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P a s k u i seks darbininkams al

Jie nepaiso Italijos blokados.

r

Jurininkų d i v i ^ a nuginluotą.

s

Berlynas, kovo 10>— Praei
tą penktadineį
po smarkios
kovos gatvėse valdžios kariuo
menė pagavo savo rankosna
apie 200 bolševiku vadą. J u o s
visus kitus paskui kitus su
statė prie sienos ir be jokio
teismo sušaudė.
Po šito Berlyne pa i baigė
garsus sukilimas.
Paskui bolševikišku jūriniuI

M

ką divizija išgink luotu ir iŠ
skirstyta.
Ant rytojaus miestas jau bu
vo aprimęs. Gatvėse prasidėjo normaiis gyvenimas.
Generalis streikas pražuvo.
Nes valdžia sutiko pataikyti
darbininku sovietus arba tary
bas visuose industrijos cent
ruose.
Tiems sovietams bus
paveta rupinties vientik eko
nominiais darbininkų
reika
lais.
PAGALIAUS APRIMO VO
KIETIJOS SOSTINĖ.
.

(

Valdžia bolševikus apmalšino
aštriomis priemonėmis.
Berlynas, kovo 10. — Kares
ministeris Noske sutruškino
čia bolševikų sukeltą revoliu
ciją. Šiandie Berlyne r a m u .
T v a r k a išnaujo
viešpatauja.
Bet kaikurios gatvės ir skve
rai liudija, jog pirm poros die
ną buvo ten sekusi labai baisi
kova.
Visur matosi sukepu
sio kraujo klanai.
Generalis streikas Berlyne
atšauktas.
Darbo federacija
susirinkime 40 balsą prieš 5
nusprendė, kad
darbininkai
kuoveikiaus sugryžtų prie sa
vo darbu.
Kariuomenė apsaugoja dar
bininkus.
Kaikurios kariuomenės da
lys p a s k i r t a apsaugoti darbi
ninkus, gryžtančins į darbą.
Darbo federacija nubalsavo
d a r b i n i n k a m s gryžti j d a r b u s
todėl, nes valdžia išpildė kaikuriuos politiškus darbininku
reikalavimus. Nubalsuota pert r u a k t i streiką d a r ir todėl,
kad streikas grūmojo miesto
gyventoju sveikatai ir apsau
gai.
Suimta d a u g bolševikų.
Mūšią metu gatvėse praeit-)
penktadienį
suimta
didelis
skaitlius uoliausią ir aitriau
siu bolševiką. Sakoma, jie bus
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Badas siaučia Suomijoje
Gelsingforsas, kovo 9.—Vi
Nepavyko užderėjimai.
si Suomijos gyventojai yra
Prie Suomijos vargo prisi
nedavalgę. Viena šeštoji dalis
visu gyventoju badauja. An dėjo dar ir pernykšti javų neSuomija nekuodai čia prisiųsta maisto iš A- užderėjimai.
merikos. Bet tas v r a menkas met negali prasimaitinti nuodaiktas pusei milijono badau saviais užderėjimais. Tą užderėjimą užtenka tik vienam
jančiu suomią.
Tai stiprus liudijimas apie trečdaliui viso maisto. Dvi
Suomijos gyventoju stovį. Bet trečdali maisto šalis kas me
Javą
jis y r a teisingas, nes atliktas tai turi gauti iš kitur.
tad stovį dar
])o nuodugnaus šalies tyrinėji neužderėjimai
daugiaus pablogino, badą pa
mo.
didino.
Kapitonas August A. K r a n t z
Ve kur puiki lauko dirva,
iš Suv. Valstiją armijos, Suv.
Valstiją maisto komisijos at- k u r Amerikos žmonės turi prostovu,, kuri* vos d a b a r s n g r y - ! « 0 * P*™^
"«vo gailestingu*
žq po penkiolikos dieną kelio mo dorybę.
nės po pietinę, rytinę ir centKapitono užrašai.
ra line Suomiją, taip sako:
Teko matyti paminėto kapi
" N e i vienas negali įsivaiz tono Krantz užrašą
knygą.
dinti maisto stovio baisenybią Štai kelios ištraukos iš tos
didesnėj šalies dalyj. Pinigai knygos:
nieko nereiškia, jie neturi ver
" M i e s t e Viborge, pietinėj
tės. Valdžios maisto ženklai Suomijoj, a t r a d a u penkis tūk
taipgi yra be jokios vertės.Nes stančius žmonią, kurie maiti-

