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Bolševikas Trockis įsakęs paimti Archangelsk?
Wilsonas taikins italus su

jugoslavais
RAUDONIUOSIUS APĖMĖ MŪSŲ PREZIDENTAS TAINEAPSAKOMA BAIK I N S ITALUS SU JUMĖ.
GOSLAIVIAIS.

PARYŽIUS, kovo 23.— Es
tų-latvių ofensyva prieš rusų
bolševikus Pabaltijoj ne juo
kais atsiliepė į tuos raudonuo
sius teroristus. Ofensyva grū
moja pačiam Petrogradui, kur
bolševikai buvo įsigyvenę.
Aną dieną buvo pranešta,
kad bolševikus smarkiai su
pliekė ir lietuvių kariuomenė
Lietuvoje. Buvo taippat pra
nešta, kad bolševikai krausto
si iš Dvinsko, kuris yra nepertoliausia nuo Lietuvos sos
tinės Vilniaus.
Kadangi Petrogradui grumo
ja neišvengtinas pavojus, tad
bolševikas Trockis, kurs soči ja
listų " r o j u j e " lošia karės ministerio rolę, Petrogrado apskrityj paskelbė generalę vyrų
mobilizaciją.
Šiaukiami vyrai įimant 46
metus amžiaus.
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Petrogrado Puolimas

Trockis paskelbė generalę
"mobilizaciją".
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Italai aštriai laikosi savo rei
kalavimu.

Bolševikų
Propaganda
Vokie
Artimas
tiioje

EGIPTĖNAI KELIA REVO BELGŲ KARALIUS APSI- VOKIETIJOS JURININKAI
LIUCIJA PRIEŠ ANGLUS.
LANKĖ AMERIKONIŠ
PRIEŠINASI TALKI
KOJ KARĖS STO
NINKAMS.
Siunčiama kariuomenė į BeVYKLOJ.
heira provinciją.
Karalių su karaliene pasveiki- Atsisako dirbti garlaiviuose,
pavedamuose talkininkams.
kino gen. Pershing.
Londonas, kovo 22. — Reuterio depešoje iš Kairo sako
ma, jog stovis Egipte nuolat
aršėjąs. (Ji šiuo kartu esąs
labai blogas.
Palestinos komendantas, ge
nerolas Allenby, kurs viešėjo
Paryžiuje, kuoveikiaus iškelhivo i C'niro. Kpiptan pasiun
čiama d a u g i a u kariuomenės.

Beheira provincijoj, žemes
niajam Egipte, kai kuriuose
miesteliuose plevėsuoja turkų
vėliavos. O juk to neturėtu
Imt.
Policija žudoma.
Kol-kas nebuvo dideliu nelaimingu nuotikiu su karinomene, nes pastaroji pilnai ne
šima išo i sukilimus. Bet egiptėnai žudo policiją ir žymes
niuosius anglų paskirtus val
dininkus.
Didelis sakitlius apsiginkla
vusių beduinu iš vakaru šono
Įsibriovė Beheira provincijom
Tenai jie plėšia miestus ir
miestelius.
Visur sėja terorą.
»U>vi* militariniu žvilgsniu
yra gana pavojingas.
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Chaumont, Prancūzija, ko
vo 22. — Kovo 1!) d. vakare
šičia atkeliavo belgų karalius
Albertas su karaliene Elzbie
ta.
Aplanke amerikoniškos
armijos vadįi, gen. Pershingą.
Karališkoji pora čia atkeliavo
automobiliu. .Jiedu buvo no
rėjusiu atkeliauti lakstvtuvu.
Bet nebuvo gana tinkamas
tam tikslui oras.
Karaliui su karaliene drau
gavo pulkininkas Tilkens, ka
raliaus rūmų palydovas, ir
viena
karalienės
palydovė.
Gen. Pershing svečius sutiko
ir pasveikino vasarnamyj.
Paskui buvo surengta vaka
rienė. Dalvvavo ii* gen. Pershingo štabas.
Nakties metu ant aplinkinių
kalnų storokai prisnigo. Snie
gas palietė ir visas apylinkes.
Tečiau tas nesutrukdė miesto
rotužėj karališkos recepcijos.
Visas miestas dailiai buvo
padabintas. Iš apylinkių bu
vo sutraukta žymus skaitlius
amerikoniškos
kariuomenės.
Gatvėmis nusidriekė ilgiau
sios eilės mokyklas lankančių
vaiku.
Buvo t i knis šventadienis.
Paskui karalius lankėsi amerikonišlm lakstvtuvu stotyje.
Iš ten sugryžo . gen.
Pershingo vasarnamin.
Ten
susiėjo su įvairiomis misijo
mis.

Liebknechto brigados.
Berlynas, kovo 23.—Vietos
laikraštis National Zeiturig
Iš tų "mokinių" Petrogra
praneša, kad vietos vokiečių de bolševikai organizuoja taip
bolševikai Petrogradan pasiun
vadinamas Liebknechto bri
te savo delegaciją. Ta dele
gadas. Kiekvienon brigadon
gacija
jau
nuvykusi
Petro
Hamburgas, kovo 22
ineina 5,000 buvusių vokiečių
gradan.
Ir
šiandie
vietos
bol-'
Praeitą trečiadienį čia vokie
kareiviu.
10 ševikus informuojanti apie ručių jurininkai turėjo U11S S Kaip būrius, taip brigadas
mitingą, kuriam padaryta se su bolševiku veikimus ir ju bolševikai
organizuoja
su
kanti rezoliucija:
prievarta. Vokiečiams karės
armijos žygius.
Anot delegacijos pranešimo, nelaisviams jie duoda pasi
''[vairiu jurininku skyrių
iš dviejų: arba
Kinn<iie m a s s s - m i t i i j f c e
n u t a r t a r i l s i j l > o l x o v i k n i s u p a v a s a r i u rinkti viena
atsisakyti imli koki nors da- maną pradėti ofensyva prieš prisidėti prie bolševikizmo,
Europą. Pir arba badu mirti.
lyvumą pristatyme vokiečių visą vakarinę
prekybos laivų talkininkams, miausia bolševikų auka bu
Nes su kitokia sistema jie
sianti
Pngarija.
Paskui
Vokie
sulig jų reikalavimo."
negautų žmonių.
tija, visa Austrija ir tt.
durininkai susirinkime pa
Vokiečių laikraštis Frank
Rusų
bolševikų
armijos
ožymėjo, jog vokiečiai neturi
furter Zeitung rašo, kad Vo
fensyva
busianti
pradėta
vie
jokios gvarantijos, kad talki
kietiją palengva ir sistemanu
kartu
su
bolševiku
sukilininkai jiems pristatys maisto,
tiškai apsiaučia bolševikizmo
imi
Vokietijoj
ir
Austrijoj.
kuomet jiems bus pavesti
propaganda.
Kuomet
komunistai
užvaldygarlaiviai.
*%Bet valdžia prieš tai nepasią
Austrijos
sostinę
Vienną,
Keli garlaiviai, kurie turėjo
vartoja aštrių priemonių. Gi
tuomet
bolševikizmo
laimėji
išplaukti, stovi vietos uoste
jei ir veikia, tai labai mažai.
mas
busiąs
užtikrintas.
sulig paskelbtos jurininkų re
Tuo tarpu Vokietijai grū
zoliucijos.
Rusų bolševikų propaganda. moja pavojus. Ant visos ša
Kaikurie vokiečių laikraš
Kadangi čionai vokiečiu bol- lies renkasi juodi bolševikiz
čiai protestuoja prieš tą juri ševikams pasidalė perankšta. mo debesys. Jei valdžia pose r
ninku išsišokimą. Sako, ne- tad jie savo centralį sovietą novei neatkreips i tai domos,
skaitlinga
protestuojančių įsteigė Petrograde. To vokiš tie debesys turės plyšti.
Toliaus tas pat laikraštis
kuopelė trukdo visa reikalą ir ko sovieto pirmininkas yra
pakelia nereikalingus nesma Otto Pert z. Jisai ranka ran- pažymi, kad apie tą grasiantį
gumus.
kon veikia su Leninu ir Troc l*voja ^reikia f Jtf)inJ^unoti
gyventojus. Tegu ir tie pasi
vietos uosto transportiniai kį u.
rūpina ateityje imties tinka
darbininkai protestuoja prie?
Iš Petrogrado gauta žinių,
mų prieš bolševikus priemo
jurininku pasistatvma.
kad rusų bolševikų atstovas
nių.
Vokietijoje, žinomas
vardu
LVOVĄ PAĖMĖ UKRAINAI.
Anot laikraščio, geriausia
Kadek, žydas, neapleido Vo prieš bolševikus šiandie prie
Galicijos sostinę ilgai gynė kietijos. Jis sukinėjasi Berly- monė — tai spėka su ginklais.
ne ii* kituose miestuose. Sa Bolševikai tik prieš ginklus
lenkai.
koma, jis Vokietijoje įsteigęs nusilenkia. Gražiais žodžiais
Varšava, kovo 22. — Po jau 28 atskirias bolševikiška^- jie nepalenkiami. Nes tai yra
beširdžiai, desperataj.
penkių dienų smarkaus ir ne organizacijas.
Bolševikų propaganda va
pertraukiamo mūšio u k painų
su lenkais pagaliaus ukrainai roma po visą vakarinę Vokie PRANCŪZIJA PALAIKYS
paėmė Austrijos Galicijos so tiją. Taippat sužinoma, kad
SKAITLINGĄ ARMIJĄ.
Radek
tai
propagandai
Vo
stine Lvovą.
Lenkams Lvovo ginėjams kietijoje yra išleidęs apie 11 Tam tikslui reikalaujamas"dipapuolė rankosna u k rainų do- milijonų rublių šiai. trimis
delis kreditas.
mėnesiais.
kumentas. Jame pasakyta,
Vokiečių sovietas Petrogra
kad jei ukrainai kareiviai pa
Paryžius, kovo 22. — Pran
de
spauzdina
vokišką
laik
ims Lvovą, kiekvienas iš jų
cūzija jaučiasi, jog ateityje j i
raštį
ir
aną
platina
po
rytinę
gaus po 4,000 kronų ir po 5
turės but svarbiausia tvirtovė
Prūsiją.
Tas
laikraštis
pasie
akrus apdirbamos žemės.
Europoje. Kaip S. Valstijos
kia
ii'
tolimesnes
Vokietijos
Lenkai Lvovą gynė per ke
stumia pirmyn savo karės lai
vietas.
lis mėnesius. Tas miestas pri
vyno programą, taip Praneuguli nkrainams.
Bolševikizmo mokykla.
cija darbuojasi sudaryti skait
Tas pat vokiečių sovietas lingą armiją, kol taikos kon
Petrograde įkūręs bolševikiš ferencija netarė paskutinio sa
ką mokyklą vokiečiams karės vo žodžio apie armijų skaitnelaisviams. Sakoma, jog trum lingumą kiekvienoj šalyj.
Prancūzija palaikys tokį ka
pu laiku tą mokyklą išeisią apie 10,000 vokiečių nelaisvių. riuomenės skaitlių, kokį turėjo
Baigusieji tą mokvkla ka- pirm šios karės. Visi korpu
reiviai tuojaus busią pasiųsti sai bus atnaujinti šviežiomis
Vokietijon platinti bolševikiz spėkomis. Bus suorganizuota,
be to, du nauju korpusu Metmo propagandą.

