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SUTRAUKIAMA ARMIJA
APLINK DANZIGĄ.

Prancūzai su rumunais turi
dokumentus.

Armijai vadovauja von Hindenburgas.

Paryžius, haI. 2.
Prantusu ir rumunu
vyriausvbes
turi savo rankose svarbius do
kumentus. Paryžiaus laikraš
čiai rašo, kad tie dokumentai

Paryžius,
ha I. 2. — New
Vork ller,ald Paryžiaus laidojo
pranešama, kad vokiečiai ap
link Danzigą sutraukia skait
linga armija. Tai armijai vatlovau.ja
fieldmaršulas
von
Ilimlenburgns.
Kariuomenė
koncentruoja™a ypač (Jrnndenze ir/Hiorn.
-lai pavesta ginti geležinkeli,
einati iš Danzigo į Poznaniu.

tai n i e k u s ]>t-i r o d y č i a i . J o g

bolševiku valdžios iškilimas
Ungarijoje yra didžiumoje pa
ties grafo Karolyi darbas sąjungoje su Vokietija.
Tasai
visas veikimas yra atkreiptas
tiesiog j talkininkų šalis.
Prancūzu užsieniu reikalu
ofisas turi žinių, jog angaru
revoliucija yra pakelta išmė
ginti talkininku valios stiprumą. Norėta juos pagąsdinti
dar
Vokietijos
pri>idėjimu
prie l ngarijos bolševikizmo.
Prancuzų. anglu ir serbu nusijos pagaliams iš Budapešto
nukeliavo Heigradan.
Budapeste tos mi>ijos buvo laikoiuos uždarytos savo kvatierose, bet ne katėjime.

» : •

Prieš prohibiciją — 266,529
vyrai ir 124,731 moteris; vi
so 391 #60.
"Slapiųjų' didžiuma 247,228.
Proliibieijonistai
tvirtina,
jog tasai V slapiųjų" laimėji
mas e^ menkas daiktas ir be
reikšmės, nes prohibiciją jau
pravesta visoj šalyj.
Kad prohibiciją pravesta,
tas tiesa. Bet šis balsavimas
turi laibai didelę reikšmę. Jis
parodo žmonių upų. Tai smarkus ginklas tiems, katrie įcėsinasi sugriauti prohibicijos
amendmentą.
Išrinkta 15 naujų aldermanu, iš kurių yra 10 republiko-

Antrųjų sulig balsų skaitliaus vietų užėmė demokratų
partijos kandidatas Sweitzor.
Trečioj vietoj paliko neprigulmingas kandidatas Jloyne. Pastarąjį ypač rėmė spauda. J i s
buvo pastatytas Įveikti Thotnpsonų.
Darbo partijas kandidatas
paliko net ketvirtoj vietoj.
nu.
Didžiuma balsų pravesta pi
Kaip pasidalino balsai.
liečiams pasiūlyti boudsų išlei
Partijų kandidatai gavo v< dimai.
kiek balsų:
• Miesto klerku paliko tas pat
Republ ikonų
257.SS8 James A. Igoe, demokratas.
Demokratų
240.288; Munieipaliu teisėju išrinktas
Xcprigulmingų
110,8981 Ilolmes, republikonas.
Darbo
54,4671 Miesto iždininku Stuektfrt,
Socijalistų
2.'). 10.") demokratas.
Balsavo:
Augštesnin pavieto teisman
Vyrų
432,.*>1h* t e i s ė j u L e \ v i s , r e p u b l i k o n a s .
256,045
Rinkimų motu nebuvo suMoterių
"Slapieji" laimėjo.
mišimų ir susikirtimų.
Suarestuota tik trys žmonės už
Svaigalų prohibicijos klau- mažesnės rųšies nusižengimus.
>ime laimėjo '"Slapieji".
Majoro Thompsono šalininUž prohibiciją balsavo 67,- kai vakar vidumiestyj atliko
707 vyrai ir 7*>,.°»2.") .moterys; parodavimų su didžiausiais
viso 144,032.
krikštavimais.

No. 73

lševikai šaukia moteris kariuomenei

PREZIDENTAS VVILSONASl BOLŠEVIKAI GALABINA
NUSPRENDĖ VEIKTI.
ŽMONES.

ATSISAKĖ NUSTATYTI
LAIKRODŽIUS.

Pasikalbėjimų laikas jau pasi Moterys Įstoja raudonųjų armijon.
baigęs - sako jis.

Mendon, 111., naudojasi se
nuoju laiku.

Paryžius, vai. 2. — Vakar
prezidentas Wilsonas išaiški
no, jog ir jis pats apsiimąs
imti dali atsakomybės už tai
kos konferencijos prasitęsimą.
Prezidentas pažymėjo, kad to
u/traukimo negalima primesti
bile vienai kokiai šaliai, ar tos
šalies atstovams.
Atvirai jis pažymėjo,
jog
pasikalbėjimu
laikas paga
liau^ pasibaigęs. Tr dabar jau
metas parodyti darbo rezulta
tus.
GYVULIŲ

SKERDYKLOS

PALIUOSUOTOS NUO

SUVARŽYMŲ.
Panaikinta visokia kontrolė
mėsos.

VVashington, bal. 2. — Gy
REZIGNAVO DEL PRAGY
vuliu skerdvklos vakar pilnai
VENIMO PABRANGIMO
paliuosuotos nuo šalies mais
New York, bal. 2.—Šio mie to administracijos kontrolės ir
sto sveikatingumo * komisijo- kitokiu karės suvaržvmu. Tuo
nierius, l)r. Copeland, rezig- tikslu prezidentas \Vįlsonas
n a v o iš užimamos vietos, nes pasirašė po proklemacija.
negalėjęs pragyventi iš gauVietos maisto administraci
minios algos.
jos valdininkams apie prezi
dento proklemacija kablegraBerne, bal. 2.— Italijos pro- ma pranešė Hoover.
vineijoj Apulia siauėia raup
KeiŠkia, gyvulių skerdyk
\\ų epidemija.
Tūkstančiai loms sugrąžinta prieškariniai
žmonių išmirė.
laikai.
Skerdyklų savininkai po to
paskelbė, jog jie nepakelsiu
mėsos kainos.
Nėra reikalo
tas daryti,
Mėsa jau ir taip
brangi.

Chicagoje išrinktas tas pat
majoras Thompson
Chicagoje po rinkimu.
Pi
liečiai dar sekantiems ketu
riems metams išsirinko tų pa
tį majorų,YYilliam Hale Thom
pson. Jis laimėjo 17,G(M) balsu
didžiuma.
Visa
Chicagos
spauda jo išrinkimui aštriai
priešinosi. Bet jis gavo vir
šų. Reiškia, šiandie nelengva
suvaikyti žmonių mintis.

METAI-V0L. IV.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 101«, AT CHICAGO, IIXINOIS P N D E R THE ACT OF MARCH 3, 1879.

Aplink Danzigą sutraukiama
vokiečių kariuomene
UŽPAKALYJ UNGARĮJOS
STOVI VOKIETIJA.

By the orrter of Ibe Prcsidcnt, A. S. Bui'Iesnn. Postmnster Goneral.

CHICAG0, ILLINOIS, TREČIADIENIS, BALANDIS (APRIL) 2 D., 1919 M.

Ungarįjos su Vokietija
suokalbiavimas

—

ANTROJI LAIDA

$5.00

Londonas, bal. 2.—Associa
ted Press depeša iš Budapešto
praneša, kad tenai bolševiką
valdžia nugalabinusi apie 150
žmonių už įvairius ' plėšimus
mieste.
Paskirta darbininkams algos.

Kas bus, jei vokiečiai
atsisakys patvirtinti
taikos sąlygas?

Quincy, 111., bal. 2. — 800
žmonių miestelyj Mendon ir
apie 2,500 aplinkinių Parme
n u andai susirinkime nutarė
nenustatvti laikrodžiu viena
valanda pirmiau, bet naudo
ti es senuoju laiku.
Miestelio gyventojai stovėjo
už naujų laikų, už laikrodžių
pavarvina. I>et taimeriai gavo
viršų. Jie pasakė, kad pernvščiu meta] išmėginimą? su
pakeistu laiku davė jiems di
delius nuostolius. Šimet jie
nori apsisaugoti tų nuostolių. RUSTJ BOLŠEVIKAMS NE-j BOLŠEVIKAI TARIASI A/

Ungaru bolševiku
valdžia
Budapešto darbininkams nus
tatė algas, kokias turi gauti
už darbą. Vyrams $6" dienoje,
moterims $5, gi vaikams $-!-.
Tuksiančiai buržujų, kaip
tai advokatų, krautuvininkų
ir buvusių Baldinmkų, kurie
šiito kartu netekę užsiėmimu,
I\n«lnnt!,i m i o s t e l i o
MenHotl
poOraug su paprastais darbi
ninkais atsišaukia prie pap žmonės tik iš aplinkinių farmerių pragyvenimą* daro, tad
rastu ranku darbu.
jie farmerių ir paklausė. Ten
Kun grūmoja talkininkams. šiandie laikrodžiai eina viena
Bolševikų raudonojon armi- valanda paskiau.
jon įstoja ir moterys. Neš
joms laippat mokamos riebios BEGALO BRANGUS PRA
algos.
GYVENIMAS.
Pagyvenimų randa atpiginta
20 nuošimčių.
Tad išnaujo sugryžo kalėjiTurtingųjų žmonių namuo
man.
se atliekamos kratos. Rekvi
zuojama visokio brangintini
Omaha, Neb., Imi. 2.—F. M.
daiktai, krtif> tai paveikslai,
Brown pirm poros metų sudailės darbai. Tr visa tai ga
khistavo čekį. Už tai buvo nu
benama nacijonalėn galerijom baustas trims metams kalėji
Sekama Maskvos bolševiku mo. Išbuvo kalėjime metus ir
i

pavyzdžiu.
Karališkoj pilyj įsitaisė sa
vo ofisus užsienių reikalų ko
misaras Belą Kun. Be jo lei
dimo niekas negali šiandie
apleisti l'ngarijos.
m
Pai naujos rųšies caras.
Andai jis pažymėjo:
kt
Kuomet visos kitos buvu
PALIUOSAVO SOCIJALISsios imperijos šalys tik grūmo
TO UŽMUŠĖJĄ.
ja talkininkams bolševikizmu,
tam žygiui atlikti mes jau tu
Paryžius, bal. 2.— Teismas
rime priemonę/'
paliuosavo
Haoul
Villani,
kurs 1014 metais čia nušovė ESTAI PLIEKIA BOLŠE
prancūzų
socijalistų
vadų
VIKUS.
Jaures. Teismas nusprendė,
Londonas, bal. 2.— Estonikad tasai nužudymas atliktas
iš didelio patrijotizmo. Soci- jos valdžia oficijaliai skelbia,
jalistas Jaures mėgino pakenk kad praeitų sekmadienį estai
ti karei.
supliekė bolševikus ir paėmė
nuo jų Pecbory, Pskovo fron
Washington, bal. 2.—Šalies te.
Taippat estams tekęs iv
augšeiausias teismas pertrau
kė savo sesijų ligi
balandžio Hainasli, ant rytinių Rygos už
•r*'
lajos pakraščių.
14 dienos.

buvo paroliuotas.
Apvažinėjo jis daugelį mie
stų ir negavo tinkamo darbo.
Tuo tarpu pragyvenimas labai
brangus.
Tad jis vargais-iiegalais su
gryžo čionai, nuėjo kalėjimo
ot'isan ir prašėsi atgal priim
ti jį kalėjimam
Po ilgų tarybų
kalėjimo
viršininkas jį priėmė. Ten jis
atbus visų savo bausmę.
Bet paskui kad ir norės, tai
nebus priimtas.
UNGARAI ŽUDO ANGLUS.
Geheva, bal. L — Anų die
nų trys anglų monitoriai (ka
rės laivai) Dunojumi nuplaukė
į Ungarijos sostinę Budapeštu,
Tenai tuos laivus nugarų bol
ševikai pasveikino šoviniais.
Keli anglų oficieriai ir juri
ninkai nužudyta,
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Belą Kun grūmoja talki
ninkams
UŽTENKA VIENŲ

PIE KARĘ.

