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nedorybes
Premjero
pašovejas
tas miriop
Korėjos gyventojai sukilo
prieš Japonį'į
CLEMENCEAU PAŠOVEJAS, MILŽINIŠKAS SUKILIMAS
NUBAUSTAS MIRTIMI.
KORĖJOJ.
———__

Buvo teisiamas karės teisme. Japonai suėmę 40,000 sukilė
lių.
Paryžius, kovo 16. — Ka
ros teisinas čia vakar pasmer
Osaka, kovo 16.—Korėjoje
k i miriop Kmile Cottin, kurs gyventojų sukilimai prieš Janesenai buvo pasikėsinęs nu poni.ją padidėjo. Sieką didelis
žudyti Prancūzijos ministc- kraujo praliejimas, Aštuoniosrių

pirmininkę

Clemenceau. dt'šhnts penkiose vietose seka

Cottin premjerą tik pašovė ir
pastarasis pasveiko*.
Teisme bylos metu paaiškė
jo, jog Cottin jau perniai buves
imsi ketines
nužudvti
premjerą. Bet nebuvę progos
jam tas padaryti.
Nuo per
niai jis tad dažnai ir prakti
kavęs šaudyme iš revolverio.
Medi kalis ekspertas ištirinė<
jo Cottiną ir patyrė, jog jis esas sveiko proto ir pilnai at
sako už savo darbus.
Tirinėjimo metu Cottin pa
sisakė, kad jei šį kartą jam
butų buvę pavykę pabėgti, jis
antru kartu butų pasikėsinęs
prieš premjerą.

riaušės ir susikirtimai su japo
nais.
Japonai už tą sukilimą kal
tina krikščionis misijonorius.
Sako, jie sukurstę žmones.
Lygiai jie ir sukilimuose vadovaują.
•
3,000,000 žmonių sukilo.

Per Pekiną gauta
žinių,
jog Korėjoje sukilę 3 milijo
nai žmonių.
Pasakojama apie japonų ka
reivių bjaurus darbus.
Viena koreonė mergaitė ne
šusi rankoje sukilimo mani
festą. Kuomet jinai rankąy su
manifestu ištiesusi, japonas
kareivis tuojaus jai ranką nu
kirtęs kardu.
Į TROCKĮ ŠAUDO JO
Ta mergaitė po to iškėlusi ki
PASEKĖJAI.
tą ranką. Japonas ir tą ranką
nukirtęs.
Londonas, kovo 15. — Aną
Koreonus nelaisvius japonai
diena rusu bolševiku vadas visaip kankina, rytų
šalių
Trockis aplankė Rygos frontą. žiauriausiomis metodomis.
Keliaujant jam į Petrogradą,
raudonoji gvardija paleido ke BAISIOS PASEKMĖS BOL
lis šūvius į ji, kuomet jis prie
ŠEVIKŲ SUKILIMO
vienos geležinkelio stoties iš
BERLYNE.
lipo iš vagono.
Du jo "adjutantu" nušau šimtai žmonių lavonų sukrau
ta. (Ii jam pačiam tik kepu
ta lavoninėse.
rė suskvlėta.
Copenhagen, kovo 16. —
UŽDRAUDŽIAMA CIGARE Berlyno laikraštis Zeitung am
TUS DIRBTI IR PAR
Mittag praneša, jog pastarojo
DAVINĖTI.
bolševikų sukilimo metu tenai
Salt Lake City, Utah, kovo žuvo nepaprastai daug žmo-,
15, — Šitos valstijos legislatu- nių. Visos lavoninės užkrau
ra pravedė Įstatymą, kuriuo- tos lavonais.
Hanoverstrasse
lavoninėje
rni visoj valstijoj draudžiama
eigaretus gaminti ir pardavi yra 196 lavonai. Tš tų 42 žu
vusieji visai nepažįstami (ne
nėti.
Naujas įstatymas paduotas žinia kas per vieni).
Garnizono ligoninėj taippat
patvirtinti gubernatoriui.
yra daug mirusių. Gi Fridrichsbain ligoninėj yra 115 la
LENKAI MUŠASI SU BOL
vonų.
ŠEVIKAIS.
30 lavonų yra Urban ligoni
nėj.
Varšava, kovo 16.— Lenkų
kariuomenė 1 mušasi su rusų
Leavenworth, Kans., kovo
bolševikais už miestą Sloni 14.—Vietos federaliam kalėji
mą, Gardino gubernijoje.
me gaisras sunaikino kelis
Bolševikai jau buvo inėję dirbtuviij skyrius. Kalėjimo
tan miestan. Tečiau lenkai viršininkas sako, jog tai bu
juos su durtuvais išvijo. .
siąs industrijalistų darbas.

VOKIEČIAI ATRADO NAU
JĄ ŽMONIŲ GALABINIMO METODĄ.

BOLŠEVIKAI LEIDŽIA
PARDAVINĖTI ŽMO
GIENĄ.
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Leninas įveikė Vokietiją
sako gen. Hoffmann

•

I

Pažymi vokiečių klaidas; ne-1 kiekvieno korpuso vakariniai
duoda lr;-3dito talkininkams, frojntui. Daryk taiką su Ri
Plaukus su oda nuplėšia ofiBerlynas.
kovo
^
^ tuojaus lenai paini
16. J
Tą, išmėgina prieš bolševikus.
cierams.
žmogiena pardavinėjama žmo
- ,
..:• v . ,, suok musu aminas,
um
Berlynas, kovo 15. — Ko
nėms kaipo veršiena.
'
Rotterdam, kovo 15.— Iš lamstą nesupranti kares", i
vo 13 dieną premiestyje MoaBerlyno pranešama, jog tenai tarė taip aną dieną vokiečių! K^ip vokiečiai butų laimėj
bit. valdžios kariuomenė po
LONDONAS, kovo 16. — atgabenta apie 1,200 suimtų Bgenerolas Hoffmann vienam f* <£ .Hoffmann daug ka pd
en
augliško laikraščio korespon
smarkaus susi rėmimo su Ivol- Labai sensaeijinių žinių apie provincijoj bolševikų. Miesto
saftojo korespondentui vi* pri
dentui.
,
ševikais suėmė kelis šimtus rusų bolševikų nedorus dar kalėjimai sausai užkimšti bol 1
durdamas "jeigu", (jirdi," jei
y
bolševikų šalininkų, kurie ko- bus čionai padavė gen. Tre- ševikais.
"Vokietija nebuvo įveikta gu ne tas ai- tas. lai vokiečiai
vojo prieš valdžią.
pov, buvęs Rusijos ministerių
Buvusią suiručių metu Ber vakarų fronte. Nei maršalas lmt/u Inivę pergalėtojai.
Kareiviai iš suimtųjų 220 pirmininkas 1916 metais. Jis lyne subolševikiškėjusios mo Foch, nei fieldmaršalas Ilaig,
Anot jo, užpulti prancūzus
žmonių tuojaus sustatė pasie pravažiavo per Angliją i Pa terys atlikinėjo žvėriškiausius nei generolas Persliing nenu per Belgiją vokiečiai buvo suniu teismo kieme ir visus su ryžių, kad tenai susijungti darbus. Kuomet ją rankosna galėjo vokiečių armijų.
Vo plenavę vieneriais metais pirm
šaudė
su
kulkasvaidžiais. darban su Izvolskiu, Sazono- papuldavo valdžios kariuome kietiją nugalėjo pakilėlis var
karės. Tuos pienus buvo pa
Jiems visiems buvo surištos vu ir kitais rusų visuomenin- nės ol'icieras arba kareivis, ta du Leninas.**
dalęs grafas Scblfeffen.
rankos užpakalyj, bet nepri kais. Tų rusų šiandie visas sai nepalikdavo gyvas.
Taip tvirtina gen. Hoff
Poliaus gen. Hoffmann ap
dengtos akvs.
tikslas — kokiuo nors būdu
Moterys nelaisviams nu- mann, svarbi vokiečių milita kaltino du vokiečių generolu
Toks <vra jsakvmas karės kuoveikiaus pagelbėti Rusijai plėdavo nuo galvų plaukus ristinė figūra.
Hoffmann yvon Moltke vakarų fronte
ministerio Noske.
Paliepta nusikratyti galvažudžius bol tiesiog su oda. Neapsakomai ra padaręs žinomą Brest-LiFalkenbavn rvru fronte.
suimtuosius šaudyti be jokio ševikus. Nes paskui gali but kankindavo. Paskui aplink tas tovsko sutartį su rusų bolš Abudu buvo tuščiagalviu.
teismo. Įsakymas tad ir pildo pervėlu.
savo žvėriškumo aukas šolula- v i kai s. Jis buvo vokiečių
Ve kokios klaidos.
mas.
miju rytuose štabo virširtinTrockis apmoka už žmonių vo karės šoki.
" J u s klystate sakvdami,
Vienas ofieieras, kuris bu
kas
per
trejus
karės
metus.
žudymus.
kad Vokietija žaidžia bolševivo prie tos masinės egzekuci
KARĖ PRANCŪZIJAI ATSI Jis yra tikras pergalėtojas
kizmu", sakė Hoffmann. " N e ,
jos, pažymėjo, jog valdžia su
Gen. Trepov čia pasakojo,
priešininko
mūšiuose
ties
TanĖJO $23,500,000.000.
bolševikizmas žaidžia Vokieti*
radusi naujo metodą žudyti jog Trockio gvardijoje gyvuo
nenburg.
bolševikus revoliucionierius. ja "galvažudžių batalijomis".
Paryžius, kovo lf>.—Finansų
Kaip paliuosuota rytuose
*• Vokietija H) 15 metais bu
Tai kulkosvaidžiai.
Su ši Tas batalijonas sudarytas iš ministeris Klotz parlamente
armijos. *
tu sutraškinusi rusu armijas,
tais antkart gali but paklotos kinų žmogžudžių (brigandų) paskelbė, jog karės metu Pran
"Tamsta klausi, kaip aš jei vokiečiai vietoje Varšuvos
ištisos eilės revoliueijonierių. ir Kaukazo čigonų. Batali jo cūzijos karės ministerija turė supratau karės pralaimėjimą
butų užpuolę Kauną. Tuomet
Šita metodą, sakė, ir toles- nas yra įgaliotas žudyti visus jusi 23 milijardus oOO milijonu Vokietijai.
Mano atsakymas 1 butu buvus padaryta taika su
niai bus janaudojama, kol bus tuos žmones, katrie tik prie dolieriu išlaidų. Gi garės lai- yra bolševikizmas. Aš papaRusijos caru. Po to už fckokių
išnaikinti visi bolševikai visoj šinasi bolševikų valdžiai.
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Vokietijoj.
' „ . t •! t n l k i n I n l . . a m f i
Trockis užmoka 25 dolierius ..l/.iuM r imlua.tl.. » Mi.mi. ,,, s v i l r , „ , m o m e n t ą , fe„omet ..liktavusi
taiką talkininkams.
Oionai be jokio teismo su
Ii
jonų
dolieriu.
prasidėjo
galo
pradžia
Vokie
(50 rublių) už kiekvieną at
"Bet generolo Falkenlrayn
šaudomos ir suimtos moterys
likta žmogžudystę. Be šito' MERGINA PLĖŠIKE NU tijai. '
kampanija prieš Varšavą pra
bolševikės.
"
T
a
i
buvo
tuomet,
kuomet
žmogžudžiams dar leidžiama
BAUSTA KALĖJIMU.
žudė Vokietiją.
gen. Ludendorff iš Prancūzi
savo aukas supjaustyti ir mė
"Vakariniam fronte karės
NUTARTA PASIŲSTI MAIS
Philadelphia, Pa., kovo 15. jos telefonavo man į viršiau
są (žmogieną)
pardavinėti
TO VOKIEČIAMS.
—[Dvylikai metu kalėjimo nu- sią stovyklą rytų fronte para pradžioje didelę klaidą padarė
vietoje "veršienos".
gen. von Moltke pirm mūšioTad šiandie dažnai žmogie bausta mergina plėšikė Flo- gindamas pasirašyti po taikos
Vokietija apsiėmė pavesti tal
ties Marne.
na jau pardavinėjama Mas rence Duke, 20 metų, katra su sutartimi, padaryta su rusų
kininkams savo garlaivius.
Ta sutartis ne
" J e i von Moltke butų laiku
kvoje, Petrograde ir kituose vyrais plėšikais bendrai vog bolševikais.
Brusselis, kovo 16.—Čionai bolševikų centruose. Supran davo automobilius ir užpuldi buvo nei kokia sutartis, nei pasiuntęs penkias kaerivių di
bolševikai negalėjo atstovau vizijas iš kairiojo sparno, Altalkininkų atstovų su vokie tama, žmogžudžiai nesako, nėdavo žmones.
Jinai
prisipažino
teisme ti Rusijos ir jie negalėjo tar zase, į dešinįjį sparną, t u o 
čių atstovais
konferencijoje kas ta per mėsa. Paprastai
met vokiečiai butų pasiekę ne
vokiečiai pagaliaus sutiko sa- pardavinėjama kaipo veršiena. I prie pavogimo apie 20 automo- ties Rusijos vardu.
"Ludendorff per telefoną tik Paryžių, bet ir Anglijos
vo prekybos laivyną pavesti
Tą žmogieną motinos perka • bilių ir kelių užpuolimų.
Amerikonai kanalą pirui 1014- metų pabaiman pasakė
talkininkams ir už tai gauti ir su ja maitina išalkusius sa
PALIUOSUOTA AUTOMO ateina ir mes reikalaujame gos.
maisto.
*
vo vaikus.
BILISTĖ.
Nutarta kas mėnuo Vokieti
Kasdien nužudoma 1.000
TIŠA SUPLENAVf S ERC- mą. Tik tuojaus pultasi prieš
jai pasiųsti 370,000 tonų mai
Long
įsiand
City,
N.
Y.,
ko
žmonių.
sto, išpradžių vokiečiai tvir
GĖRCOGO NUŽUDYMĄ.
Serbiją. Pastarajai pasiųsta
vo 15.—Turtinga mergina
j Austrijos ultimatumas kuri
tino, kad tiek maisto esama
Gen. Trepov taip liudijo ditli Mortimer čionai teismo
permaža. Bet pagaliaus suti visam būriui žymesniųjų ang išteisinta. Nesenai jinai va Paskui jis pakėlęs karę prieš I pagaminęs tas pats grafas Ti.
ko, kuomet talkininkų komisi lų ir rusų, kurie Londone ben žiuodama automobiliu suvaži
Serbiją.
. į ?aGrafas Tiša pats buvo nuja nenorėjo atmainyti savo drai darbuojasi, kad kokiuo nėjo du žmogų.
llletais
Buda
nutarimo.
Bern, kovo 14. — Nužudvto > d y t a R ^
"
nors būdu pagelbėti Rusijos
Konferencija
nepasibaigė.
Serajeve Austrijos sosto įpė- P e s r e
gyventojams.
daug žmonių kasdien bolševi
Vokiečiai atstovai prašė tele
dinio erzgercogo Ferdinando ARGENTINA NORI ATMAI
Gen.
Trepov
matėsi
su
amekai
nužudo.
grafų linijos susinešti jiems
ir jo žmonos dvasiškas* vado
NOS TAUTŲ SĄJUNsu Weimaru, kur veikia vo rikonišku pasiuntiniu Ira Nei- j Gen. Trepov atsakė, kad vas paskelbė .pamfletą, ku
0 0 8 SUMANYME.
kiečių steigiamasis susirinki son Morris Stockholme. Pa- bolševikai kasdien nužudo a- riam aiškiai prirodo, jog to
siuntinys jo paklausė, kiek pie po tūkstantį žmonių. .
mas.
Buenos Aires, kovo 17.—Ar
nužudymo ir paskui 'karės
pienus buvo pagaminęs žino gentinos užsienių reikalų' mimas Ungarijos (Vengrijos) po nisteris turėjo konferenciją su
neutralių šalių pasiuntiniais.
litikas grafas Tiša.
Ministeris pranešė, jog Ar
Pamfletas
užvardintas:
gentinos vyriausybė atsakys j
"Žmogžudystė Serajeve ir Tipakvietimą iš Paryžiaus įstoti
šos Atsakomybė už Pasaulio
tautų sąjungon. < Vyriausybė
Karę*'. Tasai kunigo paskel
priėmė sąjungos
principus.
bimas visoj Austrijoj padaręs
Bet pačiam sumanymui yra
neapsakomai didelį įspūdį.
reikalingas pataisymas.
Kuomet Ferdinandas kelia
Kas tas per pataisymas, mi
vęs Serajevan, nepasirūpinta
nisteris nepasakė.
nei su mažiausia apsauga.
Taip norėjo magyrų didi
Londonas, kovo 15.—Čionai
kai sutinkant su Viennos ka iš vienos geležinkelio stoties
rališkuoju dvaru. Nes Ferdi pražuvo maišas su svarbiais
nandas buvo neapkenčiamas slaptais dokumentais, kuriuos
gabeno augštasis vyriausybės
kaip vienų, taip kitų.
Pažymėtinas faktas tai tas. valdininkas.
jog po Ferdinando nužudymo Taip praneša Daily Expres<*.
niekas nebuvo patrauktas at Kitokių smulkmenų nepaduo
Aštuoniolikos žuvusių amerikoniškų kareivių laidotuvės Prancūzijoje. Tie kareiviai
sakomybėn už jo neapsaugoji- dama.
žuvo susidaužus traukiniams ties Nanoirs.
/