gų sumažinimas.
Paryžius, kovo f>. Vy
Londonas, kovo 10. — Va
Washington, kovo 1 0 . - K o - | i ; u m s i o ; i i talkininku taryba is
kar čionai buvo pakilusios di
delės riaušės, kuriose dalyva mereijos departamento indu dešimties žmonių nusprendė
vo amerikoniški kareiviai ir strijinė t a r y b a užsiėmė nauju panaikinti blokadą, kokią pa
j u r i n i n k a i ir k a n a d a i k a r e i - ' d a r b u . Sugalvota visoj šalyj darė Italija prieš Austriją už
viai su australais.
papiginti žmonėms pragyveni nesutikimus su Jugoslavija.
Austrijos gyventojams mais
Riaušės įvyko Bow gatvės mas, ypač gi maistas, gi pas
policijos nuovados apirubėje. kui laipsniškai sumažinti dar tas bus siunčiamas Tarpžemiu
Policmonai vienoj vietoj už bininkams algas.
Darbinin jūrėmis per uostus Fiume ir
ėjo kareivius ir jurininkus be kams algos tečiau busią suma Trieste. Maisto siuntimo prielosiančius kauleliais. Kelis ją žintos tik tuomet, kuomet bus žura pavesta lloover'ui.
pastatyti karės teisman ir pa- suareštavo ir pristatė policijos užtikrintas pragyvenimo pigu
Maistas jau paruoštas.
nuovadom
[smerkti miriop.
mas.
IToover tarybai pranešė, kad
Didžiausi miišiai pasibaigė
Tuojaus susirinko kaerivių
Tuo tikslu bus sušaukta vi Fiume St
Trieste
blokad
,
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v a k i m
ir jurininką skaitlingas būrys sa eilė konferenciją su indus butą panaikinta, tuomet jis
Valdžios kariuomenė užėmė prieš nuovadą ir pareikalavo trijos atstovais, kurie įvai
gvarantuojąs pristatyti mais
visus s va rbesni uosius bustus suareštuotus paliuosuoti. Pa rioms prekėms palaiko augštas
to Austrijos gyventojams. Pa
ir skverus, t a i p p a t didesnes grūmojo jie sugriauti ir nuo kainas.
sakė, kad jis galis kasdien į
dirbtuves.
vados bustą.
f
Tam tikslui pirmiausia turės ten pasiusti no 3,000 tonu mai
Praeita savaitė Berlyne buPrieš riaušininkus išėjo po pasišvęsti visi darbdaviai. Xes stovo kruviniausią.
To nckuo- licija ir prasidėjo batalija.
nėra maisto. Už pinigus nega- į n a s i išimtinai tik iš miesto vieišpradžiu jiems viskas reiks
P
a
t
i
r
t
a
,
jog
pačiam
Fiume
met nėra buvę miesto istori
lima gauti maisto. Vaikai šim- šujų virtuvių.
Miesto krau
Keli policmonai,
kareiviai pigiau parduoti ir nieko nepel
ir
Trieste
esama
sukrauta
80,joj. Bolševikai laikėsi stipriai. ir jurininkai skaudžiai ap
tais miršta nuo " s u t i n i m o li-jtuvėse galima šis-tas pirkti.
nyti, o kartais gal d a r ir pri 000 tonu visokio maisto.
Ta
Bet jiems nepavyko atsiekti mušta.
gos , kuri apsireiškia nuo blo- į Bet
bėdinesniems žmonėms
Vienam
poliemonui dėti. Nes darbininkams algos
maistą
lloover
kuoveikiaus go 'maitinimosi ir nuo bado. j kaina neprieinama. Mažiausia
tikslas.
perskriosta galva.
išpradžiu bus~neatmainomos.
pradės dalyti.
Pasekmėje daugelis riauši
kaina, kokia teko patirti, bu
Tik kuomet paskui paaiškė150 užmušta. 600 sužeista.
Duona iš beržo žievių.
Italai tam priešingi.
ninką suareštuota. T a r p e su sią, jog maistas ir pragyveni
vo: sviesto svarui $2.50; menP a s t a r a s i s bolševiku sukili areštuotą yra apie 20 ameri
" T ū k s t a n č i u o s e namą netu kiausios rąšies mėsos svarui
mo reikmenys tikrai atpigo,
Italijos atstovai nesutiko su rima nieko kito valgyti, kaip
mas Berlyne brangiai atsiejo, konišku jurininku ir kareiviu.
$1.40; gi jei mėsoje yra kiek
tuomet jau bus galima suma didžiumos nusprendimu. I ta
tik juodos, drėgnos duonos, kaulo, už jį reikia primokėti
neskaitant didelią materijalią
žinti ir darbininkams algas.
lai sako, jog Ausi rijos sušelnuostoliu. Kiek sužinota, 150 UNGARIJA TURĖS 6 DI
pagamintos iš supelėjusiu a v i - ^ t r a 25e.; kavos svarui $ 5 ;
p h n a s mnirH-H siaferfe "nebūti
Zžmonių yra užmuštą ir apie
žą arba tokią
pat ruginiu , . u k r a u s s v a n , j $ 0 : ruginių
VIZIJAS.
339 SAUŽUDYSTĖS AR
nai
reikalingas.
miltu, sumaišytu su beržą žie-; m i ] t l l s v a r u į $1.25.
bOO sužeistą.
Žinovai tvirti
MIJOJE.
Kuomet susirinkime pakel vėmis ir miežiniais šiaudais.
. . y U ( ) s a u s i o ^ d s l l l i g vy_
na, kad užmuštu busią kur-kas
Budapeštas, kovo 10. — Pa
ta maisto siuntimo klausimas, Ton duonon tečiau dedama vos ! i
daugiau,
h ė š parėdvmo vienam
g a m i n t a pienai, j o g Tiigarija
Washington, kovo 10.—Ka it«\la.i a t s t o v a i p a d a l ė s u n i a - _:.) nuošimčiai tų susėdusiu rg u a s v į | dienoje buvo leidžiaTolsio p a v o j i n g o
b o l š e v i k u ateitvi turėsianti tik O divizimog
rės d e p a r t a m e n t a s paskelbė, nymą klausimą atidėti. Sakė, miltu. Gi 75 nuošimčiai vra
sukilimo ir ją pašėlusio vei jas savo armijos.
Busianti
m a nusipirkti vieną šeštą daii
jog nuo Sttv. Valstiją įstojimo tam reikalui reikia paskirti
žievės ir šiaudai. Tokia duona svaro miltų.
kimo pirmiau dar nebūta. Val sudaryta vientik iš laisvanokarėn ligi vasario 21 d., .1919 komisiją ir tegu šita aptaria
negalimas daiktas maitinties.
džiai grūmojo pavojus.
Ba- riu.
metu, S. V. armijoje buvo 338 visą stovį.
Mirtingumas didėja.
talijonai paskui
batalijomis
"
V
i
e
n
a
s
žmogus
rytinėj
saužudvstės.
Bet prancūzai, anglai ir a- Suomijos dalyj davė man 40,pereidinėjo bolševiką pusėn, NUO INFLUENZOS ŽUVO
" R y t i n i a m pasienyj, Korpi7.260
ŽMONIŲ.
merikonai atstovai vienbalsiai 000 markių ($4,000) ir prašė selki paviete, vaikų ligi 12
atsisakydami šaudvti i sukilėPREZIDENTAS
PAGERBIA
»
sutiko kuoveikiaus duoti pa- už tuos pinigus nupirkti mai metų amžiaus
I"
mirtingumas
St.
Paul,
Minn.,
kovo
10.
—
KARALIENĘ.
ius.
gelbą Austrijai.
sto nors jo badaujantiems vai padidėjo 75 nuošimčius už norRodėsi jau bus po viskam, Šioj valstijoj buvo 125,000 su
Ir kuomet lloovėr davė gva kams. Bet ką pirksi, jei mai malį mirtingumą. Ir tai įvy
Paryžius, kovo 10. — Čia
kad bolševikai tuojaus paims sirgimą nuo influenzos. Iš tu
sto nei už pinigus negalima ko tik 12 mėnesių laikotar
antroji savaitė vieši Rumunijos rantiją pristatyti maisto, nu
valdžią ir prasidės teroras, 7.260 žmonių mirę.
g a u t i S a k ė : " D e l Dievo mei piu.
tarta prašalinti blokadą.
karalienė
su
trimis
priaugusio
k u r i a m dirva jau buvo pri
"Badaujantieji
vaikai
Dabar dloover
darbuosis, lės, parūpink nors jiems mai
kinti bolševikizmą-visoj šalvį. mis dukterimis. Karalienė pa
rengta.
tinsta. J ų kojos subrinkusios,
Bavarijoj bolševikai gana bėgo iš savo šalies prisibijoda kad išpildyti savo pažade ji- s t o ! "
Bet laiku prisiųsta žymus
ma.
Visoj šalyj politiškas stovis pilvai indubę, galvos nepro
skaitlius naujos kariuomenės stipriai laikosi. Tenai su jais ma revoliucijos.
labai intemptas.
Bet maisto porcionaliai padidėjusios. Ka
Užvakar Prancūzijos prezi
iš rytinės Prūsijos.
Šita iš bus daugiausia darbo.
Bern, kovo 10. — Praeito stovis kur-kas aršesnis.
Yra klai stori, kaip suaugusių vy
Prezidentas E b e r t į Muni- dentas karalienės pagerbimui
gelbėjo valdžią.
rų. Tokius vaikus p a g a u n a
gruodžio ir sausio mėn. Pet tiesiog baisus.
Bolševikai nelengvai pasi clią sovietui pasiuntė praneši buvo surengęs pokylį savo rū
plaučių uždegimas. I r už 48
rograde nuo bado ir visokiu
davė valdžios
kariuomenei. mą ultimatumo formoje. Pa muose.
Ką badas atlieka.
valandų jie m i r š t a . "
ligų mirė apie 100,000 žmo
sakė,
j
o
g
proletarijato
dikta*
Pastaroji buvo p r i v e r s t a pasi
nių, anot oficijalio pranešimo.
Žmonių veiduose matosi tik
Centralėj Suomijoj kapito
N A U J A S TURKŲ KA
naudoti naujaisiais karės pa torystė Vokietjoj nepakenčia
vienas nusiminimas ir despe nas K r a n t z atradęs negyvų
b u t jai vietos
BINETAS.
būklais — lakstytuvais, šar- ma ir neturi
racija. Visi nublankę. Akyse žmonių pakeliais.
J i e iš so
vuotais automobiliais, didžiu kont'ederatyvėj šalyj.
Konstantinopolis,
kovo
10.
jų matosi neapsakomas grau džių eidami į miestus
badu
Pagaliaus Ebert pažymėjo,
lėmis a n u o t o m i s ir net nuo
— Turkijoje sutverta naujas
dumas. J i e laukia, kuomet gi mirę.
dijančiomis dujomis ir lieps k a d jei bavarai neįves pas
KOVo 10, 1919 m.
ministerią kabinetas. Premje
ateis galas toms baisioms kan
Vakariniais parubežiais sto- .
nojančiu
skystimu.
T u r ė t a save parlamentarinės valdžios,
Cliicago.—šiandie
apsiniau
r
a
s
y
r
a
Damand
paša.
K
a
r
ė
s
kynėms,
kurios
juos
spaudžia.
jis tenai pasiąs kariuomenę ir
vis kiek gerėlesnis. Nes tose
net tankos.
kę;
seka
sniegas
ar
lietus;
tas
ministeris
Abmed
Abouk
pa
P
e
r
puspenktų
metų
Suomi
apygardose buvo geresni va
P r i e š tuos pabūklus bolševi pastaroji spėkomis sutruškins
pat
ir
r
y
t
o
j
;
rytoj
šalčiau.
ša.
j a buvo p a l i k t a sau viena. Ši saros metu užderėjimai.
kai neatlaikė. Visas ją stip bolševikus ir ją valdžią.
ta šalis nuo karės tiek d a u g
r u m a s sutruškinta. Kiek pa
Gerai, bet negana.
nukentėjo, kad nelengva -tas
laukus tik neskaitlingi būriai
Kapitonas Krantz apsilankė
įsivaizdinti. J i buvo privers
išpasalą pradėjo užpuldinėti
ta savo miestuose ir parube- pas Suomijos regentą, genero
valdžios kariuomenę.
Paskui
žiais užlaikyti-šimtus tukstan- lą Mannerlieim, ir j a m prane
ir tie būriai išnaikinta a r b a iš
ių rusų kaerivių.
šė, jog Amerika ir talkininką
sislapstė.
Rusjja karės pradžioje suo šalys nusprendė Suomijai pri
Amerikonai apsaugojami.
mių nešaukė kareiviauti. Bet statyti tiek miltų, k a d kiek
vietoje kaerivių caro valdžia vienam žmogui kasdien išeitų
Valdžia
ėmėsi
spėeijalių
Dar
iš Suomijos išlupo d a u g pini po ketvirtų dalį svaro.
priemonių apsaugoti ameriko
gų ir visko, kas tik buvo ga bininkams kiek daugiau.
nišką misiją Adlon ir Palace
Labai gražus daiktas. Bet
lima paimti. Suomijos sunųs
viešbučiuose.
Kiek
patirta,
nežuvo mūšių laukuose, bet jie to y r a permaža. Reikia dau
prieš amerikonus neįvyko jo
kią pasikėsinimą.
visas laikas badave ir kentėjo giau, jei norima, k a d žmonės
neišmirtų badu.
būdami namie.
Scheidemann su savo kabi
A m e r i k a savo maistu neša
Suomija po karės tikėjosi
netu išsigelbėjo iš grumojamo
nepriklausonrybės, svajojo a- visokią galimą pagelbą Euro
jam pavojaus ir išnaujo pasi
-Amerika neturi pamirš
Vokiečių nardančioms laivėms apsauga nuo talkininkų lakūnų
užpuolimo
Bruges pie laimingesniuosius laikus. pai.
laiko valdžios styrą.
prieplaukoje. Kaip matoma, ta apsauga vokiečiams atsiėjusi daug darbo ir pinigo. Bet karė šalyj pakėlė klesų ti ir Suomijos, k u r i y r a taip
P r a v e d ą s t v a r k ą Berlyne,
pat svarbi Europos dalis.
kovą ir pagaliaus badą.
Apsauga pataisyta iš geležies ir cemento.
vyriausybe nusprendė
išnai-

Amerikonai dalyvauja riausese Londone
200 BOLŠEVIKŲ NUGALABINTA.

•

PIRMOJI LAIDA

METAI-V0L. IV.

AMERIKONAI MUŠA LON B U S P A N A I K I N T A S PRA TALKININKAI DUOS AUS
DONO POLICMONUS.
TRIJAI MAISTO.
GYVENIMO BRANGUMAS.
20 yankių suareštuota.

•' • O i

ju£ OHICJAGO, HiLIHOIS UlfDER THE ACT OF MAROH 8, 1870.

200 SOCIJALISTO BOLŠEVIKO SUŠAUDYTA BERLYNE
Nepavyko ir šiuo kartu
Vokietijos bolševikams
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rėti. J i negali amnestijų, vyki«imą palikti tarybai ir įstaty
mų keliu: tai perilgas darbas.
Teisių komisija
amnestijos
teisę todėl Tarybai palikusi,
kad laik. konstituc. pasaky
ta, kad Valst. Taryba turi su
verene Liet. galę, kai kas siū
lo visai amnestijų klausimą
atmesti ir tarsi paragrafą vi
sai išbraukti iš laikino teismų
projekto iki Lietuvoj veikia
laikini teismai ir laikina kons
titucija.
Vileišis prisideda prie Kli
mo ir pataria pridėti "įstaty
mo keliu". Nes kitaip Taryba
bus apversta amnestijų prašy
mais; ji priversta bus niek
niekiams gaišuoti; jos autori
tetas nukentės. Kad to nebūtų
reikia apriboti įstatymais.
Teising. Min. Leonas pri r
mena, kad pilni kalėjimai žmo
nių, kurie sėdi nežinia už ką.
Liet. vyr. negalės juos ir toliau
taip laikyti, jiems bus tuojau
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SVAJOTOJAS.