VYRŲ.
šaukia jie ir moteris padėti
kareiviauti.
Paryžius, bal. 2. -Kstonijoje be tikrosios demokratinės
valdžios gvvuoja dar ir bolševikiška valdžia. Tos valdžios
nėra pačioj Kstonijoj. Nes ten
nėra bolševikų. Jie visi išvyti
iš šalies, kaipo piktadariai.
Bet ta valdžia turi prieglau
dų Kstonijos pasieniais, kur
šiandie estai turi mušties už
savo šalį su rusų bolševikais.
Bolševikiška estų valdžia yra
rusų bolševikų
kariuomenės
1
globoji ir su šita bendrai vei
kia prieš estus patrijotus.
Bstonijos kariuomenės šta
bo stovykla dabar praneša,
kad ta bolševikiška estu valdžia paskelbė miesto Pskovo
moterims registravimus!. Vi
sos tarpe 18—35 metų mote
rys paskirtose vietose priva
lančios užsiregistruoti.

Suokalbiauja jie prieš talki
ninkus.
Budapeštas, bal. 2.—Ungari
jos bolševikų valdžia pasiuntė
delegacija Berlvnan su tikslu padaryti sąjungų su Vokie
tija ir pakelti karę prieš tal
kininkus.
Vokiečių oficierai, seniau
prigulėjusieji prie fieldmaršalo von Mackensen armijos,
keliavo Budapestan perorgani
zuoti Ungarijos armiją, kurios
esama apie 100,000 vyrų* išil
gai vokiečių linijų.
VOKIEČIAI TURĖS PRIIM
TI TAIKOS SĄLYGAS.
Kitaip gi maršalas Foch pa
sileis Vokietijos gilumon.

Paryžius, bal. 2.— Turima
čia informacijų, kad jei vokie
čių atstovai atsisakys savo pa
Bolševikai tvirtina,
kad rašais patvirtinti jiems paduo-.
jiems moterys yra reikalingos tas taikos sąlygas, tad marša
prie kareiviavimo, ypač prie las Foch autorizuotas su tal
visokių militarinių darbų. Bot kininkų armijomis
tuojaus
kai kurie spėja, kad ar tik ne briauties Vokietijos gilumon. Į
kokiems purvinesniems tiks
Iš Vokietijos bevieliu tele
lams bolševikai šaukia mote
grafu gauta žinių, jog vokie
ris. .čių užsienių reikalų ofisas,'ku
Gana to, kad jie jas šaukia.
riam priklauso taikos tarybų
Tas reiškia, kad bolševikus
vedimas, nusprendęs priimti
apima galutina desperacija.
tik tokias sąlygas, kurios-suTuri jie 60,000 vyru.
j tiks su prezidento AVilsono
rp.
foliaus štabo
pranešime paskelbtas taikos principais,
pažymima, kad rusų bolševi
Keturių didžiulių valstybių
kai Estonijos fronte turi 60,- užsienių reikalų ministeriai ir
vienas
atstovas
000 kareivių. Tame skaitlį u je Japonijos
šiandie pasitars, kur susitikti
yra 25,000 infanterijos.
Turi jie ten 95 armotas, tar su Vokietijos atstovais. Bus
pe kurių yra 30 sunkiųjų. 'Pu galutinai išrišta svarbiausieji
klausiniai.
ri 6 šarvuotus traukinius.
25 jų pulkai yra sudaryti iš
Ar leisti vokiečiams diskurusų, 6 pulkai iš latvių ir 4— suoti apie sąlygas, ar duoti bė
patvirtinti
iš įvairių Estonijos elementų. jokių diskusijų
jas, ar pagaliaus jiems leisti
Priešbolševikai gerai susiorga
keliauti namo^gauti instrukci
nizavę.
jų nuo- sa^vo valdžios, kuomet
Čionai iš Estonijos parkelia nepatiko sąlygos.
vo Carl Kranz, Amerikos mai
Manoma, jog vokiečiams at
sto komisijos narys.
stovams bus paduota sąlygas
Jis tvirtina, kad kaip estai,' patvirtinti be jokių diskusijų,.
taip ir kitos Pabaltijos tau
(
.
tos gerai
susiorganizavusios
prieš bolševikus. Jos turi išla
vintas ir disciplinuotas ka
rjuomenes.
BALANDŽIO 2, 1919 M.
Kranz talkininkams pataria
Šiandie gražus oras ir kiek
tas tautas pilnai paremti. Te
gu jos sutruškina rusų bolše šijčiau; rytoj laukiama atmaina.
vikus.
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AMERIKONIŠKI K A R E I V I A I UPtiS RH1NE PAKRAŠČIUOSE,

VOKIETIJOJ.
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"DRAUGAS"
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Reikety Tvarkos.

Sumanyme gausybė kartais
gali būti naudinga, bet dažnai
ji būva kenksminga. Dabar
sumanymai lyte lija Ameri
kos lietuviams ant galvę. 1)
Šaukim Seimą, 2) organizuokim kariuomenę, 3) rinkim rū
bus ir avalynę, 4) sudarykim
Raudonojo Kryžiaus skyrių,
L I E T U V I V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 5) siųskim į Lietuvą stenografiseiii stabą, 6) samdykime bū
rašančių mašino
Eiiui kasdiena i»>k>i us nedėldienius. rį merginų
mis ir leiskim jas su visomis
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$5.00 reikmenimis į tėvynę, 7)mobi
Pusei Metu
$ 3 0 0 lizuokime gydytojus, 8) parū
P r e n u m e r a t a mokas! iškalno. l.aikfcw skaitosi nuo užsirašymo dienos ne pinkime anglų kalbos mokin
Buo Naujų Metų. Norint permainyti tojų, 9) padarykime
reklamą
adresą visada reikia prisiųsti ir senas laikraščiuose už 60,000 dolieadresas. Pinigai geriausia siųsti išper"kant krasoje a r exprese "Aloney Order" rių, 10) surinkime milijoną
a r b a įdedant pinigus į registruotą parašų į šešias savaitės, 11) išlaišką.
siųskime naujų delegatų į Eu
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. ropą i r ' tą visft padarykime
1800 W. 46th St., Chicago, III. savo lėšomis.
LITUI AN L\N DAILY F R I E N D
PublisheU Daily Except Sundays by
DRAUGAS PUBLISH1NG CO., Inc.,
1800 W. 46th St., i hlcago, Illinois.
T E R M S O F S I IJSCRIPTION
One Year
$5.00
Six Months
$3.00
T h o r s d a y ' s EdiUon
$2.00
At IfEWS-STANDS 2c A OOPY •.
Advertising rates on a p p l k a t i o n
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Pranešimas iš Washingtono. KLAUSIMAI IR ATSA
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PALEISTIEMS KAREI
VIAMS SVARBU.

KYMAI.

kareiviai ir jurininkai turėtų
permainyti savo karės apsau
gą kuogreičiausiai.
Mokecniai už apkaus* yra
pigesni, neg tie, kuriuos rei
kia mokėti privatėms apsaugų
bendrovėms. Be to yra ir kitu
palengvinimų.
Visus šiuos reikalus atln
kant, nereikia samdyti jokių
agentų, bet tiesiai kreiptis į
valdžios įstaigas.