N.

r
Pirmadienis, Kovas 17 1919

DRSUGAS
•mm

r=

=25

3SE

padėjimu. J a m buvo nurody kymo ir po 300 rub. mėnesiui
ta jog, jeigu Lietuvai duos pa algos.
dalyką išaiškintu. Jeigu jis nė
•%mm.
galbos santarvininkai, tai kad
ra atsisakęs nuo pirmininkys1AJOAK DAILY F R Ū » D
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Mua»ATo
PA
jues
duotų
Amerika,
nes
Amcbolševikais,
nes
jų
įiegą
grei
tės,
patartume
atsisakyti
del
Dftfly Except 8ui *da>* by
UŽSIENYJE.
SIKALBftHMAS
SU
Ačiaus
sutriuškintume.
PCBUSU1NG i O., Inc., ramybės.
rijsos
kariuomenėje
y
r
a
daug
Teisių suieškosime
Jeigu
mes pabandytume
t h St„ Ofcfcaco, ^DJinois. tada, kada neprigulmybę aprū
MERIKOS ATSTO
Mums subruzdus rūpintis
lietuvių, kurie, atvykę Lietu
Suvienytose Valstijose organi
OF SruSORIFT?01f
Valstybės Tarybos Prezidiu
VŲ
GBN.
HARRIS.
pinsime.
Savosios
kariuomenės
reika
von,
greičiau
rastų
joje
užuo
zuoti armiją bolševikiškais dė
mas, gavęs pranešimą iš užsie
femths
• .$8.00 Mus ministrų meldžiame, kad
lais
gal
atsilieps
west-pointijautos
ir
parėmimo
ir,
mokė
sniais, t. y. pradedant darbą
nių, kad tuojau kviečiami Lie
ly's Edition
y$2.00
1918
m.,
gruodžio
24
d.
kainiai,
stovėjusieji
iki
šiol
nuo
dami
lietuviškai,
butų
naudin
jie
žinotų,
jog
Lietuvių
visuo
ne nuo galvos, o iš antrojo
ĮAt NEWS-STANDS 2c A COįPY
tuvos atstovai dalyvauti pri
[Sateriising rates on appUcatUon
menė iš ministrų reikalauja galo, 'tai šios šalies vyriausy šaliai nuo savo tautos. Gal at kuriems Laikinosios Vyriau gesni. Gen. H a r r i s klausė, ruošiamuosiuose laukiamosios
rimtų darbų, o ne triksų.
bė turėtų teisę ir priedermę siras kokis nors prūsų lietu sybės delegatams, t a r p jų Fi kiek reikėtų tokios kariuome Taikos Konferencijos darbuo
TVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
mintyti, kad bolševikiškoji ar vis, baigęs Vokiečių didžiojo nansų Ministrui M. Yčui, te nės atsiųsti, kad jos užtektų. se ir pačioje Taikos Konfe
Gen. Harris tarp kita ko
mija bolševikams ir tarnaus. štabo akademiją. J e i jau netu ko buti pas Amerikos Jungti
rencijoje, išrinko tam tikrą
nių
Valsčių
delegacijos
narį
rėtume
lietuvių
visai,
tai
sam
priminė,
kad
santarvininkams
Bolševikai dabar kartais grū
kasdieną išskyrus neaėldic*nlus.
.delegaeiją kurią ir pasiuntė į
PRENUMERATOS K VIN Ar
moja šiai šaliai, kad nuversią dykime amerikiečius. \ Tegu jie Berlyne gen. Harris. Ameri pirmoje vietoje stovįs dabar ir užsienius. Į tą delegacija iš
\$5.00
getams
jos valdžią. Tai ta valdžįa, sudaro mųs korpuso štabą. kos delegacija yra atvažiavusi Rusijos klausimas ir kad d a r rinkti šie žmonės: V. Tarybos
)$3.00
Metų
Amerikoje labai prasiplati matydama mųs bolševikišką Tada Amerika turės garanti Berlynan rūpintis belaisvių šią žiemą' busianti pasiutą į Prezidiumas A. Smetona, už
Prenumerata mokasi iSkalno. [Lai
tas skaitosi nuo užsiraSyrao dienros ne nęs taip vadinamų sieninių ka armiją, turėtų
Rusiją ir Amerikos kariuome
su ja apseiti ją, kad mųs armija nepateks grąžinimo reikalais.
įuo Naujų Metų. Norint permainyti
sienio reikalų ministeris prof.
po bolševikų vadžiomis.
Gen. Harris, kalbantis su nės dalis.
lresa visada reikia prisiųsti ir senas lendorių išleidimas.
Įvairios kaip su bolševikais.
A. Valdemaras ir finansų mi
lresas. Pinigai geriausia siųsti išperIš
mųs
tarpo
turi
susidary
juo,
visųpirraa
papasakojo
čia
firmos
kas
metai
paga
*t krasoje a r exprese "Money Oįrder"
•»—Sa
Tuom tarpu mųs tikslas ynisteris M. Yčas ir delegacijos
rba įdedant pinigus į registruotą
ti
kuopa
protingų
vyrų,
ge
apskritai
apie
Ameriką
ir
jos
mina ne tūkstančius, bet mili ra kaip tik kova su bolševi
sekretorius bei patarėjas P .
'%•
I
dabarties
metu.
jonus tų kalendorių. Kalendo kais. Mes stojame išvien su riausia buvusių oficierių, kad gyvenimą
NELAIMĖ
DŪKŠTE.
DRAUGAS" PUBLISHIN&CO.
Klimas. Delegacija išvažiavo iš
rių išleidimas nepigiai atsiei šios šalies valdžia. J i trokšta jie parinktų iš tarpo amerikie Duonos ten esą užtenkamai, ir
Vilniaus gruodžio 29 ir 21 d.
1800 W. 46th St., Chicagrt, »Hčių labiausiai mums prijau apskriai valgio netrūkstą. Gy
na
firmoms.
Bet
jos
tuomi
Dūkšte buvo sankrova karo J i turi atilkti ir kitus dabar
visų tautų laisvės, mes norime
Telefonas MeKinlcy 6114
ventojų
ūpas
patrijotizmas
ečiančius,
kad
susitartų
su
jais.
medžiagos: geležų, cemento,
nepri
UUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
iiiilllllltlll ir pelnija. Ant kalendorių y- įvykinti mūsų tautos
tinės Lietuvps reikalus ir klau
Tai tas y r a pirmutinis iš ei są labai pakilę. Visi tvirtai alyvos.
Išeidami, sprogsta
ra firmų paskelbimai. Tad gulmybę.
simus.
—o.
žmonėms jie veltui ir dalinami. • Jeigu mes kultūriniu būdu lės mųs uždavinys, tveriant tikį, kad po šio karo pasaulis mąją medžiagą paliko be ap
sugebėsiąs taip naujai susi saugos. Žmonės ėmė griebti;
Kalendorių y r a mažesnių ir rengsime kultūrinę armiją, tai lietuvišką kariuomenę.
PRANEŠIMAS.
tvarkyti,
kad
nebebūtų
karams
privažiavo
daugybė
žmonių.
didesnių, gražų ir naudingų, mes lengvai sutarsime su šios
Lavinimas.
priežasties. Kaip į patrijotiz- Štai vienas sandėlis sprogsta Dievo Apveizdos parapijos
bet podraug y r a ir tikrų šalies valdžia. J e i priešingai,
Sudarę štabą i r pavedę jam mo pavyzdį gen. Harris nuro gruodžio 18 d. ir daug užmuša.
Lietuviams.
šlamštų. Kai-kurie kalendo ta i. nė ra ka svajoti apie tų su
atlikti mušu. kariuomenės orga dęs štai ką: Amerikos vyriau Tokių sprogimų buvo 4. Žuvo
Daug šios kolionijos Lietu
riai pakabinami ant sienų tik tartį.
nizavimą, negalime atsisėsti sybė paleidusi atsišaukimą \ apie 500 žmonių ir apie 100 vių parėję iš darbo eina ant
žmonių papiktinimui.
Sutartis su Amerikos valdžia. ilsėtis lyg darbą pabaigę: visuomenę, kad \ pūliuotuo arklių. Daugybė sandelių ir kampų ar kur kitur pirkti
J S
Kalendorių leidimu persiė
Nors dar štabo neturime, bet sius miltus dėtų kukurūzų mil dabar d a r liko. Bolševikai jų "Draugą" bet ant nelaimės
"
mę ir lietuviai visokios rųšies
Sutartis su Amerikos vv- darykime ką galime: laviiiki- tų ir tokiu būdu sutaupytų taip p a t nesaugo.
kaip kada negauna, na žmo
biznieriai. I r jų didžiuiiia kas riausybe lietuvių kariuomenę me toliau vyrus.
gus su nemalonumu perleidžia
maisto. Visuomenė noromis
metai lietuvius
apdovanoja
Iki šiol daugelyje vietų vy paklausiusi to atsišaukimo ir BOLŠEVIKŲ ATĖJIMAS. vakarą, nes be laikraščio per
rengiant šioje šalyje yra taip
Iš Paryžiaus gauname ži sieniniais kalendoriais. Tai pat reikalinga, kaip maistas ir rai susirenka šventomis die
leisti diena tai ir yra nemalo
savo laisva valia tiek sutaupiu
nių, kad (>. Augustinas Valde pigiausia biznierių pasiskelbi- vanduo dirbančiam žmogui.
nomis, daro gimnastiką, moki si miltų, kad užteksią atvežti į
Bolševikai atėjo į Švenčionis nų.
mo
priemonė.
maras ir dabar tebesi vadi na'
Amerika nėra sugriuvusi, nasi karinio vaikščiojimo ir Europą (į Rusiją ir _ Vokietilabai silpnomis dalimis, po ke
O, kam nemalonumą kentėti,
Lietuvos ministrą, pirmininku,
Tas yra geras daiktas. Nes uei nebus. Nesugriuvusios vieš taip vadinamų evoliucijų. Tat
ja).
liolika, visai jaunučių pusvai praneškit man o aš pristatysiu
o apie p. Sleževičių sako, kad paranku ir gražu turėti na patijos niekuomet
neduoda visa yra gera, naudinga ir gra
Gen. Harris pasakojo pa kių. Nieko nedaro; nori ge kasdieną į namus, i r nereika
tas esąs jo pavaduotoju. Tuom mie ant sienos pakabintų ka niekam organizuoti kariuome žu. Bet tai yra tik neprimatožįstas lietuvius; jis iau senai ruoju suagituoti žmones. Ant lauja kad iška-no mokėtumet.
tarpu iš Lietuvos ateina ofici- lendorių, kuomet jame matosi nę savo žemėje, kol neturi ga mai smulki dalelė visame ka
esąs susipažinęs su kun. Jonai Dūkšto buvo uždėję 12,000 rub. Galėsite mokėti kas mėnesį ar
jalis dabartinės mus valdžios kiek estetikos, ypač-gi dar rantijos, kad ta kariuomenė rinio lavinimo darbe.
čiu, karo gi metu Tam dažnai kontribucijos; bet vėl panaiki savaitė.
organas " L i e t u v a " , spauzdi- tautiškumo ir katalikiškumo. bus suvartota tos šalies užDabar mųs kareiviai laisva- tekdavę susidurti su lietuviais no.
Vadinasi "lietuvių pul
namas Kaune. Tas laikraštis Bet ne visuose kalendoriuose girtiems tikslams. Jeigu mes noriai mokinasi vaikščioti į
A. STULGINSKAS,
karininkais.
Amerikiečiai
ekų",
bet
lietuvių
ten
veik
nėra.
praneša, kad Valdemaro minis tas yra.
imtume organizuoti lietuvių koją ir apsisukti komandai są geros nuomonės apie lietu N. Švenčionyse šaudėsi su vo 1817 S. Union Av. Chicago, HL
terija neturėjusi užsitikėjhno
Pastaraisiais metais dalis kariuomenę be sutarties su liepiant. Neturėdami ginklų jie vius, gerbia jų patvarumą ir
kiečiais. Paskui su jais tarė
žmonėse ir dėlto kritusi. (X. (i lietuviškų kalendorių leidžia šios šalies valdžia, be reika tą padaro gerai. Ateis laikas,
mokėjimą atlikti pareigas, A- si, gavę vokiečių pasižadėjimą
Pranešame plačiai katalikų
— sausio 17 d., 1919 m.).
ma tik žmonių klaidinimui, lingų jai garantijų, tai ta val jie gaus ginklų ir užsidės juos merikai Lietuvos klausimas epasitraukt į Pabradę; atsi visuomenei kad 2 5 (T. Lapkri
Tas dviejų pasakymų nesuti dklelių neteisybių platinimui. džia tvlėtu tol, kol mes ne- ant pečių. Aficieras jiems
sąs gerai žinomas ir Amerika traukdami, vokiečiai susprogi- čio įgaliojome p. A. Petkevičių
kimas y r a mažas skandalas,
Turime prieš save lietuviš padarytame nieko viršaus per lieps apsisukti. J i e tą pada jį remianti ir remsianti.
no tiltą geležinkelyje tuoj už atstovauti "Draugo" reikalus.
galintis virsti dideliu skanda ka sieninį kalendorių, išleistą vaikų žaislus. Bet kuomet mųs rys, bet jų šautuvų vamzdžiai
Lietuvos delegacijos nariai Pabradės.. Bolševikai atsi Jam pavedame priiminėti pre
