef. 

Guius peculiaris benevolen-
tiae tęstis est Apostolica Be-
nedietio, quam, auspicem cae-
lestium munerum, tibi, singu-
lis Lithuauis Sacerdotibus, qui 
litteras signaverunt, omnibus-
que eorundeni fidelibus, RO
MANUS PONTIFEX ex ani 
mo nuperti t. 

Quae teeum Augusto BEA
TISSIMl PATRIS nomine 

kaip meilingiausias tėvas 
brangiesiems sunams geidžia 
gausių malonių ir laikos nau
dingumo. 

šftą ypatingą J o prielanku
mą liudija Apaštališkas palai
minimas, kurį kaipo dangiškų 
dovanų teikėją Augščiausias 
Rymo Vyskupas visa širdimi 
duoda tamistai, kiekvienam 
a n t r a š t o p a d ė j u s i a m r a n k ą 
k u n i g u i i r v i s i e m s j ų b a ž n y č i ų 
k a U i l i k a m s . 

P r a n e š d a m a s t a m i s t a i t ą vi
sa D i d ž i o Š v e n t o j o T ė v o v a r 
d u ir a š l i e k u o s i t a m i s t a i a t 
s i d a v ę s V i e š p a t y j e . 

(parašas) P. kard. Gasparri. 

Gerbiamam Kunigui F. B. 
Serafinui ir kitiems Šiau
rinės Amerikos Kuni
gams Lietuviams. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Gėrėtis tik reikia, kuomet 
visi darbuojasi Lietuvos Lais
vės reikalais. 

Vasario 15 d., šių metą, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
Cbicagos vargonininkai buvo 
surengę koncertą, kurio pelną 
skyrė Lietuvos Laisvės reika
lams. Pelną, 39 dol. 90c. p. B. 
Janušauskas pridavė Tautos 
Fondo 32 skyriui. Pinigai tapo 
pasiųsti T. F. Centrui sykiu 
su skyrio narių aukomis, 29 
dol. 

A. Rudreckas, 
T. F. 32 skyr sekr. 

PARKELIAVO KARĖS SEK 
RETORIUS. 

žusių iš Prancūzijos. 

New York, geg. 7. — Iš Eu
ropos parkeliavo karės sekre
torius Baker. Anot sekreto
riaus, ateinančią savaitę bus 

dum coimnunico, me tibi in j a u m i i į j o n a s kareivių, sugry-
Domino profiteor 

addįctissimum 
V. Card. Gasparri 

Reverendo Domino 
F. B. SERAFINAS 
ceterisque Americae Septeu-
trionalis Sacerdotibus 
Litbuanis 

APIPLĖŠTA BANKĄ. 

Miestelyj^Austin penki plė
šikai apiplėšė Ąustin State 
Bank. Visi plėšikai buvo ka 
reivių uniformose. Paėmė a-
pie $9,000. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

Juokinga medžiotoju pasaka ir du grąžys šokiai yra ant ty Rekordu, 
10-inch 85c. 

E-4180 
Medžiotojai. Dalis pirma. Atliko 

J. Pleniunaa ir P. Lušnakojis. 
Medžiotojai. Dalis aatra. Atliko 

J. Pleniunas ir 1',. Lušnakojis. 
E-4181 

" Alvito ežero bangos. Polka-Mazurka. 
Vilniaus orchestra. 

Pilviškių vairas. 
Kauno kapelija. 

Du medžiotojai papasakoja labai juokin
gus atsit ikimus ant abiejų pusių dubeltavo 
Htekordo. Vienas pasakoja, kad nušovė 500 
kurapką su vieiui šūviu, H.) an t ras kalba, kad 
j is su ty-ivo šaudykle užmušė apie tiek pa t 
zuikių ir aneių, o su diržu užsmaugė krokodi
lais. J u s turėsit juoktis iki paskutinio žodžio. 

Tasai Rekordas susideda iš dviejų naujų 
šokiu, kuriuos jus graj insi t i r šoksit atsikar
todami. "A lv i t o ežero b a n g o s , " y r a polka, 
kuri labai smagiai šokasi i r gražiai išpi ldyta 
instrumentalės muzikos. Ant ras i s y r a mo
derniškas vale— su daugeliu ant rakt iškų ypa
tybių, kurios padaro jį laimėtoju. 

Paklausyk ir šiuos Rekordus ir jus busit dėkingi 
E-4173 

Ant bangų. Vnleas. Armonika, 
Klarnetas ir Gitaras. 

Cirkaus juokdarini. Galop. 
Igrajiuu benas. 

E-4163 

E-4174 
f Karalius "Radium." Maršas. 

Columbios orchestra. 
Ouei-Gouea. Polka. 

Columbios orchestra. 
Mėnesiena. Vairas. Serbų orchestra. 
Jugoslavu Mazurka. Čigonų orchestra. 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTALĖS MVZIKOS. 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pa^rajint 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-
talioga. Columbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį. 