Paryžiun į Taikos Konferen
ciją.
* Šešiolikoje vietų tapo įreng
Tyia grabinė viešpatavo;
IJTHL ANIAN DAILY F R I E N D
Ministeriui
paaiškinus,
kad
į26
d.
posėdis.
Saldžiai miegojo mųs gamta. •
Fnbttahed Daily Exccpt Sundays b j tos muitinės: Račkuose, Virba
statymas
neatmeta
jokios
kal
Posėdį
atidaro
a
r
u
pusės
DRAUGAS PI BIJSiLING CO., Inc., lyje,
Tittisios nakties šmėklas sapnavo
Paėrunuese, Bajorno**
1800 W. 46Ui St.. C'bJeago, Illinois.
knn. bos, įstatyme nepažymėtos,
Plati, beribė visata...
Lušeje Saltkunuose, Jelovkoje Jesių vicepirmininkas
TKRM8 OF SI BSCREPTTON
gi
tuodvi
kalbos
tik
todėl
įsta
Mėnulis vienas - vienintelis
•One Yemr
$5.00 arba Obeliuose, Turinante,Lin- Staugaitis ir tuojau nustatoma
•Sfcr Montbs
$S.OO tupyje, Lašoje, Lydoje, Naujo posėdžio
tvarka, būtent, iki tyme pažymimos, kad dau
Silpnai mirgėjo ant dangaus;
Ttuirstlay's Kdition
$2.00
Šviesos paliko tik šešėlis,
je Jelnėje Plateniciuose, Kleš- 8 vai. Teisingumo Min. projek giausia juodvi Lietuvoje var
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Suprasim norus paslapčiausius
čiūnas ir A Vienažlnskis. Nė
Rimtai svajojančios širdies...
ra žinios ar jis įvyko ir ką pa Teismus įnešama pataisa buv. bylą pralošia, tai visa viltis reikalinga amnestija.
Kauno rėd. steigti du Apy dedama trečiajai instancijai.
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Bet- ir niekniekių , atsitiki
darė įvykęs.
Dviejų
instancijų
teismas
ga
Veikimą savo mums atskleis.
6. Naumiestyje, Suvalkų gu gardos Teismu — Žemaičiams lįs netekti visuomenės pasiti muose Taryba negalės būti
•
Vaisius rymojimų meiliųjų
1
trukdoma, nes amnestijų įvybernijoje žadėjo nuo Naujų vieną, Aukštaičiams kitą, o ne kę iimo.
t
i
Po svietą platųjį paskleis...
kinime imamas pamatan bu
Metų 1919 įsikurti aštuonių vieną, kaip nurodyta projekte.
Vaidevutis.
Tuojau
Teising. Min.: abelnai yra vęs iki 1914 m. Rusijos įstaty
k lesų mergaičių ir bernaičių Pataisa atmetama.
gimnazija. Jos vedėjas keti steigti du Apygardos Teismu ginčų del trečiosios teismo In mų (kaip ir viso teismų pro
no būti Daniliauskas, mokin truktų lėšų ir pajėgų. Gi atsi stancijos reikalingumo. 0 Lie jekto) nustatytas kelias. Tat
toja Valitytė. Gimnazija ža radus reikalui ii- galimybei, tas tuvos Valstybei trečioji ins ir Tarybos autoritetas nenu
dėjo būti " Ž i b u r i o " globoje. visuomet bus lengva ir vėliau tancija truktų pajėgų. Galų- kentės. Pataisa atmetama.
gale
trečiosios
instancijos
Nespėjo nutilti anuotų griausmai Lietuvoje, j a u vėl atsi
Daugeli žinių iš tėvynės per- Švietimo* ministerija pripaži padaryti.
Tą pačią dieną Laikino Lie
spauzdinaine iš "Lietuvos Ai no jai teises. Nėra žinios ai
Prie paragrafo apie Taikos klausimas pamatinai keičia tuvos teismų ir jų darbo sut randa kruvinų pavojų. Rusai bolševikai adėme mušu sostinę
Vilnių ir nori apimti mūsų šalį iš rytų ir šiaurės, užpulti mū
d o " X. 145 (130 lapkričio, 1918 tą gimnazija įsikūrė.
Teisėjus, kurie turi būti ski projekte Ministerio ir Teisi varkymo projektas buvo tre
ninkų komisijos nusistatymą, čią kartą paskaitytas ir priim sų sodžius, miestus ir miestelius ir išnauio pavergti mušu Tėm.) ištisai. Kitas čia paduo
riami
Teisingumo
Min.
M.
Bir
7. Ministrų permaina įvyko
vyne Lietuvą.
sulig
kurio
buvo
nutarta
Liedame sutrumpinę.
tas.
27 gruodžio, 1918 metų. Tri žiška įneša pataisą: "tose vie
Moterys! Nekartą jūsų krūtinėse liepsnojančiose karšta
S
tuvos
teismus
padaryti
tik
dvie
tose,
kur
bus
susitvėrusios
saDel trečiojo skubotojo pa jūsų brolių, sūnų ir vyrų meile, užsidegdavo dar karštesnė ir
1. Sveikatos departamentas mis dienomis prieš tai atsi
j
u.
instancijų.
Pataisa
atmetaVidaus Dalyku ministerijoje statydino Krašto Apsaugos vivaldybos įstaigos, Teisingu
klausimo — apie pavojų Lie- galingesnė tėvynės meilės ugnis. Garbingai jus visuomet
i
ma
#
veda sąrašu visų gyventoji] ministras generolas Žukaus mo Ministeris turi teisę paves
tuvos neliečiamybei (žiur. No. įkvėpdavot Lietuvos sunams nepergalimą dvasios galybę. Jie
Karščiausių
ginčų sukėlė 142) Ministeris, pirmininkas ėjo mirtinon kovon su Lietuvos priešininkais kaip karžygiaiLietuvoje, D-ras Jatugeviėius kas ir vice ministeris genero ti savivaldybos įstaigai rinkti
amnestijos klausimas. Ministe atsakė esą netiesa, kad Lietu didvyriai.
taikos teisėjus".
už departamento direktorių las Kondratavičius.
Motinos, žmonos ir Seserys! šiandien atėjo jūsų valan
pasirašė ant Įsakymo, kad vi
Teisingumo Min. prieš tokią rio projekte pasakyta: " B a u s  voje esanti sudaryta svetimos
8. Dar prieš tai, 18 gruodžio,
si gydytojai praneštu vyriau Lietuvos Prezidijumas sutarė, pataisą. įstatymas tam, kad mės dovanojimas ir apskritai valstybės kariuomeuė. Buvo da. Savo meilės didybe, savo laisvės troškimu, savo tėvynės
sybei: a) vardą, pavardę, b) kad del kylančių tėvynėje pa jį pildyti. (U įstatymas, tik amnestija pareina nuo Valsty pavelyta laisvai įsįrašinėti į meile jus tegalite padėti prikelti visą mūsų šalį. J i turi stot
kaip vienas žmogus ginti prabočių žemes, ginti Lietuvos ne
kada ir kur gimęs, c) kada vojų užtektą parašo vieno išreiškiantis principą, nėra įs bės Tarybos".
visokias kariuomenes: vokie priklausomybės.
igijęs gydytojo teises, d) kur asmens iš prezidijumo.
tatymu. Darbas turi būti vy
P. Klimas sako, paragrafas čių, lenkų. Tai lenkai įsirašė
Iškelkite dįasiai augštai Tėvynės laisvės Vėliavą, o karžy
baigęs medicinos fakultetą, e)
tarnauti
Lenkijoje,
ne
Lietuvo
kinamas
grynai
teisių
keliu,
esąs
neaiškus;
kaip
ir
kokiu
9. " R y t o " draugijos gimna
gių galiūnų minių minios eis paskui jus, lieti kraują kovoje už
kokius kitus skyrius išėjęs auk zijoje Vilniuje buvo paskuti (ii mes nežinom^iek bus teisė būdu gali būti » Valstybės Ta je.
žmonių laisvę už Lietuvos Valstybę!
štesnėje mokykloje, f) kokia niais užbaigtais mokslo me tos ir pilnagalės tos savivaldy rybos galia amnestijos sutei
Taip pat lenkai nėra nieko
Siųskite savo sunūs, brolius ir vyrus į Apsaugos pulkus.
speeijalybė ir kiek laiko dar- tais 170 mokinių ir 21 mokin bos įstaigos, kokiu keliu ji su kiamos? Reikia dar pridėti užėmę. Iš pirmų šaltinių žino Laiminkite juos išleisdami garbingai pergalėti Lietuvos prie
I
me, kad ir Gardino lenkai nė šus arba numirti už Tėvynę!
"įstatymo keliu".
bavęsis, g) mokslo darbą, h) tojas, iš kurių tarpo 13 buvo sitvers. Pataisa atmesta.
ra paėmę: ir ten organizuoja
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA.
kur ir kiek laiko ir kokioje vyrų ir 8 moterys. Ta gimna
Prie § 16, kur be kitko pasa
Šilingas aiškina, kad tas
administracijos srytyje darba zija turėjo daug vargo su vie kyta : ' ' Teisėjai privalo mokėti klausimas turėjo būti išrištas si patys žmonės, tik spaudoje Kaunas, Bazarų gatvė, Nr. 12.
tai kitaip buvo nušviesta tam
vęsis, i) kokias moka kalbas, ta, nes trioba buvo permaža.
susikalbėti ir kitomis vietos laikinojoje konstitucijoje. Bet
tikrais tikslais. Tėra vienas
Neskubotieji paklausimai.
k) Šeimyna, 1) kur dabar gy
L. R. K. Labdaringos Sąjun
kalbomis (lenkų ir gudų), jei tuomet tas klausimas buvo ap
tikras
prikišamas
faktas,
kad
vena.
Nr. 7. Del santykių su kito
gos Centro Valdyba:
bylos dalyviai nemoka valsty eitas, nes amnestijų teisė pri
be
valdžios
žinios
vietose
da
mis valstybėmis ir del taikos
Įsakymas I aliai naudingas.
binės kalbos. Nemokantiems guli vyriausiai šalies valdžiai,
rosi jai priešingos organizaci konferencijos.
Dva. vad. kun. I. Albavičius,
Tikimės, kad ir Amerikos lie
valstybinės ir čion suTašytų o tuomet dar nebuvo žinios,
jos.
Tik
revoliucijos
metu
Ar Ministerių Kabinetas y- 717 W. 18th St, Cnkago, HL
tuviai gydytojai taip pat susiBešmeiždama Amerikos lie vietos kalbų duodamas vertė kas bus vyriausioji Lietuvos tai neišvengiame.
Lietuvos
Pirm. A. Nausėda, 1658 Wabanregistruos.
tuvių delegatus, išvažiavusius j a s " , prie žodžių "lenkų ir valdžia. Vyriausią valdžią turi valdžia tai žino ir pavojaus ra pranešęs ant anto ir neu- sia Ave.. Chicago, 111.