Paryžius, kovo 2:1—Taikos
konferencijos rateliuose išreik
šta viltis, kad italai bus paga
liau' sutaikinti su jugoslaviais
uosto Kimne nepasidalinime.
Visas reikalas pavedamas
aptarti prezidentui \Vilsonui.
Ana dieną italai už Kiume
griežtai pasistato. Jie pasakė,
kad jei tas uostas nebus ski
riama- dabar Italijai, italų at
Riaušės Caire.
stovai pasitraukia iš taikos
Kovo 12 dieną Cairoe ištiko
konferencijos.
vietos gyventojų riaušės. Bet
Ta labai opu klausima rvš
kariuomenė veikiai numalšino
prezidentas.
riaušininkus.
Egipte sukilimus daro naeiPRANCŪZAI KRAUSTOSI
jonalistai vadai. Daugelis aIŠ ODESSOS.
iiii suimta ir deportuota.
Šiuo kartu prie gyventojų
Londonas, kovo 24.—C* i a iŠ
kurstymo prisideda ir bolševi
Rusijos gauta žinia, jog pran kai ir mahometonai religiji- GUBERNATORIUS INTARIAMAS PAPIRKIMŲ
cūzų kariuomenė apleidžianti niai fanatikai.
ĖMIME.
Kusi jos miestą Odessa. KėliauLUXEMBURGE PRAVEDA
jauti Prancuzijon.
Des Moines, Iowa, kovo 22.
MAS PLEBISCITAS.
Sakoma, toks Įsakymas O—-r Šitos valstijos gubernato
ĮSAKĘS PAIMTI ARCH
dessoje gautas nuo prancūzų
ANGELSKA.
Londonas, kovo 22. — Lu- riui Harding antmeta didis
vyriausybės. Jei kartais nebus
xemburgo kunigaikštijos sei prasizengnnas.
pa*v*iu bolševikų sugalvojimas.
mas pravedė sumanymą pa
Bet vietoje to bolševikai plie
Karmervs AVilliam Bathbun
kiami.
NUŠOVĖ NIEKAM NEKAL vesti šalies gyventojams pa liudija, jog jis išmokėjęs $.*),tiems nubalsuoti, ar jie nori 000 už savo sūnaus palinosaTĄ ŽMOGŲ.
Archangelskas, kovo 24.
Farmerys
palaikyti dabartinę dinastiją, vimą iš kalėjimo.
Bolševiku karės ofiso ir Trocai- nori turėti naują, ar šalį tvirtina, jog dalis tų pinigų,
Pamanė, jog tai esąs koks
kio ambicija visais šonais kel
turbūt, tekusi gubernatoriui.
pakeisti respublika.
miškius.
ti olensyvas prieš iaikii;inku<
ir Pa balti jos tautas. Deja, su
Pittsburg, Kans., kovo 22.—
tomis ofensyvomis bolševikams Vietos ligoninėje nuo pašovinevyksta.
ino mirė H ar r v Xe\vman iš
Talkininkai Šitam fronte an Kresno, Oal. d į pašovė vienas
dai ir vėl Įveikė bolševikus. farmerys arti miestelio Arina.
Paėmė daugiau nelaisvių.
Farmerys tą padarė netyčio
Xuo nelaisvių patirta, jog mis.
Trockis savo •'kariuomenei"
Karmervs netoli savo trobų
buvo i s a k e s
būtinai
paimti šieno kupetoje pamatė gulinti
miestą Archangelską kovo mė- kokį tai juodą daiktą. Pama
liesiu.
r.ė, jog tai koks laukinis žvė'Pečiau tas isakvmas nenil- iis.
t lomas. Xes jis ii* negalimasPasiėmė tad šautuvą ir pūk
išpildyti. Prieš bolševikų gau štelėjo Juodan daiktan.
jas čia veikia parinkt'noji,
Pasirodė, kad šiene miego
kanu ir protu sveika talkiren jo pakeleivis žmogus.
ku kariuomenė.
Pašautojo kišeniuose atras
Dažnai bolševikai pakyla a- ta pavardė ir adresas ir 25
takosna prieš talkininkus. Bei centai.
visuomet tasai jų pakilimas
trūksta kaip koks muilo bur KANADAI KARĖ ATSIĖJO
$1,500,000,0000.
bulas.
Negi bolševikams atlaikyti
Paryžius, kovo 22.—Kanados
prieš organizuotą ir virintom komisija taikos konferencijo
pilnai aprūpintą kariuomenę. je pranešė, jog karė Kanadai,
1. Vokiečių valdžios kareiviai kovoja prieš bolševikus Berlyne; 2. Vokiečių bolševikai
PIRKITE KARĖS TAUPY- apskritai imant, atsiėjusi pu Berlyne laukia kareivių užpuolimo; 3. Prancūzų gen. d'Esperey su savo štabu ties Dardaneliais; 4. Amerikoniški kareiviai šiaurinėje Rusijoje pavalgydina rusų vaikus.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). santro milijardo dolierių.
"

fc.

4.

0

zo ir Strassburgo apskričiams.

Sugryžtantieji. iš Siberijos
Karės ministeris tam tiks
vokiečiai nelaisviai koncent
ruojami mieste Niznii-Novgo- lui reikalauja didelių pinigų.
rod. Tenai jie paskirstomi į
PLĖŠIKAI PRARADO $5.
komunistu
būrius.
Vienas
toksai būrys jau pilnai suorjanizuotas. Turįs 20,000 vyrų. | KanSas City, Mo., kovo 22.Tie būriai, pasak praneši- Kosedale State, banką laimėmų, organizuojami ne užpuoli- J° $°Keturi jauni plėšikai inėjo
mams su ginklais, bet propa
gandai gyvu žodžiu ir kito bankon ir padavė kaisieriui iš
mainyti $5. Ir tuojaus prieš
kiais darbais.
Iš tų burių parenkami ga kasierių pakėlė revolverius.
Tečiau kasierius staiga grie
besni vyrai ir siunčiami minėton mokyklon Petrograde. Te- bėsi savo revolverio. Plėšikai
nai jie apturės reikiamą bol- pabūgo ir pabėgo, palikdami
ševikišką išsilavinimą.
(bankai savo $5.
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tautoms, nukentėjusioms del
karės. Buvo minėta daugelis
LTTHL AJHAM DAILY FRDECVD
FubUahed Daily E z c c p t Sumlavs by tautų, bet jų t a r p e nebuvo Lie
D R A I G A S P I BI.ISIUNG CO., Inc., tuvos vardo.
1800 W. 4Sth St., CbJoago, Illinois.
Tą. pastebėjusios p . Ona Po
TKRMS OF Si B i i C R i m O S
One Yea* . ..a^. . . . .
...
$5^0 cienė ir M. Mickevičienė nuėjo
6ix Months
$3.00 į Raudonojo K r y ž i a u s valdybą
Thursday's Edition
$200
Chicagoj ir prašė išaiškinti ta
At KEWS-STANDS 2c A COPY
klausimą.
Jiedvi kalbėjo su
Advertising r a t e s on application
Miss Gnilbert. J i pati to klau
IAETCVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS simo išrišt negalėjo, todėl te
legrafavo į Washingtoną.
Seredoje, 19 kovo parėjo at
E i n a kasdieną išskyrus nedėldienius.
sakymas : Užtikrinkite
lietu
P R E N U M E R A T O S KAINA:
Metams
$5.00 vius, kad sit> įtiktieji rūbai teks
Pusei Metų
$3.00
paliusuotoms
šalims
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai visoms
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne Central ė }e Europoje,
taip-f/i
n u o Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas ir Lietuvai.
P a r a š a s W . G.
adresas. Pinigai g e r i a u s i a siųsti išperAngliškai tat skam
k a n t krasoje a r exprese "Money Order" Reckler.
a r b a įdedant pinigus j registruotą
b a : Assure Hthuanians that
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. clotliing collecteil, will reac!)
1800 W. 46th St., Chicacjo. III. all liberated eountries of
Central Kurope including LithTelefonas McKinlcy 6114
MMiilHIIIIIMMUMUMIlIlIlIlIlIllIMIlIlIlItH uania, YV. (r. Reckler.
S u p r a n t a m a , kaip mųs vi
suomenė y r a dėkinga dviem
m i nė tom poiliom už protingą
ir naudingą pasidarbavimą.
Tikimės, kad ta visuomenė
gausiai parems rinkėjas auko
mis, išeisiančiomis ant naudos
vargstančiai Lietuvai.

"DRAUGAS"

"DRAUGAS"

Neprigulmingos ži Kandidatai į Chicagos
Majorus.
nios iš Šveicarijos.
Kada p. Gabrys ir kun. Yilimaviėius ėmė peikti Amerikos
lietuvių atstovus
Europoje,
tai mes pasirūpinome gauti žiniy apie juos visus iš asmenį;
nedalyvavusių
ginče, o gy
venusiu Šveicarijoje, mačiusiu
ir girdėjusių visa, kas ten da
rėsi.
Tos žinios sueina i šituos
punktus.

l

į
!

Kuu. Viskantas ir Yiliniaviėius eina iš vien prieš kitus
lietuvius esančius Šveicarijo
je.
"
i
Savo karjerą juodu stalo
augš«*iau už Lietuvos
reika
l u s : asmeniniams tikslams juo
du v a i t o j a stebėtinai priemo
nių. Su tikslu diskredituoti
savo oponentus, juodu sudiskreditavo Šveicarijoje lietu
vius.
Kunigą Vilimavičių palaiko
d a k t a r a s J . š l i u p a s , žinodamas
ką daro, ir Anglijos lietuviai,
nepažinodami asmens.
Kunigas Yiliniavičius yra
labai geru su įtekmingais lenkais ir ]>er juos gavo pasportą Paryžiun. J i s diskreditavo
Purieki už prielankumą lenkains, bet pats turi su jais to
kių santikių, kad kiti nežino,
kas iŠ to išeis.
Apie p. (iabii tos žinios pa
sako, kad Šveicarijos lietuviai
j a m pripažįsta d a u g gaouniū,
bet etikos stoka neduoda jam
būti naudingu. Jo didžiausias
tiktdas esąs užimti pirma vi«
\ ta t a r p lietuvių
užrubežyje.
YfJabrys
y r a nepornialdaujavnas priešas Lietuvių Valstijos
arvbos.
Asmuo duodantis mums ži
nių stovi visai nuošaliai nuo
politikos, nors yra subrendęs
augštai išlavintas ii" karštai
mvli tevvnę. To asmens vardas n e r a n d a m a s t a r p tų, apie
kuriuos yra rašę laikraščiai.
Mųs korespondentas prideda,
kad ]>. Gabrio asmeniškai ne
pažysta.

P-ia Pociene pasi
darbavo.
Raudonasis Amerikos
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žius surengė milžiniškus aukų
"rinkimus rūbais ir avalynėmis,
visoje šalyje. T a s aukų rinki
m a s prasideda šiandien — panedėlyje, 24 kovo. Rinkimo
p r o g r a m e buvo minėta, kad

Penki asmenys deda pastan
gas, kad 1 balandžio, šių metų,
gautų Cbicagos miesto valdžia
i savo rankas. Mažiausiai sekasi
CoUins'ui,
daugiausiai
K. M. S\\eitzor'iui.
Dabarti
nis majoras Thompson ta i p-gi
turi nemažai šalininkų.
Cž
S\veitzer'į eina demokratų par
tija, už Thompsoną republikoi) n .

Daugeliu žvilgsnių gerbtinas
yra John Fitzpatrick, naujosiosios Darbo Partijos kandi
d a t a s . J i s skelbia gražų pro
g r a m a : demokratija mokvklose, pagerinimas darbo sąly
gų miesto Įstaigose, gyvenimo
atpiginimas, teisingas taksų
padalinimas ir protingas mies
to finansų vedimas, darbininkų
teisė organizuotis, aštuonių
valandų dienos d a r b a s ir suteikimas darbo neturintiems
Tuos pačius gražius ir tei
singus reikalavimus randame
ii- kitų kandidatų programuose. Visas tat klausimas, kas
gali juos išpildyti.
Jei Fitzpatrikas taptų ma
joru, tai jis beabejonės norė
tu tą programą išpildyti. Bet
ar noriai jo klausys visa dau
gybė valdininkų,
kuriais jis
t u r ė s naudotis! a r j i s pats
yra tiek a p s i p r a t ę s su painia
didelio miesto vaHlvnio nrnšinerija, kad galėtų
neprijauėiančius pavaldinius sukon
troliuoti, tai kitas klausimas.
Thompsonas
hemajoraudajnas patyrė, kad tat nelengvai
eina, kuomet jis pakėlė kovą
prieš turtingus miesto mokyk
lų valdybos narius.
Nors Thompsonas turi daug
gerų ypatybių ir daug šalinin
kų, bet abejotina a r jis t a p s
a n t r u k a r t majoru. Už jį stoja
tik republikonai ir tai ne visi.
Teisėjas l l o y n e eina kaipo
bepartyvis. Bet numanu, kad
jis tikisi gauti balsus tų res
publikonų, kuriems Thompso
nas netinka. Mums išrodo, kad
teisėjams geriausia butų liktis
teisėjais. J e i g u
išsirinktume
p. Hoyne majoru, beabejonės
netektume gero teisėjo. Labai
abejotina, a r gautume gerą
majorą.
Sweitzer'is yra geras tuomi, kad savo proto ir darbo
pastangomis užėmė žymią vie
ta t a r p Cbicagos gyventojų.
J i s y r a labai įgudęs į savo
urna tą valdininkas. I r demo-
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matyti n e p a p r a s t a s
reginys. Žmonės vieni kaip
skruzdės* a n t pečių, kiti n e i
su vežimais į visas pusės tem
pia veža iš pakraščio Nemuno
sieksnines malkas i r špalus.
J. Girnius.