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPH0PH0NE C0MPANY 

"Pastatykit Kitą Dali Prie Fabriką Dabar" 
"Jeigu mes dabar nestatysime tai kiti mu ms uikirs kelią mūsų biznyje, kadangi iš 
priežasties mažumo vietos mes negalime v isų užakymų išpildyti. Bet jeigu mes sta
tysime tai tiek daugiau sutaupysime kadangi vis daugiau naujų užsakymų gausime." 

Kainos Negali Nupulti Žemyn. 
Proi'. Irving Fislier iš Yale, kurio straip
snis tilpo vienam cirkulioriuje išleistą 
per S. V. Komercijinį skyrių sako: 
"Žmonės belaukdami nieko neįgijo.vien 
tik pakėlė kainas ant dalykų, gudriau
sias tas žmogus-v kuris veikia tuojaus ir 
susitaiko su kainomis.' ' 

Statymas Sujudins Biznį. 
Dauguma iš Cbicagos fabrikų permato, 
kad jie dabar gali statyti daug pigiau 
negu laukti, taigi jau jos daro plianus 
ir tuojaus pradės statyti. Tas reiškia dau 
giau darbo žmonėms kontraktai del ma-
terijolo ir žinoma tuomi padidės biznis. 
(Jeriausia vartoti storą medį ir statyti 
MiĮl Construction tipo. J is yra geras ir 
stiprus i gaunamas už prieinamas kai
nas. Pasikalbėk su savo architektu ar 
kontraktoriu, tuojaus. 

The Retail Lumber Yards of Chicago and Cook Gouuty « 
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GARY, IND. 

Fanedėlyje 5 gegužiu, li>19 
Lietuvių bažnyrio.įe prie 15-tli 
ave. X. 1390 buvo labai linel
iu);* iškilmės: vietinio klebo
no, kunigo Pranciškaus Rugio 
laidotuvės. 

Prieš pat 10-ta valanda ryt-
mėtyje parapijos svetainėje po 
bažnyčia jau buvo vietinis 
vyskupas J . A. M. Jeronimas-
Jokubas ir apie trisdešimts 
kunigu. Kunigams apsivilkus 
sukniomis ir kamšomis susi
darė procesija iš svetainės į 
bažnyčia, kurioje jau buvo 
nabašninko klebono lavonas, 

' atlydėtas pėtnyeioje. 
Vyskupui atėjus pas didįjį 

altorių ir pasimeldus kunigai 
pradėjo gedulingas egzekvi
jas. Vadovavo svetimtautis 
kunigas. Išpradžiu tapo pa
giedota "Regem cui omnia" 
su invitatorija, paskui kuni
gai susėdę į keturis pirmuo
sius snobus pakarčiui sukalbė
jo pirmų j į nokt urnų ir Jaudes, 
kurių pabaigoje giedojo Bene-
dictus. 

Mišias laikė kun. M. L. 
Krušas, sv. Jurgio klebonas iš 
Chieagos, o vyskupas konce-
lebravo, t. y. dalyvavo Mišių 

. laikvme sėdėdamas ant sosto. 
Sale vyskupo buvo du gerbti-
niausl kunigai, o prie alto
riaus dijakonu ir subdijakonu 
buvo kitu du jaunesniu kunigu 
svetimtaučiu. 

P a m o k s l ą p a s a k ė k u n . 1*. 
Bučys. Po pamokslui vyskupas 
atsisėdo gale grabo ir užsidė
jęs baltų mitra ant galvos pra
dėjo Libera. Visu Mišių laiku 
puikiai giedojo Chieagos var-
goninkų choras, o ypatingai 
.mažiai jis atliko taip vadina
ma giesmę Libera ir kitas po 
jos einančias. 

Kunigai ir vyskupas per ze-
kristijų suėjo vėl į svetainę. 
Nabašninko kūnas pasiliko ba
žnyčioje iki 3 vai. po pietų. Ta
da jį išlydėjo aut >toties. Ket
virtų valandų traukinys išvežė 
į Detroit'ą. Kun. Kusis taps 
palaidotas ant tenykščių kapi
niu seredoje, t. v. šiandien. 

K P . 

WEST PULLMAN, ILL. 

Mūsų žmonės, matomai, ne
pratę girties savo darbai.-, 
kaip paprastai daroma; tas 
matyti iš to, kad mūsų koloni
joje veikiama nei kiek nema
žiau kaip kitur, tečiaus viskas 
tyliai: retai kada užtėnivsi ži-
nutę iŠ šio kampelio. Gal ir ge
rai taip tyliai veikti, bet iš ki
tos pusės gali būti blogos nuo
monės apie mus ir kai kas ma
nytu, kad mes snaudžiame ir 
nieko neveikiame. 

Štai peržvalga veikimo po
ros pastarųjų savaičių. 

Velykos. 

