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METAI-VOL. IV. No. 71 

Bolševikai Ungariją 
Jie jungiasi su Rusija; 

paskelbia karę 
talkininkams 

Talkininkai veiks prieš 
raudonuosius 

PASIDUODĄ SOVIETŲ 
GLOBON. 

Proletarijatas apginsiąs 
respubliką. 

UNGARAI BOLŠEVIKAI 
JUNGIASI SU RUSAIS 

BOLŠEVIKAIS. 

Čeku pulkai pereina bolše 
ševikų pusėn. 

iš l 'ngari jos sostinės Budapeš
to, JOL; ten bolševikai turi visa 
eilę paminėjų. Svarbu tas, 
jog juos paremia ir valstiečiai, 
kuriems bolševikai pažada vi
sokiu gorvbiu. 

Anoi kitu žinių, trys rusu 
Vienna, kovo 24. Pasta-! bolševiku atstovai darbuojasi 

raišiais laikais l ' nga r i j o j eBudapeš t e . Tie tvirt ina, jog 
(Vengrijoje) perdaug siautė bolševiku armija šiandie sto-
bolševikiznias. J o numalšini- vinti Ibo.lv - Slanislau liniio-
mui vyriausioji talkininku ka- je. Pradedanti maršuoti ant 

Basle, kovo 25.—Jš Buda
pešto pranešama, kad praeity 
šeštadienį tenai buvo pakilu
sios suirutės, kuomet valdžia 
pavesta bolševikams. Visam 
mieste sustojo visokie reikalai, 
(•atvės prisipildė žmonėmis. 

Bet kiek palaukus pasirodė 
naujos valdžios paskelbimai, 
kad žmonės nepertrauktų savo 
užsiėmimu, kad darbininkai 
stotu prie savo darbų. 

.Maisto komisijonierius, be 
to, paskelbė proklemaeiją. Jo
je buvo sakoma, kad kaip tal
kininkai yra susijungė prieš 
Pugariją, taip šios proletari
ja tas jungiasį su Rusijos pro
l e t a r i a t u ir gins savo teises 

PALIUOSUOTI BOLŠEVI 
KŲ VADAI. 

Tas įvyko pasitraukus prezi-
dentui Karolyi. 

Berlynas, kovo 25.— žinios 
iš l 'ngarijos apie ten Įvyku
sias atmainas čionai pakėlė 
nepapi-•» tą "<i"saeija. 

IVarit-sniTi... jog laikinas 
l 'ngarijos prezidentas pasi
tranko iš užimamos vietos. 
Pasi t raukdamas jis paskelbė 
kovą prieš talkininkus. 

Karolyi sakė, jog talkinin
kai, užimdami l 'ngari jos da
lis, tą darė ne ungaru gero
vei, bet ėekų naudai. Talkinin
kai mėgino Ungariją pasinau
doti kovoje prieš bolševikus. 

Pagaliaus jis pažymėjo, kad 
jei talkininkai nėra permal 
daujanii, tad Ungarija šaukiu-

PREZIDENTAS WILSONAS 
STOVĖSIĄS UŽ TRE

ČIĄ TERMINĄ. 

Jis namie busiąs gal apie 
gegužės 1. 

Washington, kovo 2:5. — Iš 
prezidento \Vilsono viso apsi
ėjimo Kumpoje numanoma, 
jog jis stovėsiąs už trečiąjį sa
vo terminą. 

c 

Taip tvirtina kai kurie se
natoriai ėionai. 

Tą savo tvirtinimą jie pa
matuoja štai kuo: 

Kuomet sušauktas specija-
lėn senatas atsisakys patvir
tinti sutvertą tautu sąjunga, 
prezidentui prisieis leistios 
per šalj su prakalbomis tuo 
žvilgsniu. Prisieis nustatyti 
žmonių opinija už sąjunga. 

Vokietija susineša su 
Rusijos bolševikais 

Ar tik ji nepasiduos rusų 
sovietų globon 

BERLYNAS PASIUNTĖ (TALKININKŲ KARIUOME-
MASKVON ATSTOVĄ. 

Vokiečiai norį susiartinti su 
bolševikais. 

Paryžius, kovo 25.—Iš Zu-
riebo pranešama, jog vokiečių 
užsieniu reikalu ministoris 
grafas Brockdorff Uantzau 
Maskvon pasiuntęs socljalistą 
Kautskv. š i s vra vienas iš pa-

• • i 

sekretorių užsieniu reikalu 

Lvovo. 
Iš ten ta bolševiku arini ja 

pasuksianti ant Budapešto. I ž 
poros savaiėiu ungaru *sotsin<l» 
susilauksianti rusu bolševiku. 
Naujas ungaru par lamentas . 

rės taryba nusprendė užimti 
didesne dali L'ngarijos. Ta 
atl iko gen. Bertbelol su nes 
kai t Ii nga kariuomene. l 'žva 
kar iš Budapešto, l 'ngar i jos 
sostinės, buvo gauta žinia, jog 
talkininku kariuomenė jau bu-į Kuomet luga r i jo j e Įsteigta 
vo užėmusi dalį rnga r i jo s . j m m j . , valdžia, tuojaus susirin-
Taikėsi užimti paėią sostinę \ k„ I m i l j a s parlamentas, š i t as 
Budapeštą, kur inn metu bol-; U l o j . u l s paskelbė proklomaci-
ševikai buvo pakilę prieš vai-| j i ( , jUo- f „ga r i j a einanti ranka 

rankon su rusu bolševikais. 
Dabar gauta žinia, kad bol- T o 1WfriiniXm Tasai pat par

lamentas paskelbė atsiliepimą 

t si pagelbon pasaulio proleta-
bg. paskutinio kraujo lašo. njatą, kuris kovojąs už teisv 
Rusu sovietams apie tai pra- l |M 
nešta lakstytuvu. 

t 'ngari ja tad, sakoma, pro-

Kad tą tikslą atsiekti, pre- L)fi se . 
zidentui prisieis podraug pa
siūlyti dar vienon - treeiojon 
tarnvbon. 

Kaustky Įgaliotas Maskvo-

NĖ YRA REIKALINGA 
EUROPOJE. 

Senatorius King stovi už tai, 
kad Rusijon butų pasių

sta kariuomenė. 

Washington, kovo 25.—\Tau-
jos perversmės Pngarijoje ėia 
pakelia daug nepasitenkini
mo. Diplomatai tvirtina, kad 
Anglijai ir S. Valstijom* pri
sieis Kumpoje palaikyti skait
lingas kariuomenes. Prisieis 

Kuomet Karolyi pasitraukė 
, iš užima* ^ vietos, tuojaus j 

klemae.joje, pasiduoda bolše- i s klūy]hi^ p a | h ,osuo ta visi 

džia. 

ševikai Budapešte paėmę vir
šų. \ u v v k u s i a ten talkininku i vi>u kitu Austrijos tautu 
kariuomenę išginklave. Suda- proletarijatą. Atsiliepime pa
ryta tuojaus koalieijinė val
džia >u bolševikų didžiuma. Ir 
šita nauja valdžia paskelbusi 
katę ta lkininkams. Kad ta 
karė butų pasekai i ngesnė, un-
garų bolševikai, sakoma, jun
giasi su rusu bolševikais. Ir 

raginta žmonės pakilti prieš 
ar is tokratus , žemvaldžius ir 
dinastijas. Visur pravesti pro-
letarijato vablvma. Panaikin-
ti visokius imperijalistinius 
siekius. 

Laikinas l 'ngari jos respub-
organizuojamo> skaitlingos ar- , ; k o s p r ^ i ( K > n t a s Karolyi pali-
JI OJOS. 