Geras vidurių
veikimas pa
taiso žmo
gaus nervus.

Kriukai, (Joniškėlio a p s k r . ) .
P a s t a r u o j u laiku " L . A i d e "
kaž koks " K r i u k ų
muzikont a s " , y r a padavęs keletą ži
nių iš Kriukų padangės. T a r p
kitko t a s ' ' muzikontas' ? y r a
pranešęs, kad Kriukų vikaro
kun. U m b r o rupesniu įsteigta
3
mokyklos — Kriukuose.
Blausdžiunuose ir Nociunuose.
Reikia žinoti, kad kun. Umb
ras atvyko į K r i u k u s tiktai
šįmet rugpjūčio mėti. pabaigo
je, o tos 3 mokyklos j a u ir
pereitais metais čionai gyvavo,
tik šį rudenį iš Nociunų mo
kykla buvo perkelta į Darginių
sodžių. Aišku, kad kun. Umb
ro jokių nuopelnų tų mokyklų
įsteigime būti negalėjo.

S u i r i m a s žmogaus
nervų
p a t s savaimi n ė r a labai svar
bus, bet pavojus būna kuomet
žmogus p a m e t a epetita, negali
gerai miegoti veido bliėdnumą ir t u r i galvos skaudėjimą.

iimiiiiiyti cijal-revoliucijonieriai ir soci- nemune
jalistai-liaudininkai. Tų pas
tarųjų buvo labai maža. Pir
mosios dvi rųšys juos labai
niekindavo.

Musų tmuta.sanro laisvę apgins. Ka
da Lietuvos Vyriausybe pašaukė jau
nimą kariuomenėn, stojo ne tik jauni Kol T a r y b o s valdžia Vilniu
mas, bet ir moterys veža Kaunan ant je buvo t v i r t a visi lietuviai so
smarkiai krypo prie
rogučių kas aviną, kas paršą, kas 100 cijalistai
liaudininkų. Prezidijmno vice
ruDiių, Kas atveda arKii, Kas siunčia pirmininkas Stasys Šilingas
ra
socijalistas-liaudininkas.
javų ir rūbų — ir visi prašo priimti jų yLietuvai
esant po vokiečiais
auką, kad tik išgelbėjus šalį kad tik mųs socijalistai be rusų tarpi
ninkavimo susižinojo su vokie
apgynus tėvynę. Šitai matydama Lie čių
socijalistais ir labai linko
tuvos Vyriausybe jaučia, kad su to prie vokiečių didžiumiečių so
Tą dvasia mažu kuo
kiais žmonėmis galima laimėti karą. cijalistų.
mi skyrėsi nuo mūsiškių soci
— Iš M. Šleževičiaus, b. ministrų pirmininko
kalbos,
pasaky
jalistų liaudininkų. T a buvo
tos kuriamajame
Lietuvos Seinte Kaime 17 d. sausio, 191U m-.
a n t r a priežastis Tarybos lai
IIIIIIIIIIIIUMiHIUMiUUtilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIttMntlIlMMtlMHIIlllHlIfllIlIlIlIlIlIlIlKII kais, linkti mųs sicijalistams
=
prie) liaudininkų.

Bolševikai ir Socijalistai.

Rusų
socijal-demokratai
smarkiai pyko ant vokiečių so
cijal-demokratų už ką,šie palai
kė kaizerį karėje su talkinin
kais ir su Rusija. Dėlto rusų
socijal-demokratai noriai atsi
žadėjo to vardo ir nesikratė
bolševikų vardo. Rusų social
demokratai, vadinami bolševi
kais, pavedė lietuviui s o c i a l 
demokratui Kapsukui, kurio
tikroji p a v a r d ė yra Mickevi
čius, užkariauti Lietuvą, ką
tik pagarsinusią
savo neprigulmybę nuo svetimų tautų. •

Kaltinti dėlto nieko negali
ma, bet reikia pasirodyti sugerai jaučiančiu žmogum. J i s
j u m s visados
rekomenduoja
garsius P a r t o l a saldainius,