Velykų šventę apvaikščiojo
me nepaprastai iškilmingai, 
šjmet didžioje savaitėje, va
karais,- atsibuvo gedulingos 
pamaldos (lementacijos), į ku
rias nepaprastai skaitlingai 
žmonės lankėsi. Panašios pa
maldos 1BU8 bažnyčioj buvo 
pirma. syk. Pirm atvažiavimo 
pas mus golfe, kun. J . Pas-
kaiibko, nieko panašaus nebu
vo. 

Subatos vakare prisirinko 
pilna bažnyčia žmonių. Dau
gelis pasiliko per naktį budė
ti, ėjo Kelius Kryžiaus ir gie
dojo įvairias giesmes. Prisikė
limo ryte vėl pi Ni rinko pilnu-
tė bažnyčia, net stačių buvo, 
kas pas mus retenybė. 

Procesija puoae &M pasi

puošusiu vaikučiu bei vvru ir 
moterių draugijos. Po proce
sijos prasidėjo iškilmingos mi
šios. Choras, vedamas gabaus 
vargonininko, p. J . Balsio, 
giedojo labai įspūdingai per 
visas pamaldas, o per mišias 
šiauniai giedojo naujas mišias. 
Altoriai buvo labai įspūdingai 
papuošti gyvomis gėlėmis. Tai 
parapijonų aukos. Nežiūrint, 
kad šiuo tarpu mus apielinkėj 
darbai žymiai sumažėjo, žmo
ni's Velvku ryte dėjo stebėti-
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nai gausias aukas bažnyčiai. 
Vyčiai. 

Ketverge, balandžio 24 d. 
vietinė vyčių 35ta kuopa ap
vaikščiojo "Vyčių Dieną." Su
rengė prakalbas. Kalbėjo 
" V y č i o " redaktorius, p. M. 
Zujus. Į prakalbas susirinko 
nemažas skaitlius žmonių. 
Kalba buvo visi užganėdinti. 
Laike prakalbąs vyčiai p. Zu-
jui Įteikė savo aukų "Vyč io" 
spaustuvei—40 dol. 

Subatoj, balandžio 2(5 d. pas 
mus atsilankė su prakalba p. 
•I. Kaupas. Kalbėjo apie dar
bininkų reikalus ir Darbinin
kų Sąjungos svarbą. Po kal
bos tapo sutverta Darbininką 
kuopa. 

Nedėlioj, balandžio 27 d. 
\ yriai ir choras buvo suren
gi; gražų ir Įspūdingą vakarą. 
Vakaras buvo surengtas pa
minėjimui varduvių mūsų 
gert*.' klebono,' kun. Jurgio 
l'aškau-ko, bei sukaktuvių 
matinio jo darbavimosi mu>u 
parapijoj. Programas išpildy-
..-. - sekančiai : 

Pirmiausiai vietinis vargo
nininkas, J . Balsis, atidaryda
mas programą, paaiškino šio 
vakaro tikslų. Paskui sekė pa
sveikinimas klebono. i Zdan
ia i pakilus maža mergaitė, Z. 
Kiupeliutė, su tam pritaikin
tais žodžiais įteikė gerb. kle
bonui gražų krepšį gėlių nuo 
uiedorių. Paskui choras pa
dainavo "Ilgiausių metų," 
"Tekėjo Saulelė" ir "Ant tė
velio dvaro ." Po dainų tapo 
sulošta komedija: O. S. S. ar
ba Sliubinė iškilmė. Lošimas 
prijuokino publiką iki soties. 
Roles kožnas atliko gerai. Lo
sime dalyvavo—p-lės: -O. Ka-
vanžiutė, O. Kaudonaite, p. p. 
J . Balsis, J . Sorokas, M. Ur
bonas ir S. Raudonis. 

%/frmours STAR 
"Kumpis kuris yra" -- su pančiakiniu apdaru 

K IEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas del Armour Star turi būti 
ougščiavsioe nusies. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra mažesnės 
vertės ir tiktai išrenkame tuos kurie yra geriausi del Armour Star. 

Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti ant tam tik
ros ugnies—su Pančiakiniu Apdaru. 

• » » » » » » » » • • • » » • » » • » • • • • » mįį 

ALEX. MASALSKIS 

Pančiakinis apdaras kuris yra ant 
kumpių aptrauktas užlaiko sultis 
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus geriausiais—Kumpiai toki 
koki jie turi būti. , 
Užtat Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jį gali gražiai ir ly
giai supjaustyti. Apdaras apsaugo
ja ją kol jis atsiranda ant jūsų sta
lo, jis yra sultingas ir gardus iki 

paskutinio trupinėlio. Pirkite visa 
Star Kumpį, nes tai ekonomiškumas. 
Star Lašiniai yra tos pačios, rųšies 
su dideliu atsargumu parinkti tik
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pirkite 
šiandien. 

