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Ungarijoje pakilo bolševikai Bolševikų Propaganda Vokie-
!

Jie jungiasi su Rusija;
paskelbia karę 

talkininkams
Wilsonas taikins italus

jugoslaviais
UNGARAI BOLtEVIKAI 

JUNGIASI SU RUSAIS 
BOLŠEVIKAIS

čeku pulkai pereina bolše- 
ševikų pusėn.

Vienna, kovo 24. — Pasta
raisiais laikais l'ngarijoje 
(Vengrijoje) |a*rdniig siautė 
laolševikizma*. Jo numalšini
mui vyriausioji talkininkų ka
ri** tarylia nuspremlė užimti 
dalesnę ilnlj l'ngnrijeis. Tą 
atliko gen. Brrtbeh»l mi nes
kaitlinga kariuotm-m*. Užva
kar iš Bu<la|N>Jn. L'ugnrijo- 
sostinės, laivo gautu žinin. jog 
talkininkų kariuomenė jnu lai
vo užėmu-i tini; Ungarijos. 
Taikėsi užimti |ui<’ią sostinę 
Biidape-tą. kur tuo įimtu 
ševikai buvo (atkilę prieš 
tižią.

Dalmr gauta žiuin. kati 
ševikai Binlnj***te |»ėir<
šų. Nuvykusią ten talkininkų 
kariuomenę išginklavę. Nuda
ryta tuojau* k<mlicijin>- val
džia su lulėevikų didžiuma. Ir 
šita tmiija valdžia |iH*kelbuM 
karę 
kari 
gorų 
gin*i
organizuojamo* skaitlingo* ar
ini jos.

Paskelbta karės stovis.

Gauta žinių, jog rusų la>l- 
ševikų armija dalmr liuoMii 
maršiiojanti Ungurį joti. Ne* 
visa Ungarija |uit<*kiu*i bnlše. 
vikų viiblyiiitin. Visoj šalyj 
|in-k>-lbtti kari** stovi*.

Talkininkui tuo tarpu ten 
turi mažų skntlių kariuome
nė*. Didžiuliui kareivių pran
cūzai. Kitiem- nelik* daugiau 
nieko, knip tik kiioveikinu- 
npleisli tų Aid j. jei bu* »ll*|a'-ta 
tn- fMitlaryli.

Keli čekų - -lovukų pulkai 
(takluusė bolševikų propagan
da*. Pakėlė jie maištu*. Pe
rėjo bolševikų puri-n ir niininr- 
Aavo l'ngiirijon.

Tat šiamlie (inkilo pavoju- 
n<* tik Ungarijoje. la-t ji* jnu 
ima kilti ir juiėioj ėekijoj 
(Bohemijoj). Rusų latlševikų 
agentai, apsikrovė bolševikiš-

Imi- 
vai-

k.|- 
v ir-

tulkiuinkam*. Knd ta 
Imtų |m*ekming<**n<'*. nn- 
Imlševikai. *akomn. juo
sti rasų Itolševikni*. Ir

ĮSAKĘS PAIMTI ARCH- I
ANGELSKĄ

Bet vietoje to bolševikai plie
kiami.

RAUDONTUOSTUS APĖMĖ 
NEAPSAKOMA B AI 

MĖ

PREZIDENTAS WTT.SONAS 
STOVĖSIĄS UŽ TRE 

ČIA TERMINĄ

tijoje
Liebknechto brigados.

IA tų "mokinių*' Petrogra
de liolševikiii organizuoju taip 
\udiiiuma- Liebkneelitu liri- 
gadu*. Kiek vienon brigudou 
ineiiui .'l.u**) busil-ių Vokiečių 
kareivių.

Kaip tiuliu-, taip biigudu- 
iMil-evikiii oigunizuoja mi 
prievatln. \ ■•ku-'iuui- karė* 
iielai-vium- jie duoda |Kisi- 
itnl.li sielių i- dsiejų: nrtia 
pi i-i«|ėli prie l»>l-ci ikiziuii. 
ail>a luotu mirti.

Ne- -u kitokia -i-leiim jie 
negautų žmonių.

Vokiečių laikrašti- Krank- 
fnrler Zeitung tušo, kad Vo
kietiją [udeiigvu ir -i-tema- 
ti-kni ap-iuuėiu liolševikizmo 
propaganda.

Lb-t valdžia prieš tui nepa- 
vurluju aštrių priemonių. Gi 
jei ir veikia, lai labai mažai.

Tuo tarpu Vokietijai grū
moja puvoju*. Aut vi-oa ša
lie- renka-i juodi l»olševikrz- 
mo drbe*y*. Jei valdžia po« 
novri m-utkreip* į tai domoa, 
tie Jebe-V* lurė* plyšti.

Toliau* tu* pat luikraliiii 
pažymi, kad apie tą grosiantį 
IMivujų reikia painformuoti 
gyventoju*. Tegu ir tie pasi- 
r u pina ateityje imlie* tinka
mų prieš bolševiku* priemo
nių.

Anot laikraščio, geriausia 
pri<*» Imlšrviku* šiandie prie
mone - tai *|M*ka *u ginklai*, 
fbdševikai lik prieš ginklus 
nn*ib*nkia. Gražiai* žodžiaM 
jie nepalenkiami. Xe* tai yra 
lieširdžiai. de*prratai.

Berlynas, kovu -Vietų- 
l:iil, įrišti- Vntiomd Zeitung 
pnim-*a. kini vieto- vokiri-ii 
liolševiluu l'ctiugradati (Ht-iun 
le -avo delegaciją. Ta dele 
nacija jau nnvykii-i Petro 
madaii. Ii -iaiidie lieto- l*il 
•ei iku- inl'uiiium.iiinti apie m 
mi iMitšcvikų veikimu- ir jų 
armijo- žygiu*.

\iiot >|elcgacijo- pramušimo, 
i ii-ii lHil-v\ikai -u |uivu*aritt 
nuiiią pnuleti ofeii-yvą prie". 
ii-ę laktuilię Kttiopą. Pii 
:umu-in lH>l*i*sikų įnikti l*tt 
-iiinli I ngarija. I*a*kui Vokie 
lijo. vi*a Austrija ir lt.

Rusų Udševikų tltlllijo- o- 
feii-yva l>u*innti |>ni<iėtu lie 
nu kariu *ii iMtlšeiikų -ukili- 
mu Vokietijoj ir Au-trijoj. 
Kuomet komunistai užvaldy- 
-ią Austrijos sostinę Viennę. 
tuomet iMilševikiznio laimėji
mą- bti-ią* užtikrinta*.

Rusų bolieviku propaganda.

Kadangi ritmai vokiečių Imi- 
ševikaiu* |Hi-idarė pernnlcMa. 
Itol jie *avw cetitralj sovietą 
įsteigė Petrograde. To vokiš
ko sovieto pirminiaka* yrn 
(lito Periz. Jisai ranka tau 
litai veikia *u Icnimi ir Tror- 
kiu.

Iš l'etiogiado gauta žinių, 
kml rtt-ų t*»lš«-vikų atstovu- 
Vokietijoje, žinoma- umlu 
lindėk, žydą-, neapleido Vo- 
kic'.ijtt-. Ji* sukinėjasi Ib-rly- 
ne ir kituose miestiiose. Ka-

■ koma, ji* Vokietijoje įsteigęs 
juu 2** atskiriu* ladševikiška- 
orgniiizacija*.

Bolševikų pnųutgntuU va
roma |«o visą vakarinę Vokie
ti ją. Tnip(mt sužinoma, kud 
lindėk tni pntfingtindni Vo
kietijoje yni išleidę* :i|(i)* I! 
uiilijoiių rublių šiai.- trimis 
mėne-ini-.

' Vokiečių sovietas Petrogra
de *|uiuzdinn vokišką laik
raštį ir imą platina |*i rytinę 
Prūsiją. Ta* laikrašti* (atsie
kia ir tolinu—m- Vokietijų* 
vieta*.

Boltevikizmo mokykla

T.«- pat Voki«*’ių -oi u-ta* 
1‘etrogiade įkurę- Imlšeiikil i 
kn mokyklą vokb-ėiiun- kun-, 
neliii-viam* Na komu, jog tumi1 
pu laiku tą mokyklų išeisią a ' 
me lii.iNRi lokos'-ių ll'-llli-l m.' 

Baigusieji tą mokyklą kn ! 
leiviai Inojaii* bu-ią |ui-ių*li‘ 
Vokietijon platinti lailševikiz 
mo pro|Migntidą.

Sugrįžtantieji iš Silici ijo-j 
vokiečiai m-fm-iini koiiceut- 
mojanti mieste Niznii .V’oigo-; 
rod. Tenai jie paskirstomi į 
komunistų buriu*. Vieita-Į 
tok-ai būry* jau pilnai -imi 
guniziiota*. Turį- 2<U**i vyrų.

Tie būriai. |Mi«ak praneši
mų. organizuojami m* užpiioli- 

i mam- *u ginklai*, liet prnpa 
(gandai gyvu žndžin ir kito
kiais darbais.

M H

Jis namie busiąs gal apie 
gegužės 1.

Trockis paskelbė generalę 
"mobilizaciją".Archangelskas, kovo 24.

Bolševikų kari** ufi*«i ir Troc
kio ambicija \i*ai* šonai* ket 
ii op-n-ym- prie* liilkii.inkii- 
ir 1'ulndtijo- tauta*. lb*jn. -u 
lomi* ofen-yi omi. liolšcvikiim- 
nevyk-ta.

Talkininkui šilam fronte nn- 
dni it vėl įveikė l*>l*eviki:*. 

i l'iK-mė daugiau iiclai-vių.
Kuo n>-l:ii-\ių Įuitiita, jog 

TriM'ki- -avo "kai iuoiticiiei" 
buvo į*:ikę* būtinai imi*'; t i 
miestą An-hangel-kų kovo ii.'*- 
ne.-iu.

Teeinu tas j-akymas nepil
domas. Ne* ji- ir negalima* 
išpildyti. Prieš ftulševikų gau
ja* ėia veikia |mrinkt;noji. 
kunu ir protu sveika lalkiirn 
kų knriuotiHiu-.

Dažnai bolševikai (Hikvla a- 
tnkoMia |>rieš talkininku*. Bet 
vi*oomct ta*ai jų pakilom* 
trūksta kaip kok* muilo bur-i 
liula*.

Negi bolševikam* atlaikyti 
prieš organizuotą ir vi*kuom 
pilnai aprūpintą kariuomene.

i*
•I”*'

VVashington. kovo 22.. 
prezid* lito \\ il-omi i i-o 
ėjimo Kuto|**je nniuatiotmi 
jog ji- -tovė-ių- už t n-. i.»ji .i 
vu terminą.

Taip tvirtina k.'iikiu 
nulormi čionai.

Tą -aso lt it t mimą j 
iiiiiI lieja štai kuo:

Kūninei -u-imklii- 
lėir -euatn- nl»!»ak)» 
tinti Miltelių tautų 
prezidentui pri*ici* 
per 
žvilg-niii. 1‘rbiei 
žmonių opiniją už

Kad tų tik-lą rilMckli. pri* 
xideiitui pri*iei* laalniug |ia- 
*iulvti dur vienon . tsvėi įjoti 
tnrny bon.

PARYŽIUS, kovo 23 —Es 
tų-latvių ofensyva prieš rurų 
bolševikus Pabalti joj ne juo 
kais atsiliepė j tuos raudonuo 
sius teroristus Ofensyva gra 
moja pačiam Pctrogradui. kur 
bolševikai buvo įsigyvenę

Aną dieną buvo pranešta, 
kad bolševikus smarkiai su
pliekė ir lietuvių kariuomene 
Lietuvoje. Buvo taippat pra 
nešu, kad bolševikai krausto
si iš Dvinsko, kuris yra ne- 
pertoliausia nuo Lietuvos sos
tinės Vilniaus.