Bolševikai d a b a r y r a gar- »giutės vedami pakėlė ginkluosiausia socijalistų rųšis. Xo-| tą maištų. Tada pirmasis jų
rėdami žinoti, kas tai yra bol-; vardas išdilo, o liko jiems praševikai ir kuomi jie skiriasi j garsėjęs pasaulyje spartakų
" K r i u k ų m u z i k o n t a s ' ' t a i p katrie greitu laiku p a t a i s y s
nuo kitų, turime trumpai at-! vardas.
pat buvo pranešęs, kad vieti j u s i r pagelbės, nes ite saldai
siminti keletą dalykų iš soči-1 Rusijos socijalistai devynionis klebonas senelis lenkinąs niai išvalo užkietėjusius vidu
jalizmo istorijos.
Į liktame šimte metų iki pabaiKriukų parapiją, net j a u su rius, p r i d u o d a epetita ir d a r o
Antroje pusėje devyniolikto- j gai ir dvidešimtame amžyje
lenkinęs du sodžių: Puraičius čystą kraują.
jo šimtmečio stipriausias so- j visiškai priklausė nuo vokieir Leporius. Matyt, patsai
cijalizmas buvo Vokietijoje, čių. Bernsteiniškių, arba reDėžutė lėšuoja tiktai 1 dol.
" m u z i k o n t a s " nesenai atvvko
Ten buvo daugiausia žmonių į formistų, tar]) Rusijos socijaKriukų padangėn, kad nežino (i dėžutės už 5 dol.
pripažįstanėių jį. Vokiškai bu- listų buvo labai mažai. Moty
gerai čionykščio
gyvenimo.
vo p a r a š y t a s K a r i ' o M a r a ' o čiausi rusų socijalistai TuganT a t p a d a r ė suskilimą tai}) Tuodu sodžių, — tai bajorų
veikalas " K a p i t a l " . Ilga lai- į Baranovski, Ozerov ir Chodsakai icos. Kai]) kitur Lietuvo
ką tas žmogus skaitėsi socija- ki, nemėgdavo išreikšti savo lietuvių sočijal-demokratų.Ket
tiiaži ii* naudinga dovanėlė
je, t a i p ir čia nuo senai bajo
virtoji
ir
septintoji
lietuvių
listu, kas pripažino
visas į uuomonių apie Bernsteiną, gal
kožnam prisiuntusiam užsaky
ras v a r t o j a lenkų kalbą savo
socijalistų
kuopos
atvirai
sto
M a r a ' o pažiūras, o kas j a s at- dėlto, kad dvasioje j a m pri
mą sykiu su pinigais ir šituo
namų kalba. T a t prie jų suja
po
bolševikais
ir
Lietuvos
metė, tas neturėjo teisės va- jautė, o 1/ijojo netekti populepagarsinimu.
lenkinimo vietinis
klebonas
laimės
tikisi
iš
mųs
tėvynės
dintis socijalistų. DelttT dažnaii riškumo t a r p Rusijos socijaprisisidėti negalėjo.
APTEKA PARTOSA,
žmonės socijalistus vadindavo listų. Rusijos
socijalistų vi- pavergimo po rusų bolševi
16.0 Second A ve.,
Priešingai, reika pabrėžti,
suoinenė
į M a r x ' o veikalą kais*. Kiti Amerikos socijalista/
Marxistais.
Dep. L. 4.
a r b a tyli, arba net p a p e i k i a kad pastaraisiais laikais tų a- New York, N. Y.
Bet netoli pabaigos devy " K a p i t a l " tikėjo, kaip į kokį
bolševikus. Suskilimas pasida kalicų bajorai žymiai sulietu(67)
nioliktojo šimtmečio socijalis- šventą raštą.
vėjo. K a d Kriukų klebonas se
Pirmoje Rusijos revoliucijo rė socijal-demokratuose ir Lie
tas Bernstein išdrįso tvirtinti,
tuvoje. Kurie liko po T a r y b o s nelis, 20 metu čionai išgvvekad M a r x ' a s kaikanie sukly je 1905 ir PMM) m. pasirodė,
valdžia, t. y. Kaune ir kitur, nes, ne toks j a u y r a uolus len
dęs. Bernsteiuo išvadžiojimai kad nėra vienybės t a r p Rusi
80, akrų Mich. 50, akri] Dirbamos
tie socijal-demokratai, ypač jų kintojas', kai]) apie jį rašoma,
jos
socijalistų.
iš
šalies
žiūrin
30,
akrų Ganiklos, 10, akrų Dobi
buvo stiprus ir įtikino daugelį
vadai
J
a
n
u
l
a
i
t
i
s
ir
P
a
k
n
v
s
eiparodo
nors
ir
tai,
kad
K
liu
lų,
5,
akrų Rugių, Žeme a p t v e r t a
socijalistų. Tie vadinosi soci- čiam sunku buvo matyti, kame
tvoromis.
1. Grinče, Tvartas-Daržint/,
na už Lietuvos neprigulmybę. kų bažnyčioje šv. Evangelija
jie
skiriasi,
bet
dvi
jų
šakos
ir daugiaus mažesnių budinku, Dide
jalistais, bet ne inarxistais.
Kurie
likosi
Vilniuje
po
bolše
teskaitoma
vien
lietuvių
kal
lis sodnas, arti Ežero, P r e k e $».."< u.
atsidalinusios.
J i e patys labiau mėgdavo so buvo aiškiai
vikais, tie džiaugiasi, kad rusų ba, o juk kaikuriose Lietuvos p n o k ė t $200.
Vieni
vadinosi
socijal-demokra
či jai istų-reformistų vardą. Tetais, kiti socijal-revoliucijonie- raudonoji gvardija Lietuvą iš bažnyčiose buvo įvesta šv. E - United Land & Investment Co.
čiaus politiška socijalistų vie
lenkų
117 N. Dearborn, St.,
riais. Ugniniu atsirado socija- gelbėjo iš lietuviškos Tarybos. vangelijos skaitymas
nybė neiširo del Bernsteiuo re
Chicago, m.
J e i galima butų socijaliziną kalba vien tik del vieno, kito
listų-tautiniukų
(narodnikų).
formos. Vokietijoje likosi vie
lyginti prie krikščionijos, tai dvarininko...
Visos t r v s rusiškųjų socijana cocijal-demokratų
partija,
ANT PARDAVIMO.
sakytume, kad bolševikai taip
Beveik
visose
koresponden
Groccrne.
labai geroj vietoj lietu
apimanti m a r x i s t u s ir refor listų rųšys vienaip mintydavo
prilygsta socijalistus,
kaip cijose, kurias yra padavęs tas vių apgyventoj. Atsišaukite tuojaus.
apie ekoiioiiiinį pasaulio sut
1357 W. 47 SU-..
Chicago, III.
ini stus.
pravoslavai kitus krikščionis. " m u z i k o n t a s , \ perdėm kyšo
Parsiduoda
labai
pigiai
farma WisVokietijos socijalistų vieny varkymą stambesniuose daly Bet krikščionija ir socijaiiz
consin valstijoj, su visais budinkais
noras — vikarą išaugštinti, ir gyvuliais. 200 a k r ų žemės. Savi'
bė suiro paskutinės karės lai kuose. Tik socijal-demokratai mas y r a tai]) priešingi vienas
vietinį gi kleboną, senelį paže ninkas p a r d u o d a farma iš priežas
kais. K a i p Amerikoje teises buvo už žiauresnes priemones kitam kaip ugnis ir vanduo.
ties senatvės. Del informacijų kreip
minti. Matyti " K r i u k ų muzi kitės:
tam
programai
vykinti,
socijal
išleidžia Kongresas ir Senatas,
T a i p sakė vokiečių socijalistų k o n t a s " n e t a r i " g e r o s au
TANIS AND GOLUB4LCIU
taip Vokietijoje Reichstagas. revoliucijonieriai prisilaikyda vadas Bebel. Tai]) atkartojo ir
155 N. Clark St. Ashland Bk* k
s i e s " , p r a s t a i griežia...
R o o m 1306 Chicago, UI.
T a m e Reichstage karės pra vo švelnesnių pažiūrų ir prie katalikų
vadai
A'okietijoje
Klausytojas.
džioje buvo šimtas suvirsimi monių, o socijalistai-tautinin- vyskupai.
Paieškau savo vyro Juozapo Butė
kai
skvrėsi
nuo
kitu
dviejų
no.
P a e i n a iš K a u n o gub. Raseinių
socijalistų atstovų. Didesnėji
pav.,
Skandvilės
p a r a p . 4 savaitės
dalis tų atstovų socijalistų Rusijos socijaliznio rųšių tuokaip ženoti. Paliko m a n e dideliam
varge. Jis yfa juodais plaukais, gal
parėmė'Vokietijos valdžią ka mi, kad pripažindavo tautybę.
va biškį pakrypusi. Jeigu kas ži
Socijaltstui Kerenskiui pa
notų k u r jisai yra, praneškite man,
rėje su talkininkais. Tos di
gausite
dovana $10.00 a d r e a s :
( " J š Lietuvos A i d o " )
džiumos vadas v buvo socijalis ėmus Rusijos valdžia i rankas
P a u l i n a Butėnienė,
(
p
o
tėvais Moskaitė)
pakilo
klausimas,
kaip
pertus
Scheidemann.
Partijos
Kreipkitės
į
Lietuvhj
Ūkininkų
4354
So.
Wood
Str.,
Chicago, 111.
Gurleva. L a p a i č i o 27 dieną
kongresas didžiuma balsų pa diH>ti seną Rusiją j socijalisDraugiją, Scottville, Mich. Di
tiškąJ)iduma socijal-demokra- buvo pirmas parapijos komi džiausia Lietuvių Ūkininkų Kolo
rėmė Scheidemanną.
teto susirinkimas, kuriame nu nija Amerikoje, kurioj yra virS Ir patsai galėsi įstot į Draugiją,
Liebknechtas ir apie oi) kitų tų buvo tos nuomonės, kad
kurios mieriu yra užkolonizuoti šį
statyta darbų planas ii - .pasi 400 lietuvių ūkininkų Lietuvių U- kraštą vien lietuviais ūkininkais,
reikia
išpildyti
visą,
socijal-desocijalistų, Reichstagu
narių,
khiinku Draugijos užduotis yra
dalyta pereigos š i a i p : pirmi darbuotis dėlei Lietuvių Visuome korporatyvišku būdu supirkinėmokratijos
programą.
Dauge
didžiumos nepaklausė ir suda
padėjėju nės labo ir del pagerinimo Lietu jant ukes, mašinas, įrankius, sėk
socijal - revoliucijonierių ninku J . Girnius,
rė antrą socijalistų
partiją, lis
Andrius Šlapkauskas ir se vių Ūkininkų šioj kolonijoj gyve las, gyvulius; tuo būdu perkant
mintijo,
kad
pradžioje
reikia
pasivadindami
nepriklauso
nimo, ir apsaugoti ūkių ieškan susičėdina daug pinigų. Korpora
kretorium
J
o
n
a
s
Jašionis.
tiems pirkti nuo visokių agentų ir tyvišku būdu parduodame viso
maisiais. Kaizeriui sosto nete pasitenkinti mažesne to pro—
Mastaičių
kaime
ūkinin
ūkių savininkų, kurie su pagelba kius ūkių produktus miestų lie
kus, didžiumos socijalistams gramo dalimi. Tai-gi Rusijos
tuviams, be perkupčių, iš ko musų
klausimą, ką J a s a i t į naktį lapkr. 22 d. kaimynų prikalba pakeleivį prie ūkininkai turi gerą pelną. Atsiti
paėmus Vokietijos valdžią į soeijalizmas gavo
apipuolė 4 plėšikai. Paėmė pirkimo ūkės, kuris nežinodamas kus nelaimei, bėdai arba svarbiam
savo rankas, nepriklausomie ką d a r y t i : daugiau, a r ma
jos vertės užmoka didelę kainą ir
daugiau ne 800 rub., -drabu tankiai gauna netikusią ukę ir ne ūkio pagerinimui, Draugija duoda
žiau,
Rusii
kalboje
daugiau
ji Liebknechto ir Luxcmbuivadinasi bolše, o mažiau — žius ir kas tik jiems tiko. Šei teisingus dokumentus žemės. Ma pinigišką pagelbą, paskolinimo
formoj. L. U. D. storojasi Įsigyti
menše. T<xlel žmogus norintys* mynai surišo rankas, o patį tydami tokią neteisybę L. U. D. Scottvillėj savo svetainę ir vcrauzę
pati supirkinėja, arba paima ant
kratų |>artija, ir kiti demo
daugiau vadinasi bolševik, o ūkininką pakorė, o krosnim pardavimo ir išlygsta už pigiausią del sudėjimo ūkio produktų. L. U.
kratiškai mintijanti žmonės jį
pasitenkinantis mažesne dali buvo pasislėpęs senelis, kurs kainą nuo svetimtaučių jų ukes ir D. samdys lietuvį mokytoją dei
visuomet parems, kuomet jis,
plėšikams išėjus nupjovė vir apgyvendina lietuviais už tą pačią mokinimo ūkininkų vaikų, lietuvių
mi — mtenševik.
kainą, tik paimdami Draugijaf la rašto, muzikos, dainų, platina mok
pildydamas savo
programą,
vę,
vos
be]>avyko
pakartasis
Bolševikai ir menševikai y r a
slą, rengia paskaitas apie mokslą
ims tvarkyti i rančius Chieagos dvi tų pačių aoeijalistų rųšys. atgaivinti. Vieną įtariamą iš bai mažą nuošimtį ui savo pasidar ir pagerinimą uMninkystės ir
bavimą. Norinti ūkės pirkti kreip
finansus ir kitas miesto iikės Jųdviejų p r o g r a m a vienokia, kaimo llgakiemio Incuką, areš kitės į L. U. D., kuri turi ganėti koncertus su šokiais, kad tuo pa
nai paėmusi nuo svetimtaučių ge laikius tarpe jaunimo lietuvystę.
šakas.
tavo.
o skirtumas tik tame, k a d bol
rų ūkių del apgyvendinimo lietu Susirgus sąnariui jo ukė yra ap
Tokio didelio miesto kaip
P a n a š u s atsitilvimas buvo viais. Yra mažų ir didelių ūkių; dirbama; numirus draugija palai
ševikai nori viską susyk įvy
Cliicago ukę t v a r k a n t reikia
vienos mažai pradirbtos su men doja. Norinti atvažiuoti ir pirkti
kinti,
kuomet
menševikai Margininkų k a i m e : iš ūkininko kais budinkais, kurios yra pigios, ukę, turite iškalno už kelių dienų
trijų daigių: norėti, mokėti ir
pradžioje pasitenkina mažesne Kavoliaus plėšikai paėmė 2,- kitos visai išdirbtos su puikiais pranešti Draugijos valdybai. Pir
galėti.
500 rublių ir patį ūkininką pa budinkais ir sodnais didesnę kai mininkas ir agentas ūkių ir pro
dalimi.
Pirmą daigtą turi visi kan
ną; turime ir su gyvuliais ir ma duktų pasiuntimo A. Kiedis; sek
Lietuviy
socijaiizmas
ne korė. .
retorius Juozapas Geriba; kasiedidatai. Pirmą ir antrą t u r i Lietuvoje išdygo. Rusai išmo
I š didžiojo Mauručių gelžke- šinomis gerų ūkių. Perkant reikia rius Juozapas Arlauskas. Direkto
trečią dalį arba pusę sumos tuoj
Thompsonas
ir Sweitzerrs. ko socijaliznio iš vokiečių, o lio keli žydeliai tiesia gelžkelį sumokėt, likusioji suma ant išmo riai : T. Lapenas, M. Jodsnukis, Ii.
Pirmą, antrą ir trečią, mums lietuviai iš rusų. Todėl lietu į girią, kad skubiau ir p a r a n  kėjimo. Draugijos Ulrių pardavimo Markuckis.
Adresas:
rodosi, turi tik vienas Sweit- vių socijaiizmas iki šios karės kiau butų galima išvežti me- agentas ir direktoriai tau pasakys
s.
apie
perkainos
ūkės
gerumą
ir
blo
zeris. Dėlto j a m duoti lietu pabaigai buvo trejopas kaip 4ziai.
LIETUVIŲ ŪKININKŲ
guma, kur žinosi tikrai ką perkąs
^JDRALWA,
vių balsai nepražus.
Ties K a u n u ir Šančiais pa ir gausi gerus žemės dokumentus.
rusiškas Eociįal-deinokratai, so
Scottville, Hien.
y
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PRANEŠIMAS UKIĮI
PIRKĖJAMS.
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••

••>.

^mmmmmm+mmm
e» >

lietuviai Amerikoje.
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CICERO, ILL.
Prakalbos.
Spaudos Savaitės Komisija
rengia antras prakalbas, ku
rios Įvyks utarninke kovo 25
d., Šv. Antano parapijos s ve
n i n e i 7-HOval vakare I/an
lillllt

I. I .OKJ \ c l l .

NclKctitr.

akompouavo p-nas V. Niekus,
vietinis vargonininkas.
Solo
ant pijano paskambino Ignas
Permenas, mokinys Valparaiso Universiteto, muzikos skvriaus.
Programas buvo ganėtinai
turtu
t f * « n' puikus. Kaip lo-

I/.tlll- j v-

.

.

.

... . ,
i
,
simas, taip ir pamargmimai
dainos
nuo
5e.
iki
10c.
j?a 10c. ir dovanos bus duo« ./ . f . *""
^ •,
f puolikai labai patiko.
Gaila
tik, kad žmonių buvo neperGaila, kad kovo 19 d. ant daugiausiai.
Priežastis bene
taip svarbių prakalbų neper ' bus ta, kad lietus labai lijo.
lankė. Spaudos reikalai — yra žmonės mažai kreipia donios i
daugiausiai klausytojų atsi- Taip-gi gal gavėnios laikas,
labai svarbus reikalai. Todėl vakarus.
verta į tokias prakalbas skait
Yalparaisieėiai - mokiniai
lingiausiai atsilankyti.
(lai , mano atsilankyti Koselandau
buvo prMHMtu neska.Uingo| k i t ) J s y k į p a t o g e , n i u , a i k u i r
,li,nkv,

ka,ll
"°
s » įvairesniu programų.
nežinia kodėl netilpo "Drau
To lošimui, sudainavus tau
g e " užkvietimas i buvusias tini himną, vakaras pasibaiprakalbas, o jose buvo ko pa i i ' C
siklausyti. Bet visgi reikia ti
1 'a si baigus vakarui, gerb.
kėtis ant kovo 25 dieos, nes
i kun. P. Lapelis visus moksleitaipgi bus indomios prakalbos.
Kalbės lgn. Sakalauskas is ; vius užkvietė pas save ant vaVakarieniaujant
" D r a u g o " redakcijos ir p. ' karienės.
Strielėiunas. Jis kalbės var ; pasikalbėta, pajuokauta. Ma
lonu mums, kad gerb. kun. P.
du visu vietiniu draugijų.
patogiam
Jul. Šliogeris. | Lapelis pažadėjo
Į laike atsilankyti Valparaisan
i |»as moksleivius. Yalparaisie
CICERO, ILL.
ėiai tokių svečių pageidauja.
Katalikų Spaudos Savaitės (Jerbianias kun. P. Lapelis yra tėvas A. L. R. K. M. S-mo.