lu.
šiems metams vienos bankos, kariuomenė pradėtų įgyti tik užklius vieni už kitų viršuje.
traukė į Ignaliną.
numeratas, steigti agentūras,
Atsimename, kad iki Valde- turinčios daugiausia reikalų su ros jiegos, tuomet šios šalies Nenorėdami išmesti ginklų ei- papasakojo gen. Harris'ui aImtinių grįžta šimtų šimtai, j pardavinėti šėrus ir knygas ir
marui išvažiuojant iš Lietuvos lietuviais. Nesvarbu tos ban valdžia turėtų pasiųsti prieš l m n t i e i i k a r e i v i a i s w m i y S gli- pie dabartinį sunkų Lietuvos
Bolševikai sakos atėję tvar- į kolektUOti Užsilikusias Skolas,
nebuvo girdėtis apie jokį mi kos vardas. Bet svarbu mums mus savo kariuomenę ir mus tą; visas mokėjimas kariškai padėjimą, apie tai, kaip vo
"Draugo" Adm.
išvaikyti. Mums geriau nieko vaikščioti nueis niekais dėlto, kiečiai naikino ir naikina kraš kos darvti. Reikalauja išlai-1
nisterijos krizisą. Neteko taip tas, kas jame rašoma.
tą, kaip tyčia pataikauja viso
gi skaityti nei "Lietuvos Ai
Minėtame kalendoriuje prie nepradėti, negu tokio atsitiki kad mokinimo pradžioje ap
kioms tamsioms pajėgoms, ku
d e " , nei naujame ofieijaliame kiekvieno mėnesio lapo pridė mo susilaukti.
leista maža smulkmena.
rios ardo krašto tvarką, kaip
SU KAPITALU $100.000.00 DOL.
Todėl sutartis su Amerikos
dienraštyje Valdemaro atsi ta katalikiškos šventės, lietu
Kareivių lavinimas prasi
Lietuvių Statymo Bendrovė
Lithuanian Biulding Co.
sakymo akto. Paprastai konsti vių tautiškos šventės ir ameri valdžia y r a pirmutinė ir būti deda be ginklų,bet negali baig pataikauja ir platina bolševiŠi bendrovė inkorporuota Ohio valstijoj, sulig Oliio val
tucijų valdomose šalyse mi koniškos šventės. Katalikiškos noji mųs kariuomenės suda tis be ginklų. Kol mes neturi kizmą ir kaip, matyti, stačiai
susitarę su Rusijos bolševi stijos teisių ir po valdžios saugia priežiūra.
nistrų prezidento krįzisai į- šventės pacįėtos teisingai. Bet rymo sąlyga.
me sutarties su Amerikos val
Bendrovė pradeda darbą jau, nes turi kapitalo $35,000.
vyksta tiems ministrams be mūsų tautiškose šventėse yra
Jeigu mes nuvažiuotume į džia, tol mes neturėsime gink kais, juos leidžia į Lietuvą.
I r a d e d a pirmiausia:
veikiant. Jeigu pasitaiko kas tiek šlamštyno, jog reikia pa VVashingtoną' tartis tai]> kaip lų mūsų lavinimams, kitaip Vokiečįai, taip darydami, aiš
1) Stato naujus namus, medinius ar mūrinius be 'skirtu
nors netikėta jiems išvažia manyti, kad tų kalendorių dabar esame, tai yra, be pa sakant, negalėsime užbaigti nei kiai matyti, nori, kad Rusijos
bolševikai, įsiveržę Lietuvon, mo, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijose. •
vus, tai telegrafais susižino li gamino a r tik ne koks lietu rengtų organizacijos pienų, pirmutinio mųs lavinimo.
2) Daro pienus dėlei namų reikale.
panaikintų visus pėdsakus tų
kusieji kabineto nariai su iš viškas socijabstukas, jei jau net be žmonių, kurie tuos pie
Seniau, kada karėje artileri
3) Skolina pinigus lietuviams statant namą, padaro
darbų,
kuriuos
vokiečiai
y
r
a
važiavusiu ir dalykas tampa ne bolševikas.
nus galėtų apdirbti, tai aug- ja mažai reiškė, tada susiglau
lengvas išlygas, rokuojant mažą nuošimtį.
pridarę,
per
ketverius
metus
aiškus.
4) Parduoda namus, lotus, farmas.
Tik pagalvokite. Prie lietu štieji Washingtono valdinin dusios pėstininkų eilės buvo tebūdami Lietuvoje.
Ameri
5) Apdraudžia namus, rakandus ir kitokius dalykus.
Tokio dalyko kaip dabar viškų (tautiškų) švenčių pris kai žiūrėtų į -mus, kaip į netu didžiausia kariuomenės jiega. kos delegacijai buvo papasa
6) Taiso namus.
susidarė, kad turime du pre kirta: Paryžiaus komuna, su rinčius ką veikti svajotojus. Dabar pėstininkai negali eiti
kota, kaip ^vokiečių okupacijos
.7) Organizuoja tam tikrus amatninkus, kad reikale juos
tendentu prie ministrų pirmi griovimas bastilijos Paryžiuje}'' 8 u tokiais tie valdininkai ne susiglaudusiomis eilėmis, nes
valdžia neleido, nuolat trukdė turėtų organizuotus.
kulkosvydžiai juos kaip dalgis
ninko garbės ir vietos, konsti Kronštadte sukilimas ir tt. Ką nori gaišyti laiko šnekoms.
ir kliudėLietuvai organizuotis,
8) Kaip tik bus galima keliauti į tėvynę, Lietuvą ir kižolę papįanja i r paguldo. Artucija nesitikėjo.
tas viskas turi bendra su lie
Tai-gi artymesnis už sutar
kaip nedavė Lietuvos vyriau- tas dalis svieto, tuomet pardavinės laivakortes ant visų linijų.
Nesitikėjome neį mes. Šiuo- tuviškumu arba lietuvių tau tį su valdžia dalykas y r a su motos taip-gi nušluoja susi
9) Siuntinės pinigus į Lietuvą ir į visas dalis pasaulio,
sybei krašto valdžios, kad nesu
mi žygiu nesileidžiame gilyn į ta.' I r tokių kalendorių-šlamŠtų rengti kuopelę karės dalykus glaudusias eiles. Dėlto dabarti
stiprėtų tvarka, kaip neleido saugiai ir greitai.
nėse
karėse
vaikščiojimo
evo
ta dalyką, neieškome kas kai--yra paskleista daugelis mūsų išmanančių žmonių, kad jie
10) Bendrovės tikslas sukelti pramoniją tarpe lietuvių
ir trukdė organizuoti armiją
tas, tik ponams ministrams pa liaudies tarpan. Tai bjauriau galėtų būti lyg sėkla, iš kurios liucijos j a u nėra taip naudin
amerikiečių..
gos kaip seniaus. Užtat da tvarkai palaikyti ir kraštui
sakome, kad ne laikas žaisti sias apsireiškimas.
11) Bendrovė ne tik užsiims statiniu namų, bet ir tą
išdygs mųs korpuso štabas.
ginti;
kaip
vokiečių
okupacijos
bartinėse
karėse
pakilo
reika
tokiais svarbiais dalykais. Sve
stengsis įkūnyti, ką tik pajiegs.
Jei firma panašus kalendo
valdžia ėmė visas krašto lėšas
Trūksta
žmonių.
las
mokėti
suvartoti
ginklus.
timas intrygas galime šiaip
12) Bendrovė su kapitalu tam tikru padės iš Lietuvos
rius išleidžia ir platina, tai tas
ir
nedavė
jų
Lietuvos
vyriau
Rankinės
granatos,
apkasų
griuvėsius žarstyti į šalį, o ten statyti namus naujus ant tos
taip pergalėti, bet jei mųs pa
Mes turime trisdešimt du
daroma arba lietuvių sumulkimortyros, dujos ir daugelis ki sybei naudotis jomis krašto vietos, kur ugnelė siautė ir baisi karė.
čių ministrai ims varinėti in
tūkstančiu
vyrų
galinčių
būti
ninini arba patiems išleidėjams
tokių prietaisų seniau buvo reikalams.
Lietuvių kiekvieno užduotis nupirkti nors porą šėrų šios
trygas vieni prieš kitus, tai. ne
kareiviais.
Turime
žymų
skai
galvose gaidžiai gieda. Tokių
nežinomi kareiviams, i r šautu
Gen. Harris visa tai susira Bendrovės. Šerai kainuoja $25.00 vienas, mažiaus neparduo
susilauksime
nepriguhnybės.
kalendorių negalima skaityti čių ir oficierių. Bet mes neuž vai taip-gi būdavo nepainus. šė. J i s tuojau telegrafavo į da, kaip tik 2 šėru už $50.00.
Gal priseiti daryti svarbių
lietuviškais.
Negalima nei einame niekur lietuvio, baigu Dabar kiekvienas kareivis turi Spa miestą, kuriame darbuo
Kam mums lietuviams vargti toliau, tik sujuskime,
sutarčių su Prancūzija arba
sio
augščiausį
strategijos
sky
Šviesi ateitis jau matyti darbininkams žmonėms iš šios nau
jais naudoties.
su Švedija. Bet tam tikslui
rių West-Point'o karinėje A- buti duobių kasimo specijalis- jasi karo paliaubų komisija, jos Bendrovės, bet reikia penkiasdešimtinės, nepasigailėkite,
V ra gerų lietuviškų kalen kademijoje. T a r p t ų įvairių tas, ;nes reikia ant greitosios ir nurodė paliaubų sutarties
reikia mums turėti rimtų mi
arba ir daugiaus. L: S. Bendrovė nuošimty moka už pirktus
dorių.
Lietuviams
galima
pa
14-jį
punktą,
kuriuo
vokiečiai
patiems
pasidaryti
apkasus
nistrų, o ne vikrių sukčių. Kas
įvairiausių inteligentų kurie
šėrus, 4 dol. už šimtą.
sirinkti.
Gi
šlamštus
išmesti
t
u
r
i
saugoti
rytų
sieną
tol,
kol
pirma
negu
tani
tikros
kompa
dabar daro intrygas sau arba
pasirodo mųs visų pakraipų
Sesutės lietuvaitės, sujuskite, stokite į darbą, pirkite se
niėšlynan.
Nes
Paryžiaus
ko
jiems
bus
pasakyta,
k
a
d
jau
savo partijai, tas yra Lietuvos
rus, raginkite jaunikaičius, o tam sudėsim kapitalą $100.000,
laikraščiuose,' neteko pastebė nijos j a s ištobulina. Tų lavini
munos arba Kronštadto suki
gali
eiti
namo.
da ir padidinsim ir tik lietuviai pagelbės savo tėvynei staty
laisvės ardytojas. Mums visti nei vieno West-Pointinio. mų nei kokiu būdu nepadarysi
limo paminėjimai neturi nieko
^
Amerikiečiai,
kaip
sakė
gen.
mo reikaluose ir pakels pramoniją.
tiek a r jis tai laisvei kenkia
Neturime vyrų, išėjusių karės samdytoje arba dovanai gauto
bendra su mūsų tautiškomis
Clevelandiečiai, ateikite turėdami reikalą ar virš minė
suprasdamas ką daro, ar neiš
mokslus panašiose kitų šalių je svetainėje. Reikia turėti Harris, esą susirūpinę Lietu
šventėmis. Tą gerai žino kiekvos klausimu ir dabartiniu jo* tus darbus.
manydamas.
• įstaigose. Beveik visa Lietuva lauko, kur galima butų lavintis
Ofisas Bendrovės adaras dienomis nuo 8 vai. ryto iki
buvo po rusais. Į Uusijos ge- šauti, kulkosvydį vartoti, graMinistrų permainos gali ir vienas.
Šiandie jau ir kur nereikia neralio štabo Akademiją lie 'natą mesti, apkasą kasti, su laukų. Šitie lavinimai, ne anie 9:30 vai. vakaro.
turi būti Lietuvoje kaip ir ki
Norėdami platesnių inporniacijų, kreipkitės prie Bendtose parlamentinėse žemėse, spraudžiamas bjaurusis bolše- tuvių nepriimdavo visai. Tai naudoti priešų anuotos šūvio pirmutiniai, yra tikroji kadrovės sekančiu adresu:
buvo mums skriauda. J e i Ru išraustąjį "šulinį". Kol nebu riuonienėsaiĮok^^lą, „Todėl tu
bet tos permainos turi įvykti vikizmas.
sija nebūtų dariusi mums tos sime padarę sutarties su šios rime i ^ ] p t S A ' l f i w w l £ M ^ ' y ^ i
kultūriniu būdu.
Mes Amerikos lietuviai turi PIRKITE KAUS TAUPY skriaudos, šiandien nei pati šalies valdžia, tol neturėsime
mi koogreičiausiai telegra- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). netaip smarkiai kentėtų po šitiems lavinimams reikalingų
(^u^ialįrlJps)./ *
llllllllllllllll]