Kadangi Retrogradui gmmo 
ja neišvengtinas pavojos, tad 

' bolševikas Trockis, kurs soči ja 
lįstų "rojuje" lošia kares mi 
nisterio rotą, Petrogrado aps
kritoj paskelbė generalę vyru 
mobilizaciją.

tiaakisml vyrai jimant 46 
metus asniŠMs.

l«

»
Į 
|

i* l'ngarijo* sostinė* lluda(ie*- 
to. jog ten iMilševikai turį visą 
eilę pu rėmėjų. Svarbu fa*, 
jog juo* (atremtų ir valstiečiai, 
kuriem* bolševikai pažada vi
sokių gerybių.

Anot kitų žinių, trys rn*n 
bolševikų atstovai darbuojasi 
lludnpeste. Tie tvirtina, jog 
bolševikų armija šiandie sto
vinti llrndy - Ktnnislau linijo
je. Prmle'lanli inaršuoti ant 
Lvovo.

Iš ten ta bolševikų armija 
(mis ūksiant i ant Buda|>esto. Už 
fmnos savaičių angarų sotsinė 
susilauksianti rusų hutievikų.
Nauju nugarų parlamentas.

Kuomet Ungarijoje įsteigta 
nauja valdžia, tuojau* susirin
ko nauja* futrlamenta*. Aitas 
tuojau* |Miskell*; prokletniu-i- 
jų- j°K Ungarija einanti ranka 
rankon *u rusų Itolšrvikaia.

To negnnn. Tasai |mt |«r- 
lnimuta* paskelbė at*ilie(>imą 
I vi*ų kitų Austrija* tautų 
pruletarijatą. Atsiliepime įm 
raginta žmonė* pakilti prieš 
n ri stok ratu*, žemvaldžiu* ir 
dinastija*. Visur pravesti tave 
ktarijnto vnklyiną. Panaikin
ti visokiu* im|H*rijalistiniu* 
siekiu*.

laiikina* Ungarijo* respub
likos prrznlenta* Karuly! (atli
kęs kaip buvę* savo vietoje ir 
veikiąs išvien *u bolševikais. 
Taigi ji* laipioti einą* (trieš 
talkininku*.

1 PRANCŪZAI KRAUSTOSI
IS 0DESS08.

NUŠOVĖ NIEKAM NEKAL-1
TĄ ŽMOGŲ.

Pamanė, joj tai esąs koks 
mižldui.

*|*-<-|J.I 
l«ifi ir 

sąjungą, 
leist i<—

šalį MI pniknllamii* luti 
•uiii. PriMei- uiistatyli 

ąjilliuą.

PRANCŪZAI PAKĖLĖ MAI 
ĖTUS ODESSOJE

Atsisakė veikti prieš 
bolševikas.

Paryžius, kovo 24. 
ni*ų ut*tovai gnvę žinių, jog 
thh-**oji* pnmritzų du pulku 
knr>*ivių p*:kčlę maišiu*, kun- 
iiu-t ji<*iu- buvo Ii<*p1.'i ulnkuoti 
Indros iku-.

Ib-t apie tai nėra pnlvirti- 
nanėių žinių.

čin

Londonas, kovo 24. ėia i*. 
Nurijo* gauta žinia, jog prati- 
ctizų kariuomenė apleidžiami 
!lu*ijo* uiie*(ą (t<le*-ą. Keliau
janti Pntnciizijon.

Sakoma, lok* j*akymn* O- 
| ib***oje gauta* nuo prum-uzą 
vyriau*yla’-*. Jei kartui* lietui* 
(Bičių liolšelikų *ttgnlvejim:i*.

Pittsburg, Kans., kovo 22.— 
Vieto* ligoninėje nuo |iašovi- 
mo mirė Harry Neninan iš 
Frc*no. (’al. Jį palovė viena* 
fanurry* arti inieMelio Arina. 
Farmery* tą (atdari netvėbe 
tni*.

Fnrmery* netoli *avo trobų į 
šieno kupetoje pamatė gulintį 
kokį lai juodą daiktų. I'nma 
m'. j"k ini kok* laukini* žvė-: 
U*.

Fa-iėme tad šautuvą ir (nik-' 
štelejo jumlnn ilniktnn.

Paairodė. knd šiem* miego-1 
jo (Nikelei vi* žmogų*.

Pašautojo kišeniuoM* atras-j 
ta (Nivardė ir ndn**a* ir 25 
centai.

NUMALtINTAS SUKILI . 
MAS EGIPTE

<»riLondonas, kovo 24.
cijaliai skelbiama. kini sukili
mas prieš Angliją Egi|ib* jnu 

kni- 
dar

PRANCUZUA PALAIKY* 
SKAITLINGĄ ARMIJĄ.t kušyiir numalšinta*. Tik 

' !-•••• • *--•••• l»aul««saaai l«*aa-a>a
Dės Moines, lova, kovu 2±<

— Mito* vul*tijo* giilM-rnnlii 
riui llunling antmHa didi* 
prn*iži*nginiii*.

F'nrmi-ry- IVillinm iliiBibim 
liudiju, jog ji* išmokėję* f.*i.-' 
IKN) už *nvo *unau* |inliim-u- 
vinią i* kalėjimo. Fnrim-ry* 
t virtimi, jog <lnli* tų pinigų, 
turbiit. ti-kn-i gnlwrmdoriui.

! kur vienų lieduinų butini 
nerimaujantieji.

ORAS Paryžių*, kovu 22. — Pran
cūzija jauėin-i. jog ateityje ji 
turi** Imt »vnrbinu*ia tvirtovė 
Euro|Mije. Kaip N. Valutijoa 
*tmnia pirmyn *nvn kari* lai
vyno programą, taip l'rancu- 
••ijn <lnrbnoja»i *u«laryti rkait- 
linga armiją, kol t nikų* k«n- 
fi-H-neijn netari* |ui-kntink> ra
to žodžio apie aimijų -kait- 

j tingumą kiekvienoj šalyj.
Pram-nzija palaiky* tokį ka- 

I ritioiiHUH** -kaulių, koki turėjo 
I pirm -io- karė*. Vi-i korpu- 
J-iii bu- atnaujinti šviežimui* 
'»l*-komi». Bu- -uoi gaiiizimtu, 

I*- to, du nauju korpu-u Met- 
■xo n Stra—hiirgo ap-kriėiam-.

Kate- iiiini-tcri- tam tik*- 
Jui reikalauja didelių pinigų.

PLĖŠIKAI PRARADO SS.

KOVO 24. 1919 M.

(’liieago. Miundie 
niaukę; vakare nr ryloj lau- 
kilimu lietini-. Maža atmaina 
lemiH-mt liroje.

n|»4-

MUSŲ PREZIDENTAS TAI- 
KINS ITALUS SU JU 

G08LAIVIAI8

Italai aštriai laikosi savo rei
kalavimų.

čekai stovi už bolževikus.

t

Paryžius, kovo 25. Taiko* 
kouferencijo* rateliuo*e išreik
šta vilti*, knd italui bu- |uigii- 

(linu autaikinli *u jugielnvini* 
uo-to Fiuille Ue|ui-i<liililii<ue.

Vi*a* reikalu*' |uivc<Iuiiiii* 
aptarti prezidentui Wil*onui.

Aną dieną italui už Fiutiie 
griežtai [ia*i*1nlė. Jie |m*akė, 
kad jei ta* uo*tu* nebu* *ki- 
riunui- dalmr Italijai, italų nt- 
stovai |m*itraukių iš taikos 
konferencijos.

Tą laimi <»pt) klan*iiną ryš 
prezidentą*.

Kan>as City, Mo., kovo 22.— 
ItoMiiale Stale, tunka laimė
jo Ą’i.

Keturi jauni pl«*šikai inėjo 
haukon ir |>adavė kaitierinš ŠS> 
mainyti SS- Ir tašų

Mi jto
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• lauk*.
I

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St.. Chicago, III.

Teh-nma- Vilkini., •■■ *

vi*u* to* aukų* tek* Europos 
[tautom**, ntik»-nt«’ju*i"in* dėl 
|luii<-*. Buvo minėta dHiigvli* 
| tautų, bet jų tulpe nebuvo Lir- 
j t uvo* i ai du.

Tų |m*t<’l*’ju*iu* p. Ona Po- 
■ i’ ii*- ir M. AFi*-k*’vi«'i*-nė nuėjo 
' Kamiouojo Kryžiliu* valditnj
* Incagoj ir prašė išaiškinti tų 
kimininių, .liuli i kall*> j<> -u 
Mi»s 1 iiiillu-it. .Ii pati to klau I 
miiio išrišt negalėjo. t*»*lel te 
b-grafitu* į \Vti*!iiiigtolią.

Nvr»*»luj*., IU kovu perėjų at 
*aky imi«: I '.hhi mhlr l/f bt- 
> l.'1'l .11‘nnLlirji i ubui Irk*
* i'iiuii /Hilinytulouii
t riiltffbįr K'.ki iiįtiiir. hti/i-rli 
u I."Ihiiii, Parų*** M. <*. 
I«* * kb-i . Angliškai tul *kuiii ( 
Imi: A-'iii*’ litliiiauian* tlint | 
*-l*.iliitiL- *m.||.-*-|.-*I u iii i*-:i*’ii' 
all lil<*-r:ii*’<l ruimlri*-* *>i 
< 'utini Eiik*|h- including l.ilb 
minia, \\. G. Ilu-kh-r.

s<i|*iiinlani:i. kaip inų* vi . 
-uoiih-ik- y i ri dėkingu dviem t 
llllll* t«>||| ĮH.IIK.III iiž piolutgaĮ 

namliimų |*a-i*hn Imu imu. 
I ikiin.-. kad ta i i-ii«>iii*’Iii 

ui-iai p.'iK-in- rinkėja* auk** 1 
*iaiH-i**iui* anl naudu*' 
*•1*1 l.i*’tuiai.

Musų tauta savo laisvę apgins. Ka
da Lietuvos Vyriausybė pašaukė jau
nimą kariuomenėn, stojo ne tik jauni
mas. bet ir moterys veža Kaunan ant 

[rogučių kas aviną, kas paršą, kas 100 
rublių, kas atveda arklį, kas siunčia 
javų ir rūbų — ir visi prašo priimti jų 
auką, kad tik išgelbėjus šalį, kad tik 
apgynus tėvynę. Šitai matydama Lie
tuvos Vyriausybė jaučia, kad su to
kiais žmonėmis galima laimėti karą.

/š .1/. šl< I>. utiniai) į ĮtiiMiHtuku /nt'flk/1-
tu I m nhH'l i'hii’ > ra" Kukui Ii ii. /*>/’»

Bolševikai ir Soeijalistai.
dalmr yra gar-

MH-ijiilisiu rūšis. \'<*

ir kuomi jie skiriasi 
turime tiįimp.'ii at- 

soči-

Neprigulmingos ži
nios iš Šveicarijos.

Kandidatai į Chica 
gos Majorus.

Kada p. <iubry* n
• maiičiii* >-iu<- |H-ikli
- lietuvių at-l**\ii- I
• lai UH-* ĮMIMI llpllK.IIK 

nių upi*- jnu* ii*u* iš a*iii<*iiii
L bv*laliiiiiiimu gili*'-*’, u gy 
7 i'enueių Kit-icarijujc. nuičiii-tii
- ir girdėjusių liną, ku.- Vii da

rėsi
T*»* žinių* *iH-iiui į šit ii*.* 

*4 punktu*.
• Kun. Viskanta* ir Vilimai i 

prieš kilu* 
šii-n-ariju

kini. Vili 
AlIS’t ik**’ 
Eiii**(m*j*’, 
I- galit i Žl

■' ėius eina iš vien
- lietuviu* esančius
: >•
• Savu karjeru jie-du .-t;i;<*
- augš*-mu iu Lietuvos r«-ik.-i 

lūs: asmeniniam* tikslam- juo 
*lu vartoja *tel**liiiių prieiti** 
nių. Su liksiu di*ki<siilii<*1i 
savo <>|Hin<-nliis. juodu sintis 
krevlitavo Šveicarijoje lietu 
vins.