tralėms valstybėms faktą su^
Tat
2. Vilniuje prie Šv. Jono Europon dirbti tėvynės dar g u d ų " M*. Biržiška siūlo pri Tarybos prezidijumas.
nemato, nes yra visa padariu darymo Lietuvos Valstybėje
Vice-pirm. P. Veryfca, 4539 So.
gatvės X. 2L iš Lietuvių val bą, " L i e t u v a " sumanė pada dėti " i r žydų". Teisingumo jam ir tegali toji teisė pride- si, kad to nebūtų. Kas padary
Laikinosios Vyriausybės, ar Marshfield Ave., Chicago, 111.
džios ' ' R ū t a " įgijo dovanai ryti paliaubas su katalikų lai
Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437
ta — tai jau jos žinioje.
Ministerių
Kabinetas
jau
yra
namus su didele svetaine, di kraščiais. Tą sumanymą A. L, turėjo tris delegatus: Dobužį, būti viena tauta ir viena at
Klaustojas Tarybos narys nustatęs nuolatinių ryšių su ši- So. Pairfield Ave., Chicago, UI.
doka scena ir kitais kamba Tautinė (liberalų) Taryba ofi- Pakštą, Mastauską. Šį pas stovybė Paryžiuje. Kam ru pasisakė esąs Kabineto nura
Fin. rast. Alex Dargis, 726 W.
tųjų
valstybių
valdžiomis
ir
ar
18th St., Chicago, IU.
riais. " R ū t o s " draugija ten cijaliai
atsiuntė
Amerikos tarąjį liberalų-tautininkų lai pi tėvynės nauda, tas butų pa mintas.
yra
daręs
kokių
nors
priruo
Ižd. prof. kun. Pr. Budys, 2634
įkūrė kliubą visų partijų žmo Lietuvių (katalikų) Tarybai. kraščiai šmeižė remdamiesi sa gyręs mus Tarybos reikala
Į ketvirtą skubotąjį paklau šiamųjų žingsnių, kad busimo
W. M#-ouette Rd., Chicago, 111.
nėms. Sekmadienyje, 1 gruo
Šioji apsvarsčiusi sumany vo išradimais ir žiniomis apie vimą, kati jos dejegatai pasi simą — del krašto apsaugos
je taikos konferencijoje galėtų
džio, 1918 m., 4 vai. po pietų mą priėmė su sąlyga, kad li jo pažįstamus ir tt.
Tai-gi duotų po valdžia oficijalės lie sudarymo Kabinetai davė at dalyvauti Lietuvps valstybės
Iždo Globėjai:
įvyko visatinis buvusios " R ū  beralų laikraščiai, krovusieji neteisingai suka ' ' Lietuva' \ tuvių atstovybės.
Bet dien saką uždaromis durimis, nes atstovai
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th
t o s " draugijos susirinkimas apkaltinimus ant Amerikos sakydama, buk katalikų at raščiui " L i e t u v a " kitoki tiks tai kariuomenės paslaptis.
St., Chicago, 111.
Nr.
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Del
ryšių
su
Latvija
naujai valdybai išrinkti ir Lietuvių Tarybos delegatų pa stovai kaltino vieni kitus. Vi lai rupi. J i s nori, kad tie de
Juoz. Rupšiu, 4430, So. Mapleir
įgauni
j
a.
Skubotieji
paklausimai.
draugijos stovį aptarti. Drau sakytų viešai, jog tie kaltini limavičius nebuvo atstovas, o legatai nepaklausytų delega
wood Ave., Chicago, 111.
Ar
Ministerių
Kabinetas
rū
gijos atnaujintojai: Jonas Vi mai neturėjo užtektinų pama Gabrys nei atstovas, nei ka vusios juos tarvlK>s, dėlto tas
Nr. 5. Ar yra Munįsterių
Direktoriai:
pinasi užmegzti ryšių su Lat
leišis, Česlovas Landsbergis, tų. Po to ir katalikų lietuvių
Kabinetui
žinoma,
kad
jo
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dienraštis
suka,
buk
Tarybos
likas. Ką- Gabrys su VilimaProf. kun. Pr. Bučys, 2634 W.
vija ir Igaunija, joms savąsias
Antanas Rucevičius ir Bronius laikraščiai^ apsiima neužkabi
vičium prieš niųs delegatus reikalavimas esąs papeikimas šaukimas į visuomenę del pa
Marąuettę Rd., Chicago,' 111. .
Žilinskas.
nėti liberalų - tautininkų lai parašydavo žodį, kaip adata, ar apkaltinimas delegatams. rapijų komitetų įsteigimo, ne vyriausybės sudarius f
Kun. Ign. Albavičius, 717 W.
(Iš " L . A . " )
paduodamas
tikslesnų
nurody
Intrigantai
visuomet
taip
da
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tai iš t<v liberalų - tautininkų
18th St., Chicago, IU.
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kant Lietuvoje centralėn fi
liežiuviai priskaldydavo visą
Kun* F. Kudirka, 1644 \VabanRED.
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vietose
sukėlė
daug
nevienodu
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atsitikime.
Jausdami,
sia Ave., Chicago, IU.
nansų ministerijos valdybon t u v a " rašo ilgą straipsnį prieš vežimą. Apkaltinimai prieš
mo,
kenksmingo
krašto
tvarky
kad
iš
žmogaus
reikalaujama
Alex Dargig, 726 W. 18th St.,
24 gruodžio, 1918 m. tapo pas katalikus. Tame ^straipsnyje Mastauską visi buvo imti iš
P-nui A. Kazlauskui. Nuo įdė
yra atsižadėti savęs del tė mui, ir kad daugelyje vietų jimo Tamistos korespondencijos Chicago, IU.
kirta penkiolika asmenų. Be kas žodis, tai suktybė, bet du grynai liberalių šaltinių.
vynės naudos, jie pagundo tą Lietuvos piliečiai^ nepritarda jūsų ginčai nesumažės, bet dar Ant. Nausėda, 1658 Wabansia
to kunigaikštis Jonas Gedimi daiktai yra ypatingai minėti
Bet antras " L i e t u v o s " pa
žmogų: " T u neklausyk, tave mi parapijų komitetams, stei padidės, nors ji ir parašyta su Ave., Chicago, IU.
nas - Beržanskis - Klausutis ni.
sielgimas dar niekesnis. Tas
pažemina."
gia bezirkų arba valsčių ko noru taikyti susipykusius.
Juoz. Rupšis, 4430 So. MaplsTą
tapo pirmininku
komisijos,
Pirmiausiai " L i e t u v a " niųs dienraštis žino, kad neprigultikslą galima atsiekti tik gyvu wood Ave., Chicago, IU.
kuriai pavesta apskaityti ka "akredituoti atstovai savo ka- mingam žmogui sunku yra pa
Bergždžias yra darbas dirb mitetus ?
Tat
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn
rės nuostoliai.
Vietiniai tos blegramuose ir pranešimuose siduoti po kito žmogaus val ti išvien su intrigantais. Bet
Jei tatai yra žinoma, tai ką žodžiu, o ne per laikraštį.
komisijos įgaliotiniai yra P. nerimtai pasielgė suteikdami džia. Ova pasitaiko, kad kata del tėvynės naudos pabandy Ministerių Kabinetas mano da meldžiam dovanoti, kad korespon Ave., Chicago, IU.
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield
Bugailiškis .Šiaulių apskrityje, neteisingas žinias, skusdami likiškoji Amerikos Lietuvių sime i r to. Gal vaikų vaikai ryti, kad toks stovis nesukeltų dencijos netalpiname.
Aleksandras Žilinskas, Mari sava locnus d r a u g u s . " J u g Taryba iiori, idant jos dele ir kaltins nras, kad žinodami krašte netvarkos ir neskaldys P-nui P. Zaiavcckui. Netilps: Ave., Chicago, IU.
Jonas f etraitis, 4358 So. Washperdaug asmeniškumų ir nekultujampolės apskrityje, Juozas Pakštą ir Dobnžį Uberalai- gatai butų valdžioje oficijalių žmonių vertės mažumą, bet-gi tų visuomenės.
tenaw Ave.; Chicago, IU.
rinių išsitarimų.
Vokietaitis
Kauno
mieste, rautininkai niekino remdamie atstovų atvažiavusių iš Lietu susidėjome su jais. Bet rezo
Nr. 6. Ar žinoma Laikinajai
Juoz. J. Eiist, 4600 So. Wood
Juozas Petrulis, Rokiškio ap si Gabrio pranešimais.
J u g vos su įgaliojimais nuo užru- liucija padaryta. Jei libera Vyriausybei, kad vokiečių ma
St., Chicago, IU.
skrityje, Aleksandras Oznobi- didžiausias liberalų - tautinin bežinių dalykų ministro. Visi lų-tautininkų laikraščiui pri noma grąžinti iš Ukrainos per
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
ŠLnas, Gardino sryties rajono, kų šaltinis visoje jų karėje supranta, kad Paryžiuje nega pažins, kad jie berikalo kalti Lietuvą arti pusės milijono ka
burn Ave., Chicago, m .
P. Liudvikas Noreika, "Lietu prieš Amerikos Lietuvių dele li būti dviejų lietuviškų atsto no Dobužį, Pakštą ir Mastaus riuomenės? Kokių prieinouių
Anastazas Valančius, 1442 So.
vos A i d o " redaktorius, tapo gatus buvo Vilimavičius. Nei vybių, iš Lietuvos ir iš Ame
ką, tai " D r a u g a s " patylės a- Vyriausybė mano griebtis, kaxįl
49th Ave., Cicere, IU.
finansų viee-ministrų ir paties Gabrys, nei Viliinavirius nie rikos. Ir dienraštis "Lietu
••••«•
pie tų laikraščių ir jų parti apsaugojus kraštą nuo vokie
ministro pavaduotoju, nes mi kuomet nebuvo Amerikos Lie v a " supranta, kad negali bū
jos kaltes iki Taikos J£onie- čių netvarkiai grįžtančios ka
F U t K I f E K A U S TAUPY
nistras, kaip žinome, išvažiavo tuvių Tarybos delegatais. J i ti dvi lietuvių tautos, o turi
riuomenės įsigriovimo!
reneijai pasibaigiant.
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VALSTYBE5 TARYBA.