Armijos naujieji padavidijiAtvažiavus Lietuvos atsio-1 devynioliktoje dienoje Kaumai del $60.00 dovanu.
vams į Paryžių, Amerikos lie- nan pribuvo Prancūzijos mi
K. i . Aleknai.
tuliams truputį palengvėjo, litarė misija, o į kelias dienas
Washington, D. C. - Nuo
8 Klausimas.
Kas parašė
nes dabar galima didesnę da tikimasi anglų misijos."Šį p r a
šiol paleistiems kareiviams,
lį jiegų pašvęsti veikimui čia nešimą patvirtina kablegrama Zomelio knygą, ar jis pats a r kurie dar negavo jiems prigu
pat Ahierikoje. Nors jau nuo nuo Noraus ir Loppato iš Pa kitas iš jo pasakojimų!
linčių $60, dovanų, nereikės
senai buvo pramatoma, kad ryžiaus, gauta kovo 26 d.,
Atsakymas.
Katalikai tą Zonų Finansų oficieriui ciųsti
Taikos Kongrese Amerikos kurioje jie pasako: "Lietuva knygą vadina Samuelio knyga. savo ori^inalio atleidimo cerbalsas bus vienas iš stipriau susilankė pagelbos nuo Ang Tos knygos yra dvį. Žydai jas tifikato, kaip reikėdavo.Užtvirsių, pastaruoju laiku tas dar lijos. Vilnius greitai bus mū vadina Samuel pirma ir Sam- tintos atleidimo kopijos gali bu
geriaus paaiškėjo. Todėl labai sų rankose. Lietuvos karęivi- uel antra.
ti induodamos artimiausiam
SPECIALIS PER s i
svarbu, kad Amerikos atsto ja kovoja entuzijastiškai. Jū
Kadangi prųsų lietuviai ti rekrutavimo viršininkui sykiu
vams Paryžiuje ir čia Ameri sų parama visuose reikaluose kėjimo dalykų mokinosi iš vo su atleidimo originalu, ant MĖNESĮ PASIULIJIMAS.
kos valdžiai Lietuvos klausi yra netbutinai reikalinga."
Mes duodame vieną karvę, dvi
kiečių, o vokiečiai raidę 5 kurio turi būti padėta tam
mas butų gerai žinomas. Ame
kiaules ir 12 vištų kiekvienam ku
Kablegrama iš Šveicarijos prieš a ištaria kaip £; kadangi reikalui pritaikinta žymė.
rikos valdžia pakartotinai yra praneša, kad p. Pakštas, ap senovėje lietuviai ten dėdavo
ris pirks vieną iš, mūsų 40, 80 ar
Taip praneša Karės Depar
apreiškusi, kad stovi ir remia lankęs Lietuvą, važiuoja Pa o, kur svetimoje kalboje ras
160 akrų farmas. Dobilų, bulvių
tamentas. Tas nusprendis pa
visų gyvų ir susiorganizavu ryžiun, o iš čia tuojaus grįžta davo a, tai "prūsų lietuviai iš
ir ežerų apielinkėj, Vilas County,
darytas dėlto, kad kilo daug
sių tautų laisvę ir nepriklau Amerikon. .
Samuel padarė vardą Zome- protestų del reikalavimo siųsti Wisconsin. Kaina $20.00 už akrą
ant lengvų išmokesčių. Rašykite
somybę. Lietuva skaito Ame
lis.
į
Zonų
Finansų
Oficierių
at
ar atvažuokite.
Profesorius * Valdemaras
rika viena iš geriausių savo
Dviem šimtais metų prieš leidimo raštų originalus. Dau
prietelių;/0 mes žinom ge prisiunčia iš Paryžiaus se Kristų žydai vertė šitas dvi
gelis nepasitikėdavo
siųsti
Telefonas McKinley 6114
rai, kad Amerikos atstovai kančią kablegrama: Lietuvos knygas drauge su kitomis Šv.
krasa savo certifikatus.
Kad jau visiems valia da veikia atsižvelgdami į atsto valdžia keturiolika
paskyrė
Savininkas,
Rasto dalimis į grekų kalbą ir
Atleidimo kopijos turi būti
ryti sumanymus, tai tegul bus vaujamų pažiūras, todėl labai delegatų taikos konferencijom
pavadino Basileion; tai reiš pilnos ir nieko nepraleista nei
CHAS. GODLESKI,
valia prie vieniolikos pridėti svarbu, kad Amerikos visuo Valdemaras, Klimas, Galvakia karalių.
kas rašyta ar spausdinta ant Lietuviškos Kolonijos Direktorius
dvyliktąjį: tautos darbe lai menę su Lietuvos" klausimu nauskis, Naruševičius, Yčas
Abidvi Samuelio knygos ar originalo dokumento. Neužilgo 903 Peoples Gas Bldg.,
kykimės tvarkos nors truput}. supažindinti ir gauti jų pri jau čia. Amerikos lietuviams
Chicago, 111.
ba pirmoji ir antroji karalių
Birm trijų savaičių mųs jautimą Lietuvos nepriklauso užleidžiamą keturios vietos. knyga, yra vieno žmogaus ra rekrutavimo viršininkams bus
tautos politikos vedėjai taip mybei. Tuomi tai Lietuvių at Norus jau čia. Tuojaus siųs šytos ir yra vienas veikalas. pasiųsta blankos, tinkančios
PRANEŠIMAS
garsiai reikalavo kariuome stovybė VVashingtone rūpina kite kitus tris atstovus, kurie Tiktai tie žydai, kurie pir kopijoms.
Užmokėkite taxus
Pinigyno Sekretorius Glass
gerai anglų kalbą vartoja.
nės, kad metę kitus užsiėmi si.
miausiai vertė Šventraštį į
KIMBARK STATE BANKE
Delegacija Paryžiuje reika žydų kalbą, padalino šitą vei išleido padavadijimus del ap Sub-Station County Treasurer
mus pradėjome visomis jiegoAtsiekiinui šio tikslo naudo lauja stenografių.
saugos. Visi kareiviai ir juri
Tuojaus kalą į dvi dali.
mis rengti kariuomenę. Per
108th ir Michigan Ave.
jama
įvairiausi
budai;
ne
vien
ninkai,
kurie
turi
karės
ap
prisiųskite bent tris su maši
dvi savaiti padarėme ką galė
Už patarnavimą užmokesčio
Kaikurie mintijo, Talmudas
tik
talpinant
straipsnius
sve
saugą,
turi
tiesos
ją
pervesti
nomis ir reikalingais daiktais. tų ir tvirtina, ka<Į šitą veikalą
jome, bet kariuomenės organi
neimame.
Žmogus savo mintis išreiš
timtaučių
laikraščiuose
ir
žur
Lietuvos vaklžia tuojaus •rei parašė pats Samuelis. Bet tai į valdžios gyvybės apsaugą ir
zavimo neužbaigėme. Tik štai
kia žodžiais ir darbais. Kada
kitas įsakymas: mobilizuoti naluose, laikant paskaitas ir kalauja stenografių, anglų4 kal netiesa, nes jame yra aprašyta gali pasirinkti tokią apsaugą,
darbai Tviskia vienas, o žo
šešiasdešimts tūkstančių do- siuntinėjant laiškus, bet taipgi bos mokytojų ir gydytojų. Pa daigtų įvykusių po Samuelio kokia jiems geriausiai tinka,
džiai priešingas to paties žmo
lieriu reklamai ir surinkti mi išleista anglų kalboje keletas tariame jums organizuoti Rau mirties. Dėlto buvo sakančių, k. a. ant viso gyvenimo, dvi
gaus mintis, tada aišku, kad
lijoną parašų po peticija. Pe brošiūrėlių: septyni tūkstan donojo Kryžiaus vienatas ir kad tos knygos užbaiga pridė dešimt ar trisdešimt' metų iš
esama melo arba žodžiuose ar
Nekartą J ų s savo balsais
čiai *' memorandumo'' arba tuojaus minėtą štabą savo lė
mokėjimo, dvidešimt ar trisde
ticijos
teksto
žmonės
jau
rei
ta
keno
nors
vėliaus
kaip
Joba darbuose.
,,
Case for Inde- šomis siųskite Lietuvon. Lie
šimt
metų
"endow^ncnt
arba spręsite, kokia turės būti Lie
kalauja, o mes jos neturime, "Lithuania's
zuės
knygos
užbaiga,
arba
kaip
,,
,
Tautininku liberalų laikraš
tuva ateityje. K a d gerai nu
f jo vieta, mus tautos politi pendence, parašė kun. Žilius tuva atsišaukia į Amerikos lie galas Penktosios Maižiešiaus ant "cndo\vmento' išmokama
čiai ir veikėjai paskutiniais
spręstumėte, kviečiame ingyti
kos vedėjai atsiunčia mums ir inžin. Norus. Pusė tų kny tuvius, kad jie dirbtų santai knygos. Tečiaus ir tat yra ne- sulaukus šešias-dešimts dvie
laikais šaukte šaukė lietuviu
knygą
telegramas su pustuziniu kitu gučių jau išsiuntinėta. Penki koje ir padvigubintų savo pa taip, nes iš kalbos ir sustaty jų metų.
vienybės. Mes beveik įtikėjo
tūkstančiai "Lithuania, facts stangas jai nepriklausomybę
Sekretorius (Jlass sako, jog
sumanymu.
mo
inatvti,
kad
abi
Samuelio
me, kad jie tos vienybės ištiesupporti ng her c luini for re- užtikrinti. Jūsų broliai Lietu
sąlygos yra taip lengvios Ir
I r vėl mes užsidegsime tais
knygos
nuo
pradžios
iki
gului
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys.
sų nori. Neišrodinėjonit' ju
establishment as an indepen- voje savo krauju moka už
vertė
taip
nepaprasta,
jog
visi
naujais sumanymais, ir vėt
yra sustatytos' vieno žmogaus.
klaidu, nesipriešinome pavojin
Kaina 25c.
dent nation",
parašė l)r. laisvę, jus privalote jiems pa
v.
mesime darbus nepabaigę, jo
Samuelio
vardas
tani
veikalui
giems ju sumanymams, davėBielskis. Šios brošiūrėlės be- gelbėti.
Kreipkitės šiuo adresu:
duotas dėlto, kad pradžioje Teisės, kol viskas išsipildys".
mės įtraukti į abejotinus dar kių pasekmių nepasiekę. Gau yeik visi penki tūkstančiai jau
DRAUGAS PUB. CO.,
daugiausiai kalbama apie Sam (Mat. 5, 18) Teisės vardu V.
bus, nors tie trukdė mus pra siai dygstantieji nauji suma išsiuntinėta. Taipgi išleista
Profesoriaus
Valdemaro
1800 West 46th Street,
Jėzus vadino Šventąjį Raštą.
dėtas rimtus ir reikalingus* už nymai išverčia i»š šaknų pra du tūkstančiai "Sidelights on kablegramoje nurodytais rei uelį.
Chicago. 111.
dėjusius dygti pirmesniuosius.
Sunku
yra
tikrai
įspėti
lai
siėmimus.
Life in Lithuania". Šios irgi kalais Tarybų Pild. Komite
Tokiu būdu mes tik daugina
..—:•
ką, kada tas veikalas tapo pa
Tik štai liberalu tautininku
beveik visos išsiuntinėtos. Da tas jau rūpinasi. Kas link
me savo tautos dirvoje suma
rašytas, bet išrodo, kad tat
organas ''Tėvynė'" X. 13 iiA
bar tik ka gauta iš spaudos Raudonojo Kryžiaus, šiuomi
nymų mėšlą, o vaikių kaip nė
įvyko trumpai po Saliamono
vėl pokštelėjo mus atstovams
dešimts
tūkstančių
kopijų kreipiamės į visas lietuvių
ra, taip nėra.
mirties.
Lietuvos žemiapio ir jau siun kolonijas, prašydami, jei kas
per galvą. J i s neturi už ką
^Ins žmonės trokšta laisvės,
9 Klausimas.
Kas ir kada
tinėjama.
juos papeikti, net'ormuluoja
žino
kokios
lietuvaitės
randaduoda daug aukų, nesigaili
parašė Pirmą ir Antrą kara
nei vieno apčiuopiamo apkal
si
Amerikos
Raudonajame
Visos
knygutės
yra
siunčia
darbo, bet tie, kurie tautos dar
lių knygasf
tinimo, ale išvadina juos po
Kryžiuje
Europoje,
mums
mos:
1)
visiems
žymesniems
bą veda, steF)ėtinai apseina.
Atsakymus.
Tos knygos,
naičiais, drįsta rašyti buk jie
pranešti jų tenai adresus. Iš
su kapitalu $100,0(X).00 ir gavo valdišką earterį ColumKas žin, apr nereiks mums asmenims ir valdininkams Akurias
protestantai
ir
tamista
kenkia Lietuvai, kuomet jie
esančiųjų
Europoje
lengviau
merikoje; 2) į visų universite
bus mieste, Ohio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
revoliucijos t!
vadinate
pirma
ir
antra
kara
kuodaugiausiai naudingai pa
ir
pigiau
bus
suorganizuoti.
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
tų, didesnių kolegijų ir šiaip
sidarbavo. Tokiais nedorais
Rašykite mums apie tai šiuo lių knyga, senovėje vadinda
kėtus (až šėrus) pinigus aiškiai permatomas, nes vos tik
TURĖJO DIDELĖS VERTĖS didesnių institutų knygynus;
pliauškalais laikraštis "Tėvy
ši Bendrovė susitvėrė, o užsakymų (darbų) jau turi už
3) į visus didesnius viešus antrašu: 703—lot h St. N. % vosi trečiąja ir ketvirtąja ka
TU»TŲ.
ralių knyga. Taip jos tebesinė* parodo, kad liberali; tau
500,000 dol. ir tie užsakymai be perstojimo plaukte-plau(public) knygynus; 4) žy VVashington. I). C.
kia. Valdyboj yra visi speeijalistai-žinovai ir geri lie
tininku šauksmai i vienvbe v- Bet mirdamas paliko vos $11. mesniems laikraščiams ir žur
Šiomis dienomis žydų laik vadina ir dabar grekų kalboje
tu viai-katalikai. Pasiskutoinkit pirkti šėrus, kurių kai
ir seniausiame lotvniškame
ra veidmainingi.
raštyje
"
B
u
n
d
"
pasirodė
pra
nalams
Amerikoje.
Taipgi
apie
Philadelphia, Pa., kovo 28.—
na 25 dol. už vieną. Calima pirkti nemažiau kaip du šėvertime.
Čia vargingai
gyvendamas tūkstantis visų brošiūrėlių iš nešimas, buk Lietuvos atsto
rtt, įmokant 10 dalį jų vertės. (Galima užmokėti ir Li
Pradžioje tiedvi knygos bu
vai apleidę taikos konferenci
mirė William Allen Cunning- siųsta Europon;
berty Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai ir no
vo
vienu
veikalu.
Tik
žydai
ją.
Iš
prof.
Valdemaro
kaham, dailės kritikas, rašėjas
rintieji to amato mokinties lietuviai. Visokiais reikalais
Keletas institutų surengė
Balandžio mėnuo jau pra ir keliauninkais. Mirė jis praei
blegramos matome kokie atsto vertusiejį Šventraštį į grekų
kreipkitės:
Valdyba.
prelekcijas
apie
mažąsias
kalbą
prieš
Kristui
užginisidėjo, o dvylikta jo diena tu to sausio 3 dieną
vai
tenai
randasi,
todėl
bene
bėdinųjų gautas, taipgi ir apie Lietuvą;
rime parodyti milijoną para- žmonių prieglaudoje.
bus tik, kad Daujotas, Ališaus siant padalino tą veikalą į
tam
reikalui
aprūpinta
jiems
dvi knygi. Abiejose aprašyta
Įų. To uždavinio nevalia mums
Tuo tarpu niiręs turėjo užtektinai medegos. Clevelan- kas, Semaško ir Rosenbaum
užmiršti.
6 3 0 7 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.
.
Lietuvon sugrįžo, nes jie ne žydų tautos istorija nuo Sa
brangių paveikslų rinkinį, ver do (Ohio) miesto
valdžia
Apsvarstyk i me apsileidimo tės kelių šimtų tūkstančių dotaikos
konferencijon
buvo liamono laikij iki Babilono ne
pasekmes.Jei nesurinksime mi- 1 i erių. Mirdamas* gi paliko vos išleido keletą brošiūrėlių apie siųsti, bet tik šiaip į nekurias laisvei.
nekurias tautas; brošiūrėlę aTabnudas sako, kad
tąs
.Ujono parašą, visa tautos ne- $11.
valstijas Lietuvai paramą iš
I
prigulmybė tą skaudžiai at J a m už vieną Rubenso pieštą pie lietuvius parūpinti pavedė gauti.
, dvi knygas parašė pranašas
vienam universiteto profeso
Jeremijas. ' Nors nėra tikros
jaus.
paveikslą buvo siūloma $100,Egz. Komit. Informacijos
riui;
čia
irgi
užtektinai
mede
žinios, bet yra ženklų duo
Savaitė praėjo nuo uiųs 000. Bet jis nepardavė. TaipBiuras.
gos
parupinom.
dančių spėti, kad tikrai tas
pirmutinio straipsnio apie tai, pat nepardavė vieno RebrandTurime gera išteklių šių knygų:
Veikimas Amerikoje, kad
pranašas padarė ištraukas iš
bet neteko matyti didelio su tp paveikslo, už kurį buvo' siū
30c
PASIBAIGĖ STREIKAS.
čioniksčių žmonių prijautimą
kitų jau žuvusių veikalų, ypač 1. A p i e K a t a l i k ų T i k y b o s T i k r y b e
bruzdimo. Nejaugi mes būtume loma $40,000.
15c.
išgauti, svarstyta paskutinia
iš Saliamono karaliaus met 2. Patarmės Moterims
apsileidėliai?!
3. Krikščionybė ir Moteris
;
5c
me
Tarybų
Pild.
Komiteto
su
Copenhagen,
kovo
31.
—
Ge
raščių,
iš
Izraeliaus
karalių
Reikia kad visi lietuviai kuoRED. ATSAKYMAI.
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo ...'
20c
važiavime. Apie tarimus šia ležinkeliečių streikas vokiečių Metraščių ir iš Judėjos Kara 5. Girtuoklio Išpažintis
greiėiausiai susitartu", kaip jie
'.
20c
J.
A.
P.
(Chicagoje)
Pirm
Austrijoj
jau
pasibaigęs,
anot
me
pranešime
placiaus
nerašy
lių
Metraščių.
tą uždavinį išpildys.
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
pranešimo
iš
Vienuos.
Praė
sime,
nes
posėdžių
protokolų
talpinant
žinutę
apie
jaunikaiKaikurie laikraščiai teisinbai lengva sulošti
5c.
Bendras paaiškinimas. Šven
U iu
jo
bado
grūmojimas
Viennai
gai rašo, kad atidėtume visus - vakarą, mes norėtume pa išsiuntinėjom visiems laikraš
8c.
tojo Rašto vertė nepriklauso 7. Marksas Antrasis
5c.
kitus pradėtus darbus, o už- kalbėti su to vakaro rengėjais čiams ir tikimės, kad bus at ir kitiems Austrijos miestams. nuo žmogaus, parašiusio vie 8. Ara yra Dievas!
i
5c
siimtiuue vien šituomi. Išeina, ir vielos Lab. Są-jos kuopos spausdintas.
ną a r kitą jo dalį, o nuo Dievo, 9. Giordano Bruno
; . . 5c.
kad ir kariuomenės organiza viršininkais. Prašome pranešti
Atėjo pranešimas iš Pary 20 SINNFEINERIŲ PABĖGO kuris davė raštininkui įkvėpi 10. Koperninkas ir Galilėjus
*.
5c
16 KALĖJIMO.
vimas, ir drabužių
rinkimas mums jų vardus ir pavardes. žiaus, kad "Lietuvos valdžia
mą. Nors tat nežinome kas ir 11. I socijalistų rojų
,
5c
nėra taip svarbus šioje valan
kada kokią knygą parašė, bet 12 Socijalistų norai ir darbai
sudarė prekybos sutartis su
13. Revoliucijonierių tarpe
5c
PRANEŠIMAS
doje, kaip tas didysis šių-die
Anglija. Pagal šias sutartis
Dnblin, kovo 31.—Iš Moimt iš V- Jėzaus apreiškimo žino 14. Apie Apšvietą
25c
Užmokėkite taxus
nų uždavinys.
Lietuva gaus paskolą daiktais Joy kalėjimo pabėgo 20 sinn- me, kad tos visos knygos yra 15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimai
KIMBARK STATE BANKE
šventos. Apie jas Išganytojas
Įtempkime visas jiegas, su Sub-Station County Treasurer kelių milijonų frankų vertės. f emerių.
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
pasakė: "Dangus ir žemė iš
Kauno pranešimas skelbia, kad
naudokime visas priemones,
108th ir Michigan Ave.
CHICAGO, IĮA.
kad tik išpildytume tą ko iš Už patarnavimą užmokesčio Amerikos misija tiri nė ja mais PIRKITE KARĖS TAUPY nyks, o nei viena jota ir nei 1800 WBST ±6-th STRKET,
to klausima Lietuvoje. Kpvo MO S 3 N K U 5 U U S (W.8.S.). vienas ženklelis neišnyks ir ( • • • • • • s f l l l l l l l l l
mųs laukiama ir reikalaujama.
neimame.