Kunigų \ iliuutviėių |*ulaiko 
■laktarus .1. Mliu|*a*. žiianbima* 
kų daru, ir Anglijos lietuviai. 
iM*|MžiiHMlmiii asmens.

Kunigas Viliiiiaviėiu* yra 
Inliiii geru su įtekmingai* bu 
kais ir ,w*r juo* gav** |uis|*«*r 
tų Paryžiun. -Ii* di*kr*’ditavo 
Puriekį už pi i*’lankumų Ietį

• kums. Ih-i įkiIs tini su jais t** I 
kių siiiitikm. ki-.d kili ti*-.-iu>*. 
kus iš to išeis.

A po- p. t odo j |n- .nuo* pi* 
snk<*. kad Švrirarijos belui iki 
jam pri imi žįsta <laug gntmni.i, 
ls-t etikos stoka liedll***ln jum 
Imli miudiiigii. J** did'i;iii-i:i-

f •
 11

11
11

11
 f 
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\

I
Geras vidurių 
veikimas pa
taiso ž mo -

t*irma<lien1s, Kovas 24. 1?1fl

neuiuue matyti nepaprastas 
reginys, žmonės vieni kaip 
skruzdės, aut pečių. kiti liet 
su vežimais j visas puses tem
pia veža iš pakraščio Nemuno 
sieksnines malkus ir špatus.

J. tiiraius.

cijal-revoliucijonieriui ir soci- 
jaiistai-liaudiuiukai. *l'ų pas
tarąją buvo labai mažu. Pir
mosios du ryšys juos lubai 
niekindavo.

Kol Tarytais valdžių Vilniu
je buvo tvirta visi lietuviai *o- 
cijnlistui smarkiai kry|n> prie 
liaudininkų. I*r>-zi<lijuiir> vice- 
pii miiiiiikiis Stasy* šilingas 
y i.i *<*cijalisia*-liau«liiiiiikas. 
Lietuvai esant imi vokiečiui* 
mų* soeijalistai la- rusų tarpi
ninkavimu mimžiiiojo su vokie 
rių nocijalistais ir Inliui linko 
prie vokiečių didžiuuiicčių so- 
cijalistų. Tų dvasia mažu kuo
mi skyrėsi nuo mūsiškių soči- 
jalistų liaisliniiikų. Tu l’itv* 
mitra |iiii-xu*tis 3'urylio* bu
kais linkti mų* sieijnlistnins 
prie liaudininkų.

I»ii*ų stM’i.ial-drmokratai
•markiai pyko unt vokiečių *o- 
<’ijul-<l<’iiiokrntų už kų.šie (Hilui 
kė kaizerį karėje su talkinin
kais ir su llusija. Dėlto rusų 
MM-ijaloiemokratiii noriai atsi
žadėjo to vardo ir nesikratė| 
liolš«’xikiĮ vardo. Itnsų sorinl- 
■ ieiii*>kr:i1;ii. vadinami lsdš<-vi-| 
I-iii-. |Hivcd<- lietuviui socijul- 
■b’Miokrutiti Kapsukui, kurio 
tikroji (Miviirdė yra Mickevi
čius. užkariauti l.irtuvų. ką 

'tik (Hignrsiuusių savo nepri- 
gulniyls,’ nuo svetimų tuutų.

Tilt ĮMUltltč i
lietuvių surijai-deniokratų.Ket ukalicos. Kaip kitur laetuvo- 
virtoji ir septintoji lietinių k. taip ir čia nuo senai bujo- 
socijųlistų kuu|Mw* atvirai *to- ra* vartoja bukų kailių aavo 
ja |M> bolševikais ir Lietuvi** namų kalba. Tat prie jų su- 
laiiiH-s tikisi iš nujs tėvynės lenkinimo vietinis klebonas 
pavergimo (iu rusų liolšrvi- prisiaidėti negalėjo, 
kais. Kiti Amerikos sucijnliidm 
nrlrn tyli, urlia net (ui)MTkia kad pastaraisiais laikai* tų a- 
latlšrvikus. Suskilimas iMtsnla- * —1
ri* socijal-demokratuose ir Lie
tuvoje. Kuri** liko po Tarybų* 
vaiilžia. t. y. Kaune ir kitur, 
tie *<u«-ijul-*l<iiioknitai. yjatč jų 
vadai Junulaitis ir Paknys ei
na už Lietuvos nrprigulinvltę. 
Kurie likusi Vilniuje )w liulšc- 
viltais, tie džiaugiasi, kad rusų 
raudonoji gvardijų Lh-tuvų iš- 
grlls'-jo iš lietuviškos Tarylais.I

Jei gulima laitų socijulizmą ' 
lyginti (irie krikščionijou, tai, 
sakytume, kad Imlšcvikai taip 
prilygstu siM-ijalistus. kaip 
pravoslavai kitus krikšc-ėni*. 
Bet krikščionija ir socijaliz- 
nu* yra taip priešingi viena* < 
kitam kaip ugnis ir vanduo. | 
Taip sakė vokiečių soeijalistų | 
vadas Ik’bci. Taip atkartojo ir , 
katalikų vadai Vokietijoje 
vyulntpui.

gaus nervus.
Suirimą* žmogulis nervų 

i p:its savaimi nėra lubai svur- 
' bu*, liet |Mll ojlis Imliu kuomet 
‘žmogus iminėta epetitų, negali 
gerai miegoti veido bliednu- 
mų ir turi gaivus nkaudėjimų.

Kaltinti dėlto nieko negali
ma. bet reikia pasirodyti «u-. 
gerai jaučiančiu žmogum. Jnr 
jums visados rekomenduoja * 
sarsiu* Pnrtoln saldainiu*.

Kiiukai. (Joniškėlio apskr.). 
Pastaruoju laiku “K Aidu” 
kaž koks “Kriukų luuzikon- 
tu>“, yru ĮMtdavęs keletu ži
nių iš Kriukų padangės. Tarp 
kitko tas “muzikont**” yra 
pranešęs, kad Kriukų vikaro 
kuti. l'nibro rujM’sniu įsteigt* 
.3 iu<>kyklos — Kriukuose. 
Blausdžiuiniosc ir Noeiunuosc. 
Reikia žinoti, kad kun. l’mlv- 
rus utvyku j Kriukus liktui 
šįmet rugpjūčio ntėii. |>aluiigo- 
je, o tos .'! mokyklų* jnu ir 
(s-reitais melui* čionai gyvavo, 
tik šį rudenį iš Nuciutių mo
kykla būvu |h-įkelta į Darginių 
sodžių. Aišku, knd kun. Vmb- 
ro jokių inio|M-liių tų mokyklų 
įsteigime būti negalėjo.

“Kriukų muzikontas“ taip 
pat buvo pranešę*, kml vieti
nis klelH.iiiis senelis lenkinu* 
Kriukų parapiją, m-l jau su
lenkinęs ilu siaižiu: 1‘uraiėitts 
ir l.e|Hirin*. Matyt, patsai 
“niiizikonlas” nesenai utvyku1 
Kriukų iMidaiigėti, ku<l nežino 

į gerai čionykščio gy venimo.
- tai laijorų

i■

ttolšcl ikai 
*inu*ia 
rėdann žinoti, kas tai yra IhiI- 
š>-v ikai
nuo kitų, 
siutinti keletu įlaly kų iš 
jalizuio i*toiij«*s.

Alll loja* pllsi’je dėl V lll'*hklo 
jo šinitiiMs'iu stipriuusius su- 
■ ’ijaliziiias llllVo Vokietijoje. 
T*-n laivu dauginusiu žmonių 
l*i ipa/.Įstmi* iu jį. Vokiškai Im 
v o |Hirašytus Kurl’u Marx'u 
veikalas “Kapital’*. Ilgų lai
kų tas žmogus skaitėsi sucija- 
listu. kas pri|Hižino visas 
Mara’o (težiūrąs, u kas jus at- 
iiH’tė. tas neturėjo teisės va
dinti* aucijaliata. Delio dažnai 

ižiuuuės sucijalistus vadindavo 
Murzintais.

Bet iH’tuli (atbaigus devy 
niuliktoju šimtmečiu sucijalis- 
las Be rust ei u imlrįso tvirtinti, 
kad Mara'a* luiiluuuc sukly- 
<U-s. ternateįuu išvadžiojimai 
būvu *ti|*rų* ir įtikino daugelį 
MM-ijaiistų. Tie vadinusi šori- 
jalistai*. bet ne manualai*. 
Jie imtys labiau mėg<lavu nu- 
cijalistų-vrformistų vardų. Te
einu* (lolitiška sucijalistų vie
ny !*• neisi ra d«4 Bernstcino n* 
formos. Vokietijoje likosi vie
na cocijal-dcmokratų partija, 
apimanti marzistu* ir refor- 
mistus.

Vokirtijoa socijaiistų vieny- 
bė suiro paskutinė* kare* lai- 
kata. Kaip Amerikoje teise* 
išleidžia Kongresas ir Senatas, 
taip Vokietijoje Rciriistagn*. 
Tame ILirhatagr karės pra
džioje Inivo šimtas auviršum 
MM’ijalistų .atstovų. Didesnė j i 
iiaii* tų utstuvų sorijttlistų 
(MirėiiH’ Vokietijos vuldžių ka
tėje su talkininkais. Tos di- 
džiiMUUa vaitas buvo Nocijalis- 
ta* S*-ln-i*l*’nuimt. I’artijoa 
kongresas didžiuma Imlsų |mi- 
rėiiK’ Nrhei*l**mannų.

I jelikmi-htas ir n(»ic kitų 
siH-ijalislų. Itrichstug** liūnų, 

iibilžinmo* n*’|uiklnusė ir suda
rė antrų surijalistų pnt'iją.

‘ (uisivadiiiduini nepriklauso
maisiais. Kiužei iltį sosto liete 

įkus. didžnlinos socijalistains 
paėmus Voku’lijo* valdžių į 
>avo runka*, nepriklausomie
ji Liebknechlo ir Ltneinbut-

katrie greitu laiku (Hitaisys 
jus ir pnuellH-s nes ite raidai- 
aini išvalo užkietėjusius vidu
rius, priduoda e|H*titij ir datų 
rystų kraują.

Dėžutė lėšuojll tiktai 1 dol. 
Ii dėžutės už .*> dol.

giutė* vėlimui |wikėlė ginkluo
tų mništų. Tada piruui-i* jų 
vardus išdilo. o lik’* jiems pra 
garsėjęs (įasaulyje spartakų 
vardas.

Itu-ijiis soei jiili-1 ai d**vymo- 1 
liktum*’ šimte Mielų iki imliai 
-•iii ir dvidešimtame amžyjeį 
visiškai plikiau.-** mm voki*’ 
ėių. Beriisteiuiškių. urlai te 
lorinistų, tarp Rusijos surija j 
listų būvu labai mažai. Moky-Į 
ėiausi rusų soeijalistai Tuga ti
lta ranovsk i, (>wn»v ir Cliods- 
ki. m-mėgdavo išreikšti savo 
nuomonių upie llerusleinų. gal 
dėlto, kad dvasioje jam pri
jautė, o bijojo netekti |io|Hlle- 
riškuiiHi tarp Kurijos surija- 
listų. Kurijos racija Ii >4 ų vi
suomenė j Marsu veikalų 
“Kapital” tikėjo, kaip j k**ki 
šventų raštų.

Pirmoje Rusijos revoliucijų- 
je 1!KI5 ir Įimti tu. pašinai*'’, 
kad nėra vienybė* tarp Kuri
jos sucijulistų. Jš šalies žiūriu 
šiam suuku buvo matyti, kam*- 
jie skiriasi, liet <lvi jų šakos 
buvo aiškiui atsidaliiiuriur. 
Vieni vadinosi socijal-dcmokni 
tais, kiti sueijal-rrvuliucijunie- 

. risis. Ugniniu atsiraito surija- 
listų-tautininkų (narodnikų).