Paskelbta karės stovis. 

(Jauta žinių, jog rusų bol
ševiku armija dabar liuosai 
mai*šiio junti l 'ngari jon. Xes 
visa l 'ngari ja patekusi bolše
viku valdvman. \ i s o j šalvj 
paskelbta karės stovis. 

Talkininkai tuo tarpu ten 
turi mažą skatlių kariuome
nės. Didžiuma kareiviu pran
cūzai. Šitiems neliks daugiau 
nieko, kaip tik kuoveikiaus 
apleisti tą šalį, jei bus suspėta 
tas padaryt i . 

Čekai stovi už bolševikus. 

Keli ėekų - slovakų pulkai 
paklausė bolševikų propagan
dos. Pakėlė jie maištus. Pe
rėjo bolševikų pusėn ir nuinar-
ŠJIVO l 'ngari jon. 

Tat šiandie pakilo pavojus 
ne tik l uga r i j o j e , bet j is jau 
ima kilti ir paeioj Čekijoj 
(Bohemijoj) . Rusų bolševikų 
agentai , apsikrovę bolševikiš
kais rubliais, neveltui ten dar
bavosi per ištisus mėnesius. 

Bolševikai turi šalininkų. 

kęs kaip buvęs savo vietoje ir 
veikiąs išvien su bolševikais. 
Taigi jis ta ippat einąs prreš 
talkininkus. 

TALKININKAI STOS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS UNGARI-

JOJE. 

Tuo t ikslu vakar įvyko prem
jerų susirinkimas. 

Londonas, kovo 24. — Ofi-
cijaliai skelbiama, kad sukili
mas prieš Angliją Egipte jau 
kaipir numalšintas. Tik kai-

Berlyno laikrašt is Lokali kur vienų beduinų būriai dar 
Anzeiger korespondentas rašo | nerimaujantieji . 

Paryžius, kovo 2:).— Vakar 
po pietų Įvyko talkininkų sa
liu premjeru susirinkimas. 
Susirinkime speeijaliai buvo 
tariamasi apie stovį Pngari jo-
je. 

Kas nutarta , dar nieko neži
noma. Tik žinoma, kad talki
ninkai veiks prieš bolševikus. 
Ir tai be jokio atidėliojimo. 
Kiekviena valanda vra brangi. 

vikų sovietu globon. 
Proklemaeijos pabaigoje pa

sakyta : 
"fvkai-slovukni, buržujai, 

rumunai ir aaneksacijonistų 
klesa mėgina sugriauti su 
ginklais ir spėkomis nugarų 
darbininku revoliucija. Bet 
mes esame nusprendę ginties 
prieš tuos užpuolimus ligi pa
skutinio lašo kraujo. Su tuo 
savo pasiryžimu mes veikiau 
ivvkdinsime taika. Tas reikš1 

nugarų darbininkams laimin
gesnę ateiti ir geresnį sugyve
nimą su pasaulio žmonėmis ." 

REIKALINGA TUOJAUS 
PATVIRTINTI TAU

TŲ SĄJUNGĄ. 

bolševiku vadai, kurie buvo 
suimti už nesenai pakeltas 
riaušes Budapešte. 

Karolyi'o karijera. 
(irafas Karolyi Ungtarijoje 

pakilo j šalies vadus po ra
mios revoliucijos lugar i jo je 
praeito spalinio .'JI dieną. 

Tą dieną Budapešte buvo 
sutverta liaudies valdžia, ku
rion inėjo įvairiu partijų at-
stovai. Karolyi paliko premje
ru. 

Lapkričio l(i dieną [Jngari 
joje paskelbta respublika. Ka
rolyi paliko laikinuoju prezi
dentu. 

"Paskui respublikoje dažnai 

PRANCŪZAI PAKĖLĖ MAI
ŠTUS ODESSOJE. 

Atsisakė veikti prieš 
bolševikus. 

Paryžius, kevo :M. .*~- ąi& 
rusu atstovai gavę žinių, josr 
Odessoje prancūzu du pulku 
kareivių pakele maištus, kuo
met jiems buvo liepta atakuoti 
bolševikus. 

Bet apie tai nėra patvirti
nančiu žinių. 

je pasitarti su bolševikų va-j kariuomenes siusti ne tik Te
dais ii- paskui pranešti apie I garijon, bet ir Rusijon, kad 
visa bolševiku valdžios stovį, sutruškinti kvlantį ten bolše-
Taippat įsakyta Kautskiui pa-; vikizmą. 
studijuoti bolševiku valdymo Senatorius King pažymėjo, 
metodas. jog talkininkai ligšiol nieko 

Sakoma, svarbiausias tos pa-j nedarę iš bolševikizmo, mažai 
siuntinybės tikslas —užmegs l i ; (lomos atkreipę į tą nopap-
artjmus politikinius ir ėĮįono [ra^tM ju'^iulyj apsireiškimą. 
utinius ryšius su rusu bolševi- š iandie atrodo, jog Kumpo-
ww, je* negreit taika bus pasiekia-

" ma. Talkininkai davė laisve ir 

NEPALYTĖSIĄ KAIZERIO 
NUOSAVYBIŲ. 

Reiškia, kaizeris pasiliksiąs 
kaizeriu. 

» 

Copenhagen, kovo 24. — Vo
kiečiu valdžios komisija, ku-

RUSŲ BOLŠEVIKUS APIMA 
DŽIAUGSMAS. 

Leninas sveikinamas, kaipo 
tarptautinis proletari-

jato vadas." 

i i. 

Kuoveikiaus reikia daryti tai
ką. 

New York, kovo 25.—Tnde-
pendent laikraščio redaktorius 
ir Sąjungos Pravesti Taiką 
viee-prezidentas, l lamil ton 
fiolt, pažymi, jog Su v. Vals
tijos netari atidėlioti su pat
virtinimu tautos sąjungos vi
sų pienų ir kuoveikiaus pada
ryti taiką. Nes ki ta ip visam 
pasauliui grūmos neišvengti-
nas bolševikizmo pavojus. 

Tik tautų sąjunga galės iš
gelbėti visas šalis nuo to pa
kyla nč i o ] m voja us. 

buvo pakilę nepasitenkinimai j .• . ' , . ' . . . ! i'iai buvo pavesta ištirti buvu-
del stokos maisto, pinigu ir • , . • . . . 

'., ,, * sio kaizerio nejudomus tur tus , 
reikalingos! ,. , , , . s . 

nusprendė, kad kaizerio priva 
tiniu nuosavvbių valdžia ne-
palytėfeianti. Visos Hohensso-
lernų nuosavybės turėsią to
kias pat privilegijas. 

Viešosios nuosavybės bus 
paimtos. Bet ir už anas val
džia kaizeriui riebiai atlygy-
sianti. $150,000 valdžia jau 
pasiimčiusi buvusiam ka/ize-
riui per olandu bankas. 

Amerongen, kovo 2.).— Bu
vęs kaizeris vra gavės kelis; 
grūmojančius laišku? 

del pri t rukimo 
tvarkos. 

Vasaryj Budapešte buvo pa
kilusi bolševikų revoliucija. 
Paskelbta karės stovis ir ap
raminta su kariuomenės pagel-
ba. 

BUVCS KAIZERIS STIP
RIAI APSAUG0JAMAS. 

— Berlynas, kovo 24. — Vo-
Tad kiečiu bolševikai paskelbė 

i *-

šiandie Bendicko pilis, ku- proklemaeiją pakilti visiems 
rioje gyvena kaizeris, stipriai pasaulio bolševikams prieš im-
apsaugojama. . perijalizmą ir talkininkus. 