Paklausk savo mėsininko apie Ar
mour Star Kumpį ir Lašinius. 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO 

GRABORKTS 
Lietuvi* gra-
borlus. Atlie
ka T 1 • o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu aavo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne d&ll arabių, 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4119 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Gbicago, DX 
Ofiso Telefonas Boulevard 144 

Manu? Tel. Beeley 420 

> * - » - - > • *H&imim • » • • • • • i •SI 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 matai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chlcago, I U 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iotais nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 

* 'i 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmleetvj: 

80 W. WASHUrGTON STRKKT 
Kam baris «#f 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeonimas, 811 W. SSrd 84. 
Tel. Yards 4181 

J?-*— 

•v 

Or. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKlnley 6784 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

• * 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHTOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5088 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl lo-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

3 8 * ^ •» » • » » • • • < » • • • • • > > • — • • M » ^ 
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DIDELIS BARGENAS 

Vienus akras puikiausios l e a e s , 
kaina tiktai $39;"), jmokant 840 eash, 
$5 kas menes}. Tolumo tiktai 45 mi-
nutt'S važiavimo nuo vidurmiesOio ant 
l iock Island IU H., 3 blokai nuo 8to-

Po losimo choras dar padai
navo "Oi Motule Maiio," 
••Pasisėjau žalią n i tų" it- pro
gramą užbaigė Lietuvos iiiin-
n u. išios dainos sudainuota 
įr.oį giažiai. ('boras kaip ir 
lošėjai viską išpildo po vado-
\\>te varg. J . Balsio. Po pro* 
gramui sekė išlaimėjimas 
brangaus žiedo, kuri aukojo 
p-lo 0 . Meškauskaitė. Po viso 
ko jaunimas žaidė, į vai ii as 
žaislcs. Įspūdžiai iš šio vaka
ro gana gražus. Pelnas ėjo 
parapijos naudai. 

Parašų rinkime po peticija, 
reikalaujančia Lietuvai nėpri-
gulinybės, West Pullmanieeiai 
taipgi nemažai pasidarbavo, 
surinkdami virš 1,000 parašų. 

Tas viskas įvyko bėgyje po
ros savaičių. Pirmiau taipgi 
buvo veikiama. Taigi, jei kas 
manytų, kad West Pullmanie
eiai snaudžia—labai klystu. 

Ištyrus West Pullman'ietė/ 

cash, $13 ku.s mėnuo, apaimokės pa
siskubinti jums greitai: 

J O S E P H B E N D E K , 

TVI. Man 2043 

DIDELIS BARGENAS 
Iš priežasties savininko mirties par« 

siduoda už labai n*u mažintą kainą 160 
uknj i emės . F a r m a randasi 2% my-

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną metą. 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprisižiurojo save kaip rei
kia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos i tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 

do gatvėmis nešioti raudom] 
skuduru, tai mušu bolševikai 
Mimanė raudonais skudurais 
apraišioti telegrafu stulpus. 
Pn t dėties, pajutę," ir to nelei
di) daryti. Tada sugalvojo 
raudonais skudurais apraišio-, i m m žem<, a u R š t a i i r 

t l t V O i a S i r m e d z i U S . H e t o , t ą ; J u o d l * l r . t r * * ir yra didele v i e t a del d i r ž ą ? T a 8 d i r ž a 8 t a i n i e k o nepagel-
. r . . , , , . , \-,>]\ ir- . . . „ „ į , , , , ^ , , , , , ; l t i m a ž o • M * ° a r b a V l f t t ų *"——• Taipgi bė8 . tai taiu kaio ramstia Drieš criu-(l lt 'Uą k e l i lfi į a i l d o n e M U U J l J 3 akrui, kaina $1,500. Onokant $150 
boIŠevikij i)asirėdę raudonais 
skainiaiais pradėjo landžioti 
iš kampo Į kampą. Vaikų fcm«j*/*i—įoo x. Lasaiie st., ciucago. 
rys tuojau pradėjo pešioti ir 
lazdomis badyti. Šita "sma^u-
mą'' gal dar hutų pakentė, 
bet ant nelaimės pasirodė po-
liemonas. Brolvti,' tartum 
juos elektra užgavo. Ruko į 
užkampius, kad net kojos že-

Dr. A. R. Blumenthal D.D 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.{ 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

j Dr. D. J . BAGOČIUS 
U e t o v i s Gydytojas ir 

Ohirorgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
, Rose land , 111. 

Telefonas rezidencijos ir oflao 
Pul lman 342. 

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

bės, tai taip kaip ramstis prieš grip 
vančią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet yra kitas dalykas, kur} tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri .tu gali turėti savo na
muose. Tai yra PLAPOA metodą, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
l inks nuo tos vietos. 

i šmoki te kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Pristuskite savo vardą, į P lapoa Co., 
Block, 3090, St. Louis, Mo„ o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

m e s n e l i e t ė . I r p o t o j a u SU I l io;s, nu;>, Athelstanc. Wisconsin, Mari-1 " 1 nette County. Atsišaukite dienomis 

BINGHAMTON, N. Y. 