Visos trys rusiškųjų surija- 
listų rųšys vienaip mintydavo 
apie ckoniMiunj pasaulio sut
varkymų stambesniuose daly
kuose. Tik sorijal-drmokratai 
buvo už žiauresne* priemones 
laa programai vykinti, nacijai 
t-evoliucijonirriai prisilaikyda
vo švelnesnių |iožiurų ir (*rir- 
inotiių. o surijalistai-tautintii- 
kai skyrėsi nuo kitų dviejų 
Kūnijos si n-i ju liūno rusiu tuo
mi. knd pri|>ažindavo tautybę.

Horijalistui Kerennkiui |mi 
ėmus Kūnijos valdžių į ranku* 
pakilo kluii«imas, kaip |mt- 
diriiti senų lt unijų j sorijalin- 
l inkų. I >i<l tunu *or i jai -d*inok ra
tų buvo tos nuomonės, kml 
reikia išpildyti visų sorijal-de- 
mokint i jos programų. Dauge
lis sorijal - revoliin-ijonierių 
mintijo, kml pradžioje teikiu 

. pa<-it<’iikiuti mažesne to pn*- 
gramo dūlinu. Tai-gi IJu.-ij*—. 
MM’ijalizina* gavo klausinių, 
k.-i daryli: daugiau. Mr ma
žiau. Rusų kalis*je daugiau 
vadinusi /*oK«. o amžiau — 
m*aū-. Tmlel žmogus norintys 
daugiau vadinasi b»ltrrit. o 
(atsilenkiliautis mažesne dali-

, mi m< wš< < <Z-.
Bolševikai ir twiiš*'vikui yru

ra. *

♦

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė 

kožnuni prisiuntusiam užoaky- 
tiuj sykiu su pinigai* ir šituo 
|mi garsinimu.

▲PYŠKA PASTOK,
1« fcOMd Ah,

>• w Trnfc, S. T. Dap. L. 4.
(«7)

suskilimą tarp Tuodu sodžių, —
I'* nki iiMii.-uy* d,'*in |Mi*l<lli 

ga*. kml I liiilaiidžiu, šių m*-tų. 
gautų (’hieagus iui<**to valdžių 
į >iiv<> rauku*. Mažiausiai *••- 
kasi t 'iiHins'iii. *bnigiaitsiai 
K. M. Nuritarr'iui. Italių įti
ni* itiajuras TImniiivuii taip-gi 
turi iH’iuažai šalininkų, l'ž 
Su*-itwr’j i-iua *l*-m**kratų imu - 
tija. iiž *riiitinp>»*n.ų r<-piibliku- 
uit.

Daugeliu žvilgsnių gvrlMinas 
yru -luini Eilz|iatriek, naujo 
siusios Dnrlsi l'artijim kumli- 
<lntus. Jis *k**lbia gražų pro
gramų: <lenHtkrntija imikyk- 
I**m’. pagerininm* įlarlm sųly- 
trų miestu įtaigose, gyvenini** 

i atpiginimas, t* isinga* taksų 
, padribtum;!* ir protinga* iuk-s- 
: !<• fiuaiisų v<*liiiui*. aiarbiniiikų 
) i<-i*i organizuoti*, astuonių 
valandų dieno* darini* ir su- 

i teiktinus iImiImi neturintiem*
■ JO

TUOS |ia*-iu* gražiu* ir tei
singus reikalai imu* randame 
ir kitų kandidatų prognunuo- 
m*. Visas tul klausima*, ku* 
guli juos išpildyti.

Jei Fitz|iatrika* ta|itų iiim- 
i«*ru. tai jį* la-ala-jimė* Horė- 

itų tų |ir**granių iš|»i|*lyli. lb-t 
htr noriai j<* klausi* visa alau- 
igyla’ valdininkų, kuriais jis 
tuie* naudoti*.* nr ji* įmiI* 
yra liek npsipratę* *u paimu 
didelio miesto viil<lynio niaši- 
nerija, kini galėtų n«-|«rijau 
činnėin* pavnkliiiiii* *ukon- 

| iiolim.li, tni kitu* klaii*iinn*.
I l*-lll.lj«.raud*l-

patyri-, kiel tat nelengvai 
‘■m*. kmniK’i ji* (Mikele kovų 
I’II’-Š tllltiligu- loie-t*’ tU'.kyk 
Iii valdyl*..- natiu*.

Nota Thompsotia* <tm daug 
■_t’ i it y pati Imi ir dntlg -aliniu 
ko. be’ nlM’jotimi m ji* tiip* 

| atitrukai t iiitijotii. I ’t. jį stoju 
'tik i< piil.bki'iiai ir lai tie visi.

Teisėja* lloiiti’ eina kai|*u 
•"■paity vi*. B* t nninaiiii. kad 
ii* tikisi gauti bal-n- tų r**- 
pitbbkoiiiĮ. kut i' iiis Tb*>ni|»-<* 
mis iH-tinka. Mum* išrisi*., kml 
li-i-ejam* gerinusia butų likti* 
. ....... jai*. Jei gu i'sirinktumc 
p. Hoyiic majoru. l>*abcjone* 
netekimui* geto įrišėjo. l.*luai 
abejotinu. *i gaut imte gerų 
majorų.

^«ett*er*i» yra gera* tau

I

myli tevyn*. To 
dus nertitalanin* 
kuriuo- y ra 
Mu* l.*»r*’-|M*U*l*’l|tll-

tikslas <■•;■* užimti i
tų tillp lietuvių ll *1 llU J’*a
(•abi y- y ui u*-|* nuil<h«iUii
tua* |*ie l..*ii|i. \ .ll 1tJ**»

Tarybos.
A<IIIU<* du** liuli i- mum* zJ

nių stovi virai nm* •alini nu**
politiko*, nor* yra • iibi*’ii*lę-
nugšlai i-lminiii- it karštai

k.'id p. <i;il>tr* n.-imlii'kai 
pužy -tu.

ii-m*li» v ar 
tarp tų. upi** 

ni-* lųikrnšėiai. 
pi idedn.

II*’-

P-ia Pociene pasi
darbavo.

kratų partija, ir kili demo
kratiškai mintijanti žmonės jį 
vieuoiui’1 |uiieiiis. kuomet jis. 
pild;.<biiii«s savo prograuvy, 
ims tvarkyli irancin* < hicagoi |(jvį tų |uu-ių sia-ijalistų rųšy 

r kitu* miestu uk*-* .jųdviejų piognima vienukia. 
o skirtumu* lik tame, kud hal- 

[žaviltai nori viskų susyk įvy 
' kinti. kuomet menševikai 
pradžioje |iusitenkinu iuažc*uc 
daliau.

I actui ių suoijaiizmas ne
Lietuvoje išdy

riliailMlo i 
šaka*.

Tokio didelio nuėsto kaip 
(Tiinugo ūke tvarkant reikia 
tujų daigių; norėti, mok*-Ii ir 
galėti.

Pirmų <iaigtų turi visi kan 
dtdaiai. Piram ir antra tari

Priešingai, reik* pabrėžti.

kalicų bajorai žymiai sulietu- 
vėjo. Kad Kriukų kh-limuu< se
nelis, 2U metų čionai išgyve
nęs, ne tuk* jau yra uolu* įeit- 
luutuja*. kaip apie jį rašoma, 
luirudu nors ir tai. kad Kriu
kų Itažnyėiuje šv. Evangelija 
tęsk* i t otų* vien lietuvių kai
li*. u juk kaikuriose Idi-tuvo* 
ladteiyrMMM- buvo įvesta šv. E- 
vangeli jos skaitymas lenkų 
kallrn vien tik dvi vieno, kito 
dvarininko... v

Beveik visose korespondeu- 
ei jose, kurias y r* padavę* ta* 
“muzikom**”, perdėm kyšo 
norą* — vikarų išuugžtinti, 
vietinį gi klebonų aendį paže
minti. Matyti “Kriukų i 
konta*" netari *‘grnM 
■te**’, prastai grieži*_

H

ŽINIOS K UETUVOS.
(•‘ii Lietuvos Ai*lo”)

Gttilrfti. luipkriėio 27 dieuų 
buvo piritui* |iurapijos komi
teto susiriiikinuis. kuriniu*- nu
statyta darbų plaiuis ir |>u>i- 
dtilyta pen-igo* šiaip: pirmi- 
ninku .1. Girnius. p;>-lėj* ju 
Andriu- šlupkaiiskn* ir *«■• 
krctorium .Jonas Jašiouis.

— Mastaičių kainu* ūkinin
kų Jusaitį naktį lupki. 22 d. 
apipuolė 4 plėšikai. Paėmė 
daugiuu m* MOn rub.. drabu
žiu* ir ku- tik jiems tiko, ištei- 
mymii surišo ranku*, u patį 
ūkininkų |uikorė. o krosnim 
būro |iusi*|ėpę* senelis, kurs 
plėšiknni- išėjus uupjuvė vir
vę. vos lN*|Mivyku Įmkurliisis 
utguiviuli. Vieiių jtariumų iš 
kaium Ilgoki* mio lis-ukų ureš- 
tavu.

Pamišus atsitikimas bui o 
Maigi ninku kaime: iš ukmiuko 
Kavoliaus plėšikui paėmė 2. 
300 rublių ir patj ūkininkų pa
korė.

la didžiojo Maarttrių

t PRANEŠIMAS uuų 
PIRKĖJAMS.

Kreipki!*'-* j Lietuvių l'kiuinkų 
Draugijų. Hcuttvilk*. Mirk. I>i- 
džiausi* Lietuvių t'kininkų Kolo
nija Amerikoje, kurioj yra viri 
400 lietuvių ūkininkų IJetuvių U- 
kiniukų Draugija* užduoti* yra 
<larl>iioii* dėlei Lietuiių Viraomc- 

| ii*-* luim ir <iei pagerinimo Lietu- 
i lių t kiniiikų šioj kolonijoj gyve

nini**. ir upNiugoti ūkių ieškan- 
Itieooi pilku nuo visokių agentų ir 
'ūkių savininkų, kurie au pagrlba 
luumynų prikalba pakeleivį prie 
pirkimu ūkė*, kuria nežinodama* 
jo* verte* užmoka didelę kainų ir 
lankiai gauna netikusių ūkę ir ne
teisingu* dokutnenlua žemės. Ma
ly linini tokių neteisybę L, L*. D. 
pati supirkinėja, arba paima ant 
pardavimu ir išJyg*1a už pigiausių 
kuinų nuo svetimtaučių jų tikra ir 
upgy vciidina lietuiiaia už tų pučių 
kuinų, lik paimdami Draugijai la
bai mūzų niKMintj už buk* pasidar- 
laivimų. Norinti ūkės pirkti kreip
kitės j L. L'. D., kuri tari ganėti
nai iMtėtniisi nuo kvctimtauėių ge
ni ukiii d*i apgyvendinimo lietu
viais. Yra mažų ir didelių ūkių; 
'K-m» inazai pradirbto* su men
kai* budmkais. kūrina yra pigios. 
kiltis visai išdirbtos su puikiai* 
hu<bnkau ir aoduais didesnę kai
nų; turime ir au gyvuliai* ir

Ir pataai galėai j«toi j Draugijų, 
kurio* mitriu-yra užisdaniamd iį 
kraštų vien lietuiiai* ūkininkai*, 
korporaty i išku budu *upirkinė- 
jant tiko naSina*. įraukiu*. *ėk- 

, la*. g* iuliu*: tuo budu perkant v 
ausiėėduui daug pinigų. Korpora- g 
tviišku budu parduodame viao- 
kiu* ūkių produktu* ’ raiectų lic- 
tm mina hc pcrkupėių. i* ko muaų 
ūkininkai tun gerų pelnų. Ataiu- 
ku« nelaimei, bėdai arba aiarbiam 
ūkio pagerinimui. Draugija duoda 
pinigiikif pagelbų. p**knlintmo 
formoj. L t*. D. aiorojaai įsigyti 
Scottiillėj tuno *ictamf ir uraiuų 
dcl sudėjimo ūkio produktų. L. U. 
D. samdys lietuvį mokytojų dėl 
mokinimo ūkininkų laikų, lietuvių 
rašto, muziko*, dainų, platina mok
slų. rengia paskaita* apie mskdų 
ir pagerinimų uluninkystė* ir 
koiH-ertus su šokiais, kad tuo pa
laikiu* tarpe jaunimo liemvyct{.. 
Susirgus lųnsriui jo ūkė yra ap-* 
dirbama. nnmirua draugija palai- 
d<>je. Noruli siiožiuod ir pirkti B 
ūkį. turite iškalno už kelių dienų 
pranešti Draugijaa valdybai. Hr-

vių Ubai tuvražuz.
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Lietuviai Amerikoje.
tt

ČIOBRO, ILL.ČIOBRO, ILL.