NUMALŠINTAS SUKILI
MAS EGIPTE. 

Copenhagen, kovo 2o.—Par
eina žinių, jog Ungarijos bol
ševiku valdžia su rusu bolše-
vikų valdžia su 8 i nešant i bevie-
1 i ii telegrafu. Susimainoma pa
sveikinimais. 

Rusų bolševikų galva Leni
nas yra vadinamas " t a rp t au 
tiniu- proletarijato v a d u . " 

Bolševikus pagavo džiaug
smas. Leninas tuojaus patarė 
ungaru bolševikams visoj ša
lyj paskelbti proletarijato dik-
tatorystę. 

Ingar i jo je proletarijato res
publikos prezidentu paskir tas 
Aleksandras (iorbai. Užsieniu 

i 

reikalų komisaras Belą Kun, 
karės komisaras Josepb T*o-
gany. 

nepriklausomybę lenkams, č i -
kams-slovakams ir kitoms 
tautoms. Bet užeis bolševikiz-
mas ir tos nepriklausomybės 
bus sutrupintos. 

Anot senatoriaus King, tik 
greita taika gali apsaugoti 
pasaulį nuo to grūmojančio 
pavojaus. 

Be kitko talkininkų privalu
mas šiandie duoti stiprią pa-
gelbą ne tik rusams, bet ir 
Pabalti jos šalims. 

Jei pirm vienerių metu tal
kininkai butų tinkamai pagel
bėję rusams patrijotams, šian-* 
die bolševi kizmas jau butu 
buvęs išnykęs. 

PALIUOSUOTA 0 'LEAR Y 
JURY. 

Per 54 valandas nesutiko su 
ištarme. 

MIEGOJO 73 DIENAS; 
MIRĖ. 

Kansas City, kovo 2 5 . - 1 0 -
os metų mergaitė, Adelaidė 
OT)owd, išmiegojo 7o dienas 
ir mirė. 

Visas laikas jinai buvo be 
sąmonės. Priemoniškai buvo 
mait inama. 

kuri Tai "miegamoj i ' liga, 
seka tuojaus po influenzos. I 

New York, kovo 25.— č ia 
buvo teisiamas Airijos patri-
jolas O'Leary už peržengime 
šios šalies i 4 esp ionage" įsta
tymo, už viešąjį užsipuldinėji
mą prieš Angliją. 

Prisiekusieji teisėjai per 54 
valandas tarėsi, kokią ištar
mę išduoti. J ų nuomonės la
bai skyrėsi. Tad teisėjas pri
siekusius paliuosavo. Byla bus 
atnaujinta. 

UŽMUŠĖ 5 MEKSIKONUS 
PLĖŠIKUS. 

BOLŠEVIKAI "CIVILIZU0 
JASI". 

Kapai 100 amerikoniškų sužeistų kareivių, kurie mirė nuo influenzos Anglijoje. Tie ka
pai yra mieste Devon. 

Archangelskas, kovo 25.—Iš 
mušiu fronto čia sugryžo vie
nas amerikoniškas oficieras. 

J i s pasakoja, jog rusų bol
ševikai išpalengvo "civilizuo-
j a s i . " Sako, šiandie jie jau ne
žudą ir nekankina paimtų ne
laisvėn talkininkų kareivių. 

Marfa, Tex., kovo 25.—Aną 
dieną meksikonai plėšikai bu
vo užpuolę amerikonišką mie
stelį Nunez. Gyventojus api
plėšė. Su savimi paėmė 35 
galvijus ir porą arklių. 

Amerikoniška rai tar i ja plė 
šikus pasivijo net Meksikoje. 
Iš jų penkis nušovė. Kiti pa
sislėpė. 
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I 
Mes ir Seimas. 

I 

Vienas laikraštis pajuokia 
mus, kad paliovėme kalbėję a 
pie Šeinių. Mos pasakėiiH' 
pr iežast į : matydami kitus a-
gituojant už Seimą ir turė
dami tvirtu tos agitacijos pri
rodymu, mes supratom, kad 
kils nesutikimas t a rp lietuviu, 
jei ir mes imsime abituoti 

Į savo pažiūras. Dabar yra pats 
pavojingiausias laikas Lietu
vos neprigulmybci. Baugus 
gr iausmo dundėjimas pareina 
iš Kuropos. Ka> žiu ar neturė
sime už keliu dienu viešai 

į pranešt i , kad Lietuvos n.epri-
gulmy))ė pražuvo, nes jos vai
kai rūpinosi -ne tuoini ko rei
kėjo tėvynės laisvei apginti . 

Džiaugiamės, kad socijalis-
tų dienraštis smarkiai rašo 
pr ieš lenku bandymus už
griebti Lietuvą. Jei paskui 
tuos gerus žodžius eis ir dar 
bai, tai mes ir su soeijalistais 
sutarsime ųinti Lietuva nuo 
svetimu viešpatavimo. 

Žymesnieji J a po n y 
Katalikai. 

« » i . Nors kaikurie perdaug 
r ia japonus, bet ir tiesa ver
čia pripažinti tai tautai suma
ningą ir darbštų rūpinimąsi 
savo dalykais per paskuti
nius penkiasdešimt metu. Ka-
dan-gi Japonija yra madoje 
europiečiams, tai gal ir mums 
skaitytojams akyva bus pa
t i r t i keletą smulkmenų iŠ ki,-
tal ikystės gyvenimo Japonijo
je . 

Tos šalies ministrų pirmi-
ninkas Hara yra katalikas. J i s 
pirmutinis iš neaugštos gimi
nės vyrų pasiekė šitą aukš
čiausią ta rp valdininkų vietą. 
•Viešame politikos gyvenime 
j i s pasižymėjo pakeldamas ne
turt ingųjų luomu gerbūvį. 

Bet katal ikams mažas 
džiaugsmas iš ministru pirmi
ninko katalikvstės, nes jis v ra 
atšalęs tikėjimo dalykams. Ti
kėjimo jis neužsigina, ir savo 
namuose laiko Šv. Marijos pa
veikslą, bet jam rupi pirmvis-
ko jo karjera, arba iškilimas 
augšta i tarp valdininkų. 

Daugiau džiaugiami Japoni
jos katalikai daktaru Savvaki. 
J i s skaitosi geriausias gydyto
j a s Japonų sostinėje Tokyo. 
J i s yra rektorius medicinos 
mokyklo> ir pirmutinis vedė-

į jas žymaus ligonbuėio. D-ras 
j Sawaki tapo kataliku jau pa

siekęs savo mokslo ir g a r i ė s 

viršūnę. J o duktė jį įtikino 
tapt i katal iku. vJį krikštijo 
kunigas Bonclier, vice-prezi-
dentas katalikų universiteto 
mieste Tokvo. 

Mirus admirolui Togo žy
miausias katal ikas Japonijos 
laivyne yra kapitonas Yama-
moto. Nesenai j is buvo pa
siųstas Italijon su svarbiais 
diplomatiniais uždaviniais. 
Tada jis t a i p g i turėjo priva-
tę audijenciją pas Šv. Tėvą. 
Dabar jis yra Taikos Konfe
rencijos narys nuo Japonijos. 
— Kapitonas Yamamoto y ra 
labai uolus katal ikas. J i s ir 
du jo sunūs tankiai eina prie 
Sv. Sakramentų. Bet jo tėvas 
iki šiol nebuvo krikščionis. 
Tiktai 1019 m. Tokvo\s kata-
likų arkivyskupas pakrikšt i jo 
ir tėvą kapitono Yamamoto. 

Baronui Motono esant Ja 
ponijos pasiuntiniu Rusijoje ir 
gyvenant Petrograde, barono 
sunūs perėjo į katalikus. 