BRKUBSS

V

ssaa

Bin^hampton, 1C. T. 127 Ik.
102,27
BetuMiig, Pu. T€ J^t
, 94J0
Landeni, N. j .
9425
t
Beekem^wa^ HL 123 sk
80.25
ADVOKATĄ*
i/iu\(.a, r a. i i / s K
i*j."ii.)
T«da Bilaa YltoOM TeismaoM
Chicago, Iii. 7 sk
70.25]
$11,175.51 Granbv, COJUI. 134 sk
• t W. W ASHTJrOTO]* flTBEBT
68.00
8,989.74
Cincinnati, Ohio 125 sk
.'.
63.50
7,313.59'
MUlinocker, Me
62.00
IMA ftO. MOBOAV
6,428.48
North Adams, Mass
55.00
5,950.03
Xew London, Wis
55.00
4,016.M Hastings, Pa
T«l. TaM« 4181
52.05
3,932.11 Bedford, Ohio 56 sk
47.50
3,269.73 Albany, N. Y. 104 sk
45.73
2,948.57 Moline, 111. 111 sk
45.00 * — » , . m » » » » » » i » » » ^ » » » • • • • I I I
2,826.70 Union City, Conn
44.70
Dr A. K. EUTKAUSUUI
2,777.40 Porth Washington, Wis. 81 sk
40.25
ra«OBM McKlnl«r §7#4
2,598.23 Camp DLX, X. J
38.30
GYDO VISOKIAS U G A i
2,219.25 St. Louis, Mo. 68 sk
\
36.00
•467 SOBUI WI
2,047.93 NVilmerding, Pa. 120 sk
35.00
1,850.46 Hazleton, Pa. 118 sk
34.25
1,823.20 Kansas City, Kans. 115 sk
33.25
1,798.58 Aurora, 91. 86 sk. ."
32.50
1,608.00 FraevihV, Pa. IM sk
31.30 !
P. J. OREILLY &
1,604.93 Long island, X. Y
30.00
A. N. MASULIS.
1,568.04 Ellsworth, Pa
28.50
U t.VJi -r- ESTATE — LOANS
1,454.05 Collinsville, 111. 19 sk
— IXSrRAXCK
26.35
Ar
norėte
gyventi gra4i<»e vie
1,446.22 Shenandoah, Pa. 132 sk
25.25^ tose. Mes turim Pigiu Ir gra£iy
najjii) del pardavimo.
1,383.50 Montreal, Canada
25.00
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo.
1,379.25 Shamokin, Pa
• 3 and Kedzie Ave. X. W. Go25.00
ner Chicago, m .
1,377.51 Duąuesne, Pa. 95 sk
24.55 | g • • • • • • • • • • mm^»»m m m M M M ^ ^ M
1,283.92 Peoria, 111
21.50
1,264.30 Portage, Pa
20.50
1,241.28. Camp Sherman, Ohio
20.00
1,201.46 Xashua, X. H
20.00
1,190.19 Ashley, Pa. 119 sk
18.25
Gydytojas, Chirurgas,
-Vkužeris
1,154.88. Berisso, F. S. C. Argentina 131 sk
,. 18.(X)
1920 So. HaL-tcd St., Chicago.
1,044.W Harvey UI
<. 17.85
Kalba lietuviškai, latviškai
ir rusiškai.
951.85 Lowell, Mass. 29 sk
16.52
Valandos: 10—12 ryta; 6—9
, »i»o. !•> Beloit Wis. 62 sk
vakare.
Tel. Caaal 4367
16.50
•••
926.75 Jackson, Mich
15.85
921.20 Middletown, /Conn
15.00
811.00 Mishewake, Ind
15.00 awnit«mmirnmimiHiHHnntH4mniiiJ
734.06 Hill City, Minn
15.00
714.65 Tamaqua Pa. 42 sk
14.85
705.00 Oglesby, 111
13.30 = GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
704.41 Porth Angeles, Wa*h
4712 So. Ashtand Ave.
11.00
Phone Drorer 7942
674.60 Alliance Ohio
10.53
Cioaro office
4*47
W. 14tli St.
647.40 Cedar Bapkls, lowa 9 sk
^
, . . . 10.06
Phone Cicero S9
640.49 Boyne City, Mich
10.00 ^ Rezidencija 3SS6 W. 66th St.
~
PIJOOC Profepect SM6
$40.22 Denver, Colo
10.00 * r i l H H I M I I I t l l l l l l l l l l l M i H I I I I I M 1 l l l l H i l t l l l J
588.45 Piighland Park Mich
10.00
579.10 Burlington, X. J
9.50
. 57-5.29 London, Engiami
8.00
567.46 Camp (Jreen X. C
Ttl. Dror«r 74142
7.50
555.65 1 fammond, Ind
7.50
555.50 Mungale, Pa
6.00
IAETTVIS Di:NTISTA8
538.41 Centraiiu 141
5.00
Valandos: nuo 9 ryto iki t T»k.
523.20! Camp Lee, Va
5.00
Nedaliomis pag-al sutarimą.
500.50 Johnston City, la
4713 SO. ASHLAND AVENLE
5.00
arti 47-tos Gatvės.
T
44*9.77 Lainbertville, X . J.
5.00
462.06 Valparaiso, Ind
5.00
441.50 • * • • » ' V i i , I Cit
. . . t . . . . . , . . . , , . . . . , . . .
TtUU
396.71 8t. Bonas, X. Y
3.75 iHIIIIIIIItlIlIlttlIlIlIlIlIlIinil
390.74 Ansonia, Conn
JOSEPH O. WOLON
;
3.00
356.25 Medicine Hat, San
Lietuvis Advoke>tM
2.00
M> ftO. LA SALUS 80HBMI
tnii>««i Peru, 111
2.00
v.
6 p w i e o T*l. MsJ-snint W9
335.56 Dodgeville N. Y
1.10
Takirit
TsA. 1811
n o s kW.
w U Und
« § • • mtmt
334.75 Burgetistown, P a
50
CHJCAQO, LLL.
328.21
324.84
Viso per l ^ l g metus
$121,634.82
320.54
Tų T. F. skvTui ^LaitsTės Savaitėje" surinktieji pinigai » —
315.93
Telefonas Pullinaa «•
309.08 norą prie I9t8 metų atskaitos priskaityti kurie Centran atU L W . i . MAJOR
306.00 ^kait*s ir pinigus prisiuntė jau šiais metais.
GYDYTOJAS IB
Kiek kuri kolonija surinko Tautos Fondui laike "Lais
296.26
ii7ie
Tautos Fondo skyriai,
280.88 vės Savaitės", pagrsinskne vėliau.
Adynos S:M liti 9 išryto —
iki 1 po pėmtų — «:»4 iki 8:t9
367.71 draugijos ir pavieniai nelaikykite pas save pinigu tuoj siųs
vakars.
Nodėliomls nuo l t
247.(30 kite į Tautos Fondo Centrą, nes patys matote iš Lietuvos
ttl 11
243.58 laikinosios valdžios atsišaukimų, kaip pinigai Lietuvai yra
•••••
236.55 reikalingi. Kuo greičiau susiusite g k & u & s !: įlnT-u* lao
234.00 greičiau pamatysite pilna "Laisvės Savaitės" atskaitą.
230.40
L. ŠIMUTIS, T. F. Sekretorius,
228.07 456 Grand Street,
i Breoklyn. N. Y.
223.75
210.00
Kurie kalbate lietuviukai,
LITRAI
194.40
Parsiduoda labai pigiai naujas
raurVdit\^BfT\B
OlaČiai k a t a l f k Ų
lite padaryti save attif
rinis
namas
ant
trijų
flatu.
po
penkis
i
191.85 kambarius. Priežastis pardavimo, n©s j visuomenei kari 25 d. Lapkri
laiką barngiu.
1$).00 savininkas turi išvažiuoti ant ūkės

Tautos Fondo Sekr. Pajamų
Atskaita už 1918 m.
VVaterbury, Conn. 41) sk
New Haven, Conn. 58 sk
Chieage, Illinois 31 sk
Newark, N. J . 1 sk
Hartford, Conn. 33 sk
Boston, Mass. 11 sk
Cambridge, Mass. 35 sk
Pittsburgh, Pa. 2 sk
Cleveland, Ohio 22 sk
New Britain, Conn. 5 sk
Brooklyn, X. Y. 13 sk
Philadelphia, Pa. 106 sk
Chicago, 111. 60 sk
Chicago, 111. 32 sk
Brighton, Mass. 137 sk
Mt. Carinei, P a M 2 9 sk. . . . >
Bndgeport, Conn. 10 sk
Ainsterdam, N. Y. 65 sk
WHke* Barre, Pa. 71 sk
Brooklyn, N. Y. 18 sk
YVaukegan, 111. 25 sk
Trenton, N. J. 55 sk
Manchester, N. H. 49 sk
Melrose Park, 111. 47 sk
VVorccster, Mass. 30 sk
Philadelphia, Pa. 24 sk
Harrison, N. J. 105 sk
Lewiston, Me. 99 sk.
Mahanoy City Pa. 34 sk
La\vrence, Mass. 87 sk
Brooklvn, N. Y. 97 sk
TJochester, N. Y. 24 sk
Cicero, 111. 59 sk