i imu fuoti p. Valdemarui, kad jis ta
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Sieniniai Kalen
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mes, lietuviai ūkininkai pasi• «qįk#
n#4anf surinkla, bet
žadam savo tėvynės neužmirš*
ti ir tstou. Susim tokią pro*
»
——H ga, kad galėsim sutraukti vi
CLEVELAND, OHIO.
ti, bet kad norį «ir trokšta lais sus apielinkes ūkininkus ir
tėvynei nąu%.
vos, neprigukningoB ir demo padarysim
Clevelando lietuviai iškil kratinės Lietuvos. Po rezoliu Nors mes «čia turim savo umingai apvaikščiojo Tautino cija pasirašė Tautos Fondo fces ir. esame čia apsigyvenę,
švente, ftv. Kazimiero dieną. 74 skyriaus pirm,, J. Prakai- bet mūsų šiudys plaka tėvynės
Kovo 9 d. Moore svetainėje tis ir rast., J. Rasimas. Pro meilėje. Mes savo s u r i n k i 
Wasliingto- muose visados su4ainuojam
buvo surengę didelį v a k a r ą s u testus pasiuntė
prakalbomis
ir
programų. nan. Apart to, vietos geri ir Lietuvos himną ir Lai gyvuoj
Kalbėtojom buvo p. K. Česnu- duosnųs lietuviai pasižymėjo Liertava. Geistina butų, kad
Surinkta lietuviai, norintieji pirkti ulis iš \Vashingtono. Progra ir su aukomis.
kes ir apsigyventi tyrame ore,
ma išpildė Lietuvos Vyčių 25 $96.30.
k p. ir Clevelando Liet. Teatr. Aukojo sekantieji: Pr. Za nepirktų kur tarp svetimtau
čių, bet atvažiuotų pas mus ir
cliuras. Progranie taipgi da bulis $10.00.
lyvavo ir solistės, p-nios: S. Po 5 dol.: klebonas, kun. M. pirktų mūsų lietuviškoj kolo
Greičienė ir V. Bukauskienė J. Kolvekas, J* Zabulionis, J. nijoj.
Misiūnas, V. Sadauskas, A. Aukojo tame vakare sekan
bei solistas p. J. Šeštokas.
tieji: kun. V. Simons 5 dol.,
Gerk kalbėtojas papasakojo Mikones.
Po 2 dol.: J. Prakaitis, M. ir J. Lisauskas 5 dol.
apie dabartinio momento svar
Po 2 dol.: J . Vasiliauskas ir
bumą, kad Lietuva stovi ant Povilonis.
Po 1 dol.: J. Gražis, K. Pa- K. Daunoras.
laisvės slenksčio. Papasako
jo, kaip mūsų broliai Lietu pievis, J. Papievis, A. JMepet- Po 1 dol.: U. Gudienė, J.
voje yra pasiryžę verčiau ris, M, Katinas, P. Adomonis, Grigaitis, F. Kuncaitis, F. Mimirti negu pasiduoti bolševi J. Šimkūnas, A. Tila, K. Goge jcnlenas, J. Arlauskas, J. Buku vergijai. Paraginęs žmo lis, A. Gogelis, A. Gritė, P . džinskas, H. Smedburgs, W.
nes prie aukojimo, kvietė stam Dičpetris, J. Adomonis, A. Fishers,
Po 50c.: S. Pažauskas, F .
besnes aukas nešti ant stei- Šleinis, J. Biliūnas, J . Stanke
čiaus, už kurias buvo'duoda vičius, A. Gindrenas, J. Šalti Gendrolis, F. Saya, J. Geryba,
mi diplomai. Na, ir pasipilė nis, P. Kazlauskas, K. Mikė A. Linkevičius, Juocnukienė,
aukos. Liberty JBondsai ir nas, J. Bilkevičius, K. Tumas, Mrs. Hasselbrings, Mrs. Caybumaškos tik plevėsavo sve P. Matulis, K. Tuskenis, A. ne, Mrs. Genungs, A. Kedis
Petronis,. S. Stasiškis, J. Juo- 25 centus.
tainėje. Suaukojo 1,000 doJ.
zakas, J. Juška, J. Apalinskas,
Smurkių $1.77. Viso $23.52.
dar ir su kaupu.
Pirmiau
J. Petronis, J. Bagačiunas, J. Prie durių surinkta (įžan
Tautos Fondo skvrins buvo
Adomonis, P. Strazdas, K. ga) $9.90.
surinkęs ir pasiuntęs Centran
Kalnauskas, P. Tila, M. Ur
Viso labo 38 dol. 42.
virš keturis tūkstančius dolie- bonas, J. Miškeliunas, V. AnPinigai tapo pasiųsti Tau
rių. Tat clevelandiečiai į Tau driunas, K. Šūkis, J. Miškeliutos Fondo iždininkui, B. Vaiš
tos Fondą, kaipo Kalėdinę do- nas, D. Jonukėnas, J. Binke- norui.
daną Lietuvai suaukojo apie vičius, A. Dilis, M. Kačinskas,
K. Daunoras,
pusšešto tūkstančio dolierių. J. Saltanis V. Griuiašauskas,
ižd. dr-jos Šv. Antano
šiame vakare tarpe' publi x\. Joneis, J. Biliūnas, K. Pet
Box 7,
kos buvo nemažai ir bolševi rui ii*, J. Bašimas, P. Basčius. V
Custer, Mieli.
ku, kurie, pradėjus aukoms Kitos smulkiomis.
Viso la
plaukti, įgavo karštį, nes tai ho $96.50.
AKRON OHIO
raudo, tai kilnojosi, tai pirš
Pinigai bus išsiųsti į Tau
tus kramtė. Buvo manoma, kad
tos Fondą. Valio Si«ux City Lietuvių S v. Petro Apaštalo
kai-kurie ar tik ne ekspliolietuviai,- kad taip gražiai dar parapija prieš užgavėnes bu
duos. Per visą aukojamąjį
vo surengus balių. Visi gra
laiką jie nerimavo, tai su klau buojatės del tėvynės!
žiai linksiniuosii. Keli doliesimais, tai šiaip nenusėdedami
j riai liko pelno parapijos nau
ant vietos, nors kalbėtojas
BALTIMORE MD.
dai.
juos ramino, daliaus, kaipo
Sausio 1 d. Moterių Sąjun Užgavėnių vakare 'draugija
neramus gaivalai, tapo praša
linti iš svetainės, po ko visoj gos 8 kuopa buvo surengus Šv. Stanislovo buvo surengus
vakarty kurio pelną skyrė pasilinksminimą. Šiame pasi
svetainėj paliko ramu.
Tarpe aukotojų vienas į akį Tautos Fondui, Lietuvos lais linksminime pirmą kar4ą grie
puolė, tai Markulaitis, buvęs vės reikalams. Labai gaila, žė lietuvių benas, po vadovys
Suv. Yal. kareivis ir Prancū kad tą dieną lijo ir del tos te p. Bruožio. Nors benas ne
neperdaugiausia senai susitvėrė, bet esant ga
zijoj užnuodintas muštardinė- priežasties
mis vokiečių dujomis. Tas atsilankė publikos. I^elno liko biam mokytojui, p. Bruožiui,
paliegėlis irgi paklojo 10 dol. 25 dol., kurie liko priduoti jau šiandien gerai pagrajina.
Visiems Akrono lietuviams y
Tautos Fondo skyriui.
ant tėvynės aukuro.
Valio Mot. Sąj. 8 kuopa! ra džiaugsmas.
,Ant galo buvo pakviestas
pakalbėti vietos lietuvių Sv. Darbuokis toliau tėvynės, Lie Šiose dienose siuvėjas, p.
Dapkunas, užsidėjo kriaučių
Jurgio parapijos naujas kle- tuvos labui..
Sąjungietė.
šapelę " R ū t o s " bankos name
lionas, kun. Yilkutaitis, kuris
ir turi daug užsakymų.
savo kalboje ragino imti pa
CUSTER. MICH.
Lietuviai parapijonai laukia
vyzdį nuo žydų, kurie yra
labai lietuvio kunigo.
taupus ir duosnųs bendriems
&ios apielinkes lietuviai u[ darbą neturinčių pilietybės
reikalams, taip-gi laikosi viekininkai sutarė apvaikščioti poperių nepriima. Darbai eina
nybės.
Šv. Kazimiero dieną. Tam tik gerai. Gtoas šiltas, sniego dar
Po jo kalbėjo dar anglas ir slui surengė vakarą su gražiu
paskui buvo perskaitytos ir programų. Visųpirma 'buvo nematėm.
Maudis.
priimtos rezoliucijom. Ant ga sulošti trys veikaliukai. Pir
lo dar kalbėjo p. K. OesnuUs, mą — A*Katra neiamanė ,, lo
KENOSHA. VVIS.
padėkodamas visiems už dno- šė p-lė V. Daunoriutė — Jassnumą ir, atgiedojus lietuvių tremskienė rolėj, p-lė O. Ra
tautinį himną, žmonės ramiai kauskaitė — Dvilienės rolėj, Kaskart vis labiau ir la
biau
Kenoshos
jauninuis
išsiskirstė.
p-lė O. Dainoriutė — Jastrem- pradeda veikti. Štai kovo 2 d.,
Genys.
skiutės ir p-lė M. Barauskai sių metų, Šv. Benedikto drau
tė — Šmukienės. Antrą — gija buvo surengus gražų va
SIOUX CITY, IOWA.
"Dvi Kūmutės" sulošė: p-lė karą su programų.
Progra
Mikalauskiutė ir St. Siakevi- mą parengė L. Vyčių 38-ta kp.
Kovo 9 d., vietinis kleboną*
čiutė. Trečią — "Rabino dis Pirmiausiai L. Vyčių choras,
bažnyčioj užsakė tuojau po so
putas su kunigu" lošė J . Li vedamas p. A. Pūro, sudaina
mos susirinkti visiems lietu
sauskas, St. Pužauskas ir A. vo Vyčių himną; S. Ralys paviams kaslink pasitarimo Lie
Žukas. Visi trys veikalukai deklemavo eiles; O. Šimuliu^
tuvos reikalais ir išnešimo republiką ganėtinai prijuokino. tė i&pitdė monologą: "Tėzoliucios prieš Lietuvos prie
Paskui griežiant annonikui A^rnės ašaros". Monologas į
šus, kurie nori mūsų tėvynę
ant scenos pašokta lietuviški publiką padarė didelį įspūdį;
paglemžti. Visiems susirin
šokiai, kurie svetimtaučiams"
S. Gadeikis, V. Šepelis ir A.
kus, klebonas perskaitė laišką
labai patiko ir po to taipgi pa
iš Washington, D. C , iš Liet. dainuota kelios lietuviškos Lauraitis, sulošė komediją:
".Nenorėjai duonos, graužk
Inf. Biuro. Paskui buvo skai dainelės.
plytas". Visi lošėjai savo
tyta rezoliucija. Visi susi
Paskui
buvo prakalbos.. u ^ u a t i « gQrft į atliko. Publi-V
rinkusieji vienbalsiai priėmė
protestą prieš bolševikus ir Kalbėjo kun. V. Sairaons, Ju- k a t u r ė j 0 n e m į ž a i juoko; O.
lenkus l>ei kurie nori pavergti tius Vasiliauskas ir Brazaus Drukteniutė ir %. tBajiauskas
mūsų tėvynę, Lietuvą. Prote kas. Pro^ramo vedėįuni bu uadeklemavo eiles.
Užbai
stą priėmė atsistojimu ir ran vo p. K. Daunoras.
giant jffngramą Vyčių okovm
ki] pakėlimu. Taipgi visi
" K u r namas
Kadangi diena buvo negra š u o l i a v o :
U
vienbalsiai užreiškė, kad ne ži, todėl ūkininkai iš toliau 4nu«'\ Pjauti iink^na' , ii'
nori daugiaus kitiems vargau- negalėjo suvaaūuoti ir todol Lietuves hrmną. Publikos bu-