Katalikystė padeda pasiek
ti taip-gi ir dailę Japonijoje. 
Paskutinėje dailės parodoje 
Tokyo buvo grynai japoniško 
darbo ir japoniško stiliaus pa
veikslas, rodantis japonę su 
senoviškais rūbais, su kry
žium ir ražančium, žiūrinčią \ 
žvdintį vyšnios medi. Mat 
yra legenda, * kad senovėje. 
kuomet Japoni ja mirtimi bau
sdavo už prigulėjimą prie ka
talikystės, viena ponia japo
nė tapo pasmerkta nužudyti, 
bet ji meldė, kad galėtų pas
kutinį kartą prieš įnirsiant 
matvti mylimo medžio žiedus. 
Tat jai tapo suteikta. Artis-
as mokėjo išreikšti drąsos ir 
prakilnios moteriškės jaus
mus, kad ji veizėjo į medį, su 
kurio žiedais drauge turėjo 
nukristi ir jos galva. 

Paliauboms arba tarpkariui 
įvvkus i kataliku katedra To-
kyo susirinko daug augštų ja
ponu ir svetimtaučiu. Bet 
daugiausia buvo šiaip katali
ku. Bažnvčioįe neišteko vi-
šiems nei vietos. Arkivysku
pas užgiedojo " T e D e u m " del 
karės pabaigos. Mokyklos 
vaikai ir susirinkusieji žmo
nės pergiedojo tą giesmę po-
punktu. 

Japonijoje katalikystė n< 
smarkiai plinta, bet vi 
plinta. 
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Musų tauta savo laisvę apgins. Ka
da Lietuvos Vyriausybe 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 riibų — ir visi prašo priimti jų 
auką, kad tik išgelbėjus šalį, kad tik 
apgynus tėvynę. Šitai matydama Lie
tuvos Vyriausybe jaučia, kad su to
kiais žmonėmis galima laimėti karą. 
— Iš M. Šleževičiaus, b. ministrų pirmininko kalbos, pasaky
tos kuriamajame Lietuvos Seime Kaune 17 d. sausio, 1919 m. 

LIETUVOS PRIEŠININKAI. 

TAUTIEČIAI! 
Lietuvos sprendžiamoji va-1 Mes šauksime talkon visus pa 

landa atėjo. Kam brangus šaulio žmones už demokraty-

o 1 

Taupymas* 
Naujos 

auklės (t 
kės) atseina .">()< 

vilnonės kareivių 
y. paneekos arba že-

viena pora. 
Jonis a pi plyšus nesinori gai
šinti laiko taisant. Bet per aš
tuonis mėnesius 1918 m. čia 
Amerikoje nuplyšo 177,349 po
ros tokių auklių. L'ž jų patai
symą vvriausvbė užmokėjo 
53,02b dolierius ii- r><) centu. 
Jei butų pirkusi naujas, butų 
užmokėjusi 88,674 dolierius 
ir 50 centu. Tokiu būdu vv-
riausybei liko sutaupinta tris
dešimt penki tūkstančiai 648 
dolieriai. 

Tokiu pat būdu vyriausybė 
pataisydama kareivių viršuti
nius (overkotus, arba šinelius) 
sutaupė sepfynis milijonus 276 
tūkstančius So{.) dolierius. 

(laiima suprast i , kokią dau
gybę pinigo sutuupiutų visa 
Amerika, jei visi jos gyvento
jai ta ippat spaliai apseitų. LTž 
taip sutaupintus pinigus kiek
vienas galėtų pirktis Taupymo 
Ženklelius (War Savings 
Stnmps) ir tokiu būdu prisi
dėti prie Amerikos sustipri
nimo. 

Apskaityta, kad užtektų &-
merikiečiams viemj savaitę 
taupiai apseiti, ir dėlto susi
darytų tiek atliekamo pinigo, 
kiek jo reikia visiems taupymo 
tikslams 1019 metais. 

Ką tik tapo apgars intos II-

tautų laisvės idealai, Lietuvos 
žmonių teisė ta ip valdytis 
ka ip jiems sąžinę ir protas 
liepia, šiandien veikia. Lietu
vos žmonės krauju savo lais
vę i r žemę gina nuo pasikėsi
nusio juos pavergt i priešo. 
Aplinkybėms esant, mes nega
lime Lietuvos žmonėms pašvę
sti savo kraujo, kurį noriai 
pralietume kovoje už demo-
kra tybę ir tautos laisvę. Mes 
tur ime padaryt i , kas y ra musų 
galėję. Mes privalome užre
gistruoti savo pri tar imą i r 
paramą už laisvę bekovojan-
čiai Lietuvai, pasakyt i pasau
lio laisviems žmonėms, kad 
mes nenurimsime ir nebusime 
patenkint i jokiu tautų sutvar
kymu, jei jis nesuteiks Lietu
vai .jusvės ir nepriklausomy
bės. 

Tarybų Pildomasis Komite
tas, kovo 18 dienos susirinki
me nutarė skir t i vieną dieną, 
kurioj visi Amerikos lietuviai 
i r visi Lietuvos prieteliai už
registruotų savo balsą ir pasi
rašytų po peticija Taikos Kon-
gresan. 

BALANDŽIO 12 D., 1919 M. 
y ra diena, kurioj visi Lietuvos 
laisvės prieteliai turės para
šus po peticija padėti . Para
šų r inkimo darbą galima nu
tęsti iki 13 BALANDŽIO D., 
nedėlion. Balandžio 14 d. pe
ticijos tu r i būt i siunčiamos 
Washingtonan Ekzekutyviam 
Komitetui, šiuo adresu: 

Li thuanian National Council, 
703 Fifteenth St., N. W., 

VVashington, D. C. 

TURIME S U R I N K T I 1,000,000 
PARAŠŲ. 

Rašykimės visi, kam Lietu
vos laisvė brangi — vyrai , mo
terys, raginkime rašyt is i r ki
tos tautybės žmones, kurie 
Lietuvai nepriklausomybės ve
lija. Milijoninį piliečių balsą 
išgirs pasaulio žmonės. J ie 
žinos, j ie t u r i žinoti, k a d de-
mokratybės principų pri taiky
mo Lietuvai reikalauja Ame
rikos laisvų žmonių milijonas. 
Mes išgarsinsime savo žygį A-
merikos ir Europos spaudoje. 

bę ir Lietuvos laisvę. J i e pa
dės, j ie savo balsu parems iš . 
kovoti Lietuvai tą laisvę, del 
kurios Lietuvos vyrai ir gy
vastis, i r kraują atnašauja. 

LAIKO NEDAUG! 
Ruoškimės prie parašų rin

kimo dienos. Kalbėkime apie 
ją su draugais darbininkais 
dirbtuvėse, draugijų susirinki
muose, namie, su savo pažįs
tamais, prakalbose. Teskel
bia, tegarsina SUBAT0S , BA
LANDŽIO DVYLIKTĄ, DIE
NĄ laikraščiai, iš pamoksliny-
čių, nuo estradų. Kalbėkime 
apie ją, k u r t ik žmonių būrys 
susirenka. 

Kur t ik laisvės prietelių 
randasi, tenuskir ia vietas — 
susirinkimų vietas, sales, ofi
sus, krautuves — k u r žmonės 
galėtų už Lietuvos nepriklau
somybę užsiregistruoti. Gar
sinkite tokias vietas. 

Kiekvienoj kolonijoj tesusi-
daro komisijos, kurios vietas 
nužiūrėtų, parašų rinkimą glo
botų i r prižiūrėtų. 