Prakalbos.Prakalbos. I
akoniponavu p nu.* A*. Niekus,
vietinis vargonininkas. Solo
aut pijami paskambinu Ignas

S|Niudos ISuyaitės Komisija
Pelllienii*. mokinys A’alparai-

rengiu mitras prakalbas, ku I su Universitetu, muzikos skv

Tautos Fondo Sekr. Pajamų
Atskaita už 1918 m

AViiterbuiy. Conni. 40 sk Š11.17.5.51
New Ha veli. Conn.
Chicago. lllilloiis

i. 3b sk •<.9*9.74
31 sk 4 i 13.59

Nevvnrk, N. -I. 1 sk
llartford. Coliu '* ►k

ti.42s.4S
■>,!i:ui.ii::

Bingbnmptou. N. Y. 127 sk.
Reading. Pu. 76 ak.
Linden, X. J
Iks-kemever, III. 123 sk
Durycu, Pu. 117 sk
Chicago, III . 7 sk.
Granby, Conn. 134 sk
Cincinmiti. Oliio 12.5 sk
Millinockrt,
Nmtli Adam

M-
Mnss.

i

Mass. 
AA’is.AViNew l.mtdon

4.016.10Bustutl, .Alilss. | | k llustings. I*»«tiulis.I1 3.932.11
3.2G9.73
2348.37 
2.8’26.70
2.777.40 
2.398.2:1 
2,219.23 
2.047.93
1.850.46 
I.-23.20 
1.79K38 
l.tšis.mi
I .<*14.93
1.. 'Hi-.O| 
1.454.05
1.446.22 
i;iS3..‘i0 
l,3?i.25 
1.377.51 
1.2KU12
1.264.30 
1.241.2-
1.201.46 j 
1.190.19 
1,154.— . 
1.044.90

951.85
9.36.13 
9’26.75
•rjl.20 
811.00 
7:u.o6 
714.65 
705.00
704.41
674.60
647.40
640.49
640.22 
.588.4.5 
579.10 
575.’29
367.46 
7t5.5.65

538.41 
32X28 
3IML3O 
469.77
462.06
441 JiO
396.71 
.191174
X't6.25
346.22 
X’<5..56 
3.34.75 
32421 
324.84
320.54 
313.93 
.**«♦.<« 
306.00
296.26
280.88 
.*167.71 
247.GO 
24X36
236.55 
2:14.00
230.40 
*22407 
22X73 
210.00
191.40• 119I.M.I
I9O.OO!1
I-'».O2 j' 
186.62; 
I7«.X5 
167.<ši 
165.97 , 
165.83 ;
165.50 1
164.. *JO ’ 
160.45
157.30 1 
i.5i.9t;; 
146.95 < 
146.00 ■ 
14-5..3O ,

.. 141.40
138.41
135.73 
13SA0 
133JM
133.41
131.30
U8MU

rios įvyks utarninke kovo 25 
d., Šv. Antuno imi rupijos sve
tainėj, 7:30 vai. vakare. įžan
ga 10c. ir dovanos bus duo- 
dainoti nuo be. iki 10c.

Gaila, kad kovo 19 d. unt 
taip svarbių prakalbų m-ia-r1 bus ta, kud lietus laitai lijo, 
daugiausiai klausytojų atsi
lankė. .Spaudos reikalai yni 
luitai svarbus reikalai. Todėl 
verta į įtikins praknlluis skait
lingiausiai atsilankyti. Gal 
buvo priežustis neskaitlingo; 
atsilankymo kovo 19 <1.. knd1 
nežinia kodėl netilpo “Drau
ge” užkvictinuis į IniMisias 
prakalluts. o jose buvo ko (at
siklausyti. Bet visgi reikia ti
kėtis ant kovo 25 tlieos. lies 
taipgi Ims induniios pntknlb 
Kalbės Ign. Sakalauskas i 
“Draugo” redakcijų* ir p.
Strielėiunas. Ji* kalbės vai 
du visų vietinių draugijų.

J ui. Šliogeris

■)'
Prugruinus buvo guiiėtinai 

turtingas ir puikus. Kaip lo
šimas, taip ir pamurgininuti 
publikai labai patiko. Gaila 
tik, kad žmonių buvo neper- 
duugiauiūai. Priežastis Imnc

Canibridgv, Mass. .'15 -k. 
Pittsburgh, Pa. 2 sk. .. 
Cleveluiid, Ohio 22 sk. 
Ncw Britain, Conn. 5 sk 
Bruoklyn. N. Y. 13 xk. 
Philndrlphia, Pu. 1UG sk 
Chicago, III. 66 sk...........
Chicago, III. 32 sk...........
Brighton, Mass. 137 sk. 
.Ali. Carinei, Pu. 129 sk. 
Bridgeport. Conn. 10 sk 
Anisterdiini, N. Y. 63 sk 

AA’ilkes Barrv. Pa. 71 s 
BrtMtklyn. N. A. 1S sk. 
AA'aukcgan. III. 25 sk. . 
Trenton, N. .1. -Vi sk. . 
Mitnchestcr. X. II. 49 sk 
Melrose Park, III. 47 sk 
AVorccstcr. Mns*. 30 sk. 
Pliilndclphiti. Pa. 24 sk. 
Ilnrrison, X. J. 103 sk. 
Ix-wiston. .Ale. 99 sk 
Muhanoy City Pa. 
I.anreiice, Mass. S7 
Brooklyn. X. Y. 97 
Itocltc-t--t, X. A. 24 sk 

lt ic-ro, III. -’>9 sk.............
Chicago, III. 43 sk. ... 
Ihtlliinore. M«L ti sk. . 
Sioux City. la. 74 sk. . 
Xor«ood, Ma 
Kcnoslin. AA'is. 7S sk. . 
Xew Philadr-lphia. Pa. 
Mim-isvillc. Pa. 26 sk. 
ltacim-, AVis. 79 sk. . 
Giranlvilh*. 1’a. 3 sk. 
Du Bois. Pa. KIS sk. 
Kingslon. Pa. 14 sk. 
tlicster. Pa. 17 sk. . 
Maizcvillc, Pa. S4 sk. 
Aukos |M-r ••Garsų” 
llomestcurl, l'a. 23 sk 

■ Kcwam<, IIL 43 sk. .,
Dayton, Ohio 90 sk. 
Braddock, Pa. S9 sk. . 
E. A’andergrift. l’a. KK sk 
Brucktoii, Mase. 37 sk 
Dctroit Mirk. 93 >k. 
Atliol, Muse. 12 sk. .. 
AViuutmic, Pu. 122 sk 
Xew York, X. Y. 96 sk 
Gurdm-r. Mass. 113 sk 
Patterson. X. J. S3 sk 
Pittsburgh. Pu..............
Scranton, l’n. 36 sk. . 
Bloomficld. X. J. 4 sk. 
Yonkcrs, X. Y.................
Chicago, III. Englraood 
Grand Kapids. Mieh. 41 ak. 
Youagstoan, Ohio 57 sk. ... 
Chicago. UL Koactond 67 ak. 
Niagara FalK N. V. 12S -k. 
Grcenficld. Mass. 143 *k. . 
Chicago Heigbts, UI 70 sk. 
(Aiicago, III. .19 sk. 
N|Hingfh-l«l, 
l-hmton. Pa. 
PiKsburgli, 
Nlicybogiin.

sk.
HM sk

Bcdford. Ohio 
AIlKiny, N. Y. 
Moline, III. III sk.......................
l'nion City. Coliu..........................
Portli AA’ashington, AVis. SI sk. 
Camp !>ix, N. J....................
St. Untis. Mo. (M sk. ... 
AVilmerding, Pa. I2lt sk 
lliizb-lon. l’n. 119 >k. 
Kulisus City, Kalis. I 
Aurora, III. Hti sk. . 
Fracville. Pu. KCt sk. 
Ia»ng Islitnd. N. Y. . 
Ell-Mortb, Pa..............
Collinsvilk-. III. 19 -k 
Kliemuidoali. Pu.
Muntrval, Canada 
Nliiiinokin. l’n. ..
DtKpK-siie. Pa. 95 
Pcorin. III................
Portagc. l’n............
Camp Nlięinuiu. Ohio 
N.-tslimi, 
A-lih-y.

i llriiss,,, 

I lnrvr-y 
l.<>\« v|l. 
Iteloit AVis.
Jackson, Mieli..............
.Alirlrlletouil. Conil. . 
Mishewake, Ind............
Ilill City, Minu. ... 
Tiiiiuitpiu Pu. 42 sk. . 
Oglesbv, III...................
Port h Angeles, AA'asli. 
Alliancr- Ohio .........
Ccdar Rnpids, lotra 9 sk 
Boym- City. Mieli. ..^ 
Ih-nver. Coki. ............
Ilighland Park Mieli 
Burlington. X. J. 
lx>ndou, Kuglaml 
Camp Gn-r-n N. C 
llainmoml. Imi.
Mungalc. Pa. 
Ceut raita III. . 
Camp Lee. A’a.
Johnston City, la. 
lumilM-rtv illv. N. J 
A*al| ui raišo. Imi. . 
lairson. Pu..............
St. Bonas, N. Y. . 
Ansoniu, Cmm. .. 
Mcdieinc Ibtt. Kun 
Peru. III....................
DodgcviUr N. Y. . 
Burgcttatoa n. Pa.

*

x-

fe

*

CICERO, ILL.

I

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

VYRJU

R08ELAND, ILL.

iii*.

i
NAUJIENA!

<

gerk k utį. 
Jis iškalbiu- 
pavyzdžiai-*

a

J

Savaitė* komisijų- 
Tumui vakarus ir 

. Yru <hir šios kurni- 
vakarui rengiami a 
Jie Itus vėliaus pu-

i

4.1MI

.'t.tžl
2.<tu
2J1>
l.K*

Ali

M..
srtriK u e-tkBlauMSM- kein* HrOol*
<... Iti-k.i >>nr. kure C**e<V pr»'C-<l
k. k u. ,<Uudu ka- <0<'s< arba krle-
■« ris uų La. auta

Pranešame plačiai katalikų' uu uvo aUtekatoų
slaikų biručiu.

ujurevrv

|1214134.82

Kurie kalbate botanikai.
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visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti torus ir knygas ir •*- 
kolektuoti užsilikusias skolas.

“Draugo” Adm.

I

i

i

J

i

nt- 
Na- 

M! 
ko- 
su- 
IH--

Katalikų Spaudos Savaitės 
vakaras.

Seredoje, kovo 19 d.. šv. Au
tose (terapijos svetainėje 
si buvo Katalikų S|iaudu* 
vaitėti komisijos vakaras 
|tnikullMitnis. Nežinia dvi 
kios |rriežastivu žmonių 
sirinko visai nedaug. Bet
atsilankiusieji dabar gnil'«i 
Vakaro vedėjas, AHcs. Kmi- 
ciu*, paaiškinu, kad pirmiau
siai bus suteikta linksmoji da
lia programa — iš vaikučių.

Ūlai ir pomulėpi (tasidark-ę 
virnų vietinių mokytojų, m-w- 
rų imzurieėių. Ilga eilė jų iš 
laviutų berniukų ir mergaičių 
vietines jiurapijos mokyklos 
gražias eiles apie iuusų tėvy
nę ir apie kitkų pudcklcnuix o. 
Mažų mergaičių būrelis šutu r 
tinai padainavo ištraukų iš 
Anykščių Šilelio.