lietuviai Amerikoje

Tautos Fondo Sekretoriaus Pajamų
Atskaita už Vasario men.
Nevark, N. J. 1 sk
..
,,
.Nev. Britain, Comi. 5 sk
GiraroMlle, Pa. 3 sk
Baltimore, Md. -6 ek
........
Athol, Mass.
Brooklyn, N. Y. 13 sk
Meriden, Conn. 16 ak
,
/Brooklvn, N. Y. 18 sk
Pbikdelphia, Pa. 21 sk
Koehester, N. Y. 24 sk
Minersville, Pa. 26 sk
Curtis Bay, Md. 28 sk
.'
Cbicago, 111. 31 sk
'.
,
Chicago, UI. 32 sk
„.....'
Hartford, Conn. 33 sk. . .•;
Mahanoy City, Pa. 34 sk
Scranton, Pa. 36 sk
Waterburv, Conn. 40 sk
Chieago, 111. 43 sk
/.;
Jvewaneo, 111. 45 sk
Forest City, Pa. 48 sk
;..
8t. Clair, Pa. 50 sk
,
&pring Valley, 111. 51 sk
t..'
Westfield, Ma*s. 54 sk.
Cbicago, 111. 60 sk.
Pittston, Pa. 63 sk
v
Wilkes Barre, Pa. 71 sk
Flizabeth, N. J. 75 sk
Reading, Pa. 76 sk
Konosha, Wise. 78 sk
Paterson, N. J. #3 sk
Westville, 111. 85 sk
i
Aurora, 111. 86 sk
Lawrence, Mass. 87 sk
Bentleyville, Pa. 88 sk.
Braddock, Pa. 89 sk
\Yilson,
So. Bethlehem, Pa. 102 sk
Philadelpfiia Pa. 106 sk
Coaldale, Pa. 107 sk
Omaną, Nebraska, 116 s k . . .
Duryea, Pa. 117 sk
•
Nazleton, Pa. 118 sk
Cincinnati, Ohio. 125 sk
. . . .
Providence, R. I. 136 sk.
lnd. Harbor, Ind. 139 sk
So. Chicago, 111. 141 sk
Ausonia, Conn. L. 1). S. 49 kuopaN
•

LMIysitit^, 11, i

•

AUBZ. MASAL8KI8

MAUORIBS

GRABORITO
Popieras dedu ir baltinu.
Darbą
atlieku atsakančiai ir gražiai.