Mes kiekvienai lietuvių ko
lonijai pris tatysime peticijos 
blankų. Te nei vienas neatsi
sako nuo darbo. Ką mums 
reiškia nuovargis, kuomet už 
Lietuvos laisvę i r gyvastį pa
aukot i y r a saldu. 

Laiko nedaug. Parodykime 
pasauliui, kad mes esame or
ganizuoti, susiklausome ir žy
gius grei tai a t l ikt i mokame. 
J i s mokės ta i invertinti . 

TAD DARBAN! 
Lai gyvuoja nepriklausoma 

i r laisva Lietuva! 
Tarybų Pildomasis Komite

tas : 
Kun. J . Žilius, * 
M. Vinikaitis, 
J . G. Milius, 
J . 0 . Sirvydas, 
Dr. J . Jonikis, 
J . B. Kaupas, 
Kun. F . Kemėšis, 
V. F . Jankauskas , 

/ Dr. J . Bielskis, 
P. S. Vilmontas, 
V. K. Račkauskas, 
K. česnulis, 
J . S. Vasiliauskas, 
M. Bush. 

linojaus skaitlinės sulig pavie
tų (counties), parodančios kiek 
taupymo ženklelių parduota 
vasario mėnesyje. Čia paduo
dame kaikuria*. Cook paviete, 
t. y. Chicagoje ir apielinkėse, 
parduota , daugiausiai , nes už 
$403,186.50, Lake paviete, t. y. 
Waukeganė ir apielinkėse, už 
$13,068.00, Peoria pavieto už 

RED. ATSAKYMAI. 

P . Stanislovas Jozalis So. 
Chicago. Negalime patalpin
ti, nes Tamistos raštas prane
ša t ik ta i vieno vaikučio gražų 
mokslingumą. Tokių vaiku
čių Chicagoje y ra tiek daug, 
kad laikraščiai negali jų visų 
suminėti. Mes dedame į laik-

$7,575.00, de Kalb-įiaviete už j raštį žinias apie draugijas, ar-
$5,605.25, Kankakee už 4,030.- ba dideles žmonių kuopas, o a-
50 ir Knox paviete už $3,062.00 pie pavienius asmenis rašome 

tik tada, kada jų veikimas pa
sidaro visuomenei naudingas 
arba kenksmingas. 

Butų labai naudinga, kad 
lietuviai taupymo ženklelius 
pirktų per lietuviškas organi
zacijas, idant netaptų užmirš-1 j / — ! 
ta, ką mųs žmonės gera padarė | PIRKITE KARĖS TAUPY-
šiai saliai. MO t l l C K L I U U S ( W . 8 J U . 

. 
Skystos bolševikų kariuome

nės pusbernėliai eina pėdas 
pėdan paskui atsitraukiančią 
vokiečių kariuomenę. Dedas 
" l i e t u v i a i s " nors nelietuviai; 
dedas tvarkos darytojais nors 
bolševikų tvarka ypatinga. 
fttai, t rys pamatiniai dalykai, 
kuriuos jie tuč tuojau žada j -
vykinti Lietuvoje. 

1. Badaujančiam ' 'Raudona
jam Pe t r ap i l i u i " ir badaujan
čiai Raudonajai Armijai iš 
Lietuvos prisiimti maisto, ku
rio jie mena Lietuvoje esą 
daug daugiau, negu ja i reikią. 

Šita " t v a r k a " Lietuvai bus 
visųskaudžiausia. Valgomu ui 
daiktų Lietuvoje visai ne taip 
jau daug yra kaip spėjama. 
Ką suskubo rekvizuoti, vokie
čiai išsivežė. Ko nesuskubo, 
žydams pardavė ir šie jau iš
gabeno į Rusiją tiems gi pat 
bolševikams. Tiesa, Lietuva 
šiam kartui dar tebėra apyso-
t ė ; bet j au pradeda t rukt i mai
sto vargingesnieji ir kaikurie 
pafrončio kreizai. Pirmiausia 
tad reiks jie aprūpint i . Dau-
gau reikia turėti sėklų. Sė
jos laikas už 3 mėnesių. Jei
gu gi bus pada ry ta rekviziejos 
bolševikams, bus bado ne tik 
šiems, ir kitiems metams. 

2. Pamušti Lietuvą atgal 
Rusijai. 

Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų Parti jos laikraštis 
i'Komunistas" Nr. 2 sako: 
Išvien su Rusijos sociialistine 
Federatyvine Tarybų Respub-
lika. Iievoliucijiniai Lietuvos 
darbininkai net caro laikais 
nereikalavo atskyrimo Liet. 
nuo Rusijos... už tai revoliuci-
jiniai Lietuvos darbininkai ir 
reikalauja kad Lietuva butų 
dalimi Rusijos Socijalistinės 
Federatvvinės Tarvbu Respub-

« » i i 

likos. Tegyvuoja vienybė su 
Rusijos S. F . T. R.! 

3. Panaikinti Lietuvoje Baž
nyčią. 

Platinamoje bolševikų kny
gelėje Nr 9 : "Darbininkai ir 
bažnyčia" Z. Angariečio*(Ale
ksos) 20 p. pa ra šy t a : 

Lig šį oi musų raštuose pap
rastai užpuldinėdavo vien ant 
kunigų ir neliesdavo pačiu baž-

< t l t 

nyčių. Tai buvo didelė klaida. 
Tai vis vien, ką kovoti su at
skirais kapitalistais ir neleisti 
kapitalizmo tvarkos. Kas nor, 
kad kapitalistai nebenaudotų, 
tas turi rūpintis nuversti kapi
talizmo tvarką. Lygiai taip ir 
su kunigais. K a m rupi apsau
got darbininkai nuo nuodingos 
kunigų įtakos, tas tur i iš šak
nų griauti bažnvčios moks-
lą. Šioje knygutėje ir buvo 
mažas mėginimas tai atlikti. 

4. Be to, ats išaukiame: "Vis i 
pr ie ginklų," pa raša i s : Rašiko 
Mickevičiaus (Kapsuko) ir M. 
Šei ton ' o, šaukiama nusikraty
ti sava lietuviška buržuazija ir 
jos pakalikais socijal patrijo-
tais, Lietuvos dvarininkais, 
storakakliais ūkininkais, kuni
gais ir jų pakalikais socijal 
patri jotais iš " D a r b o Ba l so-" 
Mirtis visiems Revoliucijos 
priešams! Atminkite, draugai , 
kad su buržuazija galima ko 
voti ne gražiais, meiliais žo 
tkžiais, ne plunksna ir pope ra, ii 
bet švino kulkomis. 

Viso neišrašysi. Tik ir be to 
aišku, jog laukiamosios tvarkos 
mes negalime susilaukti iš jų 
žmonių, kurie laiku pasižadėjo 
niekais paverst i vigas musų 
pastangas patapti sau žmo
nėmis, laisvais, niekam nebe
priklausomais, nei vokiečiams, 
nei lenkams, nei rusams. 

Tad, Lietuviai, laikykitės 
tikrosios valdžios, naujo 
Ministerių Kabineto, su ku
riuo dabar dirba griežtai vi

sos esamosios par t i jos ligi pa t 
socijal-dernokratų. J iems ta ip 
rupi žmonių laimė ir darbinin
kų gerovė. J i e neišduos jų. 
Tik sveika sąžinė gins nuo 
netvarkos ir kraujo praliejimo, 
kas negi gali vadintis—'palai
minimu, kad i r revoliucijos 
tikslams butų daromas. 

( " L . A . " ) . 

AM. L. KARIUOMENĖS 
R E I K A L E . 