Geg. I d. Binghamtono lie
tuviški bolševikai buvo keti
ne surengti kokį taį "ąpvaik-
M'iojimę," ar "revoliucija", 
kaip jie sakė, bet negavo lei
dimo. Kadangi valdžia nelei-

šviesa nebūtum galėjęs JŲ 
rasti. 

Tokia tai buvo ""revoliuci
ja*' Binghamtono lietuvišku 
bolševiku. 

Žvirblis. 

arba vakarais seredomis ir subatomis. 
S. P . TANIS, 

11133 Michigan A v c , Chicago, III. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abclnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietyutės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto Iki 
6 po pi otų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
S106 So. Halsted St.. Chicago, IU. 

DR. M. F, BOZINCH 
LIETUVIS 

}>erkėlė savo ofisą iš 845 Mil-
waukee Ave., kur išbuvo per 
J4 metus. Dabar ofiso adresas 
v ra šitoks: 

700 N. ASHLAND AVENUE, 
kampas Huron gatvės. 

ant aptiekos Polonia Pliar-
macy. Priėinimo avlandos va
karais nuo 6 iki 9 vai. Tele
fonas Havniarket 5282. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
= 

PARSIDUODA 
farma 20 akerii.i, su namais, netoli 
miesto. Kuiną $1,800. Įmokėti reikia 
$600, l ikusius ant lengvų išmokesčių. 

20 akerių b e i n a m ų nevalyta, netoli 
miesto $600. Norint platesnių žinių, 

/kreipkitės sekančiu adresu; 

.John Jesevich, 
Dox 302, Eag le River, Wis. 

A N T PARDAVIMO. 

N a m a s su krautuve ir vienų pagy
venimų, ant "VVest 12-tos gatves kam
pinis, labai prienama kaina. Atsišau
kite. 
Mrs. Max Ascher, 

4755 Bcaoon Str., 
Chicago, III. 

Telefonas? Suunyside 5219 

EXTRA. 
Ant pardavimo medinis ne-

mas su naujais įtaisymais 3 
flatų po 4 kambarius. Vertas 
$4,200, parduodamas už $3,650. 
Adresas: 4427 So. Marshfield 
ave. Savininkas gyvena žemai 
(basemente). 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUCrA" 

iifimnuiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiii 
Resid. 933 So. Asrland Blr. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

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

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

DR. LEO AW0T!N 
- « 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 
} } * • * » » • • • » • < » » • » » • • • • • m+ m »tt 
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i Dr. S. Naikelit [ 
LIETUVIS ~ 

= GYDYTOJAS I R CHIRURGAS r 
4718 So. A&hland Ave, = 

Phone Drover 7041 ~ 
"• Cicero officc: 4847 W. 14(Ii St. = 

Phone Cicero 5»«1 :ž 
Rezidencija 3336 W. 66th SC J"-

Pi»ot».e Frospect 858* s 

Tiifi igii i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiNiifi imiiiHtiMk? 

•-*>•• »+M 

T«l. Drover 7t4I 

Dr. C. Z Vezelis 
LD3TUTVIS DENfTSTAt) 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėl iomis pasai sutarimą, 

4712 SO. ASHLA27D A V Ė T O * 
arti 47-tM Gatvė*. 

j t « j o w < n • • • • ! -^mmm m » w » j » w » J 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt §7 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 

*J Dieną ir Nakt į Tel. Pullman452* 
Dr. H. S. TOMPKINS 

RUSAS GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
10821 Michigan Ave., Chicago, 111. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 

i pietų: 6:30—8:30 vakare. Nedėl io-
i mis 9—12 ir sul ig sutarimo. 
*i*mmmm Mįįą m m m » » » » m • • • » • • m • • • "S 

PARSD3UODA. 
Dų gėrį nauj} naraa.l. Vienas dviejų 

augštų plytinis, antras v ieno augšto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigriai, l ietuvių apgy
vento] vietoj . Atsišaukite pas savi
ninką 

Louis Ebel , 
2659 W. 43 Str. 

Chicago, III. 

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

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platfo aptiekos. 

Kambarį s 14, 15, 14, 17 Ir 18 
Tėmyklte į mano parašą. 

' Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
l vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 

ryto iki 12 valandai dieną. 

DR. G. F. YATES 

PAINTERIAI - M A U M A I 
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chieagos miesto. ' , 

i 

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

Telefonas McEinley 276. 

i 

GYDYTOJAS ir CRTRTJRGAS 
praneša, kas j is atidaro savo ofisą 

po numeriu 
4722 SOUTH ASHLAND A V E N U E 

Chicago, 111. 
Valandos: 9 išryto iki 8 vakare: 
Nedėl iomis 10 išryto |ki 1 po pietų. 

EXTR A—NAUJIENA! 
N u o pirmos dienos Liepos visokie 

stiprus gėrimai užsibaigs. 
Taigi, jeigu norite dasižinoti kaip 

gal ima gardžiausius gėrimus padary
ti savo namuose, tai atsiųsk m u m s 
$2.00, o mes prisiusime jums formu-
lą: visus reikalingus ir pamokinamus 
dalykus. O jeigu nori gauti agento 
darbą ir uždirbti nuo $100.00 ir dau
giams j savaitę, tai prisiųsk m u m s 
$5.00, o mes prisiusime jums visus 
reikalingus* dalykus ir informacijas. 

Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-
daleisk svet imtaučiams užbėgti jums 
už akių; tas bus atl ikta ir agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tai-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia. 

Rep.—SongaU and Co., 
18(M "VVabansia Ave., 

Chicago, IU. 

Dr. R. McGUIBE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų, 
^ N o s i e s ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
k a i p $4.00. 

i Ofiso v a l a n d o s : 1 iki 5 po p ie tų : 7,, 
i iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: 

1 iki 4:30"«po pietų. 
5000 SOUTH ASUAND A V E N U E 
Kampos 50tos gatvės Chicago. IU. 

Telefonas Prospect 7996 

Telefonas Pu l lman 49 

DR. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS ER * 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

SiAUČiy ATYDAI. 
t vartotos Singer pateli mašinos, ge 
riausiam stovyj, v iena Finisher m a 
šina, Jacka Ir- kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. H M turime 
pilną eilę visokios ceverykama skuroa. 

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

Chicago, Ulinoia. 
Telefonai Varde S404. 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalą 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų 1 trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laika — 
dieną ir vakarais ir gauti specijall i
kai pigią kainą. 

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

MASTER DESIGHHIG SOHOOIi 
J . F . KAsnJck*. Perdėttei« 

Persikraustė iš 118 N. LaSailS St. 
i 190 N. State gratvf; kampas Lake 
gatvės. 4 lubbs. 

http://lr.tr**


DRAUGffS Trečiadieni?, gegužės 7, 1919 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, gegužio 7 d., 
Šv. Stanislovas, vysk. kank. 

Ketvirtadienis, gegužės 8 d. 
Šv. Mykolo, ark. apsireiškimai 

NAUJAS TEISĖJO SUMA
NYMAS. 

Pataria vyrus viešai plakti. 

NAUJA TRAGEDIJA 
CHICAGOJE. 

Senyva moteris nužudė leidė 
ja- Volland. 

Paveikslų ir knygų leidėjas 
Paul Frederiek Volland pirm 
poros metų Xe\v Yor-
ke buvo susiejęs su se
nyva, apie 60 metų am
žiaus, moteriške, kažkokia 
MrsfVera Trepagnier. Šita tu
rėjo įsigijusi buvusio šios ša
lies pirmojo prezidento Jurgio 
AVasliingtono nedidį paveikslą, 
pieštą pirm kokio šįjnto metų 
garsaus tuometinio piešėjo 
John Trumbull. 

Moteriškė pasiūlė paveiks
lų V oi landų i ir nebūtų galima 
iš to padaryti biznio. Volland 
priėmė pasiūlymą. Jis pasakė, 
jog padirbdinsiąs to paveikslo 
kopijas ir parduosiąs. Pasakė 
dar, jog per metus tų kopijų 
busią galima parduoti apie 
150,000. 

Už originalo paskolinimą 
Volland moteriškei pažadėjo 
dalimis išmokėti $5,000. 

Praėjo du motu. Volland 
padirbdino to paveikslo kopi
jų. Bet biznis nevyko. Sakėn 
pardavęs tik 174 kopijas po 
$1.00 kiekvieną. 

Tuo tarpu moteriškė nuolat 
reikalavo pažadėtų jai pini-
iiu. Volland jai nieko nedavė. 
Paskutiniu kartu Į jos reikala
vimą pranešė, kad jei jinai no
rinti atgauti paveikslą, turinti 
užsimokėti $174. Nes tiek Vol-
landui atsiėjusi nepavykus: 
paveikslo reprodukcija. 

Moteriškė tuo nepasitenkino. 
Iš Xew Orleans jinai atkelia
vo Chieagon. Atėjo leidėjo Vo-
llamlo ofisan, Garlaud buste. 
Čia ir vėl pareikalavo pinigų-
Volland pasakė, kad jis neduo
siąs, kad visas reikalas paves
tas advokatui. 

Volland apsisukęs nuėjo sa-
vo privatiniu ofisan. Senė pas
kui jį. Tenai senė išsitraukė 
revolveri ir nužudė Vollanda. 
Po pašovimo už penkių minu
tę Volland mirė. 

Polieija senę suėmė ir jinai 
pasisakė, jog šovusi į VoHan-
dų, bet nenorėjusi jo nužudy
t i 

Išpradžhj žmogžudė buvo įsi-
karšėiavusi ir išreiškusi net 
džiaugsmą, kad atsiekusi savo 
tikslą. Bet paskui nusiminusi 
ir ėmusi apraudoti savo piktą 
darbą. 