,
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Baltimore, M<1. 6 sk
8ioux City, la. 74 sk
Xor\vood, Mass. 52 sk
Kenosha, Wis. 78- sk
vakaras.
Xe\v PhiUrdelphia, Pa. 38 sk
Jis pirmas buvo sumanytojas M inersville, Pa. 26 sk
Seredoje, kovo 19 d., Šv. An- moksleivių organizacijom J i s Racine, Wis. 79 sk
tano parapijos svetainėje at-| ( [ a ug yra pasidarbavęs tai or- (lirardville. Pa. 3 sk
sibuvo Katalikų Spaudos Sa-i o U nizacijai
dar
moksleiviu Du Bois, Pa. 138 sk
Kingston, Pa. 14 sk
vaitės komisijos vakaras su l ) U ( l a m a s
1)aJ)ar h..gį p r j l a _
prakalbomis. Nežinia del k o - | r i a kiekvienam moksleivių ju- Chester, Pa. 17 sk
kios priežasties žmonių su-j ,i«\jiniui. (ierb. kun. P. Lape- Maizeville, Pa. 84 s k
sirinko visai nedaug. Bet ne-j H o užuojauta ilgai pasiliks Aukos per " ( i a r s a "
atsilankiusieji dabar gailisi valparaisieėiu - moksleiviu ši r- Homestead, Pa. 23 sk
Kewanee, 111. 45 sk
Vakaro vedėjas, Aleks. Kren dyse.
Vienas iš draugų. Du vton, Ohio 80 sk
eius, paaiškino, kad pirmiau
Ibaddock, Pa. 89 sk
siai bus suteikta linksmoji da
CHICAGO HEIGHTS, ILL. E. Vandergrift, Pa. 108 sk
lis programų — iš vaikučiu.
Brockton, Mass. 37 sk
štai ir pamatėm pasidarba!X*troit Mich. 93 sk
ržpraeitų nedėlią, kovo 1<>
. viina vietiniu mokvtoju. seseAtkeri, Mass. 12 sk
rų nazariečiu. Ilga eilė jų iŠ d., j tat ė nujau išmėtytus ant VVanamie, Pa. 122 sk
lavintų berniuku ir mergaičių gatvių lietuviškus lapelius, Xew York, X. Y. 98 sk
vietinės parapijos mokyklos kuliais buvo kviečiama i ko (iardner, Mass. 113 sk
" d a r b i n i n k i š k a s " Patterson, X. J. 83 sk
gražias eiles apie mūsų tė\y- kias ten
nę ir apie kitką padeklemavo. prakalbas. Kaipo darbininkas, Pittsburgh, Pa
Mažu mergaičių būrelis sutar- nuėjau ir aš pasiklausyti. Iš- ocramon, i a. • »') SK
tinai padainavo ištrauką i s ėjus kalbėtojui ant estrados, Bloomiiekl, X'. J. 4 sk
jau galima buvo pažinti koks Yonkers, X. Y
Anvkščiu šilelio.
užtarėjas" Chicago, 111. Englewood
Po to sekė kalba.
Pirma- tai "darbininkų
Grand Hapids, Mich. 41 sk
kalbėjo architektas M. E. Žal- kalbės. Pradėjo kalbėti. Vie YoungsUnvn, Ohio 57 sk
dokas. Kalbėjo apie spaudą. toj kalbėti apie darbininkus, Chicago, 111. Roseland 67 sk
Apsakė iš jos istorijos, kaip ji jis tuojau užšoko ant kunigų, Niagara Falls, X. Y. 128 sk
vvstėsi ir kodei mums reikia nuo jų ant popežiaus ir tt. lš- Creent'ield, Mass. 143 sk. .
remti ir platinti sveiką, paniu rodęs jų " p i k t a d a r y s t e s " už Chicago Heights, 111 70 sk.
111. 39 sk
kinančią spaudą. J o kalba bu šoko ant D. L. K. Vytauto,
•
7 Chicago,
i kam, girdi, jis pridirbo dva Springfield, 111. 69 sk. . . .
vo turininga.
ru Lietuvoje ir kam dabar jį Easton, Pa. 100 sk
Antras kalbėjo gerb. kun.
žmonės gerbia.
Po to pasi Pittsburgh, Pa. 94 sk. • • ' • • * . . .
H. J . Vaičiūnas. Jis iškalbin
didžiavo, kad, girdi, Amerikos Sheybogan, Wis. 27 sk
gai su gražiais
pavyzdžiais
,
socijalistų aukomis liko nu Simsbury, Conn. 133 sk
prirodė, kad reikia skaityti,
Spring Valley, III. 51 sk
versta caro valdžia Kusijoj ir
Export, Pa. 91 sk
remti ir platinti sveiką pamo
lt. Papasakojo dar, kad jis
Kankakee, 111. 101 sk
kinančia katalikišką spaudą.
žinąs Philadelphijoj vieną di Rumford, Me. 140 sk
Ragino visus stoti į Kataliku
delę geležies dirbtuvę, kurioj Bary, Jnd. 77 sk
Spaudos Savaitės komisijos
yra labai karšta ir sakė, kad Paųuonock, Conn. 61 sk
kontestą. Tuomi vakaras ir
jeigu jam reiktų ten dirbti, Providence, K. 1. 136 sk
užsibaigė. Via dar šios komi
tai geriau jis eitų į kalėjimų. Hudson, Mass
sijos keli vakarai rengiami aVienu žodžiu sakant, visa to 8o. Omaha, Xebr. 116 sk
teityje. Jie bus vėliaus pas
" k a l b ė t o j o " prakalba, tai bu So. Bethlehem, Pa. 102 sk
kelbti.
vo maišymas žirnių su kopūs Curtis Bay, Md. 28 sk
Katalikas.
Pittston, Pa. 63 sk
tais.
Nevertėjo nei rašyti apie to Bridgeville, Pa. 109 sk
ROSELAND, ILL.
Orange, Mass. 110 sk
kias prakalbas, nei bereikalin
Chicago, 111. W. Pullman, 64 sk
gai užimti vietų laikraštyje, Akron, Ohio 144 sk
Moksleivių vakaras.
bet tik norėjau pasaktyi, kad Bentleyviile, Pa. 88 sk
Neilėlioj, kovo lb' d., š. m., kokių tai žmonių mulkintojų Pittsfield, Mass. 130 sk
A. L. R. K. M. S-mo l i r o s randasi mūsų socijalistų tar Coaldale, Pa. 107 sk
"....:
kuopos, iš Valparaiso, Jnd., Į- pe. Tamsus socijalizmo pase Westernpoint, Md
T.
vvko vakaras. Vakarą vedė J . kėjai susirinkę, klauso ir ma So. Manchester, Conn
•
t.
J. Šlikas. Buvo suloštas "Už no, kad tai teisybę pasakoja. Sugar Nothc, Pa. 114 sk
VVashington, D. C. 8 sk
barti t u r t a i " . Lošimas nusi Gaila.
Elkabeth, X. J. 7f) sk
Darbininkas.
sekė gana puikiai.
Aktoriai
M inersville, Pa. 126 sk.
savo roles atliko tikrai ^artis
Cumbola, Pa. 124 sk. . .
tiškai.
Tarpais buvo sudai
Westfield, Mass. 54 sk. . . . . .
nuota gražios dainelės, kurias
Piltsburgli, Pa. 90 sk.
dainavo roselandietės: E. Pei.iallitzin, i a
čiukaičiutė ir J . Jarukaičiutė.
Middloboro Mass. 6(i sk
Nors jaunos dainininkės, bet
Elizabeih, Pa. 121 sk
į..
didelius gabumus turi. Savo
Wilson, Pa. 96 .sk
maloniais balseliais publiką
St. Clair, Pa. 50 sk
žavėti žavėjo.
Joms pijanti
Donorą, Pa. 15 sk. % * • « * • • • • • • • » » » • •
/

Y. W. RUTKAUSKAS

DR. LEO AW0TIN

! Dr. S. Naikelis

.'

Dr. C. Z. VezeR$

4

•

•

• » . . .

•

•

•

•

VYRAI

čio įgaliojome p. A. Petkevičių

,

Mes
organizuojamo
IJftSTUV]
188.02 greitu laiku.
M. P.,
atstovauti
"flteugo"
reikalus.
Skyrių
ir
reikalaujame
keletą
lietui
186.62 931 \V. 34th PI.,
Chicaffo, 111.
energiškų
vyrų,
kurie
galėtų
pašv^
Jam pavedame priiminėti pre
Ant pirmų lubų.
178.35
keletą valandų kas dieną arba k<
numeratas, steigti agentūras, t;< dienų kas sava: per š | vigą
167.60
Aut pardavimo 2-JŲ pagryveniraų,
165.97 mūrinis oamas, steam aeat; & ir 6 pardavinėti šėrus ir knygas ir tą.
Jus galite šitą a t Ūkti nekliut
165.83 kambarių. Randob aeša. $68.0* per kolektuoti užsilikusias skolas.
mčnesj. Kaina *6,750.0fr. Atsišauki
savo paprasto darbo, geoae mei|
165.50 te pas bavinittką.
^
atsišaukite nuo v iki 1 vai., ldekvif
"Oraugo" Adm. dienų
164.30 5640 So. Winchester Ave., Cnica^o, 111.
šioj ^a^aitoj arba "nrruloiajn
•
......
, ..
. . . i i. , i, i . „ i,
160.45 Pasiduoda trijų ps^-rciiia»Ų muri
ketvergo vakarais uuo 6 iki S.
157.50 nus namaa su gazu, elektra, maudy Paieškiau giminaičio Alexandro Celcfouuokitc man
nėmis ir kitais parankūmais; neša Laurino Paeina iš Kauno gub. Kauna
Randolph 7400
151.96 gera
rendą; prekė greitam $3,400.00. pav. Botig»los miestelio, meldžiu atsi
146.95 Galima priimti lota mainais kaipo
Adam Markunae.
šaukti sekančių antrašų:
dalį
inmokėjimo.
Atsišakokite
pas
146.00
l.liHlANiAJS ^BPT., ROOM 611
A. Grigus & Co„
Irank PiUniliv.
145.30 3114 S. Halsted S t ,
Cuicago, UI. l».'i» So. 4S-H1 C*
Cicero. UI. FIRST N VIIONAl BANK
141.40
«S \V. MO> ROE ST.
3C
5=
138.41
135.75 tt<
II
135.50
NAMAS PARDU0D,
135.00
l..\Ki;UAS K I . \ r S I M A 3 l S f»A*YTI, penkios kitokios spalvos la
133.41
Ant lengvų išmokėjimų; mūrinis^
itai grrltai (l/.m>(a, nesineria k* įuMutcfdht drabužio. Tiktai šitoj tegafloras
ir basementas, yra elektra,
131.50
galima gauti, nes čioMaLs išdirbama.
*as,
vanos;
visi j taisymai suiyg
laip-pat turine geria** ia* p« įCuma-. nraMa ir sc«o k rajaus sal116.60
_a_ t
jos mados. Saodaei geroj* v%#4c
domo.
116.50
68ST y 0 . RocKwell s t , visai arti
Tie, kuru nupirk - nuo tims foti»grafa^ IUIO opera (u, mokiname
fotogrft^ites.
Tulp-pat
hiauėiaine
per
pačia.
Kactmiero
Vienuolyno ir pradinė
111.25
k y k ą ; netoli Marąuette paikas.
RED GROWN PHARMAOY
109.25
Prašome atsišaukti Šituo adresu
4552 S. Ashland Ave.
104.02
Chicago. UI.
Stanislovas Danio,
102.50 t | » » — < M » W > l
U 6*35 So. Rocfcw*ll»€t., Caleaąro,
i » > | f » H I » » I > M įtmt 4—
1
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CHICAGOJE,

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

SEKRETORIUS GLASS
CHICAGOJE.

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.
IŠ NORTH SIDES.

Pirmadienis, K«vas 24, 1919

s=

kad ta vyčiu kuopa tikrai ima
pažangiuoti scenos mene.
Girdėjau,
kad ateityj ta
kuopa žada pastatysi seenon
visą eilę gražių veikalų. Lauk
sim.
Svečias.

IS BRIGHtOlf f>ARK O,
Nekalto Pras. Šv. Mar. Pa
nos draugija buvo surengus
vakarėlį vasario 1 d., 1919 m.,
A. Mazenio svetainėje, kurio
pelną skyrė Lietuvos laisvės
reikalams. Vakaras buvo pui
kus su lietuviškais šokiais.
Pelno liko $51.26. Be to dar
tame vakare buvo renkamos
aukos. Aukojo šios ypatos:
Po 1 dol.: E. Ramanauskie
nė, T. Karą sau skis, A. Jasevi
čius, K. Kilkius, A. Derina, A.
Rndakas, A. Bružas, B. .Tau
ra, J. Jozaitis, M. Paukšt vs.

Apskričio choro.
Būdamas
moksleivis visą linosa laiką
pašvęsdavo jaunimui.
Tškilns šiai karei, kada pra
dėjo Suv. Valst. siųsti kariuo
menę Prancuzijon, V. Stulpi
nas, nieko nelaukdamas, liuosnoriu įstojo kariuomenėn.
J. Vilimas.
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A L U I . MASALSKIS
GRABORiTiB
Lietuvis
graborlun. Atlie
ka v i s o k i a i
laidotuves ko
pi glaus! ai. Tu
riu saro karąbonus Ir auto
mobiline.
Taipgi dides
nę <t&il grabų
palys dirbama.