Pa to sekė kalba. Pirma* 
kalbėjo architektas M. E. Bai
dokas. Kalbėjo apie spaudi,. 
Apsakė iš jos istorijos, kaip ji 
vystėsi ir kodėl mums reiklu 
remti ir platinti sveikų. |taue>- 
kimmėių sjiuu'lų. Jo kaliai Im 
vo turininga.

Antras kulbėje 
11. J. Vaičiūnas, 
gui su gražiais 
prirudė, kad reikia skaityti, 
remti ir platinti sveikų |mmo 
įeinančių katalikiški, s|iuu<ių. 
Bogino visus stoti į Katalikų 
<S|MII<lob 
kontestų. 
užsibaigė, 
sijos keli 
teityje. 
keikti.

Moksleivių vakaras.

Nedelioj. kovo Ki d., š.
A. L 11. K. M. S-iihi ll-ru- 
kuu|M». iš Val|wruiso, Ind.. į- 
vyko vukaras. Vakarų vedė J. 
J.* Mikus. Buvo suloštas "Už
burti turtai”. Lošimas nusi
sekė gana puikiai. Aktoriai 
savo roles atliko tikrai arti*.

Tarpais buvo sudai- 
graiaai daineiėu, karia.*

K. P.

Taip-gi gnl gavėnios laikas. 
žiiiuučb laužai kreipiu domus , 
vakarus.

\ aljiuniisit-čiai - mokiniai 
manu utsilunkyti llum-landim' 
kilų sykį patogesniu laiku ir 
su įvairesniu programų.

Pu lošimui, sudainavus tau
tinį himnų, vakaras pasibai- 
B*-

l'asilmigus vakarui, gerb. 
į kun. I*. Ijųs-lis visu.- mokslei
vius užkvietė pas save aut vu-i 

1 kurienės. Vakarieniaujant I 
i imsikalliėtu, pujuokuuta. Mn- 
• lomi mums, kad gerb. kun. I*. 
I.:t)n-lis Įiažatlėju patogiau 

1 laila- ulsiiankyti A'alparaisau 
I |us moksleivius. Valparaisie- 
jčiai tokių svečių ]higeidauju. 
| Gerbiamas kun. P. La,M-lis y- 
j ra tėvas A. L. 11. K. M. S-mo. 
Jis pirmas buvo sumanytojas 
moksleivių orguiiixacijos. Jis 

.■lutig yra pasidarbavęs tai or- 
1 gauiraei jai dar iuolc>h-iviu 
J būdamas. Dabar ir-gi pritų- 
| ria kiekvienam moksleivių ju- 
dėjimui. Gark. kun. P. lxi]*c- 
lio užuojauta ilgui |Mt>ilik> 
valparaisicvių - moksleivių šir
dyse.

ViflMM iž drangų.

l'žprueitų m-dėlių, kovo 1<i 
«k |>« t eini juu išmėtytus ant 
gatvių lietuviškus lapelius, 
kuriais buvo kviečiama j ko
kias ten “darbininkiškas” 
prakalbas. Kaipo darbininkas, 
nuėjau ir aš laodklausyli. Iš
ėjus kalbėtojui ant estrados, 
jau galima buvo pažinti koks 
tai “darbininkų užtarėjas" 
kalbės. Pradėjo kalbėti. Vie
toj kalbėti apie darbininkui, 
jis tuojau užšoko ant kunigų, 
nu« jų ant imijm-žImus ir tt Iš
radęs jų “piktadarystes” už
šoko ant 1). L. K. Vytauto, 
kum, girdi, jis pridirbu dva
rų Lietuvoje ir kam dabar jį 
žmonės gerbia. Po to pasi
didžiavo, kad. girdi. Amerikos 
socijalistų aukomis liko nu
versta caru valdžia Kusijoj ir 
tt. I'afiasakojo dar, kad jis 
žilius l’hiludclpliijoj vienų di
delę geležies dirbtuvę, kurioj 
yra kibai karšta ir rakė, kad 
jeigu jum reiktų ton dirbti.

III.* 69 sk 
KMI sk. .. 
Pa. 94 sk. 
Mis. 27 sk 

Sinisbury. Conn. 1X1 sk 
Npring Valk-v, III. 51 sk 
Esport. Pa. 91 sk...........
Kankakee. III. I<»l sk. . 
H tini Ford. Me. 140 sk. .. 
Gary. Imi. 77 .-k...............
I'uųiioms-k. t onu. <>l *k, 
l’ro» ideuce. 11. I. l.'Jti >k 

tni gerinu jis eitų j kalėjimų.| |{udsuu. Mase. ................
Vienu žodžiu sakant, visa to's>. Oniuli.i, N« hr. 1141 sk

bo. Bellileliem, l’n. 1H2 sk 
Cutlis Ba>, Md. 2S sk. . 
Pittsfon. P*. 63 sk.............
Bridgevillc, Pu. KW sk. . 
Orange, Mass. 110 sk. . 
Chicago, III. W. Pullmun. GI sk 
Akrou, Ohio 144 sk. .. 
lk-utleyvillc, Pu. sk. 
Pittsfiekl, Mas». 1X» sk 
Cuuldule, Pu. 1(*7 sk. . 
Ucstenųioint, Md. ... 
Ko. .Manchcstcr. Conn. 
Sugar Nothc. Pu. III sk. 
AVusbington. B. C. 8 sk. 
Eliaabetli, N. J. 7.5 sk. 
MinersviUe, Pa. 126 sk 
Cumbola. Pa. 124 sk. 
AVestrield, Mase. 54 sk 
Pittsburgh, Pa. 90 sk. 
GuBitoia, Pb.

“kalbėtojo” prakalta., tai bu
to maišymu* žirnių *u kopūs
tai*.

Nevertėjo nei rašyli apie to
kiu* prukulluib. n<-i Itercikalin- 
gui užimti vietų luikraštyje, 
liet tik norėjau paMktyi, kml 
kokių tai žmonių mulkintojų 
nualabi musų socijalistų (ar
iu-. Tamsus Mtcijalizmu pase
kėjai susirinkę klauso ir nui
mt. kad tai teisybę pasakoju. 
Gailu.

X. II. ...
I’a. 119 -k
K. S. C.
III.............
Mnss. 29

62 sk

I

A

i

Vmo per 1918 metu*

Tų T. F. skyrių “Lai»vė> Kavailėjc” surinktieji pinigai 
nėra prie 1918 inHų atskaito* |triskaityti kurie Ccntran at
skaitas ir pinigu* prisiuntė jau šiais metais.

Kiek kuri kolonija surinko Tautu* Foadui laike “laiis 
vt'-s Kovaitės**, jtagrsjnsiinc vėliau. Tautu* Fondo skyriui, 
draugijų* ir |tuvieniai mdaikykite pa* save pinigų tuoj siųs
kite j Tautu* Fondo Centrų, m-> |Mlys matote iš Lietuva* 
laikinosios valdžių* atsišaukimų, kaip pinigai Lietuvai yra 
n*ikulingi. Km» greičiau susiusite ut 1.:-’ t ; ' 
greičiau |Mimuty>i1<< pihui “Ijaisvės Savaitė*" atskaitų.

L. tIMUTIS, T. F. Sekretorius, 
4M Grand Btreet, Bruoklyn. H. T. Į

uirnat
tolfei riRi<i b* uja. utu 

rifits tinųųi«t> «•»♦< •••/•? f )•••,• p*» !.
(.AfiiUmut p ta r datimo. neu
rmbininkuM turi U»4Ažuv<i ant uk<« 
Krutu laiku.

M I’-
>31 W 3«lh fl. < III

JUM |‘»rm«j lutoy.

,U>< parųUtžM SJv Mfy^eemv 
tuurmtg n*nn>. »t««m bot: k ir t 
tuMBteriv- nc.ka |(lil per
m« ae»|. Kaioa ••.?<> A t šliauki
te |*«a» im* intakų

H m* h<*«cr Av», Cbicafo, III

P. J. O'REILLY & 1'

A. N MARULIS.
iti.Ai. — — i.o.uitt

— insi rami
\r n-iitr KVivntt eraonaa <le- 

I«m». Mr* tunui ristų tr sratlV 
n* »»’( «h l rda* hiio

MMvke mumit Pirmiau? lUPkJMte 
•3 and KnUbr Are. X. W. O&. 

»»vr Chirsju. 1)1.

««

!

i 
i.

ii

DR. LEO AW0TIN
<.t«ni4>>a<i»iruręa>. 

IkunrvU
|>.*o M*. Hal«l«d M.. CllhaffO.

KuIUl lietu* likai, Isl'iMuh 
tr matukai.

V..landų*. )• —1.- nų; •— I 
*akarr Tcl CfcMl tilt

1 Kurie kalbate botanikai, 
lite padaryti savo itliriritoi 

laikų barugiu.
M* • UWTO*IV

M. t rite u rv-ikailtfu>«mr keletu Nrtvtftj 
r*isrrct«k^ »»rų. ktoffer galety paHftatl 
Mirta tdUiMiu luti <b<«< Mba kele
to Ukuų ka* <my M

P* 
I Jy<

-M»«»

i

Akutairu 
L*urmo ttu t* K*un<* sul« Ksuii-i
|M% IkUBalo- lM«<a4vlt*> tAClUklU telM- 
ra«Ukt> M kaftriy afttrafaj;

I'raak IMraUi-.
1343 ko. U-<te Cl. Cfcvtv. III.
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CHICAGOJE Iš CHICAGOS LIETUVIU
♦

KOLONIJŲ.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Pirmadienis, Kovas 24 d,
Simeonas kun. I nt itin .

AntMdiem . kova', 25 <1. 
šv. P. Marijos Apreiškimai

SEKRETORIUS GLASS 
CHICAGOJE

K.i lie ju jis j ]»a-.kolos 

ninku i

darbi

Iš NORTH SIDES

ii-nd t* vvi’ių kuopa tikrai ima 
'paianfinoti meno*- mono.

Girdėjau, kad ateityj ta 
I iiopa ža<la pa tatyti i-eiem 
visą «-ili- gražiu veikalą. Lauk 

sint.
Svečias.

DAUGIAU MAISTO. JIS I
BRANGESNIS

je lankė
il»

I*a*kolo«

.1. I.. 1» S. 20 kp. 
ngia milžinišką v:t 
me bu (i.r-tatvi.i 
\|.ige|.-. Vnknrn

ši. U \ holo \iknniolo 
.velninėje, IGtl \Vn-

Iš BRIOHTON PAP.K

Iš BRtGfiToM ?AfcK O , Ap-kri.’io choro. Bodama* 
________ 'moksleivis visą liuorą Įniks 

plė vę'daro jaunimui.
P kilu- šiai karei, kad.i j<in 

dėjo Suv. Vnlst. siusti karino 
menę Prnncuxijon. V. Stulpi
no8, nieko nelaukdamas, lino 
nurin t-tojo katiuometi.n.

J. Vilimas.

Sveikatingumo komitetas 
rinėja ta klausimą.

ty-

Pati Suv. Val-tiją vyriau- 
*vl<ė ateina pncellart! t’l ie;i*»o 
žmonėm* kuVuti prieš nepap 
rastą maisto brangumą. Kai, - 
metu via mai-tn* laivo kur-l.o* 
pigv'tii*. .lo brangimu.- |*-t 
metus laiku (inkilo nuo 2-5 li
gi ZIUU nuošimčiu. Katė* metu 
šalyje buvo mažiau mai*to ii 
jis liavo pige*nis. liaudie 
maisto yrn daugiau ii ji* eina 
vi* brangi n.

Vieku* negali at n.-nori i* 
aiškinti. kodėl taip yra. t'l.i 
vagoti maistu ka*dien tilgal.e 
narna kur kn* daugiau, kaip 
(H-rniai šituo įnikti. Bet mai
tas vietoje atpigti, eina m 
brangyn.

Peiniai koiu 21 dieną bu*e 
tini bulvių buvo 
♦lJMI..tai šiandie

Perai n i svogūną 
mokėta šiandie

Kopusiu imt svarą |ternini 
buvo moknma $1.75 — ♦2.25. 
šiandie gi — ♦3.25 — ♦4.tMl 

Obuoliai pabrango 250 nuo*. 
Pabrango žymini: mėsa, tau

kai, kiaušiniai, sviesta*, pie
nas, cukrų* ir kitokie pro
duktai.