Lietuvis graboriua.
Atlleka v i s o k l a
l&idotnvM ko
p^laujial. Wu
rta savo karą
bonus ir antomoblliu8

-.$226.22
S. S. Ramačionis.
20.50 2611 W. 44th St., Ohicago, Dl.
823.75
300.001
, 2,816.43
^ — - — « Talps! didta5.00
no dal} grabų
100.00
patjs dirbame.
6.00 Braddock, P a . g y v e n t o j a m s
3307 A U B C E H
4,261.41
Nuo 10 d. sausio šių metų
Fhoue Drover 4189
f t — «• — > i . n » » . '
532.32 įgaliojame p. MOT. VTTAR
2,042.00 TĄ, bučerių (937 Washington
220.00 Ave.), rinkti prenumeratas, IIIIIIlMIlIIIIItlIlIlIHIUIIIIlllllllllllllHlllll
227.23 pardavinėti po 2c. pavienius Roald. 988 So. Ashland Blv. Cnioago
Telefonas Haymarket 8844
5,967.76 "Draugo" numerius ir abel367.59 nai atstovauti "Draugo" rei
2,000.00 kalus. Svarbiausia del jus,
Rasas gydytojas Ir cblrurgas
1,360.06
-tai
tas,
kad
p.
Vitartas
laikys
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
272.38
Vaikų ir visų chroniškų Ugų
2,610.60 savo store po keliasdešimtys Ofisas: 8S54 So. HaA*jted St., Cnioego
8.75 "Draugo" numerių del kas
Telefonas Drover 9698
dieninio
paradą
vinėjimo.
VALANDOS: 18—11 ryto 8-r-8 90
500.00
pietų
7—8 vak. Nedėliomis 14—18 d.
"Draugo" Adni.
206.00
įimnuiMiiiiiiiiiuiiuiHiiiiiiiiiuiiiiiiuiii
436.49 am ' i . +* <m o i * mm» am mm>\
1— •* mm mj m^tnm m %
746.57f:
l
595.00
233.00
ADVOKATAS
28.00
Tedą BiUui Visuose Teiara«os« |
3109 So. Morgan Street.
28.25
O f i s u DidmiestjrJ:
€D30AGO, fLUsTOH
e t W. WASHIWCiTOW STRAKT,
f . . 173.00
Teiefotiae v e i v s aaaa.
i
688.83
Valandos:—8 iki 11 iš ryto;
Tel. Central 6478
6 po pietų iki 8 vak. Nsdėllo1,116.76
Ofl«as ant Brldgeporto
mls a n o S Iki 8 vaL
260.00 i • *ZVi SO. MOROAir 8 3 S S K T
».* 9 *J> • • • • • • * »^»m mm » | |
Tel. Tfirds 7l#
390.00
Gyrenlmas, 811 W. SSrd St
t . . 247.48
Tel. Tardi 4C81
• i m i » m m •.»
53.00
560.05

PRANEŠIMAS

m , A. A. ROTH,

V. W. RUTKAUSKAS,

Dr. 1\1 Stupnicki

•i

•

Dr. a M. GLASER

*

•

•

• •

*

•

Praktikuoja 27 metai
Ofisas 3148 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St., Chicago, UL
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.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687

SERGĖKITE SAVO AKIS.

48.50
200.00
2.00.
177.25
215.60
353.96
6.50
453.86
88.00
600.00
50.00

įįmmm

3-čios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
Tėmykite j mano parašą. ,
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki >
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai diena.

Mokykis Kirpimo Ir Deslgnmg
Vyriškų ir Moteriškų Apredąl«
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpa
laika.
Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo-deaigning ' Ir siuvimo
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės
Elektra varomos mašinos mūsų šla
vimo skyriuose.
Jus esate nžkviečiami aplankyti i r
pamatyti mūsų mokykla blls laiku —
diena Ir vakarais ir pa*ti speoUeUikai pigią kalną.
Petrenos daromės pagal Jasų mlerą — btle stallės arba, dydžio, ir ki
lę madų knygos.
MASTER DESIGRBtti 6CHOOL
4. F. Kaanicka, Pcrdėtinis
118 N. La Salle gat., prias City
A tris* «M* »nt * -•« aog#to

L. Šimulis,
rn

T. F. Sekretorius,
456 Grand Str., ,
2Brooklyn, N. Y.
j

•'•

'•

=

vo daug ir užsilaikė rimtai.
Po viskam prasidėjo pasilinks
minimas, kuris tęsėsi iki vė
lumui.
Šv. Benedikto draugija labai dėkinga L. Vyčių 38-tai
kuopai už surengimą tokio
gražaus programo. Vakaras
davė pelno virš 100 dol.
Genelis.
SV. ANTANO DRAUGUOS
ADMINISTRACIJA,
Waukegan, EI.
Aleka Jankauską* — pina.
919 — 8th.St,
Antanas
Taučas, Vice-pirwu,
1125 .So. Ijįncoln St.
Aut. Semaška — raštin.
1408 Lincoln St.
Ant. Bakšys — iždininkas,
1327 So. Tictoria St.,
L. Bakfiis, iftn. wst.,
13S1 So. Park Ave.,
Iždo globėjai:
,
1. Makuševide,
2. I*. Kazdelevice,
Maršalkos.
Pr. Dapkus,
H. Galinis.
Pranas Bujanauskas, — organo
priž,, 1112 *p 10 St.
Pr. Kapturauskae, Knygius.

"

m

t

Paieškau savo moters Stanislavos
Kniukštienės, po tėvais Vilnaitė. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metų mergaitę Sta
nislava. Ji kalba tiktai lietuviškai;
yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras
daugiausia dirba dųpnkepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai ir šiek tiek
angliškai.
Prie parapijos nepriguli.
Kas praneš teisingai apie juos gaus
$25.00.
Antanas Kniukšta,
6441 So. Knox Ave..
Chicago, 111.

DR. S. NAIKELIS

5 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS r.
^
4712 So. Ashland Ave,
~
=
Vai. 8—11 a. m. 5—6 p. m. S
z:
Nedėliomis 10—12 a. m.
5
S
Plione Drover 7043
=:
z:
Cicero office
r
E
#847 W. 14th St.
S Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. 5
—
Fhone Cicero 80
-"
S
Rezidencija 8336 U. 66th St. S
~~
Plione Prospect 8585
*
-SlIlIlIIIIlllllllllIUIIiUIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIII?
I

Tel. Drover 7642

Dr. C. Z. V eželis

i

LIETUVIS DENTISTAS
Paieškau
savo brolio Stanislovo
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Bartkaus, paeina iš Kauno Gub. Ra
Nedėliomis pagal sutarimą
seinių Pav. l'asišvio parapijos. Ame4712 SO. ASHLAND AVENFE
rike apie 8 metai, kokie 5 metai at
arti 47-tos Gatvės.
galios jis gyveno VVaterbury, Conn.
m
dabar nežinau meldžiu jis pats ar kas 8 » » w • •*m\WĘįm.mmm mm m*» • • • • • • • «
apie jį žino atsišaukite
ti
•if.', k'
••
'
'
=*«=
Povilas Bartkus ,
UilUllllUIIIIIIIIIIIIllllIlllllllllllHIIIIIUIil)
2535 W. 46 Str.
jcg^
JOSEPH C. WOLOK
•

"

V

•

»

'

=*į=
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Paieškau savo giminių, tetulės Ro
zalijos Dvilenos ir brolių Domininko
Pramciškaus Aleksandro ir sesers Ba
rboros Lideikų.
Jie paeina iš Kauno Gub.' Rasei
nių Pav. Naumiesčio Volasties Brokorių sodos. *
Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu:
Vilimas Lileikis,
1723 E. Adams Str.
ySpringfield, 111.
"'

i

=

Lietavis Advokatai
f • SO. LA BALUI 8TRHKI
Gyrionimo Tel. EomboUlt 87
Vakar sis 8811 W. 8811d Vtreet
Tsl. Roolorall 6888
CHICAGO, ILL.
IIUHIlMIIilIllIlIIiilIlIliiUžtilIlIlIIs*

Paieškau savo brolio Juo«apo Gū
žio, paeina iŠ Vilnians Gub. švenčionų
Pavieto Tverečių Parap. Apie 10 me
tų Amerike Apie 8 metus gyveno Chicagoj dabar nežinau kur.
Meldžiu atsišaukti, nes turiu labai
svarbų reįkala.
Adolfas Krasapkas,
9048 BUis Ave.
Chicago, 111.

OR."LĖ6"AWOTIN

• m m m m • «^» • • •> m »&

Gydytojas, Chirurgas,

Telefonas Pallman 66

1990 So. Halstcd St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai
ir rusiškai.
Valandos: 10—1? rytą; 6—9
vakare.
Tel. Canal 4887

DR. W. A. MAJOB

. . ' „ ?•• J.'.',

Paieškau savo 'sesers Joanos Kanauskaltės. Paeina iš Žagaičių kaimo Ra
seinių pavieto, Aleksandravo valsčiaus
» į4omauJ*U ak*. »kaityklU Ir Kauno gub. Prieš karę jinai gyveno
platinkite vieninteli nkte
laikrašti 269 K Kenney St. Newark N.J.
#
"AlftBRJKOS ŪKININKĄ".
Busiu' begalo dėkinga sesutei jeigu
K»»ii>kitė* — Hofim .*4rmmatsišauktų, ir vūriems tiems kurie jos
AMERIKOS ŪKININKAS naujaji adresą man priduotų
Mrs. MARY JIJKNEVICH
P. 0. JEto .96,
BQX 412 B. Uigliland <M*e.
HART, MIOEIGAN.
Wauwatosa WUi.

LIETUVIAI

»IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMItlMllflllllllllllllllllllL

g

• * ^ l

Teleflnaa tfctKlnley 8184
« Y D O VISOKIA* LIGAS . .
8467 8<uiLh .Wostoni R o o l a t M l
Kampas W. 8*-to* gerves

Broii.\, N. Y. ...... J
494.00
Caluinet, Mieli
5.001
Chicago, IU. S. L. B. R. A. 39 Kuopa
302.75
Hill City, Minu
5.00
• ••••••
. "~ 17.00
H ar ve v 111
• •• • *
• ••••••
. JOHN SMETANA
Xashua, N. JI
75.00
Akių Specijalistas
Peoria, 111
10.00
\Y\ Fitchburg, Mass.
J
64.50 1801 S. Ashland A v. Chicaco
Egzaminas suteikiamas dykai.
W. Suffield, Conn .'
......:
22.00
Kampas 18-tos gatvės.
Viso per Mėn
$33,818.05
Viso Tautos Fondą* inplaukė $318,861.38
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Dr. A. E. RVTKAVSBJkM

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, 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 f 8.00.

«_)U.UU
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GYDYTOJAS * B
CHIRURGAS
Ofisas 11718 Mioliigan Ave.
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1
iki 2 po pietų — 8:89 iki 8:89
vakare.
Nedėliomis nuo 19
iki 11 ifryto.
Jg^mm
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Dr.M.TJ5trikoi'isl
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 W. 47th St., Cbicago, 111.
Ofiso Telefonas Boulevard 169
Namų Tel. Seeley 420

PIEKITE KARUS TAUPYMO ŽENKLELTOS (W.S.S.) i

«.
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šlAUčiy ATYDAl.
2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, viena Finlsher ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi butl
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime
pilną eilę visokios čeverykams skuros.