"DRAUGAS"

G. F. SANBORN

Liūdna Tikrybe.

* LIETUVOS
PILIEČIAI IR PILIETĖS!

"APE APŠVIETI"

Temykit!

Jau susivtvere ir pasekmingai veikia Lietuviška
Namu Statymo Bendrovė,

Rinkime Parašus.

T h e Lithuanian Building Co.
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Knygų Mylėtoja ir Skaitytoju Domai

IIIHI1H

Trmadienis, Balandis 2, 191?

DRSŪBAS

u i , r nmmin-i,
. „ jąg
•
•
• •
BOB9
— - * BUSIANMO CENZO REIKA rus didelį miestą, išeis apie

••OMU

»—*

LAIS

Lietuviai Amerikoje.

I » » I p

Geriausių pasekmių
I prakilniame
nvalrilninma darbe.
.lorL.

Kas Geriau?

ir kitus f tikalus apmokės pati
valdžia.

»

Taisyklės paskiriant cenao
snpsrvisorius.

"»•»•»»—»*» • « » • » « « >

BRADDOCK, PA.

$1,700 ar $1,800. Bartininkams

tame
Kovo 3 d. Prezidentas pat
virtino akte rengimui keturio
liktojo ir kitų ateinančių deSimtmetinių cenzų. Iki enumereijai, kuri bus sausio mėnesį,
1920 m. teliko mažiau kai de
šimt mėnesių, ir cenzo biuras
dabar svarsto parinkimą ir
paskirimą supervizorių, kurių
bus nedaugiau kai 400, bet jie
turės savo žinioje apie 90,000 enumeratorių. Supervi
zorių distriktai, išskiriant di
džiuosius miestus, turės tuos
pačius rubežius, kaip ir kon
gresų distriktai. Pagal įstaty
mus,
supervizoriai skiriami
Komercijos Sekretoriaus, bet
juos rekomanduoja cenzo di
rektorius.