i

Pirmadienis, Kovas 24 d.,
Kovo 29 d. T,. B. 8. 20 kp.
Simeonas kun. Latinas.
Kalbėjo jis į paskolos darbi ir 57 kp. rengia milžinišką va
Antradienis, kovas, 25 d.,
IŠ BRIGHTON PARK.
ninkus.
karą,
kuriame
i
m
s
perstatyta
Šv. P. Marijos Apreiškimas.
Desenzano Mergelė. Vakaras
Sąrašas aukotojų, kurie au
RAUDONOJO KRYŽIAUS.
Aną tluma Chieagoje lankė įvyks Sv. Mykolo Arkaniolo
DAUGIAU MAISTO, JIS si pinigyno sekretorius Glass. parapijos svetainėje, 1644 k a  kojo Lietuvos laisvės reika
ITAVt
!
8307 AUBTJEN
lams
apvaikščiodami
Tautinę
Chioagos
skyriuje
room
511,
58
Tai Pergalės Laisvės Paskolos baus i a A ve.
BRANGESNIS.
Pbone Drover
ir 41St
j
Šventę,
kovo
0
d.,
š.
m.
Au
East
\Vashington
Btr.,
yra
laiškų,
%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
reikalais.
arba šiaip siuntiniu oia ^įrašy
Veikalą perstatys Brigbton kojo: K. Kamarauskis $10.00.
Sveikatingumo komitetas ty
La Salio viešbutyj jis kalbė
tiems asmenims, kurią krasos val iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiii
Po 5 doL: A. Žilienė, J. RePark'o L. Vyčiu ,**6 kp. artisrinėja tą klausimą.
jo i 1,500 vyru ir moterių,
dyba negalėjo surasti.
tės-mėgėjos. Veikalas labai peeka, M. Atroška, Z. BarausRMld. 811 So. AJBhland BU. Chlc««0
paskolos kampanijoje darbi
Mr.
Ebin
\Vard,
National
City
Telefonas Haym&rket SS44
gražus ir tinkamas gavėnios kis, P . Nenartonis, A. Šalčius, Smulkių surinkta $4.25. Vi
Pati Suv. Valstijų vyriau ninku.
Bank
Bldg.,
Chioago,
III
laikui. Veikalan ineina gies J. Baciulaitienė, R. Andreliu- so $14.25.
sybė ateina pagelbon Chieagos
Viso labo $65.51.
Mr. Charles Lostorfer, at LosBuvo jis klausiamas tai pas
nas,
K.
Repecka,
Z.
Junokiemės,
kurios
dar
labiau
pagra
žmonėms kovoti pvies nepap kolai paskirti ".> nuoš. Bet jis
Pinigai tapo j duot i Tautos forfer's Ceramice Mamifaetury,
Ruaaa gydytojas Ir chirurgas
nė.
žina
visą
perstatymą.
Kam
Chieago,
UI
rastą maisto brangumą. Karės netarė nieko galutino tuo
Fondo 60 skyriui.
Visiems
Specllallslas Moteriškų. VyrlSku
Po
2
dol.:
J.
Encheris,
V.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
teko
matyti
tas
perstatymas
aukotojams širdingai ačiū.
metu ėia maistas buvo k n r-kas žvilgsniu. Tik pažymėjo, jog
Iš Vokietijos ir Austrijos.
Ofisas: S854 So. Halsted S t , Chlcago
J. A. P.
pigesnis. J o brangumas pri turėsiąs bnt mažesnis nuošim kovo K; d. Sehool svetainėje, Paukšys, J . Žiedas, P. KvietTelefonas Drorer 969t
Mr. Paul Bohn, 2642 Ward St.
kus,
V.
Kralikauskas.
ant
To\vn
of
Lake,
tas
gali
tik
metus laiko pakilo nuo 25 li tis.
Mr. Oeorge Brain, 4118 Adams TALAKDOS: l t — 1 1 ryto I — t po
pasakyti
kaip
gražus
yra
tas
ft>
1
dol.:
J
.
Petraitis,
J.
pietų 7—8 rak. Nedėliomis J I — l t d.
KAREIVIO LAIŠKAS.
gi 300 nuošimčių. Karės metu
Str
Sekretorius (ilass kalbėda perstatymas ir kaip gražiai ji
Vilimas, B. Sadauskienė, K.
salyje buvo mažiau maisto ir mas pažymėjo, jog kiekvieno
Miss .Talin Dokanv, 1143 ITuron IIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIinilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rašytas
p-ui
J.
Vilimui
į
jis b;:vo pigesnis,
ftiandie pilieėio privalumas remti pas perstatė L. Vynų 36 kp. artis- Maukus, S. Navickas, J. Sau
Str
Chicagą.
tės-mėgėjos.
lis,
J.
Jurkevičią,
B.
Nenarto
maisto via daugiau ir jis eina kola.
Mr. Michael TTuszli, 4H-47 Tod
nis,
A.
Vinckus,
A.
Rakausvis brang v n.
Perigueux, Franee,feb. 13,1919. A ve.
Bopig Brigbton Park'o L.
Jis sakė, vyriausybė būtikis, J. Levickis, J, RibikausM r. S. Tofnn .Tanovskv, 2S23
Mielasai:—
Niekas negali ar nenori iš- nai tmi turėti pinigu. Pini- Vyčiu :><; kuopai, kad ji savo
3109 So. Morgan Street
kis, A. Kaulą kis. Kitos smul
Robi Str.
niškinti, kodėl taip yra. Chi-|gus tmi duoti gyventojai. Jei tarpe turi gabiu lošėju, o ypač
m.
CHIGAOO, ILLLsTOIl
Pamištos
laišką,
rašyta
Mr. Hugo Tmra\vski, 4801 S.
eagon maisto kas<lien atgabe neduosią gražumu, tai turėsią gabią rezisorę p. Z. Sakalaus kiais.
Telefonas Ymrėa M19.
K. Steponkaitė pažadėjo 100 sausio 4, 1910 porą dienų at W. Ogčlen Ave.
Valandas:—8 iki 11 Iii ryto;
nama kur-kas daugiau, kaip duoti priverstinai
kienę,
kuri
nenuilstančiai
dar
T
mokesčiu
gal gavau.
širdingai ačių! Mr. Oroigo Poters. N orth Tray
b po pietų ikt 8 rak. Kedėllr,Viso labo $186.35.
perniai šituo laiku. liet mais formoje.
buojasi lietuvių tautos atgiji- dol.
mls nao I iki t vaL vakare.
Labai malonu girdėti, kad lie Str.
i
Visiems
aukotojams
širdin
tas, vietoje atpigti, eina vis
Paskolos neša nuošimčius. I m n i i r li<vtuvių seenos pakėlituviai Cbicagoje ir visoje AMr. Urban Raab, 3020 Shofgai ačiū.
J. A. P.
brangyn.
imu.
Bet priverstinos mokestys nie
merikoje nesnaudžia.
Taip, rield Avc.
Perniai kovo 21 diena buše- ko neduoda ir jos atgal neTodėl northsidiečiai, atsilan
Mr. AVilhelm Roidelbarh. 544
dabar reikia didžiausio pasi
I
š
BRIDGEPORTO.
kyki t i vi išminėtą vakarą, nes
liui bulvių buvo mokama | gryžta savininkams.
šventimo del laisvės ir Lietu Oak\vood Blvd.
Mr. Stephan Kirin, K. 18, 1044
$1.30. Gi šiandie — $1.85.
Pargalės Laisvės Paskolos jame pamatysite tą, ko nieka
vos neprigulmybės.
Praktikuoja 27 metai
Šv.
Jurgio
bažnyčioj
pamal
Fisk Str.
O f i-a s 3148 So. Morgan St.
Perniai svogūnų 100 svarų kampanija prasidės ateinanti dos nematėte ir pamatysite,
Girdėjau iš laikraščių, kad
Kertė 32-ro St., Chicago, IU.
mokėta $.'». šiandie — $4.50. | balandžio mėnesį.
kaip kitos kolonijos jaunimas dos atsibuna seredomis ir pėtSPECIJALISTAS
Nuo
kareiviu.
nyčiomis. Seredomis yra gie amerikiečiai lietuviai organi
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Kopūstų 100 svarų perniai
lošia
sceniškus
veikalus.
niškų ligų.
zuoja savo armiją.
Prakilni
Felix S. Donash. Mrs. Mary Do- OFISO VALANDOS:
buvo mokama $1.75 — $2.25. ŠIANDIE MIESTO TARYBA Dėlto nei vienas ir nei viena dami "Graudus Verksmai" ir
Nuo 9 ryto
sakomas pamokslas apie kan- idėja! Nieko, brolau, nebus nash, 14G0 VV. North Avc.
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6
Šiandie gi — $3.25 — $4.00.
nepraleiskite tos progos. Už
TURĖS DAUG DARBO.
iki 8 valandai vakare.
žią Viešpaties Jėzaus ir palai be savos armijos. Jeigu no
Oustave A. Dora, Mist Roso
Obuoliai pabrango 2.~>0 nuoš.
tikrinu, kad kiekvienas išsineš
Ncdėliomis
nuo 9 iki 2 po piet.
rim Lietuvą matyti laisvą ir
JoNOph
Stanley
Lynu,
Mrs.
Au
minimas
Šv.
Sakramento.
Pėtj
Telefonas 'Yards «87
Pabrango žymiai: mėsa. taušiandie susirinkusiai miesto gerus Įspūdžius, gi jaunimas
neprigulmingą valstiją, tai tu na Lynn, 3852 Christiana Avc.
nyėiomis-gi
yra
einami
Kry
kai, kiaušiniai, sviestas, pie-| tarybai bm
paduoti raportai turės gerą pamokinimą
SJacnol 1 lavos, Mrs. Lizzio Stcžiaus Keliai (Stacijos). Žmo rini jos apgynimui nuo priešų
nas, eukrns ir kitokie pro
Pajūris.
wart, 4433 State Str.
Įapir piktadarysčių platinamąnių prisirenka bažnyčioj daug. turėti ir savo karei vi ją.
dūktai.
j si Chieagoje. Ims pasiūlytos
Smajo Kravieh, Mr. Ahniol
Kartais pilna. , Tas parodo,
Patėmijau " V y t y j e ' ' , kad
Perniai kiaulienos svarui
I š BRIGHTON PARK'O.
įvairios priemonės, kad apkad žmonės jaučia ka tai ne- lietuvių jaunų vyrų ant foto Kravich, 243."i X. Ashland Avo.
buvo mokama 3Se. šiandie 42c.; > a l
Ailolj)h Stulginskį, Mr. Bonja- 2 vartotos Singrer pateh mašinos, ge
nilieėius nuo visokios
paprasto
šiuom
laiku.
grafijų
esti
kaip
ąžuolų.
Vy
riausiam stovyj, viena Finisher ma
Cukraus svarui buvo lllr.
min Stulginskį. Onoral Dclivory, šina,
N'eilėlioj, kovo 1(> d. Sebool
uėšiku, kuriu
daug
Jacks ir kiti jrankiai turi butl
('borai mūsų parapijoj kaip čiai! Neduokite žlugti Vytau ('hieago.
Dabar 11c.
parduoti tuojaus Už prieinama kai
priviso mieste ir del kuriu jau Mallėje Lietuvos Vyčiu 3b' kp. suaugusių, taip ir mažųjų, ve to dvasiai.
Kaip tik ameri
Alctermanas Lyle padavė U\ \hll{lKU nvi u a t V ( -. n i ; ( , l f i
Henry A. Oano, Mrs. Lottio F. na. Tuojaus atsišaukite. Mes turime
buvo sureugus gražu ir įsprtdami j). .). Janušausko, pui kiečiai gausit leidimą nuo Su Gano, 358 K 32dn St.
pilną eilę visokios Čeverykams skuro».
rybai
sumanymą
sutverti | A n y ( l i r M a
piktadarvseiąhli'CT vakarą.
Vadovaujant
kiai
išlavinti.
Ypatingai vienytų Valstijų
organizuoti
Nicholaus .lenines. Mrs. Carrie
K. KAPLAN & SONS,
^1-iHuim-iily tomiM^i turėjo >u>iriukimą. Z- Sakalauskienei }>erstatė ne- gavėnios giesmeles
gražiai
lietuvių
legijonus,
tai
nesikaGardner, 470 E. 41s1 SI r.
ir reguliuoti maisto kainas Detektivu viršininkas kaltino s<k'iai |Muėjusią per " D r a n g a "
4608 So. Ashland Ave.,
gieda,
kad,
nulos,
klausytum
vokit
už
mergaičių
sijonų,
bet
Tvojjfcrs, 14;")G Fargo Avo.
ftiandie sunianvmas bus anta kaikmiuos
Chicago, IUinois.
Įrišėjus,
katrie kiui. V. Kulikausko trijų veik- tik ir klausytum.
drąsiai
stokit
į
lietuvių
legijoJajnos
(Ja
tos,
Miss
Emma
n a m a s miestu tarvboje.
i.,,
Telefonas Yards 3104.
ngelio pikta.lariu atsisako I s r a U