"DRAUGAS"
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LIETUVOS MOTERYS.

Žinios iš Lietuvos.
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Kas neduoda įvykti
sutarčiai.
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Pi ruiadienis, Kovo

10 1919
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Lietuviai Amerikoje.
CICERO, ILL.
L. D. S. susirinkimas.
Liet. Darbininkų Sąjungos
49-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus paaedėlyje,
kovo 10 d., vakare, Šv. Antano
par. svetainėje.
Yra labai
svarbiu reikalu, už tai prie
dermė v i w narių yra ant ši-

to susirinkimo atsilankyti
Valdyba.

mm n- iiims.

Dabar mušu. klebonas pra
J° rinkti ekstra mokesčius

nuo parapijonų, nes pavasarį
žadama pradėti statyti naują
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ALEX. MASALSKIS

AJTT P A K B A V U f O
garas, pigus, didelis t i n k a m a s i UuSernf.
Attflfcuikite: 1645 W * b a n « i i
Ave., Chicago. 111.

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS.

Vli-jPJiUJili.

zaro pasekmėms* gerb. klebonot* dėkojo visiems darbinin
kams už energingą darhaviinasi laike baaaro, gi kitiems už
atsilankyme ir parėmimą. Čia
reikia pridėti, kad ir pats
klebonas nemažai pasidarba
vo.
dė
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GRABORIU
Lietuvis
graborius.
Atlie
tos, v i s o k i a s
laMetnves Ne
pigiausiai. Tu
riu saro karabonus ir s o t o mobillua.
Taipgi dides
ne dalį grabų
patys dirbame.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

———

. Vakarėlis.
Š.
m.
kovo
29 d. salėje prie šv. Mykalojaus bažn. bus Lietuvių Moky
tojų Seminarijos
vakarėlis.
Bus vaidinoma...
"Katriiriė",
monologas *' Negyvas kūnas'',
po vaidinimo deklamacijos ir
dainos. Pradžia lygiai 8 vai.
V.

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apia
ką čia paaiškinsima, Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas b u panaudotu svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui.
Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugu" siun
čiamu per pactą. Nauja metodą ve kokia:
Kiekvienu skaitytoju, kurs gauna "Draugą" per pačtą,
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį,
ant kurio yra padėtu skaitytojo vardas, pavardė ir adresu. Be
aito tęn dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligSiol buvo
reikalingi tik vienai Administracijai Tie ženklai yra, pa*.,
tokie: 4—&-8; 2—26—9; 7—16—9; 1—22—30 ir t. t
Eą tos skaitlinės reiškia T Jos reiškia: pirmosios paeiliui
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
taip: d 3 8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai);

;

Pašalpa "Zollakui". Gauna
me patirtį, jog. V. Taryba pas
kyrusi gudų bendrovei "Zollak" švietimo ir labdaringiems
reikalams (prieglaudoms laiky
ti) 5,000 rublių.

bažnyčią. Gal but, kad neuž
ilgo Atholio lietuviai susi
CLEVELAND, OHIO.
lauks naujos bažnyčios.
Kovas 2 d. bažnytinėje sve
Gudų prašymas. Girdėjome,
Puikus koncertas.
tainėje klebonas surengė va jog gudų pedagoginė bendrovė
Sekmadienyj, 2 diena kovo, karienę pagerbimui darbinin- "Zollak" kreipsis į V. Tarybą,
1919, Lietuvos Vyčssj 25 kp.' kų, kurie dirbo laike bazaro prašydama duoti miesto namus
(buvusiąją gimnaziją) jų mo
buvo surengus puiku koncerte! Vakarienė buvo puiki.
Šv. Kazimiero dienoje (4 d. kyklai atidaryti.
Aemes svetainėj.
kovos) pas mus nebuvo nei jo
PUning&s uždarbis, Seiliaus
Visųpirma programo vedė
kio vakarėlio. Kaž kodėl nei vokiečiai• rinkdavo iš važiuo
jas, M. Šimonis, prakalbėjo i
viena draugija nepasistengė jančių j turgą sodiečių su mal
publika, pristatydamas p. A.
surengti. Čia yra ir L*. Vy- kom po 20 kap. nuo vežimo.
Sodeiką iš Soranton, Pa. ir šio
ėiii kuopa, bet šįmet ji dar Iiahar, nors visi mokesniai.
vakaro svarbą. Paskui L. Vynesurengė nei jokios pramo kaip girdėti, yra panaikinti,
ėių 25 kp. choras, susidedantis
gėlės.
tačiau tas pats ri*kikas (Vil
iš apie šimto dainininkų, pra
K. G.
niaus lenkas) aršiai pildo kaž
dedant programą, sudainavo
kieno pavestas jam pareigas
"(ivvuok, Lietuva'* ir "Liet.
NEYV HAVEN, CONN.
— stabdo vežimus, reikalau
Vyčių kareivių choro daina".
damas užmokėti. Gudresni, ne
Paskui p a s A. Sodeika, bari
Vasario 23 d., 1919 m., Šv. klausydami, pravažiuoja, dau
tonu, solo padainavo "Oi var
Kaz. par. choras buvo suren gumas gi kitų užsimoka.
ge, varge'' ir "Laivyne". Pu
gęs labai gražų vakarėlį, ku
Vienam iš tenai buvusių pa
blikai solo labai patiko. Pas
ris susidėjo iš įvairių dainų,
kui p-nia S. Greičienė solo pa
klausus, kas jį įgaliojo riukti
deklemacijų. Taipo-gi buvo
dainavo "Tžmigo žemė". Ji Miloštas veikalas "Prieš vėją •—šnibždomis atsakė:
1
delnų plojimu buvo priversta nepapusi", kuris taipgi gra
* legionieriams laikyti' \
atkartoti.
P a s V. Greičius žiai išėjo. Tai pasidarbavimas,\ Taip išnaudojami mūsų žmo
>
paskambino ant pijano "Noc- vietinio vargonininko, p. J. J. nės Dievas žino kokiems tiks
turne". Antru atveju L. Vy Saurirfo.
Mūsų parapijinį lams.
čių choras sudainavo "Ko liū chorą sudaro iš gabiausi s jau
di sesele" ir "O Lietuva", ku nimas, kuris sykiu su gerb.
MT7SŲ DRAUGIJOS.
rios puikiai išėjo.
P-nia S.
, .vargonininku daug darbuoiaureuneiie antru atveju padai- .
l'aškai. Bendromis kunigų ir
navo solo "Šienpjovio daina"
šiaip vienybe mylinčių inteli
Per Laisvės savaitę tas cho
ir p. A. Sodeika "Svint auš
gentų pastangomis, Vaškuose
relė", gi antrą iš operos "To- ras buvo surengęs net keletą Įsteigta Pašalpos draugija.
reador", kuri publikai irgi vakarų, bei koncertų Tautos Ji laiko, kol ,kas, 30 vargšių,
Taip-gi ir ki
labai patiko. P a s V. Grei Fondo labui.
duoda valgio, drapanų ir butų.
čius paskambino ant pijano toms katalikų draugijoms nie Pavargėlius šelpia parapijo"Taika ant visados", o p-nia kuomet Beatsisako patarnauti. nai, skirdami po 3 svarus gru
S. Greičienė padainavo solo Prie to reikia priminti, kad dų nuo kiekvienos valdomos
'*Čigonų meilės daina". Pas mes turim darbštų ir energin dešimtinės. Kas turi mažiau
kui duetą '* Skambančios sty ga kleboną, kun. V. P. Kar- 7 dešimtinių, sampylo neduo
gos" oadainavo p. S. Grei kauską, kuris sutartinai su vi da. Jei visi atiduotų po tokį
čienė ir p. A. Sodeika. Duetas sais par api jonai s ir draugijo maža, indėlį visi sugrįžėliai ir
publikai taip patiko, kad del mis darbuojasi, o ypač su Tau vietos vargšai butų sotus, ir
nų plojimui nebuvo galo. Tre tos Fondo 58 skyrių. Gerb. bolševikams nebebūtų vietos.
čiu atvejų L. Vyčių choras pa klebonas ir pats aukoja ir ki Pilvas ~ didysis "bolševikas".
dainavo "Lėkk, sakalėli" ir tus ragina aukoti ir dirbti
Jaunimo kuopa laiko parapi
"Lietuvą".
Chorui akompa naudai tautos ir bažnyčios.
nį knygyną.
Geriausios kloties!
navo p-lė Ona Skunskiutė, ku
Yra ir Vartotojų draugija
ri muzikoj yra išsilavinusi ir
Choristas.
daug triūso padeda del L. Vy
ir Krikščionių demokratų sky
čių 25 kp. choro.
rius, Amžinojo ir 'Gyvojo Ro
ROSELAND, ILL.
žanėiaus dr-ja.
Žmonių buvo pilna svetaine
Nekartą mums tenka nuva
— gal apie aštuonis šimtus.
A. Arškietis.
Tai gal dar pirmas toks pui žiuoti į kitas kolonijas,kuomet
kus ir įspūdingas koncertas jos surengia vakarus. Žinoma,
MŪSŲ MOKYKLOS
buvo Clevelande. Pelno kuo daugiausiai vakarus rengia
pai nemažai liks. Nuo šio vyčiai. Ir visi žinome, kokie Daukšiai, Švenč. J>aukšių so- M
koncerto $o0 yra skiriama del indomus būna jų vakarai. Iš džius-pirmasis visoje apylin
*k Vyčio'
spaustuvės.
Didi girstam tai ne nuo vieno, kaip kėje Švietimo žvilgsniu. Moky
padėka L. Vyčių 2o kp.. o ypaė vyčiai dirba ir kaip pasekmin tojauja A. Jurgelaitė.
choro nariams, už jų darbštu gai jie veikia.
Tai reiškia
Madz'uumiy ten pat. Sulau
mą. Taipgi padėka p-niai S. vyčiai turi vardą.
kėm naujos mokytojos. Mokyk
Greičienei, vienintelei ClcveKovo 2 d. teko nuvažiuoti i la vedama pavyzdingai p-lės
lando solistei, p. Sodeikai ir p. L. V. 8 kp. vakarą RoselanMaldžiunytės, darbščios lietu
Greičiui, kuris taip puikiai iS- dan, III.
Vakaras prasidėjo vaitės.
lavino chorą.
Clevelandie- valanda ir puse vėliau, negu
Elnias.
čiams tas koncertas ilgai pa buvo garsinta, bet tat ne svar
liks atmintyjp, taip-gi ir po bu. Lošė "Katriutę". Loši
Krikianka,
Melagėlių par.
nios S. Greičienės švelnus, iš mas išėjo nekaip matyt, kad
Garbus Krikiankos savininkai
lavintas balselis.
Clevelando artistai nebuvo tinkamai pri
Maidžiunai įsteigė mokyklų.
vyčiai daugiau rengkit tokių sirengę.
Gaila, kad klebonas, nors lie
koncertų.
Bet labiausiai vakaro skonį tuvis, saldžiai miega h* nieko
Po programų i prasidėjo šo gadino betvarkė .svetainėje. neveikia. Mokytojauja žymus
kiai, kurie tęsėsi iki vėlumai. Laike lošimo trnksi&o buvo šviesos platintojas J. Rimše
Viešnia. užtektinai. Tie vaikai dau lis.
; Artojas*
giausiai prie betvarkės prisi
ATHOL. MASS.
dėjo. Prie jų ir paaugę vai
kėzai (nevisi Hatuviai) laike ma, jis parašys nebūtus ir
Kovo 2 d. gerb. mūsų kle lošimo kitame svetainės gale neregėtus daigtus. Bus ir
8-tai kuopai negarbė ir visai
bonas išdavė atskaitą iš atsi "kitą veikalą lošė".
buvusio parapijos bazaro, ku
Žodžiu sakant, vakaras ne U Vyčiu oragnizacijaį nors
ris grynp pelno davė arti 17 įvyko toks, koks turėjo įvykti. organizacija ir bus nekalta.
Todėl patariu, kad 8 kuopa
šimtų dolierių. Reikia st«bėJeigu tame vakare buvo
ties, kad tokioje mažoje kolo koksai "raudonasis" ar lais saugotus visokia trukšmu. Vy
nijoje, kaip Atboiis tįek pel vamanis (ir galėjo būti), tai čiai visi turi laikytis tvarkos.
Korthsidietis.
nyta Pasirodiius tokioma ba- ka jis galėjo pasakyti. Ža<*-