Ar mokėti randą visada ir nieko
neturėti? Ar turėti aavo locną gražų
namų, kuris pats iš randų išsimokės.
Visi kandidatai į supervizo- Parsiduoda visai naujas mūrinis
namas $1,000. Pigiau negu jis kašta
rine turi siųsti savo aplikaci vo pabudavoti; 2-jų augštų po 5 di
delius kambarius, su "Sun Parlora,'*.
jas Director of Census, Wash- su
elektriką, gazu> baltoms sinkoms
ir
maudynėmis,
su visais augštos kleington, D. C.
sos įtaisymais, su gerais porčiai ir su
dideliu plačiu lotu 30x126 pėdas. Na
STATEMENT OF THE OtTNER- mas labai Šviesus iš abiejų pusių ir
aplinkui apsibudavota puikiais na
SHIP, MANAGEMENT, CHtCLmais. Randasi tarpe lietuvių. Norin
LATION, ETC., REQUIRED
tieji
puikaus namo greitai atsišauki
BY THB ACT OF CONte
ir
galite nupirkti pigiai ir užteks
RESS OF AUGUST
$500
Jmokėjimui,
o likusius randos iš
24th, m a .
mokės.
Of Draugas—Lithuanian Daily Fricnd
puUished Daily at Chicago, Illinois,
for April 1. 1919. State of Illinois, LIBERTY LAND & INVBST-

a

įj^'mm

ALEX. MASALSKIS
GRABORILS
Lietuvis
graborius. Atlie
ka v i s o k i a s
laidotuvės ko*
pigiausiai. Tu
riu savo karabonus ir auto
mobilius.

•otai»^»»»»^i^»i^^»

•»•»,

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiesty j :
69 W. WASHINGTON STREET
Kambaris 609
Tel. Central 5478
Ofisas ant Bridgeporto
3208 SO. MORGAN STREET
Tel. Tards 730
Gyeenimas, 812 W. 88*d St.
Tel. Yards 4681