Perniai kiaulienos svarui 
buvo mokama 38c. šinmlie 42c.

Cukraus svarui laivo l<iv. 
Dabar 11c.

Alderiiutrui* Lyle |indnvė ta
rybai .sumanymą sutverti 
mieste* nuilsto d<*| Kirt a mėli tą 
ir reguliuoti maisto kaina.*, 
šiandie sumanymas Ims it pi u 
riamn* miesto laryltoje.

Abiem tumi* ('ullertoii stovi 
už tai. kad tuo reikalu kreip-i 
ties tiesiog kongresam

vyrą ir molei m.
I :iiii|iauijoje darbi

I

moknmii
♦ I.K5.

Itltl svmą 
♦ 4.511.

Buvo ji I I.. 
‘ kolei p;, kilti 
netarė ni.-ko 
žvilg-niu. Tik 

Iturė.ją. I 
Itis.

Sekretorių- t»ln*s knlltėdn- 
nta* |Kižyns*jo. jog kiekvieno 
Į.ilieėi., privalumu* remti |wt* 

' kolą.
•Ii* -akė, vyri:iii*yls'* Imti 

imi luti turėti pinigu. Pini- 
ru* tuti duoti gyventojai. Jei 
n- dito-ią gražumu, tai turėsią 
duoti pi i ver-tinai mokesčiu 
formoje.

Pa-kolo- ii.-*.*i nuošimčiu*. 
Bet priier-liiio mokesty* nie
ko n.'duoda ir jo- atgal m- 
gryžtn savininkam*.

Pargalė. I.ai-vč* Pn*kolos 
knm|«nnija prn-idė* ateinanti 
luilamlžio mėnesį.

I tau
* tino-. l:«-t ji* 
galutinu tuo 

|wižymėjo. jog 
•ui m:iže*ni* nuošim-

t:.t J**i

ŠIANDIE MIESTO TARYBA 
TURĖS DAUG DARBO.

šiandie susirinkusiai miesto 
tarybai lats Įiadiaiti raimrtai 
apie piktadarysi'-ių plnlimimą- 
*i (*hicap»je. Bus |msinlytos 
ivnirio* |,ricmoiiė*. knd ap
saugoti (Hliii-iu* mm viradtiosl 
rąšie* pli'-šiką. kurių daug 
priviso mic*1e ir tl<*| kurių jau 
laiiigu net gatvėn išeHi.

Aną dieną |Hk(mlnry*rių 
ktaiiisija turėjo susirinkimą. 
Dctektiių viršininku* kaltinti 
knikiiriuo* teisėju*. katrie
daugelio piktadarių nt*i*ako| 
luiiisti. Teisėjai sako, jog ne
galima žmoni ii nrešl uoli I** 
įvarant ą.

; Seniau iiiiini<-ip:ttirti teisėjai 
ranku rankmi dirbt, *u {adicija 
(iries pit;tadnrin«. šiandie yra 
atbulai.

H.H, MABALBKIE
Nekalto Pra . šv. Mar. P.i- 

n<, drauirij.i būva - ut.-nęii 
vakarėlį va ariu I d.. 11*11* iii.. 
\. Mnzenio *vetninėje, kurio 

|H-lna skyrė Lietuvos lai-v.- 
reikalam*. Vakaras buvo pui
ku «u lieiuvi’kai* tokiai 
Pelnu liko š.'iLStl l'.e to dar 
tume vakare Imvo renkami, 
aukos. Aukojo šios ypnto*: 

l*<> l dol.; K. llnmanauskie- 
nė, T. Karasaitskis, A. Jasevi
čius. K. Kilkius. A. Dčrinn. A. 
Rudukas. A. Bružas. B. Jau
ni. .1. Jusaitis, M. Paukštys. 
Smulkią surinkta II.25. Vi
su ♦14.25. Visu labo ♦t>5.5L 
Pinigui tapo įduoti Tuulu* 
Fondu GU skyriui. Vt*ietn» 
aukotojam* širdingai ačiū.

J. A. P

UHBHortlI a

l i*tu«la «r»- 
iM.rlu* A iii** 
ktilinkiti 
Ittdctaraa to- 
pigiausiai To
rto rato kara- 
UMtaa ir ooto-
I ;uLHU»

lo'rct aiaae- 

a* A*1| <rat.y 
!«>• airi«ma.

RAUDONOJO KRYŽIAUS.Sąrašai aukotoją. I.urie au
kojo l.ii-hivo* laisvė* reika
lams apvaikšėio’lntni Tautinę 
šventę, kovo 9 d., š. m. Au
kojo: K. Kamniatiskis ♦UUNL

I’n 5 dol.: A. Žilienė. J. Re- 
|s*ckn. M. Atruškn. Z. Baran*- 
ki*. H. Nenortoms A. šalčiu8, 
J. Ikiciulaitienė. R. Andruliu- 
fui-. K. livfs*cl;a. 7.. .Tnriukie- 
nė.

I’u 2 dol.: J. Hrielicris, V. 
Patik*)*. J.- Žiedas. P. Kvict- 
ku*. 5’. Kralikati*ka.'.

Po I dol.: J. Petraitis. J. 
Viltimis, B. Sjidaii'kienė. K. 
Mauku*. S. Navicką*. J. Rati
li*. J. Jlllkeviėią. II. Nenaiitl- 
ni*. A. Vinckns, A. Rakau*- 
ki*. -I. Lvvicki*. -I. Ribikau*- 
ki». ,\. Kanlaki*. Kito* *mul 
kini*.

K. Steponkiiite |iažad< jo (imi 
dol. \ 1*0 IuIhi t*IMi.;k5.

Vi»iem» aukotojam* širdin- 
gili llelll. J. A. P.

ir .u l:p. i 
| al.i, km ii 
I *■ -• nuimi 
l'.'L
|*’ll.*l|l|JO 
luin*ia Avi*.

Veikalą perstatys llrigliton 
Park’o l„ Vyčiu .'Jti kp. artis
tė* mėgėjo*. Veikalas laitai 

ir linknmas gavėnių* 
\'eik.*daii iiH’ina gie*-, 

kurio* Jai lubinu pngra-i 
vi*ą perstatymą. Kam 
matyti ta* ]tor*tatymas I 
|ti d. Scliool svetainėje. | 

tas gali lik 
s yra tąsi 
gražiai ji i

< 'ity

L.« i

3307 AUBŪRN AVR.

lluaaa srdptAlsa Ir cklrargaa 

Rpesilatislar Moteriškų. Vrrtlku 
Valku Ir rlay ehroailkų Ilgu 

nnaaa: l»« So Hatatsg Pi. Cklcaga 
Tslsfnnas Urovar 1**1

VAl.ANIKta: 11—11 r«to 1—* P* 
SIMU •—I »sk M*4Nlomla 1»—11 «. 

iiiimNNMmmNimmnnaniimmmnm

Cliic.igo* skyriuje ruoni .511, 5S 
E.*i*t \\'n*hington Str.. yra laišką, 
arlia šiaip siimtinią čia su rašy
tiems asiniu i m*, kurią krnso* vai- 
iltim negalėjo surasti.

Mr. Ebin Ward. Naikinai
B.ink llldg.. f hicaęo. III 

Mr. Cha riet lxwt«irfer. nt
mrf«*r'» (.‘eraniic* Maiiufactury. 
Chicago. III

Iš Vokietijos ir Austrijos.
Mr. Pnul Itohn. 2<>42 Ward si.
Mr. (icorgr l.niin. III* Adam*

Str
Mi*<t Julia Ih-kany. 1143 Hunai 

Str
Mr. Mielinei tlnvti. 4-5 17 T**l 

Aw.
M r. S Tefnn Janovskv. 2^2-1 

RoH Str.
Mr. tingu Rtiran*ki. 4M»1 S 

\V. tlg.li-11 Avė.
M r. Cisirgi- Pi lrr» S’urtli Trio 

j Kl r.
Mr. I rimu itanh. KrJG Shrf. 

rieki Avė.
Mr. tVillielm R, idellmi h. 

Oakuool Blvd.
Mr. Slcfilinn Kirin. V. IR.

Fisk Str.

t* ražu* 
laikui, 
mi 
Žili.*! 
t< kn 
kovo
tint Totui of luike 
|**i*.*il;tti kaip gražu* 
I* t -t.*iiimn* ir kaip : 
|H*r*tnlė I.. Vtėiu eiti kp. artis
tė* mėgėju*.

Ibąiig llrigliton Pntk'o T.. 
Vvčįą ;>i kii**|i.*ii. knd ji savo 
tarpe tini gailiu lošėją, u ypnė 
gaidą rettinoą p. Z. Sakalana 
kiem. kini nenuilstančiai dnr 
Iniojasi lietuviu tauto.* atgiji
mui ir lietuviu scenos pakėli
mui.

T«m|i*I iiortbsidiei'-iiii. atsiimi-i 
kykit į viršmitiėtą vakarą, ne* 
jame (mmatysite tą. ko nieka
dos nematėte ir pamatysite, 
kaip kilo* kolonijos jaunimas 
lošia sceniškus veikalus, 
IL-ltii n<*i vienas ir nei viena 
nepraleiskite tos progos. Už
tikrinu. knd kiekvienas išsineš 
genis (SĮindzins, gi jaunimas

• turi** gerą pamokinimą
Pajūris.

Iš BRIDGEPORTO.

KAREIVIO LAIŠKAS.

Rašytas p-tti .1. Vilimui j
Cliicngą.

Perigiieiiv, Frnnce.feli.12.ini9.

Mielnsni:

Tnmistos laišką, rašytą 
snusio 4. 1919 |M,n-i dieną at 
gnl gavau. širdingai nč-ią! 
l-ibai malonu girdėti, kml lie
tuviai Chiengojc ir visoje A 
merikoje nesnnndžia. 
dabar reikia didžiausio pasi- 
šventitno dėl laisvės ir Lietu
vos m*prigulmylM>s.

(tinlėjnu iš laikraščių, kml 
amerikiečiai lietuviai organi
zuoju savo armiją. Prakilni 
idėja! Nieko, brolau, nebus 
Itr savo* armijos. Jeigu no
rim Lietuvą matyti laisvą ir 
neprigulmingn valstiją, tai tu
rim jos apgynimui nuo priešą 
turėti ir savo kareiviją.

Pnt.-mijau “Vylyja”, 
lietuvių jauną vyrą ant 
graGjų esti kaip ąžuolą, 
ėiai! Neduokite žlugti Vytau
to dvasiai. Kaip tik ameri
kiečiai gausit leidimą nuo Su
vienytą Valstiją organizuoti 
lietuviu Jegijonus. Ini Ueidka- 
vokit už mergaičių sijonu liet 
drą*ini stokit į lietuviu l«*gijo- 
nu*. ypač kurie <-*at dauginu 
apsišvietę, stokit j lietuvių ka
rei vi ją ir kitus raginkit. Vy. 
cialj Parodykit visiemnr kad 
mylit laisvę, kml mylit Lie
tuvą ne ant popero* ir kad 
esat nebailiai. liet |«trijotai 
ne vien žodžiais, liet ir <«ar- 
Itais.

Amerikos lietuviai gali 
lengvai sumobilizuoti mažiau
sia 20.000 kareivių. Tml-gi a- 
|u«* vieną diviziją, šitiek pn- 
siuntii*. Lietuvai Imtą didele 
Įiatnmn įvesti tvarkai iinmiejc. 
ii|isiginli nuo plėšiką ir tt. 
Prie to-gi moralė spėka Lietu
vai hutų nemaža. Lietuviai 
Lietuvoje pamatę, kad ameri
kiečiai juos geibi-ja, įgautą 
duiigiun dvasios ir drąsumo. 
Ir iš Lietuvos gyventoją butą 
nesunku sumobilizuoti apie 
jtttt.iNN) de| apsigynimo nuo 
lenką ir kitą priešą. Tad-gi. 
broliai vyriai, nt likit savo 
priiileriiH* «lel laisvės ir tėvy
nės.