• " D r a u g o " No. 60-6^ A. L ; 
Kariuomenės reikale skai tau 
tuos nurodinėjimus vieno 
gerb. rašė jo. Teisybė, aš ir pri
pažįstu, kad to viso reikia or
ganizuojant t ikrą armiją, kas 
ten nurodinėta. Bet teisybę 
pasakysiu, kad tie nurodinėji
mai daromi veltui ir vien tik 
musų visuomenės įbauginimui, 
kad niekas ir nebandytų nei 
krustelėti, a r bent manyti ta-
nie reikale. Reiškia, geriau 
mes snauskim, kaip iki šio-
liai kad snaudėm. 

Mą rodos, kad mes apie to
kią armiją nemanom ir ne
galini manyti . Nors mes ka-
žin kaip norėtumėm ir kažin 
kokias pastangas dėtume vis-
vien nieko iš to nebūtų. Tai 
kam veltui žmones klaidinti, 
bauginti ir nurodinėti. 

Neisskaitliuojant visų da-
lvku, bet sykiu abelnai imant, 
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mes nieko neturim čia, išski
riant žmonių pajiegą. Dėlto 
mums ir negalima svajoti apie 
tikrą, formai i šką armiją. 

Mušu mintis via , kad suo/-
4. * 7 

ganizuoti žmonių pajiegas, 
prirengti juos šiek tiek prie 
tvarkos, turėti juos kaipo or
ganizuotą kūną. Paskui, pro
gai esant ar gavus, kad mes ga 
lėtumėm pagelbėti Lietuvai. 
Tokiu būdu pagelbėtame tėvy
nėje lietuviams sudaryt i J(li-
desnę pajiegą, kad galėtų už-
laikvti nors vidujinę šalies 

%, ft 4. 

tvarką arba, žodžiu sakant, 
naminę policiją, ar šalies sar
gybą, a r kaip ten jos nepa-
vadinsim. Tokiu būdu mums 
nėra ko bijoties, nei baugin-
ties, kad mus neišlavintus ga
lingosios tautos išmuš, netu
rint vadų, neturint patyrusių 
žmonių. 

Kiek mes žinom, musų tė
vynainių randas ir šiek-tiek 
žinančių apie kariuomenę ir pa 
tyrusiu, liet ^iems visako yra 

stoka, todėl jokiu būdu nega
lime mes sudaryt i šiandien re-
guliarės armijos. 

Toliau, ka ip minėjau, mes 
čia organizuokim t ik pajiegas. 
Pr ie to kiekvienas turės išpil
dyt i t am t ikrą įstojimo apli
kaciją, kurioj bus pažymėta vis 
kas : kur jis tarnavo, a r netar
navo, kiek laiko ta rnavo ka
riuomenėj, kokioj šalyj, kuomi 
ten buvo: papras tu kareiviu 
a r kokiu viršininku, amatuin-
ku ar profesijonalu, kokias 
mokyklas baigęs ir t t . I š ko 
mes, paskiaus ras im ir įvairių, 
profesijonalu, amatninkų ir 
patyrusių vedėjų. K u r kokie 
vyra i mums bus reikalingi, ten 
tokius galėsim pas ta ty t i ir t t . 

Mums tik re ikia visomis 
jiegomis organizuoties ir ra
ginti jaunimą prie lavinimos. 
Lietuviai iš prigimimo ramus. 
Juos ir be maginant ne
labai galima išjudinti. 
O jei da r ir bauginsim, tai 
visai ir nebandyk nieko da
ryti . Neorganizuotas kūnas 
šiandien niekam netinka. Tu
rim organizuoties i r tu r im ei
ti prie to su visa galybe. 

J . K. Milius. « 

SKAITYTOJAI . 

1 

Užrašykite vardus , pavar
des i r adresus visų asmenų i r 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais se
rais ir bondsais, ypat ingai , 
kuomet už juos tie asmenys 
vilioja iš jųs jūsų Laisvės Pa
skolos ženklus (Liberty 
Bonds) , a rba Karės Taupy
mo Ženklelius ( W a r Savings 
Stamps) . pr idėdami d a r įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tuos vardus i r adresus siųski
te k rasa šituo adresu: 

Federal Trade Commission, 
^Vashington, D. C. 

Pris idėki t pr ie pasisekimo 
Pergalės Paskolos (Victory 
Liberty Loan) . 

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adm. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims i 15c. 
3. Krikščionybė ir Moterįs 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5e. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas 1 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c. 
11. I soeijalistų rojų 5c. 
12 Soeijalistų norai ir darbai 5c. 
13. R'jvoliueijonicrių tarpe 5c. 
14. Apie Apžvietą 25c 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , CHICAGO, ILL. 
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\ GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido 'J4.V0 lėšomis augių kal

boje prie žinomom Amerikoje Soribner Prese svarbų veikalą **THB 
HISTORY OV THE LTTHliAJriAN NĄTION AM1> 1T8 PRESENT 
NATIONAL A*»PIRATlONS". Kelia tūkstančius tos knygos egs. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų aug.štesniem.s urėdainkama ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti tarp įtekmingų veikėjų Cik ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.0(r skuroi 
apdaruose. 

Prakalbų knygai po rašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas Wilson, kuriam išvažiuojant j Prancuslją 
buvo induota keli egzemplioriai to« knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos s_.vretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRALGAS", 1ĘUO MEfcf 4#-qi STKEIST. CUįCĄUo, 
mę» 
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Lietuviai Amerikoje. 
B — — 

GRAND RAPIDS, MĮCH. pirmiausias nusirinkiuias buvo 
Tautos Fondo skyriaus. Šia-

Auku rinkimas j Kalėdini lll«' susirinkime pasirodė, ko 
* • v ••*• 

Tautos Fondai jau užsibaigė llomestead'o lietuviai trokšta 
ir pinigai pasiųsti T. F. Cent-!— tėvynės reikalams: apart 
rui. Kaip buvo paskirta mu-l mėiiesiiiuj sudėjo $3(>0.00. Čia 
su kolonijai surinkti $1,000,! pat apsvarstyta keli sumany-
taip ir pavyko uors ir darbo Jinai, kurie vėliaus buvo pasek 
nemažai reikėjo padėti. Pa- 'mingai įvykinti. Štai j ie: ba-
sirodžius, kad sunku bus su-1 liūs, davęs pelno virš pusantro 
rinkti lygiai paskirta mušu šimto dolieriu; laimėjimas gra-
kolonijai suma, tada T. F. sky-J mofono, kurį dovanojo keli 
rius kreipėsi prie vietos kle- karšti tėvinainiai, davęs pel-
bono, kun. A. Dexnio, ir kun. no virš $36U00; kolektorių at-
J. Kelmelio. Jiedu dadėjo, silankyinas į stubas — ėion 
kiek truko ii- tokiu būdu pa- laimėta irgi arti $400.00; ii 
darėm pilna skaitlinę. 