Mūsų kolonijos lietuviai ne
Genys.
Idtk kad nemiega ir darbuo
Taipgi didės
ne dalj grabių
jasi, bet yra susipratę ir
ATHOL, MASS.
patys dirbame.
greitai pažįsta kas yra gera
~«
ir kas bloga. Mūsų bolševi
Kovo 23 d. Tautos Fondo
3307 AUBURN AVE.
Phone Drover 4189
kai irgi nemiega, bet jų dar 12 skyr., sykiu ir L. D. Sąjun
8——
bai išeina ant nenaudos jiems gos 4 kuopa, laikė susirinkime..
patiems, o tėvynei neša blėdi. Tame susirinkime daug svar
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gounty of Cook.
Telefonas McKinley 6764
MENT CO.,
Kuomet kovo 9 d. katalikai inu dalykų pranešė gerb, kun.
Before rae, a Notary Public in and
G
Y
D
O VISOKIAS U G A S
Chicago, UI.
for the State and county aforesaid, 3301 S. Halstcd St.
rengė prakalbas Lietuvos lai Petraitis, A. L. Tarvbos na3457 South Western Boulevard
personaUy appeared Vincent Kulikaus
Klauskite
J.
Sinkaus.
Kampas W. 3 5-tos gatvės
svės reikalais, mušą bolševi rys.
kas, who, having been dūly sworn
J o kalba ir papasakoji
aceording to law, depojses and says
kai norėjo užbėgti tam dar mai buvo indomųs. Paskui kle
that h e s i s the Business Manager of
the
Draugas, and that th© following
Dr. A. R. Blumenthal D.DJ
bui ir sulaikyti žmones, kad bonas pakvietė pakalbėti J.
PATRŪKIMAS UŽMUŠA
is, to the best of his knowledge and
AKIU SPECI.IALI6TAS
neitų į prakalbas. Jie dar Oėieką, Suv. Valst. kareivį, ne
belief, a true statement of the owner7,000 PER METUS.
«
Patarimas Dykai
ship, nianagement and circulation,
iš vakaro ir ant
rytojaus senai sugrįžusi iš Prancūzijos-.
P. J . 0'REILLY &
Septyni tūkstančiai kiekvieną metą
ete, of the aforesaid publication for
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
yra
paguldomi
su
certifikatais
pažy
the date shown in the above caption,
išmėtė plekatus, kuriuose buvo Kareivis trumpai, bet indomiai
A. N. MASULIS
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
reąuired by the Act of August 24th, mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
REAL
—
ESTATE — LOAN8
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
visaip išniekintas
katalikų papasakojo savo patyrimus
1912, embodied in section 443, Postai tat kad neprisižiurėjo save kaip rei
—
INSURANCE
Telefonas Yards 4317
kia.
Ką tu darai šiandieną.
Ar ir
Ar
norėte
gyventi gražiose vie
I.aws
and
Regulations,
printed
on
the
Tautos Fondas ir liberalų Ne- mūšio laukuose ir visas karės
tu neatkreipi domos i tai ir neužsi
Telefonas Boulevard 6487
tose. Mes turim Pigių ir gražiu
reverse of this form, to wit:
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji
namų del pardavimo.
Kadangi laikas
prigulmybės Fondas.
Pleka- baisenybes,
1. That the names and addresses of diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo.
the publisher, editor, managing editor, bės, tai taip kaip ramstis prieš grtp93 and Kcdrie Ave. N. W. Cotuose bu-vo padėta: "Šalin tki buvo trumpas, tai kareivis ža
vančtą sieną.
Tas suveržimas ne
and business managers are:
Instrukcijos direktoriams.
ner Chicago, 111.
Publisher: Draugas Publishing Co., leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti
fondai, teneskriaudžia žmo- dėjo kita, syk daugiau papa
Ž
ir tavo muskulos silpnėja.
1800 R. 4«th St., Chicago, 111.
Komercijos
Sekretorius
in>>
sakoti.
mų. Matote, mūsų "geradaEditor: Rev. Francis Bučys, 1800 W. » Bet yra kitas dalykas, kurj tapo
46th
St., Chicago, 111.
davė cenzo direktoriui sekan
nesenai išrastas, kuris tave PALIUObolševikai, kati j many.
w*> » » » • » » » » • * » » • • » » • • • • »
riai
::
Po kalbų prasidėjo pasitaSUOS ir kuri tu gali turėti savo na
Managing Editor: None.
čias
instrukcijas,
kurių
jis
turi
3109
So.
Morgan
Street
muose.
Tai
yra
PLAPOA
metoaa,
Business Manager: Vincent Kuli
tų, tai kaž ka padarytų, kad r i mai, kaip prisirengti
prie
CHICAGO, IIAMNOIS
kauskas, 1800 W. 46th S t , Chicago, 111. kuri tau pagelbės tuojaus.
prisilaikyti,
renkant
superviTelefonas
Yards 5032
Lietuvą prapuldyti.
Bet |, j n k i m o parašų balandžio 12 d.
2. That the owners are:
.PLAPOA PADUŠKAITE
kuomet
•
Gydytojas, Chirnrgas,
zorius.
Rev. M. Kruszas, Rev. Ig. Albovicz, pridėta prie kūno niekuomet nenus
nelaimė, kad jų balso niekas Po daug kalbų-inešimų nutar
Vatandos:
—
8
iki
ii
iš
ryto;
Congregation of Marian* Pathers at links nuo tos vietos.
1920 So. Halsted St., Chicago,
5 !• u pietų iki 8 vak. Nedėlio- j
"Sutinkant su užtikrinimu, Chicago, III., etc. Many others.
neklausė. Į prakalbas priėjo ta išrinkti po du vyru del kožIšmokite kaip vartoti gamtos Įtai
Kalba lietuviškai, latviškai
mis
nuo
5
iki
3
vai.
vakare.
3. That the known bondholders, sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo.
pilna svetainė žmonių. Kal nos gatvės, kurie lankysis po kurį aš suteikiau Prezidentui mortgagees,
ir rusiškai.
i • » mį
^mmm^^mmmmm^mmt
and other security hold- Prisiųskite savo vardą j Plapoa Co.,
Valandos: 14—lt. rytą; 6—9
bėjo gerb. kun. S. Čepananis, namus ir rinks parašus. Čia savo laiške, 3 d. kovos*, jus ma ers owing or holding 1 per cent or Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi
vakare.
ZtoL Cmatd 4M1 •
niore of totai amount of bonds, mort- DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
lonėsite sekti sekančias ins gages,
iš Hoinestead, Pa.
Kalbėto pat išrinkta 24 žmonės.
sas pilnas informacijas.
or other seru rities are:
Intertype Corporation, Brooklyn, N.
jas labai puikiai papasakojo
Paskui buvo skaitymas laiš- trukcijas, paskiriant supervi- Y.
HĮHIlimillllllllClilI lllllllHllilIlIlIKIIIIIISi
LIETUVIS
apie Lietuvos padėjimą ir a kų-atsišaukimų iš Tautos Fon zorius keturioliktajam Suv. Rev. M. Kruszas, Chicago, 111.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4. That the two paragraphs next
teitį.
Prakalba žmonėms la do Centro. Visi laiškai priim Valstijų cenzui.
Mrs. B. PALUBINSKIENĖ
1768 W. 47th St., Chicago, 111.
above, giving the names of the owners,
Ofiso Telefonas Boulevard 169
bai patiko. Be to buvo dar ti. Atsišaukimas kaslink tvė
REGISTRUOTA
Supervizoriai turės laikyti stockholders, and security holders, if
Namų Tel. Seeley 420
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS =
AKI)
Š
E
R
K
A
any, contain not only the list of stock
deklenmeiju i i dainų.
4712 So. Ashland Ave.
E
kvotimus,
kurių
rekordai
bus
holders and security holders as they
Turiu
patyrim
rimo
Raudonojo
Kryžiaus
Phone
Drover
7042
^
noterų
ligose
Visi yra labai dėkingi p. (Jra skyrių prie Tautos Fondo, vė pataikomi. Be to, kiekvienas anpeur upon the books of the comCicero office
r
tfano
patariavl
pany but also, in cases where the
» i i . » » . . » » . . . . « f/Įf
4847 W. 14th St.
=
nas
užganėdinsi
jauskui iš* Pittsburgbo už pa laus laiko dėlei tapo atidėtas turi būti gerai išklausinėja- stockholder or security holder appears
Phone Cicero SO
S
•Kiekvieną mote-f
the books of the company as
§
Rezidencija RS30 W. 6«th St. =
rj.
Suteikiu ro-v
dai navimų.
Po to .buvo rin sekančiam susirinkimui,
mas ypatiškai apie jo kvali upon
trustee or in any other fidueiary rePhone Prospect 8585
=
dą dykai kiek4
lation, the name of the person or Cor
kimas aukų Lietuvos laisvės
fikacijas:
Tie
išklausinėjimo
vienai.
Atsišau
Ant galo kun. Petraitis ra
Praktikuoja 27 metai
4niiiiiiin!iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinH§
poration for whom such trustee is
kite:
n-ikalams. Aukojo sekantie- bino jaunuolius rašyties į Lie rekordai taip-pat bus palaiko acting. is given: also that the said two
Ofisas
3148
So.
Morgan
St.
1843 So.
Kertė 32-ro St., Chicago, UI.
paragraphs
contain
statements
em49th Avenue,
Ji:
tuvos kariuomene.
Liuosno- mi.
SPECIJALISTAS
bracing uffianfs full knovvledge and
Cicero, 111..
Moteriškų,
Vyriškų, taipgi chro
belief as to the cireumstances and conTel. Drover 7042
V. Aliaska*
$.")(). 00 riu tame susirinkime radosi,
Telefonas
niškų
ligų.
Nuskirimas.
ditions under v hich stockholders
Cicero 3111
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
and security hold **s who do not
M. Vitkus
$50.00 rods, 20. (J ai ima tikėties, kad
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6
V M i t^e boo! * of the com
"Nuskiriant tuos, kurie iš appear
nemažas
M. Vitartas
25,00 Atholyj susidarys
pany as trustees. hold stock and »eiki 8 valandai vakare.
LIETUVIS DENTISTAS
eurities
in
a
capacity
other
than
that
laikys
kvotimus
ir
išklausinė
Nedėliomis
nuo
9
iki
2
po
piet.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ap. Jurėnas
10.0U i būrelis liuosnorių
kareivių.
of a bona fide owner; and this affiant
Telefonas
Yards
887
Nedėliomis pagal sutarimą
Po 5 dol.: J. Žogelis, P. Na kurie, sykiu su kitais, eis gin jimą apie kvalifikacijas, pir- has no reason to believc that any other
4712 SO. ASHLAND AVENUB
association, or Corporation
minybė privalo būti duodama person,
vakas, V. Pampi kas, A. Pam- ti tėvyne nuo priešų.
\ arti 47-tos Gatvės.
has any interest direct or indirect in
Mokinama: angliškos ir lietuviš
said stock, bonds, or other secuPo šito turėjo įvykti L. D. tiems, kurie turi ekzekutyvius, the
pikiene, kun. J. Abromaitis,
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- llesid. 933 So. Asrland Blv. Chicago
rities than as KO stated by him.
tės, stenografuos, typewriting, pirkSąjungos susirinkimas, bet ka administratyvius, statistikos ir
J. Alksnis.
Ę
5. That the average number of co- lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
Telefonas Haymarket 3544
y^
^
•#
pies of each lssue of this publication abeluos istorijos, geografijos, politlskaitliavimo
prityrimų
ir
dangi
jau
buvo
vėlus
laikas,
Po 2 dol.: O. Vitartienė, S.
sold or distributed. through the inails kinės ekonomijos pilietystės, dailiaJ0SEPH C. VV0L0N
tiems,
kurie
y
r
a
buvę
admi
tai
žmonės
pradėjo
nerimti.
or otherwise, to paid subseribers dur- rašyatėa
Pridis. 1). Skudžiukė $1.5U.