Parsiduoda pieninyčia ( m i l k s t o r e )
geroj vietoj tarpe lietuvių; išdirbta
per 12 metų. P a r s i d u o d a is priežasties
mirties m a n o
žmonos.
Kreipkitės
šiuo adresu: 160 E . K c n s i n g t o n Ave..
Chicago. 111.

2 — 2 6 — 9 (reifikia: vasario 2 6 d. 1 9 1 9 m . ) ; 7 — 1 5 — 9 :

PAIEŠKAL

Stenografės Merginos
arba Vaikino

DideU gera extra uždarbį turėtų,
kad mokėtų lietuvišką muziką ir dai
nas, kur vakarais galėtų pamokyti
Lietuvių Ūkininkų vaikus Muzikos ir
Dainų. Atsišaukite ant adreso:
A. /Kiedis,
Peoples State Bank Building,
Scottville, Mich.

Telefonas Haynmrket S144

labai geroje vietoje, 1744 So. Union
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DR.A.A.R0TH,

įįm

EXTRA

3109 So. Morgan Street

REIKALINGAS SAVININKAMS
Lietuvis kontraktorius. D e n g i u viso
kius popierinius s t o g u s ir taisau su
nūs.
D e d u rain paipas, dirbu blekinius 1 į m i n u s , dedu blekines lubas —
— v i e n u žodžiu išdirbu visokius sto
g u s ir visokius blekinius darbus.
D a r b u s užimu visose dalyse Chicagos.
Darbą atlieku atsakančiai ir
duodu gvarantiją.
K a m tokis ž m o 
gus reikalingas,. kreipkitės
L i t h u a n i a * Kod R o o f m g Co., a n d
S h e e t m e t a i W o r k s , 2HMJ W . 2 4 t h St.,
Tel. Canal 4802.

CHICAGO, ELUMOIg

Paieškau savo sesers Joanos Ivanaus
kaitės. P a e i n a iš ŽagaiČių k a i m o R a 
seinių pavieto, Aleksandravo valsčiaus
K a u n o gub. Prieš karę jinai g y v e n o
269 K K e n n e y St. N e w a r k N.J.
Busiu begalo dėkinga sesutei jeigu
atsišauktų, ir v i s i e m s t i e m s kurie jos
naująjį adrosy. m a n priduotų
Mrs. M A R Y J U K N E V I C H
Box 412 B. H i g h l a n d Ave.
\Vau\vatosa Wis.

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

» i » » » « « « » « » w » » » « i

Dr. M. Shipnicki]
Tetefc
Valandos:—8 iki I i ifi ryto;
8 po pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 8 ikt S vai.
H=3
» —

Dr. G. M. GLASER

JJ.10.-Ii-
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Dr. A. K. RUTKATTSKAi
Telefiaas McKinley t f ! 4
GYDO VISOKIAS LiOAS . .
8457 Stmds Wmt**m Boerfeoravi
Kampan W. *'-toe gatree

t.

Įf. J T ' g !

Girtuoklio Išpažintis

— * - *

I V. W. RUTKAUSKAS,

Sita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend
rovės laida. Turi 59 puslapius.
i

ADVOKATAS

20c.

Veda Bilas Visuose Telomaoee
Ofisas Didmlestyj:
89 W. WASHTW GTOW STRRE7I
Sjunbaru «Ot
Tel. Central 8*78
Ofisas ant Bridfeporto
SSOS SO. MORGAH STREET
TtL Tardą 788
S U W. 8*rd 68.
Tel Tardfl 4881

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Daudelį jų įmautiems nuleidžiamas žymus nuošimtis.
"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų.
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti,
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti
savo klaidingą gyvenimą.

<••>!

>mĄ

šita knygelė ypač rekomenduojama musę gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.
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DR. S. NAIKELIS

Reikalaukite tuojaus.
dinta.
' '

E
E
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Ave.
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliomis 10—12 a. m.
Phone Drover 7842
Cicero office
4847 W. 14th SL,
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut.

Nes abribuotas skaitlius atspaus
»

Adresuokite:

"DRAUGAS" PTTBLISHING CO.,
1860 WEST 46-tfa STREET,
CHICAGO, ILL.
-

s#

Mokykis Kirpimo Ir Designlng
Vyrišku ir Moteriška AĮiiŽdaf^i
Mūsų sistema ir ypatiškas mokialmas parodytus jus žinovų į trumpa
laika.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-desigeing
ir siuvimą
skyrius, kur mee nuteikaiuM »ra>888V
ka patyrimą, kuomet pįt mokysitia
Elektra varomos masiaoa » a a « šla
vimo skyriuose.
Jųs enate nžkviečiaml apleakstl Ir
pamatyti mūsų mokyklą bile Laiku —
dieną ir vakarais ir g&ntt spacWaU».
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Juau. m i t 
rą — bile stailes arba dydšlo, kr bi
le madų knygoa
MASTER DESIGHTJTG SCHOOL
i. F. Kasnicka, PerelėOam
r
5 118 N. L A Salia gat., prieš CtW Bali
A*sifiauLu S&L *-to
™" RezidciA^^M ».«« v*. t,<>ai tot, ^
5
_
Phone Prospect 8585
=
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Tel. Drover

7042

Dr. C. Z V eželis
Nusipirk Naują Knygą

"Marijos Mėnuo"
arba

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
4712 SO. A S H L A N D AVENLTB
arti 47-tos Gatvės.

a Tai. vakare. KadeUomta a Ha lfl

amUHUUyilllllllUIllIHIlHIHHIilNUIIHl

4MB 8. i i M a m l Ava. 1888889. 47 K
Telefonas Yards 4817
Telefonas Boulevard 8417

JOSEPH 0. WOLON
Lietuvis AdvokatM
S t BO. IiA

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI
apie
MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC.
* Surinko kun. M. I. D—as.

SAIAJB

Ur« Ai R. oiBIDSmlIlI I i DI
AKITT

l
f

BTKKBCT

Gyvenimo Tel. Hnmboldt VI *
Vakareis 8*11 W. SSad Street 1
Vai. Rookwell 8288
CHICAGO, IL.L.
I

imiiiiiiiiiiiiiiii

Užsakymus su pinigais adresuokite:
SACRED HEART RECTORY,
P. O. Bex 73,

IIIUIIIIIIIItHlliBf
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Telefonas Ptillman 68

SIVER CREBK, PA.
••^

GYDYTOJAS IR
CHIRT3RGAS
Ofisas 11712 Mlchlgan Anb,
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1
Iki 2 po pietų — 8:84 Iki 2:88
vakare.
Nedėliomis nuo 12
iki 11 išryto,
•»*»2t

I>.M.T.StrikoVis
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1722 W. 47th St., Chicago, 111.
Ofiso Telefonas Boulevard 144
Namu Tel. Seetey 420
>t«k

SPECIJ AIiI8»AB

r&tarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 8 ii ryto iki

DR. W. A. MAJOB

Kaina tiktai 50 centų

1

P r a k t i k u o j a 27 metai
Ofisas 3148 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St., Chicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8
iki 8 valandai vakare.
N e d ė l i o m i s nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687

I'aieškau m e r g i n o s ar m o t e r i š k ė s
prie n a m u darbo.
Gera užmokestis,
gerai merginai ar moteriškai^ Meldžiu
tuoj atsišaukti sekančiu adresu:
Mrs. A. BARTUŠEVJČIENĖ
4713 So. Ashland Ave.,
Telefonas Yards 2109

S5S
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiim
Recld. 9SS So. Ashland Blv. Chloage

are., prie pat lietuviškos bažnyčios
vienoje iŠ didžiausiųjų lietuvių kolo
nijų Chicagoje. U i abudu tiktai $22M.O0. Savininko adresas: 1?33 So.
String«t., Chicago, Iii.

Bale adreso bus pažymėta: 1—2—20. T u reikš, kad jis pa*
kvituojamu Ugi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės
pusei metų, ant adreso atru: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio
10 d., 1919 m.
Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus
bus parankamu ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams.
Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus.
Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prasėtai pranešti mums apie
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsima.

•"

J

Rusas gydytojas ir chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
• a l k ų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 1854 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 969S
VALANDOS: 10—11 ryto S—I po
EXTRA!
Parsiduoda pigiai 2 mediniai namai pietų 7—8 vak. NedėDomla l t — l t d.

liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena
1920) ir t. t.
Taigi nuo &iol Sitais ant adresų ženklais skaitytojai bus
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį.
Kas, pav., atnaujins ui dienraštį prenumeratą visiems

Kaina tik

DnMn

*•.

mokančio Lietuviško ir Angliško raš
to j Real Estate ofisą; gera mokestis
ir pragyvenimas pas lietuvius gražia
me lietuvių Ūkininkų Kolonijos mie
ste.