Žemiau seka surašąs vėliaus 
aiil galo prakalbos, su reng to 
prieš pat Kalėdas. (Jerbia-

aukojusiiiju, kurie aukojo po miijų kalbėtojų: kun. J . S tn-
10 dol.: kun. A. l)exnis (Čia įuo ir kareivio, J . Karoso, 
reikia priminti, jog kun. A. 
])exnis yra aukojęs $50.00 i T. 
F. ir \Vestville, 111., kur pir
miau buvo klebonu), kun. J . 
Kelmelis 10 dol., S. Šūkis 10 

prakalbinės mintys ir karšta 
meilė link tėvynės Lietuvot 
dar aiški aus nušvietė llomes-
Ivad'o lietuvių mintis, dar 
karšėiaus uždegė jų meilę link 

KAIP KARĖ PRISIDĖJO 
PRIE PARAGINIMO AU

GINIMO DARŽOVIŲ. 

dol., L, Vyčių 43 kp. $11.65. tėvynės. Prakalbų pasekmės 
Sabaliauskas 6 dol., draugija j - virš $1400.00. Kada Tau-
Šv. Jurgio $3.85 ir K. Baliu- tos Fondo 23 skyrius taip dar-
jis 2 dol. Pirmiau aukojusių bavosi, llomestead'o lietuvių 
nebuvo pagarsinta: L. R. K. draugijos savo susirinkimuose 
Moksl. S. 12 kp. yra aukojusi i«ui karštai rėmė Lietuvos 
10 dol. laisvės reikalus, ką parodo že-

Kiti visi buvo pagarsinti j nuaus* tilpęs surašąs. Vienu 
pirmiau. Tie visi aukotojai! WM1ŽIU, homesteadieėiai pildo 
sudarė $1,001.34. J T. F. (Vn-^avo priedermes link tėvynės, 
t ra. yra pasiųsta $1,001.00, &V.' Lietuvos ir kaip uola stovi už 
dar \pasiliko vietiniame sky- periu savo vadovų,- dirbančiu 
nuje. 

Vardu T. F., visiems auko
jusiems tariu aėiu. 

Vietinis. 

Lietuvos laisvės darbe. 
Pasiųsta T. F. Centrini 28 

vasario, 1919 m. 
Mėnesinių $104.25 
Laisvės Savaitės fondo — 

pinigais 2793.20 
Viso (ėekis p. L. Vaišno

ro vaidu) 2957.4.) 
Hondsais 850.00 

DUQUESNA, PA. 

A. Karosas, j Kareivis, p 
lankydamasis 
pb'linkėje gruodžio mėnesyje, 
užsuko ir pas mums. Greituoju 
buvo surengtos prakalbos.Nors 
mažas būrelis suėjo pasiklau-
svti, bet gerai supratę tėv\ 
nės, Lietuvos reikalus ir nuo-1 
širdžiai pi i jausdami jos dabar
tiniam pasistengimui sau lais
vę įgyti, sudėjo $108.00, ku
rie pasiųsti T. F. Centran 19 
kovo, š. m. 

Aukojo sakantieji: 
Jozas Martinaitis . . $10.IMI 

Po $T).0Q: J . Jokšas, S. Jan
kaitis, K. Krištapaitis, L. ila-
gaviėia, A. Adomaitis, K. Kli
mą viėienė, A. Adomaitis, L. 
lviisteika. M. Greičius, B. Bart
kus, F. Sankauskas, D. Žalie
ne, M. Čepulis. 

A. L'mbrasas $4.00.* A. Mi-
kolaitis $3.00. 

Po $2.00: L. Norvilienė, O. 
Ki ištapaitienė, O. Petrilienė, 
J . Bernotas, J . Gudavičius, 
J . Baranauskis. 

Po $1.00: K. dankaitienė, 
A. Žeronienė, K. (Južauskas, 
J . Barzda, G. Žeronas, J . Lr-
butis, A'. Šimkus, Y. Kušleika. 

A. Pranaiėįutė (4 metų) 50 
centų. 

Smulkių $0.10. 
T. F . vietinio sky r. 

Iždininkas. 

HOMESTEAD, PA. 

Kadangi llomestead'o lietu
vių didžiuma rugoja, kad iki 
šiol nebuvo pagarsintos jų au
kos, Laisvės Savaitės metu su
dėtos, šiuomi pildome Jų- no
rų ir savo priedermę, melsda-
dami gerbiamosios "Draugo* 
Redakcijos indėti arlimiau-
sin ** Draugo" numeriu atsiun
čiamą drauge su šiuo aukotojų 
ir aukų surašą. 

Turime pažymėti, kad llo
mestead'o lietuviai pilnai at
jaučia momento svarba tėvy
nės, Lietuvos laisvės reika
lais. Valdžiai leidus susirin
kimui laikyti po inilueiuo^ 

Viso 3807.45 
Žadėtas, bet dar neatiduo

tas bondsas JO.OO 

Kadangi nekurie homestea
dieėiai Laisvės Savaitės metu 
aukojo keliais atvejais, tas au
ka.- paduodame suvedę krūvon. 

Aukojo: 
Lietuvių Pašclpos dr-ja $500.00 
ttv. Juozapo dr-ja . . . . 100.00 
Ln-tuvos Vyčių 11 kp. . . 25.00 
L. I). S. 53 kuopa 25.00 
su. 1'rŠulės M. ir M. drau

gija lo.OO 
L. ii. K. M. Saj, 34 kp. 10.00 
8 v. Kazimiero Kareivių 

draugija 10.00 
Švenčiausio Vardo Jėzau* 

Bernaičių, dr-ja . . . . . . . 0.32 
Švenčiausios Dievo Moti

nos Mergaičių dr-ja . . 5.00 
Jurgis Aliulis 150.00 
Kun. S. J . Čepananis . . 155.00 
Vincas Kraužlis 140.00 
Andr. J . liradzilauskas 130.00 
Jonas (irebliunas . . . . 120.00 
Jomis Vrubliauskas . . 120.00 
Pranas Bvetkauskas . . 110.74 
Pranas Diinša 105.00 
Bronislovas Jucevičius. 101.00 
Antanas Andruškevičius 61.00 
Vincas Medonis 60.00 
Petras Remenčius 55.40 
Antanas Katilius 50.00 
Jonas (lelumbauskas žadė-

dėjo, bet dar nedavė 
bondsa 50.00 

Pranas Miliauskas . . . . 40.00 
Petras Petraitis 35.00 
Jonas Jurčiukonis . . . . 35.00 
Mykolas Vaikšnoras . . . . 30.00 
Juozas Baliukas 30.00 
Petr. ir Petr. Medoniai 25.00 
Povylas Bražinskas . . . . 25.00 
Fpifanius Kundrotas ... 20.00 
Ona Mačienė 20.00 
Povylas Pikutis 10.00 

Po $15.00: J . Kukueionis, S. 
Janavičius, H. E . Bens (ame
rikietis), J . Jankaitis, J . An
drulis. 

Po $11.00: J . Komanauskas, 
E. Kisielienė. 

• 

(Pabaiga bus rytoj). 

Washington, D. C. — Vo
kiečių subniarinai, galima sa
kyti, atgaivino Amerikoje 
džiovintų (dehydruotų) daržo
vių pramone ir pastatė jų i 
tikras vėžes. 

Kuomet reikėjo maitinti mi
lijonus vyrų maisto dalykais, 
kurie beveik visi turėjo būti 
siunčiami per Atlantiko van
denynų, del submarinų laivai 
negalėjo kaip reikiant vaikš
čioti, Suv. Valstijos ir Al gan
tai stengės panaudoti viską, 
kad tik palengvinti maisto siun 
tima. Ypatingai jie stengės su
mažinti siuntinio diduma.Džio-
vintos daržovės užima tik nuo 
keturių penktadalių iki devy
nių dešimtdalių vietos, kurią 
užimtų nedžiovintosios. 

Tečiau daržovių džiovini-
nams buvo labai mažai teži
nomas. Niekas nemokėjo tin
kamai džiovinti, net ir pats 
džiovinimo procesas buvo ne
suprantama paslaptis. Reika
lingų džiovinti įstaigų beveik 
visai nebuvo. Kareiviai nebu
vo pratę džiovintu daržovių 
valgyti, o kariuomenės virtu
vėse beveik nieko nežinojo, 
kaip jas tinkamai, prirengti. 