%
the six tnonths preceding the date
Lietuvis Advokatas
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik.
Geriau butų, kad susirinkimus nistratoriais, jei su tuo jie ing
shown
above
is
13,430.
Rusas gydytojas ir chirurgas
Po 1 dol.: J. Lukošius, 1).
20 SO. LA SALLE STREET
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30
turės ir kitas reikalingąsias
V. Kulikauskas, Mgr.
laikytų
kožna
draugija
ski
Gyveninio Tel. Humboldt 97
Spccijalistas Moteriškų, Vyriškų
Petraitis, J, Šaparauekas, V.
3106 So. HaLsted S t .
Chicago, UI.
Sworn
to
and
subseribed
before
me
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Vaikų ir visų ihroniškų ligų
kvalifikacijas.
this 31st day of March. 1919.
Tautkienė, A. Kadzevičia, J. ri usn: ir tvarka butų geresnė
Tel. Rock\vell 6999
1
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
(Seal)
Erlmund D. Witkowski.
CHICAGO, ILL.
ir
daugiau
turėtų
laiko
pasi*
Prisirengk
pranešti
apie
Vaičius, A. Gailis, J . Balči(My commission cxpircs March,
Telefosas
Drover
96
03
••••
*
tai visiems kandidatams, kurie 1920).
konienė,
O. Povilaitis,
M. tarimams.
VALANDAS:
10—11
ryto
2—3
po
"
••
i •
i ,
atsišauks patys ar bus keno
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
Kumcikas, A. Bikinas, K. Ado
KG.
Paieškau savo Svogerio Juozapo
* . * » » » » » » » » » » » » » » » » » • mmm » ^ »}{
nors rekomenduojami.
Nei Kvietkaus paeinančio iš Kauno gub.,
maitis, J . Rumbutis, K. Bara
<?!illllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIHIIIll!f
Telefonas Pullman 60
Raseinių pav.
Amcrike U mėty.
vienas
kandidatas
neturi
būti
ROCKPORD,
ILL.
nauskas, A. Tamošauskas, K.
DR. W. A. MAJ0R
Girdėjau, kad gyvena Nevv l'orke. Tu
nuskirtas, jei negali išlaikyti riu labai svarbų reikalą. Meldžiu at
Bratašas, A. Lesukis, J . Nau
GYDYTOJAS IR
sišaukti sekančiu adresu:
CHIRURGAS
kvotimų
ir
ypatiškų
išklausi
L. Vyčių 83 kp. jaunimas
jokas, K. Lukšas, L. Kontri
VYRIŠKŲ DRAPANŲ
Jonas Vaitiekus.
Ofisas 11710 Michigan A v e
4544 So. Wood S t ,
Chicago, 111.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki!
mas, T. Diškevičia, J . Alins- veikia, tik apie jų veikime į nėjimų.
BARGENAS
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare* J
Parsiduoda 3 kambarių rakandai
kas, V. Alinskas, J . Vinciunas, laikraščius niekas nieko nepc" A š prašau, kad jus pra
Naujamadiniai, daryti ant už
Į Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
greit ir pigiai; tiktai 8 mėnesiai kaip
sakymo siutai ir overkotai, ver
A. Alinskiutė.
Smulkių au rašo.
šytumėte Civilių Darbų Komi vartoti. Priežastis pardavimo savinin
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. Ir $25.
miestų.
Kovo 23 d. buvo surengė sijos prirengti
kų $9.05. Viso $204.55.
kvotimams kus išvažiuoja ;J.kitų.
K.,
Naujai daryti gatavi nuo $16
4
S m e t o n o s gerai pritaikinti akiniai
prakalbas Lietuvos laisvės rei blankas arba, kad jie jas reng J 420 So. 48th Ct.,
Cicero, 111.
*mi*m ATvnii
iki
$35 siutai Ir orerkota). n u o
bus palengvinimu del Jūsų akių.
Vėliau aukojo dar: J. Če
$7.50
iki
$16
W U 4 ¥ % I » imk 1 U f l l i
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
kalais. Kalbėto jum buvo p. A. dami su jumis susineštų. J u s
Pilnas pasirinkimas kailinių
paitis 10 dol.
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
2 vartotos Si&ger paten masinos, gepamuštų overkotų.
Kačkus iš Chicagos, kuris priimkite Civilių Darbų Ko j Dr. D. J. BAGOČIUS
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
Po 5 dol.: A. Grigaitis, A.
riausiam
stovyj, viena Finisher ma*
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
Visai mažai vartoti siutai Ir
gražiai papasakojo apie bolše misijos patarnavimus šiame
Lietuvis Gydytojas ir
reikia
Jums
akinių.
Mano
15
metų
overkotai
vertės
nuo
$26
iki
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi butl
Baltašienė.
patyrimas priduos Jums geriausią
Chirurgas
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
vikų darbus Rusijoj, o taipgi ar kituos© dalykuose, kurie
parduoti tuojaus už prieinama kai
patarnavimą už prieinamą kainą
linės nuo $1.50 iki $4.60. Vaikų
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
Po 2 dol.: D. Stulpinas, J.
1
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima
net taip žemai net iki $6.00.
siutai nuo $3.00 iki $7.60. Vair apie Lietuvos laisve. Po jo jums galėtų padėti.
Rezidencija 10731 So. Michigan Av.
liaos
ir
kuporai,
ruplinskas.
pilną eilę visokios čeverykams skuroa.
Uoseland, 111.
4
prakalbos buvo renkamos au
JOHN
SMETANA
'Aš
nuoširdžiai
trokštu,
Telefonas
rezidencijos
ir
ofiso
ATDARA
KASDIENA
Po 1 dol.: St. Jokias, Lon»sPullman 342.
K. KAPLAN & ŠOKS,
kos.
Suaukota 31 dol. 37c. manau, kad ir jus to paties
Hodėliomis Ir vakarais.
Akių Specialistas
Lietvinas, J. Kentavičia.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; I po pietų
4608 So. Ashland Ave.,
Lietuvos laisvės reikalams. trokštate, kad tas cenzas bu
.iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
1801 S. Ashland Av. Chicaco
S.
GORDON,
Viso $27.00. Pridėjus pir
Egzaminas suteikiamas dykai.
Chicago, Illinois.
Visų
tii
aukotoji]
pava- tų . tobulumo ir greitumo pa { , * • »9» •iki* « 12.
i » ^ » <•! • » • ! • *^»^*» » ^ » «. ••IR
1415 S. Halsted St., Chicago, 111.
Kampas 18-tos gatvės.
miau suaukotus $204.55. Vi
Telefonas Yards 8404.
dės bus pagarsintos vėliau, gi- veikslu. Aflan nereikia nei sa
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos.
U*
so labo $231.55.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
pinigai įduoti Tautos Fondo kyti* j°8* n e i Tieno nei kito ne
Tėmykite j mano parašą.
Visi pinigai pasiųsti Tautos
sekretoriui.
atsieksime, jei supervizoriai
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 6
Fondo iždininkui.
Visiems
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
BRIGHTON PARKE.
nebus atydžiai parinkti, žiū
Paskui
p-nia
Gribienc
padcryto iki 12 valandai diena.
PAINTERI&-MALIORIUS
aukotojams, vardan tėvynės,
Puošiame namus iš lauko ir iš vi
11
rint i jų asmenų tinkamumų. daus. Darbus atliekame kuogeriausia
klemavo
eiles
ir
po
to
buvo
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
širdingai ačių. Tikiuosi, kad
ir
už
juos
gvarantuojame.
Sąlygos
Aš
pasitikiu
jumis,
kaipo
at
sas dalis Chicagos miesto.
lengvai prieinamos. Kreipkitės laišku
geraširdžiai
neatsisakys
ir sulošta vieno veiksmo komedi
sakančiam viršininkui prižiū arba ypatiškai. arba telefonu.
J. S. Ramačionis,
tolinus aukoti Tautos Fondan. ja "Čigonės atsilankymas'*,
Poška ir Paškauskas,
kurią sulošė M. Senkauskienė rėti ir net skirti pagal viršuti
M. Vitartas,
2611 W. 44th St., Chicago, m.
4432 So. Fairfield Avenue,
Mokykis Kirpimo ir Designing
Rozalijos rolėj ir ML Gribienė nės išvaizdos ir politikos re
T. F. 89 skyr. sekretorius.
Telefonas McKinley 276.
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalu
Chicago, UI.
vadovaujančiu
čigonės rolėj. Ant galo kvar komendacijų,
Naujenybės ir Įvairumai
Tcl. McKlnley 5948.
Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
tetas, po vadovystę p. J. Kai- faktorių turi būti tinkamumas
CLEVELAND, OHIO.
mas parodytus jus žinovų 4 trumpą
liukaičio, padainavo
kelete tam darbui".
Mūsų scenos nauji, gra
laiką.
dainelių ir su tuo vakaras p«Mes turime didžiausius ir geriau*
žus ir lengvi perstatymai.
Canzo direktorius 'Sekreto
Pasigirdus balsams kaip iš
sius
kirpimo designing ir siuvimo
sibaigė.
riaus paliepimus jau pradėjo Užlaikau Bicpresą. Kam reikalinga
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
Europos, taip ir iš Amerikos
Komedijos, Farsos, Gy
REIKALINGAS
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
atveiti anglių, arba malkų, ar persi
Vakaro - prakalbų vedėjum pildyti.
lietuvių, kad reikia lietuviams
Elektros varomos masine*- mūsų siuvenimo vaizdai, Dialogai,
kelti iš vienos vietos kiton, visiems
v
SAVININKAMS
buvo
p.
A.
Antanaitis.
vimob
skyriuose.
organizuoti Raudonoji; Kry
Supervizorių darbas užims patarnauju greitai ir pigiai. Reikale
Lietuvis7 kontraktorius. Dengiu viso
Monologai
ir
tt.
malonėkite kreiptis j mane.
Gyve
Vytis.
Jųs esate užkviečlami aplankyti ir
kius popierinius stogus ir taisau se
žiaus sesutes, Clevelaudo Tau
didesnę melų dalį ir prasidės nantieji toliau, malonėkite telefonuoti.
pamatyti
mūsų mokyklą bile laiku —
nus.
Dedu
rain
paipas,
dirbu
bloki
Reikalaukite kataliogo
to Fondo 22 skyrius pasirįžo
dieną
ir
vakarais
ir gauti specijalisapie
X
<i
liepos
šių
metų.
nius kaminus, dedu blekines lubas —
S. M. 6LA2AS.
PRANEŠIMAS
rašant
sekančiu
adresu:
kai
pigią
kainą.
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
Chicago, 111.
sutverti skvriu. Tam tikslui
Jiems bus mokama $1,500 ir 1007 So. Halstcd St.
Užmokėkite taxus
gus ir visokius blekiniua darbus.
Petrenos daromos pagal Jūsų niieTelefonas Canal 2452
jau liko išrinktas ii* komitetai?,
be
to
po
dolierį
nuo
kiekvieno
Darbus
užimu
visose
dalyse
Chi
rą
— bfle stailės arba dydžio, ir bi
J. V. KOVAS,
KIMBARK STATE BANKE
le
madų
knygos.
cagos.
Darbą,
atlieku
^atsakančiai
ir
kuris tų darbų varys. Tas ko Sub-Station County Treasurer tūkstančio arba didesnės tūk
duodu
gvarantijų.
Kam
tokls
žmo
21
Oongress
Ave.,
moteris prie namų dar
MASTER DESIGNING SCHOOL
mitetas stengsis sutraukti astančio dalis suskaitytų gy bo.Reikalinga
gus reikalingas, kreipkitės
Lengvas darbą* ir gera užmo
108th ir Michigan A ve.
J. F. Kasnicka, Perdėtinis
Waterbury, Conn.
Lithuanian Red Roofing Co., and
bejų lyčių asmenys su metiue l T i pataruavhn* užmokesčio ventojų. Visas mokesnis pap kestis; prie lietuviškos Šeimynos.
A. Jankauskas,
Sheet metai Works, 2106 W. 24th St., 11S N- La Salle gat., priee City HaOl
niokestuui 1 dol.
rasto diduino di*tril$te, išski- 1418 ę. Ftirfield Ave., (Sbicarvlll.
Atsižaukit ant 4 to augšto
ueųuajue.
Tel. Ganai 4802.
mmm