Automobiliniu reikalu teis-
mo teisėjas Steik ana dieną 
išsireiškė už tai, kad suareš
tuoti vyrai, šeimynų galvos, 
vietoje .pabaudos ir kalėjimo 
butų baudžiami viešai nupla-
kimu. Tą teisėjas sakė rimtai. 

J is pažymėjo, kad daugelis 
suareštuotų už visokius prasi
žengimus vyrų neturi pinigu 
užsimokėti pabaudas. Tad jie 
uždaromi į kalėjimą. 

Tuo tarpu jų šeimynos tuo 
metu pasilieka be jokio užlai
kymo. 

Andai už pergreitą važiavi
mą automobiliu buvo suareš
tuotas Roland Drew. Teisėjas 
uždėjo piniginę pabaudą. 
I)re\v neturėjo pinigų užsimo
kėti pabaudą. Tad uždaryta-
kalėjimam 

(Ii jo žmona su vaikais paTT-
ko be jokio užlaikymo, varge. 
Atėjo jinai teisėjo melsti, kad 
tas palhiosuotų vyrą iš kalė
jimo, nes jinai negalinti gy
venti. 

Iš to ir pakilo mintis, kad 
vyrus viešai bausti. 

Chicagos Katalikų Draugijų Domai. 
Chicagos Katalikų draugijų atstovai ir valdybos! 

Kad išaiškinti Chicagos visuomenei Amerikos Lietuvių 
Tarybos poziciją ir atsinešimą į keliolikos asmenų šaukiamą 
Chieagon lietuvių seimą, kad aptarus kitus dabar lietuvių tau-
fai svarbius reikalus, mes, Amerikos Lietuvių Tarybos nariai 
Chicagoje, kviečiame gerbiamuosius Chicagos katalikų drau
gijų, Tautos Fondo skyrių, katalikų organizacijų kuopų at
stovus, o kurios atstovų į įvairius susirinkimus išrinkę neturi, 
draugijų, skyrių ir kuopų valdybas susirinkti ketvergo vaka
re, 8 valandą, į Šv. Jurgio parapijos salę. Ten Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai aiškins jos poziciją ir tars apie šių dienų 
lietuvių tautos svarbiuosius reikalus. 

Kviečiame katalikų draugijų atstovus ir valdybas iš visos 
Chicagos i 8 gegužio dienos susirinkimą Šv. Jurgio parapijos 
salėje. 

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai Chicagoje: 
Julius Kaupas. 
Kun. Ig. Albavičius, 
Ant. Nausėdienė, 
Kun. Pr. Bučys. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

. . PUIKIOS PASEKMĖS. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

NEŽINIA KUR PRAŽUVO 
MOTERIS/ 

Karės metu iš Belgijos Olsi-
cagon atkeliavo helgietė, Mrs. 
Aida Corman su dviem vai
kais. Jos vyras buvo pasilikęs 
Belgijoje ginti šąli nuo vokie
čių. Po karės ir Jis žadėjo ap
keliauti Amerikon. 

Mrs. Corman ėia vaikus pa
davė prieglaudon, gi pati sto
jo prie darbo. Pastaraisiais 
laikai- tarnavo vienuose pri
vatiniuose namuose. 

Ana dieną iš Belgijos jai 
pranešta, kad jos vyras Ame
rikon jau neatkeliausiąs. Nes 
jis pirm keliu mėnesiu susir
gęs ir miręs. 

Moteris po šito įpuolė nu
siminimam Pasisakė, kad ilgai 
negyvensianti. Už keliu dienu 
jinai prapuolė. 

Apie tą pranešta policijai. 

Kuomet Suv. Valstijos buvo 
Įstojusios karėn ir pradėjo re
krutuoti kareiviui, šalyj- atsi
rado tokiu uoliu moterių, ku
rios karštai patarė kareiviams 
prieš iškeliavimą karėn būti
nai vesti. 

Daugelis jaunu vyru paklau
sė tu patarimu. Apsivedė su 
mažai sau pažįstamomis mer
gaitėmis. 

Šiandie iš karės anų dauge
lis parkeliauja liguistu arba 
be ranku, ir kojų. Turi jie min-
tyje, kad jų paliktos pačiutės 
jų laukia ii* jie atrasią benl 
kokią prieglauda. 

Bet didžiuma tu jaunamarčių 
nenori jau žiūrėti i savo liguis
tus vyrus. Jos žiuri tik kok ' i 
tai didvyriu. Pakyla nesuti
kimai ir paskui pasidaugina 
skaitlius persiskyrimu. 

Šiandie tad laikraščiai tii; 
ir rašo apie tokius persisky
rimus. 

Tai kokios pasekmės iš 
kvailo patarimą 

MIESTO TARYBA PRIEŠ 
LEGISLATURĄ 

Illinois valstijos legislaturos 
senatas pravedė bilių, sulig 
kurio proliibicijos metu vals
tijos agentams bus leidžiame 
po namus daryti kratas, jei 
bus nurodymu, kad tuose ar 
kituose namuose laikomi svai
galai. 