(reiškiaT

m e t a m s p r a d ė j u s sausio 2 d., 1 9 1 9 m., tasai g a u s laikraštį

3807 AUBUEH A V I .

M. IEO mm

-•81

1222 So, Heieeod a ą ,
Kalba lietnvifikaL latviakal
ir 1 sšlfcan
Valandos: 18—II rytą:
T a i Canal 4887
• • • • • • • » • • m •••

m i i p i m

ŠIAUČIĮJ ATYDAI.
2 vartotos Singer pateh masines, ge
riausiam stovyj, viena Finisber ma
šina, Jacks ir kiti Įrankiai turi būti
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime
pilną eile visokios čeverykamsskuros.

K. KAPLAN & SONS,
4606 So. Ashland Ane,
Chicago, Illinois.
Telefonas Tarife 2444.

Pir*n«di«ftx*,, Kovo 10 1919
".,
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IŠ CHICAGOS LIETUVIĮĮ
KOLONIJŲ,

du darbavosi Šv. Kazimiero
dratfgijos vardu, prigulėdami
prie 60-to Tautos Fondo sky
i * » • » m*
Naujos misijonario, kun. V. Kulikausko verstas trijų veiksmų, šešių atidengimų
riaus.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. SUAREŠTUOTAS SU PABĖIŠ NORTH SIDES.
dramos.
Aukojo:.
GUSIA SVETIMA MO
T. Vasiliauskas 7 dol.
Pirmadienis, Kovas 10 d.,
TERIMI.
Po 5 dol.: A. Stankauskas,
Utarnmke, 4 d. kovas, drau
40 kankinių.
Iš Ėxport, Pa., andai Clii- gija Šv. Cecilijos laikė mėnesi F. Vaičkus, A. Pocius, J . LaišAntradienis, Kovas 11 d..
cagon atbėgo John Rezzardi nį susirinkimą, įr. Mykolo pa konis, J . Šūkis, B. Šurkus.
Konstantinas.
Kun. P r . Buėys $3.50.
Visųpirsu Stanleyo Donlieffner mo rapijos svetainėje.
N. Venckus 3 dol,
terimi. &itn namie paliko S ma svarstyta draugijos rei
PATEISINA BOLŠEVIKUS. vaikus ir vyrą iš išdume su kalai, paskui buvo išduotas
Po 2 dol.: M. Bartus, J .
raportas iš parapjjos susirin Klumbas.
"burdingerium".
Po 1 dol.: J . Saeparka ( ? ) ,
Sako, Rusijoje nesama laisvo
Apleistas vyras surado savo kimo, kuriame buvo nutarta,
Prie So. Honore ir W. 48tos Gatvių
rengia
bazarus.
Draugija
nu
J.
Ei
Evaldas,
{3.
Danto,
A.
sios meilės.
moters ir ^burdingieriaus''
1
Pradžia 7:30 vai. vakare.
pėdsakais. Atsivijo jis jiedu tarė nupirkti Siuvamąją ma Dapkus, V. Tatulis, A. Dap •
' Veikalą perstatys L. Vyčių 36 k p . (Brighton P a r k o ) artistės-iru-gėjos.
Perstatyme
dalyvauja
šiną 'GO dol. vertės. Bus pa kienė, J . Klumbis, F . BurneiChieagoje vieši rusu profe Clucagon ir cia suareštavo.
19 margaičių. Drama—Dosenzano Mergelė—yra begalo graži su trimis apsireiškimais. Aniolu, sv.
lis, J . Vaitkus, P, Tumasonis,
P a n o s JCfarijos i r š v . t ' r š u l ė s . š v e n t a s g i e s m e s : š v . M a r i a i r k i t o s ' b u s g i e d o r a o s s u v a r g o n a i s .
soriau* Lomonosovo žmona.
Abudu pastatyta prieš fedt>- daryta 1G0 serijų.
Tiklėtus galima gauti " D r a u g o " redakcijoj ir pas visus f.. V. 36 kp. narius.
Ši draugija žada padaryti A. Bunslaukis, J . Tatulis, J .
Raiša
Lomonosov.
Kuomet ralį komisijonierių, nes buvo
Rusijoje kituomet buvo augš- kaltinamu už Manu įstatymo bazare 1,(XX) dolierių. Draugi Rakauskas, R. Jurksas, L.
jos pirmininkas p . J . Navic Budris, V. Grakauskas, J . Ka
tvn iškilęs Kerenskis, jis Ame- peržengimą. ,
Tikon pasiuntė
geležinkeliu
Bet DonhetTiier stojo prieš kas plačiai aiškino apie baza- belis, J . Samoška, B. Sanioš- klinbo priklauso apie trečda
misiją. Ton misijon inėjo ir komisijonioriu ir savo moterei rą ir pr*ašė, kad draugijos na ka, P . Gailius, J . Jasaiiis ir lis narių, kurie yra ir nariais
Liet. Vyčiu taip pat, tada bu
profesorius Lomonosov. J i s čia dovanojo prasiiengimę, bi tik riai bei narės aukotų daigius, P, Krameil.
•Iš DIEVO APVEIZDOS
Po 50c.: V. Klimas, ,1. Le vo užklausta, ar-gi Liet. Vy
atkeliavo su paminėta savo jinai sugiyžtų pas vaikus ir kad tik tas bazaras parapijai
VAKAPLTOS.
penki dolieriai yra priimti čių 13 kp. ištikro taip mano,
atneštų
pelno.
žmona.
liautųsi ateityj ką panašaus
jiems
" D r a u g o " redakcijoje ir pa kad L. T. K. "Lietuva''
Raiša Lomonosov tvirtina, padaryti. •
Paskui buvo skaitytas laiš
Labdariu Sąjungos 4ta Kuopa
siųsti Tautos Fondo iždinin kenkia. Jeigu taif), ar minė
jo£ bolševikai niekur neprave
kas
nuo
L.
Vyčių
Chicagos
Komisijonierius ją paliuotoji kuopa arba jos nariai ga rengia vakarą nodėlioj, kovo 10 <1.
kui.
dė .jokios laisvosios meilės. A- savo. Vyras nusivežė moterį Apskr. su užkvietimu j reti
li ta. prirodyti, tada nariai, H. m.
Redakcija.
23 metų amžiaus mirė kovo 6
not jos tvirtinimų, seniau Ru namo.
namąjį vakarą. Laiškas pri
Kas
turit
paėmę
serijas
dol
par
priklausantieji prie kliubo ir
dienų, 1919 m., 8 vai. Paėjo iš
sijoje nebuvę civiliu šliubų.
l>ot ^ b u r d i a g i e r i u s " padė imtas.
PASISAUGOKIT.
davimo
atsiminkit,
kad
jau
trum
prie Vyčių, atsakė, kad nieko
Kauno. gub.,. Raseinių, pav.
Šliubai priklausę vieni i k baž tas po $r>,000 parankos. Lau
Paskui lapo perskaitytas ki
pas
laikas.
Kurie
turit
išparda
Visi jau gerai žino, kad da tokio panašaus ant vyčių su vė malonėkit atnešti, susirinkimai! Kviedaitės parap. Atvežtas į
nyčiai.
» kia ji bausmė už moterių vi tas laiškas nuo Chicagos Lab
sirinkimo arba k u r kitur ne
Amerika 3 metų.
Paliko di
Bolševikai tad ta privilegi liojimą ir vežiojimą po kitas daringos Sąjungos su prašy bartiniu laiku Chicagoje plėši
Panedėlio
vakare
kovo
10
d.,
š.
m.
buvo kalbama, ir kad šitoji
deliame
nuliūdime
motinų
ją nuo bažnyėių atėmę ir pas valstijas.
mu, kad draugija pataptų nuo kų y r a tiek, kiek gal niekad korespondencija neturinti nie P>us kuopos mėnesinis susirinki
Barborų.
kelbę" visur civilius šliubus.
latine metinių mokesčių mokė nąbuvo. J i e praeivių apkrau ko bendro su vyčiais. Cm y- mas ir serijos bus priimamos.
Rusų juokų laikraščiai tuos PAVOGĖ MONEY ORDE toja.
Šia.me susirinkime malonėkit su
Nežiūrint, kad draugi- sto kišenius kai-kur net ir die- ra keno nors asmeniškas pik
Laidotuvės atsibus panedėli
nomns.
civilius šilubus pavadinę lais
RIŲ BLANKAS.
gija jau yra Lab. Sąj. garbės
tumas arba noras katalikiškas sirinkti kuo daugiausiai, nes bus 10 k o v o / 8 : 3 0 iš ryto iš švl
Antai vienas iš mano pažįs
vąja meile ir iš to pakilęs
narė ir 1918 m. y r a įmokėjus
draugijas supjudyti tarpe sa reikalingi darbininkai del rengimo Jurgio bažnyčios į Šv. Kaživisas trukšmas ne tik Rusijoj,
Valdyba
Nesenai jaunas vvrukas su 100 dol., bet sutiko palikti ir tamųjų grįžo iš darbo 7 vai. vęs, arba užkenkti jųjų ge vakaro.
wiero kapines.
bet ir Amerikoj.
mergina apsukriai pavogė 185 metinių mokesčių mokėtoja. ryte iš State Lines Car Shop, riems tikslams. Visa tai šal
Velionis prigulėjo prie Liet.
Hammond,
Ind.
Beeidamas
money
orderius
iš
vaistinės
po
Nutarta iš kasos duoklės, ko
Taip Raiša Lomonosov gina
. s. h. n. K. A.
Vyčių 16 kuopos ir Šv. Marti
tai ir rimtai apsvarsčius, nutar
sutiko
žmogų,
kuris
paklausė
kia jai pripuola, neimti, bet
ir pateisina bolševikus. Aišku, nuin. 5759 Broadway.
Clricagns Apskričio nariams
no draugijos.
ta išrinkti komisijų, kuri at
kur
buvo
ir
kur
einąs.
Pas
Dabar pasirotlė, kad tie mo padaryti rinkliavą tarpe na
pranešimas.
kad jinai su bolševikais susi
sakytų per tų patį dienraštį
Visi giminės i r pažįstami yišsitraukė
revolverį,
giminiavusi, kad bolševikai ney orderiai jau imta išmai- riu. Tam tikslui tapo išrink- kiau
" Draugų''
Vyčio
neteisinŠiuomi pranešu gerbiamoms ra kviečiami dalyvauti laido
rankas
liepė
pakelti
augštyn
ir
jai artimi draugai, jei jinai nyti kaikuriose vietose Oliiojta komisija iš keturių ypatų.
pagrobęs nuo žmogelio v i r g ! « i w n s užmėtinėjimams.
Sus. L. R. K. Am. Ohieagos Aps tuvėse po num. 928 W. 35 PI.