Dr.MsStupnicki!
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DR. LEO AVV0T1N
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Dr.M.T-StrikoFi8

I Dr. S. Naikelis f

Dr. G. M. GLASER

Dr. C. Z Vezelis

AMERIKOS LIE. MOKYKLA

-i

mmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

DR. A. A. ROTH,

SERGĖKITE SAVO AKIS.
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trečiadienis, Balandis 2, 1919

DfUUGAS

skaitlingą susirinkimą ir ramų
užsilaikymą.
Pranešė taipgi,
kad tą. vakarą, prisirašo 8 nau
ji nariai prie Labdaringosios
Sąjungos 4 kuopos.
KATALIKIŠKOS S V E N M S . Į ATKASĖ DU SENU KARS
IŠ T0V7N OF LAKE.
Broliai ir seses, lietuviai!
TU SU PALAIKAIS.
Katrie buvote tame vakare ir
Trečiadienis, Balandis 2 d.,
L. Vyčių Vakaras.
matėte to vakaro perstatymą,
Pranciškus Paulietis.
Spėjama, kad tai busią 1812 Nedėlioję, kovo 30 tl., Scbool kaip elgiamasi šiandien Kini
Ketvirtadienis, Balandis 3
Hali svetainėje, L. Vyčių 13 joj su vaikučiais.
metu aukos.
Panašiai
d. Ričardas, vyskupas.
kp. buvo surengus vakarų. yra ir pas visus netikėlius, ar
. Chicagoje
prailginamas Kuopos artistai atvaidino tri ba pagonis. Todėl, garbus
BUVO PARODAVIMAS SU Michigan boulvardas. Užva jų veiksmų komedija "Gyvi lietuviai! Labdaringoji Są
TANKOMIS.
Lošimas ge junga, vardan našlaičių, atsikar darbininkai ties Water Nabašninkai".
gatve bokazdami žemo užtiko rai pavyko. Lošimo labiau- sišaukia į visus lietuvius, kad
Parodavimą vedė kareiviai ve du senu, bet stipriu karstu. šiai atsižymėjo p. Al Panavas, mes nebūtume tokiais netikė
teranai.
Išėmė karstu ant paviršaus kuris senuko rolę lošė. Lošė liais, kad neduotnmėm auklėti
ir atvožė. Jš vieno ir iš kito ir kiti neblogai.
savo tautos našlaičius svetim
Žmonių buvo neperdaugiau- taučių Įstaigoms, dargi neka
Vakar Chicagoje buvo daug iškrito palaidotu žmonių kau
mdomybiu. Va kai- žmonės ne kolės. Tad išnaujo palaikai siai (Jai tani pakenkė pastu- talikiškoms. Todėl, spieskimės
tik pergyveno svarbius miesto sudėta i apipuvusius karstus mėjimas laikrodžių pirmyn ir visi prie Labdaringosios Są
valdininku rinkimus, bot tu- ir pavesta
vietos
istoriniu' nepagarsinimas plekatuose lai jungos ir statykime mušu
rojo progos pamatyti ir tan draugijai.
ko pradžios. Visgi kurie at našlaičiams prieglaudą.
ku pa rodą vi n i.-i.
Spėjama, jog tai ar tik nebus silankė į vakarą, tie paliko pil
Labdaringosios Są-gos kuo
Parodavimas ivvko t nojaus pora ai ik u iš 1S1L' metų. Tais nai užganėdinti.
pos randasi 'kaip Cliicagoj,
po pietų viduiniostyj iš Muni- metai* šioj vietoj, kur dabar
D. P.
taip ii- jos apielinkėse kožnoeipal prieplaukos. Aštuonioli stovi Oirieago, baltieji kolioje lietuvių parapijoj. Todėl,
I
š
NORTH
SIDES.
ka tanku pasirodė gatvėmis. nistai turėjo savo tvirtuma
visų. mūsų yra šventa prie
Slinko jos palengva kitos pas vardu IVarborn.
Lietuvos Vyčių 8 kuopos dermė rašytios prie Lab. Sąj.,
kui kitas.
Apylinkėse gyveno žiaurie neparastas judėjimas pasirodė nes tik tokiu būdu ištrauksim
J a s valdė kareiviai votora- ji indijonai. Šitie užpuolė tvir
pastaruoju laiku. Tą liudija savo našlaičius iš vargo.
nai. Kaip tankos, taip karei tumą ir išskerdė baltuosius
M. Misius.
rengimas ištisos eilės vakaru.
viai perniai matėsi su vokie gyventojus, net moteris ir
Pirmas iš jų bus "Genovai
čiai* Argonne miškuose, Pran vaikus, pasislėpusius tvirtu
tė", kuri bus pastatyta sceno
cūzijoj. Ten sekė baisios ko moje. Tvirtumos kareiviai pa
je nedėliojo, (i d. balandžio, Sv.
vos. Daugelis vokiečiu kulka- sidavė indijonams.
IŠ BRIDGEPORT0.
Mykolo j>arapijos svetainė,^,
8vai dzin lizdu sutruškinta su
Nuo t S:>2 metų pamesta re 1()44 AVabansia a ve.
tomis tankomis.
kordai, kur buvo palaidota
šiandie, t. y. balandžio 2 d. L.
Gerbiamieji,
northsidieoVJ
Paroda vimo priešakiu ėjo dalis tu .nelaimingu žmonių.
ir iš apielinkių, nepraleiskite' Vyčių 16 kuopos įvyks svarbus
jurininku benas. Važiavo d i
Tad ir nuomoniaujama, ar progos, atsilankykite pamaty mėnesinis susirinkimas. Visi kuo
pos nariai esate kviečiami susirink
delis papuoštas vežimas su tik nebus tu buvusiu skerdvti ši veikalą.
ti, nes turėsim pasitarti apie svar
nursėmis, su Raudonojo Kry nių aukos, kokios dabar at
Nors gavėnios laikas, bet bius dalykus.
žiaus organizacijos darbinin kasta.
žmonės nesėdi namie.
Jeigu
Susirinkimas Įvyks 8v. Jurgio
kėmis.
Karstai nepaprastai dideli, mos norengsim doru vakaru, parapijos svetainėje, 7:30 vai. va k.
Buvo ko pažiūrėti. Tai pa padaryti iš juodo riešuėio me
tai kiti mus išnaudos.
Vik.
raginimas žmonių prie patrijo- džio tašytų lentų. Tas medis
Taigi, vietoj eiti kur į ko
tizmo.
gali šimtus metu išbūti žemė ki " š i o ' \ atsilankykite į - šį
CICERO. TLI/.
Pergalės paskolos kampani je. Taip yra stiprus.
rengiamą vakarą; pamatysit
Vyčiu x usirhi k MM a s.
jos metu tos tankos dažniau
gražų perstatymą ir turėsite
pasirodys miesto gatvėse.
KOVA PRIEŠ FINANSINIUS naudą.
L Vyčiu 14-tą kuopa laikys
ŠARLATANUS.
Vyčiai rengdami šitą vaka mėnesinj susirinkimą seredoje baGAISRAS SUNAIKINO
rą stengiasi, kad atsilankiu halandžio 2 d., vakare, &v. Antano
svetainėje.
Susirinkimas
APARTAMENTINIUS
Illinois legislaturon tuo tikslu sieji- paliktų užganėdinti ir pa r.
Ims didelei svarbus, nes yra be
NAMUS.
paduotas bilius.
parodyt*}, kad pažangi no ja dai galės reikalų, ypae p'rieš vakare.
lėje.
Valdyba.
20 šeimynų laikinai neteko
Kuomet Illinois legislatura
Prasidės 7:.°>0 vai. vakare.
pastogės.
priims ir praves naujai paduo Jžanga pigi.
tą bilių, tuomet šioj valstijoj
A. Mureika,
Gaisras sunaikino aparta- nebus vietos visokios rūšies
L. Vyčių 5 kp. pirm.
Į
montinius namus ant kampo
Cottage (J rovė a ve. ir J)rexel finansiniams šarlatanams, ligIŠ DIEVO APVBIZDOS
prisidengu
boulv. 20 šeimvnn neteko šiol buvusiems
PARAPIJOS.
pastogės. Nuostoliai siekia a- siems, taip vadinamais, '*bli:>
pie 20 tūkstančių dol., nes a k y " įstatymais.
Mirė kovo 29 d., 1919 m.,
Kovo 16 d., 1919 m. LabdaU3
pardavinėjimą
žmonėms
kaitant žmonių mantos.
9 vai. vakare, ligonbutyj.
rngosios
Sąjungos
4
kuopa
Gaisras prasidėjo Atlantic visokių be vertės kasvklu ir
Jaunikaitis dar jauname
buvo
surengus
vakarėlį.
Sta
& Pacific Tea Store basemen- žibalo šėrų apgaudinėtojai pa
amžiuj, vos 14 metų ir 8
tė
scenoj
labai
gražų
veikalėlį,
te. Iš ten pirmiausia ėmė rūk puls kalėjimam
mėnesių, buvo tai sūnelis
paimtą iš ftv. Vincento prie
Bilių.
pagamino
generalis
ti ir prasimušė liepsnos.
žinomo Town of Lake uvalstijos prokuroras. Tai bus glaudos namo. Tas perstaty
kėso.
mas parodė mums šiandieninį
botagas
visiems,
katrie
greitu
POLICMONAS PAŠOVĖ
Laidotuvės atsibus ket
Kinijos padėjimą ir kaip jie
laiku
nori
praturtėti
iš
žmo
SUKČIŲ.
verge 3 d. balandžio
elgiasi
su
savo
užgimusiais
nių prakaito.
(April) 9:30 vai. iš ryto, iš
kūdikiais. Didesnė dalis kinu
Mėgino jis pabėgti, bet nepa
šv. Kryžiaus. Bažnyčios,
savo kūdikių noauklėja. Dau
SUSINĖSIMAI
PAŠTU
SU
vyko.
kūnas bus palidėtas į Šv.
gumas
daro
taip,
jeigu
gimęs
ČEKIJA.
Kazimiero lietuviškas ka
kūdikis jiems patinka, tai jį
Sontb Cbieagoje suimtas
pines.
pasilaiko, o jei ne, tai par
Ohioagos
postmeisteris
pas•Tolm Priscbeski, kurio polici
Visi pažįstami, kaimy
duoda arba išmeta kūdikį lau
kell)ė,kad
su
(Yko-Slovakija
su
j a ilgas laikas ieškojo už įnai ir draugai, yra kvie
kan.
Po
perstatymo
buvo
dar
vairias suktybes, žmonių ap sinėsimai paštu yra leidžiami.
čiami dalyvauti laidotu
ir
prakalbos.
Kalbėjo
kun.
gaudinėjimą, čekių klastavimą Galima i ton laiškus ir money
vėse, po numeriu, 4523 S.
Paškauskas iš West Pulmano.
orderius
siųsti.
Neleidžiami
ir kitką.
Wood St.
Kalbėjo apie našlaičius ir
siųsti
tik
pareel
post
siunti
Kuomet buvo suimtas ir ve
Paliektame
dideliam
Labdaringąją draugiją. Kal
niai.
damas policijos vežiman, jis
nuliūdime, maža sesutė
bėtojas
nurodė
labdaringai
Lygiai galima paštu susi
išsisuko ir ėmė bėgti. Bet po
Jedviga ir numylėto sū
draugijų darbą dol našlaičių
nešti
su
Kroatija,
Slavonija,
licijos automobiliaus šoferis,
naus gimdytojai,
ir tautos labo.
Bosnija,
Uerzogovina
ir
Č*erpoliemonas Crowley, j j vyda
Julijonas ir Elzbieta
Po
jo
prakalbos,
vakaro
ve*
mas pašovė ir piktadaris su nogorija.
Skinder.
dejas
padėkojo
publikai
už
Palengva sugrąžinama nor
kniubo.
Nuvežtas ligoninėn. Sakoma, malių laikų stovis.
pašautas mirtinai.
NEATPINGA NAMŲ STA
AUTOMOBILISTAMS DAUG
TYMO MEDŽIAGA.
m DŽIAUGSMO.
Ne tik Chieagoj, bet ir vi
Miestelvj Wilmette motor- soj šalyj namų statymas su
/
ciklinis poliemonas suarešta laikytas neapribuotam laikui,
Mirė nedėlioj, Kovo 30 d., 1919 m., 10 vai. vakare.
vo penkis žmones, pergreit kadangi visokia medžiaga nei
Velionė paėjo iš Kauno gubernijos, Panevėžio pavie
važiavusius automobi 1 iu.
kiek neatpinga.
to, Janiškelių parapijos. Amerike išgyveno apie 25 metus.
Suareštuotus nuvedė polici
Tuo reikalu buvo 'apsiėmę
Laidotuvės atsibus Ketverge, Balandžio 3 d., 1919
jos nuovadon intraukti į kny pasidarbuoti pačios vyriausy
m. Pamaldos prasidės 9:30 vai. iš ryto, šv. Mykolo Ark.
gas. Po viskam
poliemonas bės kaikurie departamentai.
Bažnyčioje, 1644 Wabansia Ave. Po pamaldų velionės
išėjo laukan ir susekė, kad jo Bet ligšiol nieko nenuveikta.
kūnas taps nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Visi giminės ir pažįstami yra kviečiami dalyvauti
motorciklius pavogta.
Taigi visokia
industrija,
laidotuvėse.
Kiek tai buvo džiaugsmo surišta su namų statymu, sto
Velionės kūnas randasi po num. 1908 W. Division St,
suareštuotiems
automobilis vi ir lukeriuoja geresnių lai
tams!
kų.
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Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

GERIAUSIOS RŪŠIES

OLEOMARGAR1NES
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PRANEŠIMAI
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Armour's Veribest Margarine ir
Nut-ola Margarine yra visur pat
virtintos kaipo geriausios del te
pimo ir virimo. Abidvi yra išdir
bamos, geriausiose Oleomargarine
fabrikuose visam pasaulyj, iš griniausių dalykų, specijaliai tiktai
tam parinktų iš geriausios rųšies.
Geriausi ekspertai šituos visus
dalykus peržiūri.
Veribest Oleomargarine yra pa
dirbtas iš Oleo aliejaus, cocoanut
ir peanut aliejaus, gerai viskas su
maišyta su geriausiu pienu ir ge
riausios rūšies druska.
Nut-ola yra padirbtas iš eocanut
ir peanut aliejaus gerai sumaišy
tas su geriausios rųšies pienu ir
druska.
Pasirinkite kurį norite
abudu yra gvarantuojami per Armour.
Ar Veribest ar Nut-ola jums su
taupys pinigus.
Abudu yra ge
riausios rųšies, o parduodami už
labai prieinamas kainas.

ARMOVR; {.COMPANY
nmiUL on I * CMCMO

Xut Margarine

Jusu Krautuvninkas Pristatys,

Pirkite Šiandieną!

Aft, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo.
Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k a d
begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet k a d a pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, K r a u j o valyto
jo. Nervątona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
iSnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau k a s sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą p a 
mačiau tok} skirtumą, kaip t a r p dienos ir nakties.
D a b a r jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų g e radėjui ir linkiu viseims savo d r a u g a m s kreipties prie S a l u t a r a s ;
SALUTARAS,
CHEMICAL I \ S T I T C T I O N J. Raltfcnas, Prof.,
1707 So. Tlalsted St., /
Telcptaone Ganai 6417,
Chlcztgo, IU.
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Cezaras H. Skinder

I

NELA ŪKITE KOL
PRADĖSITE

SIRGTI

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Pri et varas. Pasisaugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuomet nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus j š viduriu, jeigu
ne tai prietvaras yra rezultatu.
Prigelbėkite gamtai vartojant

.STANOLAX
del Priętvaro
Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax
' yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris
yra labai švarus. J i s savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus
išvaro.
Klauskite STAN0LAX. Neimkite nieko kito.

A. J A.
Teodora Andruševičiute

.

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite
mums o mes tuojaus jam dastatysime.
»

Parduodamas

16 uncų

buteliuose

STANDARD O I L COMPANY
\

i

910 SO. MICHIGAN AVE.

(INDIANA)

CHICAGO

K
I