Miesto taryba nusprendė 
veikti prieš tokį carišką bilių. 
Tok< b;liūs gal tinkamas tik 
nekultūringoms šalims. Tary
ba pasius smarku protestą 
legislaturai. 

ŽUVO DARBŠTI MER
GAITĖ. 

Ties 63 gat. ir Dorchester 
ave. gatvekaris suvažinėjo 11 
metu mergaitę, Florenee Ross. 
Su motina jinai ėjo sker
sai 63 gatvę ir ją pagavo pra
einantis gatvekaris. 

Florenee yra paminėtina to
dėl, kad ji daug darbavosi 
Laisvės bondsu, gi pastaromis 
dienomis Pergalės bondsu par
davinėjime. 

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

Ketverge, geg. 1 d., tuojau 
po gegužiniu pamaldų, Įvyko 
1.. Vyčiu 36 kuopos mėnesini< 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gyvas. Iš svarbesniu nuta
rimu verti pažymėjimo yra se
kantieji. Nutarta parapijos 
darže įrengti 'Mennis court ," 
k ui* vasarą vyčiai galės liuo-
same laike pažaisti. 

Priimtas sumanymas, kad 
vvėiu bažnytiniam chorui butu 
pagaminti Įstatai. Darbas pa
vestas veikiančiajai komisijai. 

Orui ganėtinai sušilus su
rengti šoiminišką išvažiavimą 
į Jeffersono miškus. 

Priimtas sumanymas su
trumpinti susirinkimus. Po su
sirinkimu išpildyti progrnmėlj, 
susidedantį iš kalbu, diskusijų, 
dainų, deklemaciju. Ant galo 
pažaisti tautine* žaisles. 

Visus naujus sumanymus, 
visus s vai bosnius reikalus ap
svarstys pirma veikiančioji 
komisija, gi paskui mėnesi
niam susirinkimui kuopai duos 
priimti ar atmesti. 

L. Vyčiu 5 kuopa (iš North 
S i dės) laišku užkvietė į kon
certą. Įvykusį praeitą nedėlią. 
Iškvietimas priimtas. J . Vili
mas, kuopos narys ir L. Vyčiu 
Chicagos Apskričio choro pir
mininkas, kalbėjo apie L. Vy-
* :ų Chicagos Apskričio chorą 
ir pranešė, kad operetė "Kor-
novilio Varpa i " bus statoma 
antru syk scenoje nedėlioj, 
geg. 18 d. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
ketverge, geg. 8 d. toje pačio
je svetainėje. Po susirinkimo 
bus išpildytas programas. 
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EXTRA PRANEŠIMAS. 
Daktaras Geo. M. Glaser, 

turintis ofisą, po num. 3148 So. 
Morgan St., buvo pereitą sa
vaitę pašautas. Paskalos yra 
leidžiamas, kad daktaras yra 
miręs. Tas neteisybė. Dakta
ras jau sugijo ir sugrįžo į ofi
są kur ir vėl praktikuosiąs. 

Jis duoda $300.00 tam, kuris 
priparodys tuos piktadarius. 
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VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo 130 iki 150, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
paraustų overkotų. 

Ytsai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augSčiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
liuos ir kuporai . 

ATDARA KASDIENA 
2f edėliomia ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 a Hateted St., Chicago, DJ. 
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Visi nariai nepamirškite su
sirinkti. Geistina butu, *kad 
kiekvienas narvs ar narė atsi-
vestų ir naujų nariu. 

Narys. 

PRANEŠIMAS! 
IŠ NORTH SIDE. 

Šiuomi pranešamo, jop L. Vyčių 
5ti kuopa atlaikys savo mėnesini 
susirinkimą gegužio 7 d., 1919 m*., 
Pulaski Park svet., prie Blaekhank 
ir Noble Sta. Susirinkijnas prasi
dės lygiai 8 vai. vakare ir todėl 
nuoširdžiai prašau nepasivėlinti. 

Dabar turime gražią svetainę ir 
galėsim smagiau jausties. 

Todėl stengėmės surasti tinka
mą svetainę, kad visiems patiktu 
ir kad galima butų pažaisti. 

Prašau kuoskaitlingiausiai susi
rinkti ir nepasivėluoti. 

PnuKis J. Paliulis, rast. | 
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NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligi] yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šito's ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

STANOLAX 
del Prietvara 

* 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas; nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOL!X yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai paraŠ5rkite 
mums o mes tuo jaus jam dastatysime. 

• • Parduodamas 16 uncų buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 

Švelnus iš Javu Darytas Gerymas 
Skanus ir turįs ypatybės troškimų patenkinti, nuo senai dali
ninkas vardo ' 'Edelweiss.M 

Malonus šeimynos gėlimas, grynas ir sveikas. Gvarantuotas 
pagarsėjusios per Gi) metų firmos, įgijusios gero vardo savo 
gausumu. 

Pamėginkite buteli šiandie. 

Parduodama visur. 

SCHOENHOFFEN 
CHICAGO 