dramą
Desenzano
nus, ypač kurie esat daugiau Smith. 3120 Stato Str. ir Miss
Mažas Vytis.
AUlermanas Cullerton sto\ i j } )aus (j yv\
Mergelė.
Perstatvme
dalvvavo
išėjai •ako, jog ne
apsišvietę, stokit į lietuvių ka- Jennie Tueker, ]8 W. 29tli Str.
už tai, kad tuo reikalu kreipgalima žmonių areštuoti be vienos mergaitės, kurių skai
Ooorgc Kionia, Mr. Stovo ITarreiviją ir kitus raginkit. Vy
I š BRIDGEPORTO.
ties tiesiog kongresan.
čius siekė arti dvidešimts ir vi
u a rantu.
riai? Parodykit: visiems, kad tariovicz, 1734 S. Roboy Str.
ITarry W. Chaso, Mrs. Mary
Seniau municipalini teisėjai sos savo roles gerai atliko,
Seredoj, kovo 19 d., L. Vy mylit laisvę, kad mylit Lie
NUBAUSTA KALĖJIMU Už
ranka rankon dirbo su policija svarbiausią rolę turėjo pati čių l(i-ta kp. laikė susirinki tuvą ne ant poperos ir kad Chase, 7G4 — 24th Str.
VAGYSTC.
William Streeker, Mr. Justan
.MA5TER 5Y5T£M>
prieš piktadarius. Šiandie yra r-zisorė, kuri ypač traukė mą. Susirinkimas buvo skait- esat nehąįiiai, bet patrijotai
puMikos akis. Drabužiai ir sce lingesnis kaip kitais sykiais. ne vien žodžiais, liet ir dar Peterson, 915 So. \Vabash Ave.
atbulai.
Mokykla Kirpimo tr i-^u;ulug
Mrs. Mary Kussack atvesta
Pana^iotis Tampanes, f'ast A.
nos padabinimai buvo kaip tik
Vyriškų
ir Moterišku Aprėdalg
Apsvarsčius bėgančius rei bais.
Muaų sistema Ir ypatlškaa mokini
teisman prieš teisėją Hayes. DAUG NUOSTOLIU PADĄ pritaikinti prie veikalo. Gies
Tampanes, 321 V, TTarrison Str.
mas parodytus jus žinovų į trumpą
kalus, buvo debatai.
DebaAmerikos
lietuviai
gali
Buvo kaltinama už vagvste.
Mioko Žuke, Mr. Alox ^uko, laika.
mes," duetą ir solo kaip cho
RO GAISRAI.
tuotojai buvo sekanti: p. P. lengvai sumobilizuoti mažiau 3833 — 23rd Str.
Mes turime didžiausius Ir geriau
Kuomet poliemonas ją arešta
ras, taip ir solistai taipgi ge
aiue
ir •iuvimo
Baltutis ir p. A. Budrockis, sia 20,000 kareivių. Tad-gi a- Jahn Kamougns, Mrs Helon skyrius,klrplmo-deaigninavo, jinai pasisakė turinti tik
kur
mos
suteiksima
praktiš
Vasario mėnesiu
Tllinois rai atliko.
Žiūrint i toki. ika
patyrimą,
kuomet
jųp
mokysite*
Kanoulis,
528
X.
Peoria
Str.
Aformatyvai,
Negatyvai
bu
pie vieną diviziją. Šitiek pa
vieną vaiką. Bet teisme pasi valstijoj gaisrai padarė $1,- spūdingą perstatymą, o prie
Mektra v&romos maijinoe mnau «ir
Josoph
Kavatski,
^r.
Mike
Karimo
skyriuose.
vo:
p-lė
K.
Jovaišaitė
ir
p.
S.
siuntus, Lietuvai butų didele
sakė turinti 4 vaikus.
346,132 nuosavybėse, anot val to dar girdint iš užu scenos
Jųs esate olkrle^laml aplankyti tr
Prisipažino esanti kaltą ir stijos gaisrininku maršalo pra malonias meliodijas giesmių, Austinas. Kaip vieni, taip ir parama Įvesti tvarkai namieje, vatski, 3017 MeHenry Str
pamatyti
muaų mokyklą blle laika
Piotro Crudollė, Mr. Mike Tra- diena Ir vakarais
Ir c*ntt specliall^kiti
smarkiai
gynė
savo
pi\sCapsiginti
nuo
plėšikų
ir
tt.
pasisakė daugiau to nedarv nešimo.
kai
plgtą
kaina.
žmogus nei nepajunti, kaip ta
Aformatyvė pusė laimėjo. Su- Prie to-gi moralė spėka Lietu valo, 2404 Towa Str.
Petren oa daromos pagal J»«i> mJe
sianti.
Cook paviete vasario mėne ve užvaldo kaž kokia spėka ir
John
Yurozak,
Mr.
.Taoob
Yurrą — blle stallės arba dyėJio. 1/ b!
le madų knygos.
Bet teisėjas visvien ja nu siu buvo 861 gaisras su $474,- net pamiršti kur randiesi. Vi sirinkiman atsilankė ir karei vai butų nemaža.
Lietuviai ozak, 38 Oolumbia Ave.
vis,
sugrįžęs iš Prancūzijos, Lietuvoje p a m a t ę , kad ameri
MA8TER DEBIGiaVG «CHOO>:
baudė 4 mėnesiais kalėjimo, - l o nuostoliais.
su perstatymo laiku publika
J. F. Kasnicka, PerdeUnls
buvęs L. Vyčių Uitos kuopos kiečiai juo.s gelbėja, įgautu
kadangi jinai jau seniau bu
Paieikau
savo
moters
Stanislavos
taip
ramiai
užsilaikė,
rodos,
La Saite tat,, prieš City He»
Trylika žmonių v ra kaltina
narys (pavardės nepamenu). daugiau dvasios ir drąsumo. Kniukštien«'\s, po tėvais Viinaitė. Da 118 N.Alaisaakit
vo kaltinama už tokius pat niu už padegimus.
ant 4-to augSto
lyg kokioj šventvietėj, tik leibar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
Paskui buvo išduotas rapor Ir iš Lietuvos gyventojų butų nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
prasižengimus.
džianties uždangai pasigirzdatas apie tvėrimą mažųjų L. nesunku sumobilizuoti apie ku ir išsivežė 12 metų mergaite Sta
vo
griausmingas
delnų
ploji
nislavą. .Ji kalba tiktai lietuviškai:
PERGALĖS DARŽAI CHI STREIKUOJA ELEKTROTIVyčių kuopos. Paaiškėjo, kad 200,000 del apsigynimo nuo yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras
mas.
PERIAI.
GAGOJE.
kol kas dar nėra sutverta, bet lenkų ir kitų priešų. Tad-gi, daugiausia dirba duonkepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai ir šiek tiek
Rengiant šitą perstatymą, neužilgo bus. Taipgi buvo broliai vyčiai, atlikit savo angliškai.
Prie parapijos nepriguli.
Spausdinimo Įstaigose sus matyt, 36 kuopos vyčiai nema kalbėta apie L. Vyčių organi
Kas praneš teisingai apie juos gaua
National War (iarden ko
priedermę del laisvės ir tėvy $25.00.
misija darbuojasi, kad šį pa treikavo e.lektrotiperiai, No. *.> žai padėjo triūso, už tat pub zacijos dieną, kuri pripuola 24 nės.
Antanas Kniukšta,
vasari visus ebieagiečius para unija, 460 darbininku. Viso liką pilnai užganėdino.
d. balandžio. Komisija išdavė
6441 So. Knox Ave..
Chieago, Iii.
AKIŲ BPEOIJALKTA*
Labai puikų, kad L. V. Cliiginti prie apdirbimo daržu. kie svarbas pradėti darbai su
Chieagoje eilių eilės būna raportą, kad svetainė yra gau
ratsrtiaa* Dyka!
cagos
Apskričio
elioras
gra
Ofiso
valandos:
nnc • i* ryto tki
Šįmet daržai bus vadinami laikyti.
perstatymų ir visi, kaip laik ta, kalbėtojum yra pakviestas
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiii
•
vai.
vakuue.
N»d*Hr\*i»
§ >si i t
Linkiu jums,
ne karės daržai, bet pergalės Darbininkai reikalauja dau raščiuose rašoma, "gerai pa gerbiamas prof. kun. Bučys, žiai gyvuoja.
**#» *. Aaklaad Ave. kainp 4T «t
gerbiamieji,
geriausios
kloties
giau
užmokesties
ir
trumpes
daržai.
Telefonas Tar^s 4117
vyksta". Bet tais "gerais pa taipgi yra rengiamas muzikalietuvių
dailės
darbe.
Taip
Telefone*
Bo*l**sr<f «<<Tuo reikalu užsiims kai-ku- nių darbo valandų. Nori dir vyki m a i s " scenos menas nei liškas programėlis, kurį išpil
Reikalinga keletas vyni, ku
gi aeiuoju visiems elioristams
rios organizacijos. .Jos ypač bti tik 42 valandi savaitėje.
kiek nekila augštyn, gal dėlto, dys vietinės kuopos nariai.
ir choristėms už širdingus lin rie yra apsipažinę su žmonė
darbuosis tarpe
svetimSalių.
kad nėra kritikos.
Neįtarta, 6 cl. balandžio už- kėjimus.
mis ir turi daug pažįstamu, vi^y
ATRASTI SILPNAPRO
pripratinti prie taupumo ir
Siame L. Vyčių 36 kp. i š  pirkti mišias šventas ir eiti
Viso labo jums, draugužiai, si galės padvigubint savo algą
angliškos kalbos pramokininio
CIAIS; PASIŲSTI
statyme gal buvo irgi galima visiems " i n corpore" prie Šv.
nepertraukus savo dabartinio
kareivis,
REIKALINGAS
ĮSTAIGON.
patėmyti silpnumų kaikuriuose Komunijos.
užsiėmimo.
Darbas
lengvas,
Vincas M. Stulpinas.
NUŽUDĖ MERGINĄ IR
SAVININKAMS
artistuose, bet tai nenuostabu,
pelningas ir ant visados. Klau
Kas nori prisirašyti prie
PATS PASIŠOVĖ.
Trys vaikai, kurie kituomet nes daugiau kaip pusė mergai vietinės kuopos; lai įsitėmija,
P. S- Nepamiršk parašyti, skite platesnių paaiškinimų Lietuvis kontralctoriua Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nužudė Vladislavą Videikutį, čių pirmą syk dalyvavo loši kad susirinkimai būna seredos ar daug Chicagieeių vyčių i- pas:
nus.
Dedu rain paipas, dirbu blekiMichael Sasko aną vakarą pasiųsti neapribuotam laikui į me; kai-kurios sunkiai tarė
mus
kaminus,
dedu blekines lubas —
vakarais; gavėnios laiku po stojo j lietuvių legijonus.
—
vienu
žodžiu
išdirbu visokius sto
nužudė merginą Georgianna pasitaisymo įstaigas.
lietuviškus žodžius. Reikia su pamaldų. Šiam susirinkime į Gerb. p.. Vincas M. Stulpi LIBERTY LAND & INVEST- gus ir visokius blekinius darbus.
Jorgenson, 21 metą, kuomet
Darbus užimu visose dalyse Chi
MENTCO.,
Du vaiku atrasta silpnapro prasti, kiek rezisorė turėjo prisirašė "nauja ,narė. Ateinan
nas chieagiečiams buvo gerai
cagos.
Darba atlieku atsakančiai ir
jinai atsisakė tekėti už jo.
čiu ir pasiųsta silpnapročių padėti triūso, iki išlavino tokį tis susirinkimas bus su pro
duodu
gvarantija.
Kam tokis Žmo
žinomas kaipo veikėjas tarpe 3301 South Halsted Street,
Sasko paskui pats pasišovė. mokyklon. Gi vienas pasitaisy būrelį mergaičių. Bet matant
gus reikalingas, kreipkitės
gramų.
Visuą kvieqiu atsi katalikų.
Ilgą laiką prigu
Chicago,
IU.
B^t nepavojingai.
Lithuanian Red Roofing Co., and
mo mokyklon, St. Cbarles, 111. tokią pradžią galima sakyti, lankyti.
I
yik.
lėjo prie L. Vyčių Chicagos IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlliiiliii Sheet metai Works, 2106 W. 2Uh St.,
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