juos užtariauja ir pateisina. valstijoj.
Ant galo buvo pranešta, kad
Kad Liet. Vyčių 1S kp. yra kričio kuopoms, kad sulyg nutari
{/. visus money orderius Labdaringoji Sąjunga rengia penkis dolierius^ pabėgo.
Matyt, vis d a r randasi to
Apie tų vietų vienoj pusėj daug'pasidarbavus del tautos mo paskutinio Ajy. susirinkimo, se
kiu asmenų, katrie mano savo jie gali surinkti $18,500 dau- vakarą, o0 d. kovos, š v . Jur
labo, tai tiesa, bet-gi Lietuviš kantis susirinkimas privalo atsi
yra gražus ųžuolynas, gi- kitoj
tvirtinimais suklaidinti visuo •n ausi a.
SV. ANTANO DRAUGIJOS
gio
pa
lapijos
svetainėje.
Pa
«
kas Teatrališkas kliubas " L i e  būti Ifi d., kovo. šv. Jurgio parap.
mene. Galima, tiesa, visuo
ADMINISTRACIJA,
liet federaliai agentai, rasi, tarė , kad visi nariai atsilan prekinių vagonų jardas. Be- t u v a " , kaipo daug senesnė Kuopos malonės išsirinkti delega
mene suklaidinti viena karta, anksčiau
Waukegan, 111.
sumedžios
tuodu kytų į tą vakarą. Be to drau abejonės tenai randasi ir plė draugija, y r a daugiau nuvei tus.
kita. Bet negalima jos klaidin paukščiu ir pakirps jiedviem gija nutarė surengti balių lap šikų iittUs, kurie praeivius
kusi ir lietuvių katalikų vi
Kurių kuopų susirinkimai ne Aleks Jankauskai — pirm.
užpuldinėja.
/
t a visuomet.
kričio antrą nedėlią. A. N.
sparnus.
suomenei pasitarnavusi, to p. atsibus pirm Apskričio, tai kuo
919 — 8th S t ,
V.
Nes kasgi čia tikės LomoVytis užginti negali. L. T. K. pų valdybos malonės tame pasi Antanas
Taučas,
Vice-pirm.,
IŠ TOWN OF LAKE.
nosovienės tokiems
aiškini SAUGOTIES SMARKAUS
Sis susirinkimas bus la
1125 So. Lincoln St.
" L i e t u v a " nėra tik vadina tarti.
ORO
TRAUKIMO.
mams? J u k socijalistų progra
Iš TOWN OF LAKE.
N
mas katalikiškas, bet v r a tik- bai svarbus; bus svarstyta labai Ant. Semaška — raštin.
Moterys darbuojasi.
moje svarbią vietą užima lais
svarbus dalykai.
••
1408 Lincoln S t
L. R. K. Moterių Sąjungos Neteisinga korespondencija. rai katalikiškas taip pat kaip
Saugoties sušlapti kojas.
vosios meilės klausimas. Šiaip
B. Jakaitis
Ant. Bakšys — iždininkas,
ir L. Vyčių Organizacija. P.
21 kuopa laikė mėnesinį susi
paprastieji socijalistai (men
" D r a u g o " 38 num., šių me
1327 So. Victoria St.,
4<
Apskričio pirm.
» Toks perspėjimas paskelbta rinkimą, vasario 28 d., Šven
pseudo
Vytis"
netiesų
sako,
ševikai), turėdami valdžią, gal
L. Bakšis, i*in. rast.,
sveikatingumo
komisi jonie- to Kryžiaus bažnytinėje sve tų, Vietinėse žiniose tilpo ko kad Kliubo nariai kenkia L.
to klausimo nebūtų išrišę vie
respondencija; po kuria buvo
1331 So. Park Ave.,
riaus Dr. Robertsono.
Pranešame
plačiai
kataliky
Vyčių
kp.,
L.
T.
K.
"Lietu
tainėje.
Susirinkimas buvo pasirašęs " V y t i s " . P-as Vy
nu užsimojimu. Nes jie butų
Iždo globėjai:
Komisijonierius praneša, jog -ana skaitlingas. Taip-gi atvisuomenei kad 25 d. Lapkri
v
o
s
"
nariai
netiktai
kad
ne1. MakuSeviee,
pagalvoję apie to pasekmes.
tis neteisingai apkaltino daug
influenzos epidemija ir plaučių si'ankė ir naujų narių, kurios
čio
įgaliojome
p.
A.
Petkevičių
2. P. Kazdeleviče,
pasidarbavusių lietuvių visuo kenkia vyčių veikimui, bet, vy
Kas kita yra su soči jai istais uždegimo liga ir vėl ima
atstovauti
"Draugo"
reikalus.
pri įrašė prie Moterių Sąjun menei
Maršalkos.
draugijų.
Kadangi čiams prašajit, visada pagal
bolševikais. Tie savo progra smarkiau siausti Chicagoje.
Pr. Dapkus,
Sekančios prisirašė: A. daug laiko praėjo nuo to lai savo išgalės, prigolbsti, net ir Jam pavedame priiminėti pre
mą pildo su visu padūkimu. Sveikatingumo biuras rapor gos.
M. Galinis.
Ručinskienė, P. Liekienė, E . ko kaip korespondencija tilpo tie nariai, kurie prie vyčių vi numeratas, steigti agentūras,
be jokios atodairos.
tuojama vis daugiau susirgi Nbvickienė, Z. Bridickaitė, Z.
pardavinėti šėrus ir knygas ir Pranas Bujanauskas, — organo
ir jau skaitytojai gal pamiršo, sai nepriklauso. K a s priklau
Laisvoji meilė, kurią bolše mų ir mireių.
prii, 1112 — 10 S t
Drutinaitė, O. Petronueiutė, O. taigi Čia ir pakartosime tų ko so prie L. Vyčių a r kitų orga kolektuoti užsilikusias skolas.
vikai savo valdomose vietose
Pr. Kapturauskaa, Knygius.
Komisijonierius
perspėja Juraškienė, E . Virkauskienė,
"Draugo" Adm.
nizacijų tai mes visai nesirupirespondencijų žodis į žodj:
paskelbė, y r a juk vienas iš žmones, kad jie apsisaugotų
nam, bet kad kliubų valdytų
Matote, kaip M. S. 21-ma kp.,
svarbesniųjų " p r i n c i p ų " so j>ersišaldymo. Gi ypač smar
Iš
Town
oi
Lake.
kokie " N a u j i e n ų " gizeliai, tai •sniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
žymiai auga narių skaičium.
cijalistų mokslo.
kaus oro traukimo ir kojų su- Po Naujų Metų narių skaitlius
Liet. Vyčių 13 kp. daug jau visai bjaurus prasimano
šlapimo. Nes nuo to dažniau .padidėjo 25 narėmis. Tat pa yra pasidarbavus geriems mas ir neatleistinas " V y č i o "
NEPALIKITE SKALBI
sia prisimeta tos ligos.
tikslams taip ir tautos rei prasižengimas. Ant galo ko
rodo, kad miisų moterys dar
NIUOSE ŠPILKŲ.
kalams. Čia randas ir kliu- respondentas sako,
VARGONŲ KOMPANIJA
E
"jeigu
buojasi. • Dabar kuopa rengia
VAIKAI IR KRUTOMŲ PA si prie milžiniško vakaro, ku
bas, vadinamas katalikiš kliubas nesuvaldys savo na
Mrs. Briilget A. Keating,
VEIKSLŲ TEATRAI.
kas, vardu: Liet. Tetatrališ rių, tai mes vyčiai turėsime
ris įvyks pirmą nedėlią po Ve
Dirbęjai ir statytojai
5004 Wentworth ave., skelbė
kas kliubas, tas kliubas taip gintis smarkiau", Kų p. " V y - =
lykų.
Statys scenon " J u o 
Chicagos universiteto socijaskalbinius pas Eli Rysdon, \4V>
pat užsiima lošimu teatrų, t i s " nori tuomi pasakyti, v i - | |
doji Sumietė , \
Tikietai jau
logijos
profesorius
Burgess
West 65 gat. Skalbdama mo
bet, kada vyčiai paima ko sai negalima suprastj. Mes-gi'5
pardavinėjami, kuriuos gali
teris su špilka, kokia buvo tvirtina, kad Chicago je vaikai
kį veikalų lošti, tada kai- Lietuviško Teatrališko Kliubo | |
ma gauti pas kiekvieną vie
skalbiniuose
įsidūrė
vieną bažnyčių lankymą pakeitę kra
kurie kliubo nariai kenkia " L i e t u v a " nariai prašome jo i
tinės kuopos sąjungiete.
tomų paveikslų teatrėliais.
rankos špilką,.
jei ne veiksmais, tai nors daugiau neteisi ngų korespon
Susirinkime
kuopos
reika
Iš 100,000 vaikų, lankančių
Pasekmėje piršte žaizdelė
liežiuviu. Prie vyčių pri dencijų nerašyti, o jeigu nesi
lai
buvo
gyvai
svarstomi.
Nu
prisimetė, užsinuodijo kraujas įvairias mokyklas, pusė labklauso kunigai,
daktarai, liaus, tada mes paieškosime
tarta
prisidėti
prie
Katalikų
ir prisiėjo nupjauti pirštas. jaus užimti teatrėliais, kaip
advokatai, ir moksleiviai ir teisybės šalies įstatymuose.
Vienybės
ir
bendrai
darbuoNuo to kiek nukentėjo ir pati bažnyčiomis. Teatrėliai daug
šiaip inteligentai.
Užtai
Ant galo prašome, kad tų ne
ties.
ranka.
vaikų sugadinę. Daugelį jų nuvyčiams nevadovauja kokie
teisingų korespondencijų at
Vytė.
Skalbi kė
apskundė
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MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). mią naudą tėvynei. Už tat rio, š. m. Kadangi prie šio

CHICAGOJE.

GRAŽUS PERSTATYMAS

"Desenzano Mergele"

tafe* Ned., Kovo-March 16, 1919
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ANTANO! RADZEVIČIAUS f
Elektriškų,
TubularPneumatšikų
ir Mechaniškų

VARGONŲ

BažoyčiiĮjeatrij irReziitencijiį f

lKė, 177NewYorkAve., rj ' I
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