K. KAPLAN & SONS,
4608 So. Ashland Ave.,
Chicago, niįnois.
Telefonas Yards 8804.
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i t į sekantį ' A s i f t h M h a
atsilankyti.

KOLONUįl.

Kova* 17

,«ĮĮBWB,^ fflt iftift Į
Vytutėlis:

Iš BRIDGfePOR*0.

.*T*flfitf'"5i*j

PASIDĖK SAVO PINIGUS l
Seniausią Taupinimo Banką Chieagoje

KATALIKIŠKOS ŠVENTOS., BLOGOS DARBO SĄLYGOS
Iš WEST SIDES.
PASTOS BUSTE.
Gal kas jau mano, kad bridPirmadienis. Kovas 17 d.,
Katalikų
veikimas.
Taip tvirtina pastos klerkų
Patricijus (Patrikas).
geportieeiai užmigo, bet ne.
Antradienis, kovas 18 d..
unijos prezidentas.
,
,.,...
Kadangi Šv. Kazimiera dieno
Gabrielius, Ark.
<
Skaitant laikraščius, retai je buvo Šv. Jurgio f>ar. svet.,
Iš Wasbingtono Chicagon tenka pastebėti kas West Si užimta, tai T. F . 32 skyrius
atvažiavo pastos klerkų uni- dės katalikų veikiama, rodos, tos dienos apvaikšėiojimą su
PAŠAUTA DU POLICMONU. jOfl
prezidentas Gilbert K, I kad ėia visai jų nėra, lyg visi prakalbomis atidėjo ant nedė
Hyatt.
butų bolševikizmu užnuodyti.
lios, k. 9 d. Buvo pakviesti žy
Juodu pašovė nigeris.
Bet
taip
manydami
skaityto
J i s tvirtina, kad Vietos pas
mus kalbėtojai: gerb. kun. Pa
>mu
m
Du poliemonn pašautu aną tos buste darbo sąlygos ne jai labai klystų, nes westsidie- kalnis ir studentas Poška. Pu
naktį namuose po mini. 2950 pakenčiamos. Darbo valandos ėiąi papratę daugiau dirbti, o blikos prisirinko kuone pilna
v
Federal gat.
ilgos, sanitarinis stovis kuoar- mažiau garsinties.
svetainė. Visi liko užganėdin
Štai
nedėlioję,kovo
9
d.,
šiausias.
Policijai buvo
pranešta,
ti. Programo vedė jum buvo
kad minėtuose namuose plati
Vietos pastos klerkų unijos Aušros Vartų parapijos sve p. P. Baltutis. Didesnę pro
namas ištvirkimas. Du polio- kuopa No. 1 andai paskelbė tainėj, po paioaldų, vietos Lie gramo dalį išpildė mergaitės
monu — Buttimer ir įttokes rezoliuciją, kad pastoje stovis tuviškų katalikiškų draugijų ir vaikučiai, kuriuos gerb. se
civiliuose rūbuose pasiusta tiesiog nežmoniškas. Tad tuo atstovai, susirinkę sutvėrė Ka serys labai gražiai prirengė.
patirti, kas tenai veikiama.
reikalu čia atkeliavo "ir pats tuliku Vienybės skyrių, kuris Pirmiausia
kalbėjo „ gerb.
susideda iš sekanėią draugiją: kun. Pakalnis, kuris labai gra
Poliemonn pamatė, kaip jie- unijos prezidentas.
Švento Kazimiero, L. R K. žiai nupiešė dabartinį lietuviu
du liudija, kaip dvi moterys
Mažai pastoje darbininką,
Labdaringos Sąjungos 7-tos padėjimą.
Paskui kalbėjo J.
nigerės užkalbino praeinantį | fad prisieina daugeliui dirbti
kuopos, Lietuvos Vyėių 24-tos Poška, kuris ,papasakojo apie
vyre ir paskui ji įsivedė vi ilgas valandas.
kuopos ir S. L. R. K. Ameri militariškus lietuvių reikalus.
dun.
Hyatt. konferavo su genero koje.
J o kalba publikai irgi patiko.
Tuomet poliemonn mėgino lu Wood. Pastarasis pasiža
Pirmiausiai gerb. kun. F. Paskui sekė rinkimas aukų.
ineiti į namus, bet jiedviem dėjo parūpinti pastoje darbą
Kemėšis paaiškino tfpie rei
Komanda.
ninko". Jeigu prie to pristo vienas po kitam, žmonėms
Aukojo sekantieji:
pasipriešino n i gėris su revol buvusiems kareiviams. Šiandie
kalingumą Katalikų Vienybės
$15.00 tų ir daugiau kuopų, tai ir ke pradėjo įkalbėti, kad balsuotų KOMANDA susideda iš dvie
veriu.
pastoje reikalaujama
1,000 ir jos tikslus. Užbaigdamas sa Kun. M. Krušas
J. Juškevicia .'. .\
10.00 lionės lėšos neimtu sunku ap už. .Kad geriau nusverti bal
Ištiko šaudymasis. Kaip ni darbininkų. Tad kodėl karei
jų dalių — prirengiamosios
vo kalbą ragino visus draugi J. Jurginas . . . . ;
mokėti,!
savimą
savo
pusėn
jie
pradėjo
8.00
geris, taip poliemonn sužeis viai neturėtų but priimti.
ir išpildomosios.
jų atstovus, kad
energingai
peikti
katalikų
atstovus,
ku
Po 5 dol.: M. E. Žaldokas,
Nutarta rengties prie L. D.
ti.
PRIRENGIAMOJI komanda,
_ Hyatt paskui pažymėjo, kad darbuotųsi, tuomet išnyks, vi kun. J. Svirskas, J. Petkus,-P.
rie darbuojasi Wasliįngtone ir
S.
20
kp.
pikniko,
kuris
įvyks
Policijos viršininkas aplan kuomet miesto sveikatingumo sokie nesusipratimai
sakysime, kaip — PIRMYN,
tarpe Tzdanaitė, 0 . Aleliunienė, P.
Europoje,
Žmonės, diduma
25
d.
gegužio,
Bergmrms
(irokė sužeistu poliemonn ligoni komisijonierius Dr. Robertson kataliką.
nurodo judėjimą, kuris tu
nepermatydami jųjų
blogų
Balanda,
J
.
Fabijanskas,
K.
ve
darže.
nėse. Abudu pagyrė už jų uo vidumiestyj darė
rės būti išpildytas.
sveikumo
Po to išrinkta vedėjas susi Kilevieia, A. Rokas.
tikslų, ir kėlė rankas už sei
Prie
kuopos
prisirašė
du
lumą.
IŠPILDOMOJI komanda, pa
stovio cenzą, jam nepaduota rinkimo — J . Mikaliunas. Ati
Po 4 dol.: P. Karaliūnas, O. nauji nariai: M. Raudeliunas mą. Išrodė, kad jų ta ataka
vyzdžiui MAUS, nurodo pa
išanksto buvo gerai suplenuoKAŽKUR PRAŽUVO JAU pilnų informacijų apie sanita darius susirinkimą, gerb. kun. Vaitkienė, M. Katauskas,
ir .1. Berkelis.
tį išpildymą.
F . Kemėšis atkalbėjo maldą.
rinį stovį pastos buste.
ta. Panašiai tie agitatoriai ir
NA MERGINA.
Po S dol.: J. Puskevičius.
A.
N.
Prirengiamoji dalis komandos
Rinkta valdyba: kapelionu
kitose
draugijose
elgėsi.
Tai
Po 2 dol.: D. Žansitis, J.
visur bus nurodyta rašyto
kun.
F.
Kudirka,
pirm.
—
J
.
tokiu
būdu
jiems
ir
pavyko
NESURANDA
KANDIDATO
Policijai pranešta, kad kaž
; Baubtais, P. Jurevicia, P. Bal
BRIGHTON PARK.
mis, o išpildomoji — dide«
Mikaliunas,
rast.
—
A.
,ValoTautos
Fondo
39
skyriii
pa
kur pražuvo 17 metų Miss
Į MAJORUS.
tutis M. MSišeika P. Tvarkulėmis raidėmis.
nis,
ižd.
—
Kazimieras
Kiela.
traukti
savo
pusėn,
kad
bal
Rnth Erickson, 1920 Nortb
į
Nedėlioj, kovo 2 d., p. Pra
Prirengiama jai komandai vi
Po to svarstyta Spaudos Sa nas, F. Melinis.
suotų
už
seimą.
Be
to
matėsi,
Crawford ave.
Lake Forest miestelio gy
sados reik duoti užtektinai
vaitės reikalai. Kadangi vie " Po 1 dol.: J . Urbas, P. Mbc- nas Toleikis (namuose p-nų kad ir skyriaus pirmininkui
Mergina praeitą trečiadieni ventojai nesuranda kandidato tinėj kolonijoj randasi Spau kaitis, J . Pinikas, O. Rama Alkimavif'ių, 4401 S. Mamp
laiko prieš išpildomąją, kad
nelabai
patiko,
jei
kas
kal
išėjusi į darbą ir nesugi*yžuM. į miestelio majorus. Niekas
kareiviai galėtų prisirengti
dos Draugija, tai nutarta, kad nauskienė, P. Grigaliūnas, K. lewood ave.) buvo surengęs bėjo prieš seimą.
nenori
majorąuti,
nes
ta
vieta
Yra baigusi augštesnę mo
vakarienę
pagerbimui
Justino
ją išpildyti.
Spaudos Draugija užimtų tą Mickeliunas,, P. Norušienė, P.
neapmokama.
kyklą ir yra s'tenografė.
Tautos
Fondo
Narys.
Čiliausko,
kuris
sugrįžo
iš
Dė
Išpildomoji komanda yra duo
darbą, o Kat. Vienybės sky Puleikienė, Marcinkienė, Grei
Dabartinis majoras
Ad- rius ir kitos katalikiškos drau čius, Pelnušienė, Jabloskienė, dės Šamo kariuomenės.
dama tame momente, kada
NEGELBĖJO PRAŠYMAI. dington išbuvo dvi tamysti.
Gečienė,
Al.
Januška,
K.
Pet
Susirinko
gražus
barelis
išpildymas turi prasidėti.
gijos, kad prisidėtu prie apTolesniai majorauti . atsisako.
svečių,
kurio
linksmai
šneku
rauskas,
M.
Pranaitis,
M.
MarBalsas komandos turi būti
vaikšėiojiino Spaudos Savai
Kriminaliam teismo už plė
Sakosi, netaria laiko.
čiavosi.
geviėius P. Zabiela, O. Jovaigyvas, aiškus ir garsus.
tės.
šikiškus darbus nubaustas bu
Tai bent varsas.
P-nas. Pranas Toleikis pa
Prirengiamoji komanda yra
vęs kareivis Peter fjersten.
Nutarta kviesti sekanėins sienė, O. Kiduliatė, A. Nor
prašė
kareivio,
kad
jis
pasa
mantas, M. Baldauskas, P.
Pasiustas kalėjiman nuo vie
duodama aiškiai su pakėli
(Tąsa).
MOKYKLŲ SUPERINTEN draugijas, kad prisidėtų prie Makuška, J . Bernotas, J. Bur- kytų ką nors iš savo patyrimų,
nerių ligi keliuiolikos metą.
mu balso gale — ir tokių
Katalikų Vienybės
vietinio
iš pragyventų laikų. Kareivis,
Karei vi jos vienutės.
DENTAS
CHICAGOJE.
blis,
F.
Vaičkus,
A.
Janusas,
Piktadario advokatas pias-^
būdu, kad išpildomojoj ko
skyriaus: Moksleivių kuopą,
apsakęs trumpai savo patyri BŪRYS (Squad) — yra ma
J
.
Diruša,
P.
Lazdauskas,
K.
teisėjo susimylėti. Sakė, jog
mandoj balsas butų dar gar
mus, neužmiršo ir Lietuvos
draugiją,