Igibai puikų, knd L V. (Iii- 
cagos Apskričio choras gra
žiai gyvuoja. Linkiu jum*, 
gerbiamieji, goriausios kloties 
lietuvių įlailės darbe. Taip
gi nčiiioju visiems choristams 
ir choristėms už širdingus lin
kėjimus.

Vi«o lalsi jums, drnupižiai, 
kareivis.

Viuoaa M. Stulpinai.

P. K. Nepamiršk pa rąžyti, 
ar daug Chicagieėią vyčių j- 
stojo j lietuvių legijoaua.

K-—-—.. .............................

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgas Straot 

nueina. iLi.raots 
rrWo«M Tarta apik.

Volan-ioo --1 Iki 11 i» mo; 
b po p:»tv iki a rak NnUlto- 
oilo ooo S Iki I rak rotoj-*. <
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* 
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Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja it omui 

Ofha, Sl«a *s. Morgas 0L 
Umr M-ro M, Olrogo, U.

sI’ECIJ ALISTA* 
Motorine;. Vyrilkv. taipgi ekra- 

nllkii Ilgy.
OFISO VAI.SKHOU: Nuo • ryto
Iki 1«. aso >1 iki : po plot, auo •

Iki t vaUaBal rakara.
Nodėlioaus auo I Iki t H plot

Totefoaa* TsrUa tll

INI
šv. Jurgio Imžnyėiuj panini- 

<Iom ai šiluma srrrdomis ir pėt- 
nyėiomis. Seredomi* yrn gir
dami •••.'raudu* Verksmai” ir 
sakomas pamokslas apie kan
žio Viešpaties Jėzaus ir palai
minimas šv. Sakramento. Pėt- 
nyėiiiinis-gi yra einami Kry
žiaus Keliai (Stacijos), žmo
nių prisirenka bažnyčioj dnug. 
Karinis pilna. Tas parodo, 
kn<l žmonės jaučia kn tai ne
paprasto šiunm laikn.

Chorai innsą I*arapijoj kaip 
*tutngn*ią. taip ir mažąją, ve- 
darni p. J. Janušausko, pui
kiai išlavinti. Ypatingai 
gavėnios gicsmeb** gražini 
gieda. knd. 
tik

Po-

lNuo kareiviu.
Frlis S. Dunash. Mrs. Mary 

im«h. 14C0 W. Nerth Ate.
Gustave A. Hera. Misa R<w 
Jwph Stanlcv Lyną. Mrs. An- 

na Lynu. .1A.'i2 (Ii ristis na Avė.
Rarttrl llayra. Mra. Išuie St*- 

••art, 442.1 štate Str.
Smajo Kravich. Mr. Ahmrt 

KiovMl 2433 X. Aahland Avė.
Adutjih Stulrinski. Mr. nctija- 

min Klaipiusi.i. Gvfteral Driftery. 
Chicugii.

Ileliry A. (tunu. Mra. I^ittir F. 
OaiMi. X5K E EMa M.

Xi<-h<J.**ti« Jcrttfigs. Mrs. Otru*. 
Gardticr, 47<l E. 4lst Ktr. 
Rotr<*r«. 14.5C Fu net A ve.

J n mes (lutes. M i** Eiuntn 
Kmith. 3120 Ktntr Ktr. ir M*« 
Jrnnic Turkcr. IK W. 2!»th Ktr.

(irorgr Kirnia. Mr. Ktcvr llar- 
tanoviez. 1734 K. Ilnhrv Ktr.

Harty W. Chasr. Mra. Mary 
( lute. 764 — 24th Ktr.

M'iliiam Ktrrcker. Mr. Juatan 
Prtcraoa. 913 Ha. U'abaaii Ate.

Panagiomis Tampanra, Caal A.
Tampsncs. 3211 į llarrisnn fttr.

Midų* Z*.ikc. Mr. Alrt Zuk*. 
3K.13 _ 23rd Ktr.

Jahn Katnougas. Mra I!rl«*n 
Kanoulis. .52* X. I’reria Rtr.

Juarph Kavataki. M. Mikr Ka- 
vaiski. 3917 Mrlleniy Ktr

Picini CrttiHIe. Mr. Mikr Tra
tate. 24(M lova Ktr.

John Vurraak. Mr. Jnrab Vur- 
rzak. 2M ('<iliiiubia Avė.

Ii BRIGHTON PAII'O.

Ii BRIDGEPORTO.I

Vy.Ui

I

I

ATRASTI SILPNAPRO
ČIAIS; PASIŲSTI 

ĮSTAIGON.

Tiv» vaikai, kurie kituomct 
nužudė Vladislovą Videikutį, 
]m-ių*ti neapnbuolain laikui i

kad 
foto- 
Vy

STREIKUOJA ELEKTROTI 
PERIAI.

išlavinti.
gieeillt'les 

rodo*. klausytum 
ir klniisvtum.

Mažas Vytis.

DAUG NUOSTOLIŲ PADA- 
R0 GAURAI.

ATYDAL

III ■. La

I rara taisy-
mokyki—, Rt. CTiarlea, I1L

Mra. Mary Ku**a<*k atvesta 
teisman Įirie* teist*ją llave*. 
Buvo knllinuitui už vagystę. 
Kuomet policmomi* ją arešta
vo. jinai pa*i*akė turinti tik 
vieną vaiką. Bet teisme |m*i- 
Mtkė turinti 4 vaikus.

Prisipažino esanti kalta ir 
pasisakė dauginu to nedarv 
sianti. į

Bet teisėjas visvien ją nu 1 
Iįaudė 4 mėnesiais kalėjimu, 
kadangi jinai jau seninu Im 1 
vo kaltinama už tokiu* j su 
prasižen gimti*.

PERGALES DARŽAI CHI 
CAGOJE

Vasario mėnesiu lllinois 
valstijoj gaisrui |Mid:iri* ♦ !.- 
.':4ti.l.*l2 iiuo«nvyl***c. anot vai- 
-lijo* gai*riniiiką maišalo pru 
■h-šituo.

(*<M>k paviete va*ario m,'*n<* 
•iu būvu «;i giii*ni* MI ♦474. 
215 nuostoliai*.

Trylika ž.tnonii; yra kaltina
mą už (tadcgimn*.

Niitiomd \Var (iarden ko. 
misija dtitbiioj:i*i. kad šį |in 
vasarį xi*u* chicngieėiu- puru 
ginti prie npdirliimo daržą, 
šįmet daržai bu* vadinami 
m* karė* daržai. I»*t (icriralė* 
daržai.

Tuo reikalu nž*iini* kni-kii 
rio* organizacijos. Jo* ypač 
darbuosis tarpe svetimšaliu. | 
pripratinti |irie taupumo ir Į 
anglišku* IuiIImis prumokininmį

NURUDĘ MERGINĄ IR 
PATS PASIŠOVĖ

Mjchaei Basko aną vakarę

X tt lėliu j. kovo |li «|. Si-liiMil 
lllillėje Lietuvos Vvėią .'Ui kp. 
Imvu sitreiigii* gražų ir įspu* 

, dingą vakarą. Vadovaujant 
Z. S.*ik.*diiii*kii-iiei |M*rslntė m*, 

įsėlini |»<*rėjii*ią |**r ••Draugą” 
kuu. V. Kulikausko (riją veik
smą d r.-imą Desciizaiio
Mergelė. Perstatyme dalyvavo 
vieisi.* mergaitės, kurių skai
čių* siekė arti dvidešimts ir vi
so* *nvo ndes gerai atlikti. 
<vnrliinu*ią rok* turi*jo (inti 
r zisori*. kuri ypač traukė 
(in'ilikos akis. Drabužiai ir ner
iai* ftailalntiinuii buvo kaip tik 
|»ritnikiuti prie veikalo, (lira- 
na**, duetą ir solo kaip <4m- 
ra*, taip ir radistai tai|»gi ge
rai atliko. Žiūrint j tokį į* 
*|mdiiigą jM*rstnt vilią, o prie 
to dnr girdint iš užu rai*ims 
maloniu* na-liodijas giesmių, 
žmogų* m i nepajunti, kaip ta
ve užvaldo knž kokia *]*-kn Ir 
iwl immiršti kur raudiesi. Vi- 

I -u perstatymo įnikti publika 
taip ramini užsilaikė. hnIos. 
lyg kokioj *v< utįietėj. tik lei- 
džiantie* i 
vo griausminga* delnų pl**ji-| 
nm*.

Rengiant šilą |**r*(u1yiuą. 
matyt, iki kuo|a>* vyčiai nema
žai |iadėjo triūso, už lot pult 
liką pilnai užganėdino.

Chieapije eilių eilė* blllin 
i |M*r«tatyinų ir visi, kaip Įnik- 

rašėiiioM* rašoma, ••gerai (tn- 
vyksta”. Bet tai* ••gerais |m- 
vykiuiais” šerno* menn* net 
kiek m-kiln nugštyn. gnl dėlto, 
kad nėra kritikos.

šiame L. Vyčių Zki kp- |>«*r- 
*tntyiia* gal buvo irgi galima 
liatėinyti silpnumų keikūnuose 

I artistuose, la*t tai nemiostnbu. 
ne* įlaugiuu kaip pura* mergai
čių pirmą syk dalyvavo loši
me, kni-kurioa sunkiai tarė

Kerethij. kovo 19 tl.. I 
ėių Id-ta k|L laikė susirinki
mą. Ku*irinkiinas buvo skait* 
tingesnis kaip kitais sykiai*.

.Aftuvarseiiis bėgančius rei
kalus. Imvo debatai. IMut- 
titutojni Imvo sekanti: fu I*. 
Baltutis ir |l A. Budn*cki*. 
Aformntyvai. Negatyvai lai
vo: |>-lė E. Juvaišaitė ir įl S. 
Aiistiiui*. Kaip vieni, taip ir 
kiti Mimrkini gynė imvo purę. 
Afonnatyvė pusė lai nu-jo. Ku- 
eirinkinuin atsilankė ir karei
vis, sugrįžę* iš Prancūzijos, 
huvęs L. Vyrią Hito* kiio|xi« 
narys (|aivanlės ne|mmi*nu).

Paskui Imvo išduota* rn|M>r* 
uždnmmi pn*igirz.dii-j m„ upir- tvėrimą mažąją l«. 

Vyčių kim|s>*. Paaiškėjo, kud 
kol kas dnr tiėrn sutverta, liet 
neužilgo Im*. Taipgi buvo 
kalkėta npie I*. Vyčių orgnni- 
zncijii* dieną, kuri pripuola 24 
■ I. Itnlaialžio. Komisija išdavė 
ni|uutą. kad svetainė yra gim
tu. kiillu-tujimi yra (atkviesta* 
gerliiunui* prof. kun. Bučys, 
taipgi yrn rengiamai! tuitzikn- 
lišluts prugramėlis, kurį išpil
dys vietini** kuopo* narini.

Nutarta <> d. balandžio už
pirkti mišin> šventas ir eiti 
visiems “in <*or|ion*" prie šv. 
Komunijos.

Ka* nori priairašytl jiric 
vietinės kuopo*, lai įsitėmija, 
kad susirinkimai būna seredos 
vakarais; gavėaioe laiku po

Patrikau aava moters manislavor 
KalukMlrnia. ro tCrala VltnalO. I>«- 
bar Ji IUrbui radinaM TamaAauaklo- 
n- Ji Ovaliais su Juoru Tamalau*- 
ku Ir IMvolė IS melu nicrraHc Ms- 
Blatas*. Ji kalbu tiktai ItrtavMkal: 
fra rutulini* ualo Ir laiba. Taa syraa 
Baugiausia Sliba 4uoake|>> kinas, kal
ba lietuvilkal. lai vilkai ir liek liek 
ancliskul* frle ^uranijos net>ri<uli. 
Kaa praari teisingai apie Juos ratu 
|».M.

ABtanaa KBIuklta.
liti So Knot Are.. VIHragn. III
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