Alto
Šiandie Chicagon atvažiuoja Tretininkų
žiausia
vienutė.
Pilnas
bū
Lamsargis,
F.
Pauksnis,
E.
Jokareivis ilgai negavęs darbo, naujas mokyklų superinteii- riaus Puošimo draugiją, Auš
ii
sesnis ir energiškesnis.
rys
susiddeda
iš
8
kareivių,o
vaišaitė,
V.
Ėringas,
D.
Putreikalų.
j j spaudęs vargas.
Išpildomoji komanda turi bū
tas, Charles E. Chadsey, iš ros Vartų vyrų ir moterių
mažiausiai
iš
6,
kurie
yra
rinaitė,
J
.
Kairis,
J.
Janušo
Trumpai perbėgęs Lietuvos
sustatyti dviejose eilėse.
Bet teisėjas nepaklausė pra Detroito, kuriam mokyklų ta- draugiją.
ti stipri ir trumpa.
nis,
K.
Tvarkunas,
J.
Zinkus,
reikalus, paparašė, kad susi
Priekynėje eilėje visados tu Komanda visados turi būti
šymo.
ryba paskyrė $18,000 metinės
Nutarta surengti politiškas
E. Margeviėia, J). Andrešiu- rinkusieji paaukotų, pagal sa ri būti 4 kareiviai, užpakalinė
duota energiškai ir ugnin
Gersten teisme buvo su ka algos.
prakalbas, kuriose bus išneš
nas, J. Markauskas, L. Ruibis, vo išgalės Lietuvos laisvės je 4, kuomet yra pilnas, o ma
«
gai, nes kitaip judėjimai ka
reivio uniforma. Su juo buvo
Chadsey ėia pirmiausia ap tos rezoliucijos prieš priešus, D. Bergeris, K. Kučinskas, S. reikalams.
žiausiai 2, kuomet būrys nepil
ir jo moteris.
reivių pasidaro lėti, be gy
žiūrėsiąs visas viešąsias mo- kurie kėsinasi paglemžti mu Duduonis, J. Bermanas, M.
Svečiai jam pritarė ir au nas. Užpakalinėje eilėje, jei
vumo.
kyklas, paskui turėsiąs visą šą tėvynę Lietuvą. Prakalbas Bagdonas, P. Gritonis, Z. Igbūrys nepilnas, pirmas ir ket Jei komanda susideda iš vie
kojo sekančiai:
APIPLĖŠTA JUBILIERINĖ eilę konferenciją su mokyklų įvyks kovo 20 d. Aušros Var
natavičiutė, J. Andrešiunas, P.
x
no žodžio, tai ja reik kirsti,
KRAUTUVĖ.
iu parapijos svetainėje.
Po
3
dol.
: Pr. Toleikis, po virtas numeriai visados turi
pirmininkais ir mokytojais.
Starginskaitė,
J
.
Puskevičius,
būti " u ž d e n g t i ' \ ty. už pirmo
kad padaryti prirengiamąją .
Nutarta 7 sekantį susirinki Kf. Starševskis, J. Andrijaus nai Alkimavičiai/
Nežinia, ką nauja jis ėia at
ir už kevjrto kareivio turi
ir išpildomąją dalį.
Pa
Nepavyko apiplėšti banką. tiksiąs.
mą sušaukti nedėlioję, kovo kas.
Po 2 dol.: kareivis J. Čivyzdžiui, angliškai "atenAną dieną Cbieagos plėšikai
16 d., toj paėioj svetainėj, 1
liauskas, ponai Sėrtvieeiai, stovėti po kareivį, o už vidu
Smulkių
aukų
surinkta
rinių jų gal nebūti.
t i o n " arba rus. " s m i r n o "
užpuolė jubilierinę krautuvę < < G R A F A S " PADUOTAS vai. po pietų.
Stasiulis.
$27.88.
Viso
suauEota
$190.88.
KAPRALAS (žemesnysis payra — atyda. Ją reik tarp
po numeriu 2038 So. Halsted
TEISMAN.
Po
1
dol.:
Pr.
Alkimavičius,
Susirinkimą uždarė pirm.,
Visiems
aukotojams
ačių.
ofieierius) — yra būrio ve
gat. Paėmė apie $10,000 pini
duoti: aty-DA.
ponai
Balsiai,
ponai
Dausniai.
Jurgis
Mikaliunas.
Maldą
at
A. Budreckas,
dėjas.
gais, brangiais daiktais ir " G r a f a s " Ego n Kurt Ranier
Signalai.
A.
Rumšienė
50c.,
L.
Petraus
kalbėjo
kun.
F.
Kudirka.
T.
F.
sekr.
Lavaulax
paduotas
krimina
laisvės bondsais.
SKYRIUS (angį. Platoon) — Komanda yra taippat duoda
i
kas 25c. Viso labo $15.75.
Geistina
butų,
kad
viršminė. yra sulyg savo didumo se
Krautuvėje buvo tik viena li i n teisman. Jis kaltinamas ųž tos draugijos išrinktų atstovus
ma signalais.
Svečiai
padėkoję
už
gar
$1,000
laisvės
bondsų
pavo
IS
NORTH
SIDES.
krautuvininko moteris. Plėši
kanti vienutė po būrio. Sky Signalai gali būti duodami
į Katalikų Vienybės Centro
džios vakarienės surengimą,
gimą.
Nustatyta
jam
$5,000
pa
kai ją uždarė užpakaliniam
rius susideda mažiausiai iš
susirinkimus ir kad prigulėtų
ranka, vėliavomis, švilpuku
išsiskirstė.
Taip
L. D. S. 20 kuopa laikė mė linksmus
ranka.
kambaryj ir pabėgo automo
dviejų,
arba
daugiausiai
iš
arba trimitu.
Apie signa
" G r a f a s " sakosi esąs Aus prie vietinio skyriaus. Taip nesinį susirinkime kovo 9 d., gražiai vakaras ir užsibaigė.
biliu.
keturių
burių,
ty.
turi
nuo
gi kviečiamos pavienios ypatos 1919, Šv. Mykolo Arkaniolo
lus bus kitame skyriuje.
Pinigai, $15.75, liko perduo
trijos premjero svainis.
16
iki
32
kareivių.
Skyrių
Bet tą paėią dieną penkiems
ypatingai mūsų inteligentai ir parapijos svetainėje. Į šį su ti Tautos Fondo, 39-to sky
(Daugiau bus)
. . .
veda paprastai pirmas, arba
plėšikams nepavyko apiplėšti
šiaip
norintieji
dirbti
katali
sirinkimą
atsilankė
gana
riaus
kasierini,
p.
Balniui.
SERGA RAUPLĖMIS.
antras leitenantas, arba ser
Ariamas State banką, 3915
kiškoje dirvoje.
skaitlingas būrelis narių; dėlto
Bardaskutis.
žantai.
West 26 gat.
Oak Parke susekta du vai
Dabar yra svarbus momen tapo užgirta daug naudingų
KUOPA (angį. Cpmpany, rus.
Kuomet iš jų trys inėjo ban- ku, susirgusiu rauplėmis. Jie tas, nes mūsų tėvynės likimas sumanymų. Pirmiausiai buvo
IŠ T0WN OF LAKE.
Rota) — yra sekanti kareikon ir pasisakė kas per vieni, du tuojaiis išgabenta užkre- padėtas ant v svarstyklių. Jei išduotas raportas iš L. D. S.
vijos vienutė, Keturi sky
tuojans jiems atsakyta šū ėiamų ligų ligoninėn.
gu lietuviai nesilaikys vieny Chieagos Apskričio susirinki Kaip Tautos Fondo 39 sk.
riai sudaro kuopą. . Vadu
viais iš revolverio. Plėšikai
reikalavo seimo.
bės ir paliks tautos reikalus mo, kuris vienbalsiai liko pri
— kuopos paprastai yra kapi
Nekartą J ų s savo baisais
vos spspėjo išdumti laukan ir
svarstyti lenkams arba ki imtas. ;Raporte tarp kitko pa>
Vasai|ip 25 &., Sv. Kryžiaus
ATRADO NUŽUDYTĄ.
tonas.
spręsite, kokia turės būti Lie
sulipti į laukiantį jų automo
tiems, luiriems tik rupi pa žymėtaį kad Apskritys nuta parapijos svetainėje, Tautos
ITALĄ.
glemžimas mažųjų tautų, tai rė po visą Chicagą ir jos apie- Fondo 39 skyrius buvo su BATALIJONAS — susideda tuva ateityje.. Kad gerai nu
bilių.
Du vyru apiplėšė saliuną
iš keturių kuopų.
Vadas spręstumėte, kviečiame ingyti
Praeito šeštadienio ryte gro- aišku, kad tuomet, nepasiliuo- linkes surengti prakalbų marš šaukęs aukojusių Laisvės Sa
po numeriu 848 Blue Island sernėj po num. 3801 So. La suosim iš po svetimo jungo, rutą ir pranešė,, kad jau 8 L. vaitėje ekstrą susirinkimą, ku
batalijono paprastai yra ma knygą
ave. Paėmė tik 8 dol.
joras.
Salle gat. atrastas nužudytas bet dar sunkesnį uždės ant D. S. kuopos pristojo prie su rio tikslas buvo išsiųsti sumūsų tėvynės. Tat kiekvieno rengimo maršruto, tik, sako aukautus pinigus. Tą dalyką PULKAS (Regimentas) — su
italas.
SEKRETORIUS GLASS BUS
Policija iš Deering nuova kataliko yra priedermė stoti į ma, pageidaujama, kad ir ki apkalbėję ir vienbalsiai nuta
sideda iš trijų pilnų bata- parašė Kun. Prof. Pr. Bučys.
eilę ir laikytięs \o obalsio: tos kuopos prisidėtų. Tokiu rė tuojau Tautos Fondan pa
CHICAGOJE.
dos perkratė visą apylinkę.
lijonų ir ketvirto nepilno. Kaina 25c.
v
' ' Dievas ir tėvynė.
- būdu butų galima pasekmin- siųsti pinigus.
Kreipkitės šiuo adresu:
esąs Peter ColeRegimentu vadovauja pulki
Kovo 21 dieną Chieagoje bus sano.
Trumpoj ateityje, pamaty giau darbą pirrtuyn varyti.
ninkas.
Kadangi susirinkiman atsi
DRAUGAS PUB. CO.,
pinigyno sekretorius Glass Jis
sim, kad mūsų visuomenės
Mūsų kuopa išnešė pageida lankė keli seimo agitatoriai, BRIGADA — du regimentai.
1800 West 46th Street,.
ėia kalbės Pergalės Laisvės PIRKITE KARĖS TAUPY- dvasia pakils.
vimą, kad reikia kviestį kalbė- kurie tuojau naujiems reika- DIVIZUA — keturi regimen-,
Ohicago, UI.
Paskolos reikale.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
Taigi, westsidiečiai, nepa-Įtoją ir agitatorių iš " D a r b i n i a m s ir pakišo savo seimą, Jie
tai.

HIBERNIAN BANK
Moka
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AntTanpoi
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Pinigų
TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ.

Po Valdžios Priežiūra

•

SUVIENYTI! VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOMI

208 South La Salle Street
Seniausiai gyvuoja.
Saugi Taupinimui

LIETUVIU KAREIVIU
VADOVĖLIS.

I

LIETUVOS
PILIEČIAI IR PILIETĖS!

"APIE APŠVIETį"
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