Buvo sunkenvbiu, bet jos 
visos buvo pergalėtos. Suv. 
Valstijų Agrikultūros Depar
tamento ir, tirmijos sanitarių 
korpusams betyrinėjant, su
vienodinta jų pri rengimas, 
džiovinimas ir krovimas. Bu
vo surasta, jog daugelį daržo
vių galima taip išdžiovinti, 
jog jos palaiko savo skonį ir 
kitas ypatybes, ir palieka ne 
gendančiomis. Milijonai svaru 
dviovintųjų daržovių pasiųsta 
kareiviams į užmarį. 

Xors džiovinimas buvo tyri
nėjamas, kad lengviau butų 
galima laivais vežioti, tečiau 
vėliau pasirodė, jog tai geras 
būdas sutaupyt atliekamas 
daržoves, kurios greitai gen
da. Ir tai via labai svarbu, nes 
galima daugiau auginti ir už
augintos nesu verčiamos an; 
turgaus vienu kartu, bet pa
dalintos lygiai per visus me
tus, ir netik toje vietoje kur 
užauginta, bet ir visur kitur. 
netik Suv. Valstijose, bet ir 
užrul>ežyje. 

Daržovių džiovinimas atei
tyje daug žada ir Suv. Valsti
jų Agrikultūros Departamen
tas perspėja, kad tas darbas 
butų imamas atsargiai, nes y-
ra daug dalykų, kurie prisi
deda prie to darbo pasisekimo 
ar nepasisekimo. Prie reikalin
gųjų dalykų priguli tas, kad 
daržovės butų sveikos ir ge
rai surinktos ir peržiūrėtos, 
atsargiai nuvalytos, išvirtos ir 
p. kaip ir siuntiniai prižiūri
mas pats džiovinimas. 

Tų principų prisilaikant, 
galima pasekmingai vartoti 
visus tam reikalui skiriamus 
aparatus. Tečiau iš visų ge
riausi aparatai yra tie, kurie 
praleidžia orui vaikščioti ly
giai po visus užkampius, už
laikant vienodų temperatūrų. 
Džiovinimo aparatai turi buti 
^aip padaryti, kad reikalui 
esant butų-galima vartoti jo 
vienų kurių nors dalį, pagal 
daugmnų daržovių ir pagal 
reikalo. Tas leidžia dirbti ir 
tuomet, kuomet daržovių ne
daug tėra džiovinti. Džiovini
mo aparatai turi buti ne bran
gus, nes džiovintos daržoves, 
kad įsigyventi, turi buti netik 
geros, bet ir prieinamos savo 
^rangumu. į 

Kiekvienoje apielinkėje džio-
I vintos daržovės bus geriausias 
taupymo budaš, ypatingai 
tiems laikams, kuomet šviežių 
negalima gauti. Jų- reikalavi

mas mainysią pagal to, kiek 
šviežių daržovių gaunama. Ga-
-li pasitaikyti, jog del kokių 
nors priežasčių ar tai del ne-
užderėjimo, ar tai nepapras
to brangumo šviežių daržovių, 
džiovinimo darbas turi apsi
stoti. Tokių a pys to v ų pasiti
kint, reikia saugotis neuždėti 
didelių įstaigų. Žemdirbystės 
Departamentas mano, jog 
džiovinimui geriausiai tinka, 
taip vadinami tunelio išvaiz
dos džiovinimo aparatai. 

Ligšioliai Suv. Valstijose 
dar nėra Įsteigtų nuolatinių 
prekyviečių, kur butų galima 
džiovintas daržoves parduoti. 
Įvairus pirkliai stengias kiek 
galima daugiau apie jas suži
noti, tečiau labai mažai tėra 
firmų, kurios jas pardavinėja. 
Manoma kad patys augintojai 
ir džiovintojai ištirs turgavie
tes pirmiau, neg uždėti savo 
pramonę. 

roe voun STOMAC 
P o v a g i u i neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiek orius. 

mrrrr. 

* ALEX. MASALSKIS 
G R A B O K I I S 

Lietuvis į'rc.-, 
bortus. Atlie
ku, v i s o k i a s 
laidotuves 
pigiausiai. 

K. 
Pu- j 

ii u savo kara-
bosus jr auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dali grubių • 
patys dirbame, 
patys dirbame. 

»» 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4 1 39 

'.' Icfonus 10.s: 

1 BUICK TAXI'S 
* ^ v ' Automobiliai samdomi del 

koštuviu. Krikštynų, l a i d o t u t iii 
del kitokiu par«'ikala\ imu. 

Wm. TOBODA ir 
TONY SREĘALIUS 

Savfhlakai 
10 K. I Itli St.. lptfc<ago H< i»bN 

i i -

i i i . 
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Paieškau savo moters Stanislavos 
Kniukštienės, po tėvais Vilnaitė. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metu mergaitę Sta
nislava. Ji kalba tiktai l ietuviškai: 
yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras 
daugiausia dirba d u on kepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai ir šiek tiek 
ungUškai. Prie parapijos ncpiiguli . 
Kas praneš teisingai apie juos gaus 
$25.00. 

Antanas Kniukšta, 
C141 So. Knox Ave.. Chicago, 111. 

Paieškiau giminaičio Alexandro 
L a m i n o Paeina iš Kauno grub. Kauna 
1'iiv. Betigalos miestelio, meldžiu atsi
šaukti sekančiu antrašų: 

l i a u k Petrait is , 
i:$:;:; So. 48- th Ct. Cicero, l l l . 

AS't PAItl>AVIM<>. 
Groeerne, labai geroj vietoj l ietu

vių apgyvento! . Atsišaukite tuojaus. 
1357 W. 17 Str., Cliieago, 111. 

Parsiduoda labai pigiai i'arma Wis-
consin valstijoj, su visais budinkais 
ir gyvuliais. 200 akrų žemės. Savi
ninkas parduoda farma iš priežas
ties senatvės. Del inforihacijų kreip
kitės: 

TANJS A N D t i O L L B I C K l 
155 H. ( b u k St. Ashlaitd HIoek 

Hoom 1206 Chicago, 111. 

E X T R A ! 
Parsiduoda labai pigiai naujas m ū 

rinis namas ant trijų flatų po penkis 
kambarius, priežast is pardavimo, nes 
savininkas turi išvažiuoti ant ūkės 
greitu laiku. 

M. P., 
0S1 W. 34th PI., Chicago, 111. 

Ant pirmų lubų. 

Ant pardavimo 2-jų pagyvenimų, 
mūrinis namas, s team hcat; 5 ir 6 
kambarių, i landos neša $68.00 per 
mėnesj . Kaina $6,750.00. Atsišauki
te pas savininką. 
5640 So. VVinchester Ave., Chicago, 111. 

EXTRA. ( 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu bloki
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
g u s ir v isokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse • Chi-
cago:.-. Darba atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithuauian it< d Koofing Co., and 
SUeet metai Works, 2106 W. 24th bt., 
i ei. Caual 4802. 

ČEVERYKU 
UŽLAIKYMAS 

P-nas W . H . Kel ley , medžių par
davėjas iš Omaha, datyre Neo l in 
padų gerumą ir drūtumą tame, kad 
vienus ir tuos pačius padus suvar
tojo antriems aulams, nes pirmuti
nė aulelių skūra po kuriais tie pa
dai bavo prikaki, per deš imts mė
nesių dėvėj imo nuplyšo. 

Jis sako: „Tie pats padai išlaikys 
da kitus deš imts mėnes ių prie kas
dieninio vienval io nešioj imo." 

Ta i nepaprastas, kad ir Neol in 
padų išlaikymas, bet p-no Ke l l ey 
datyrimas parodo taupinimo būdą 
taip brangiai pakilusios čeverykų 
kainos. Nusipirk su Neo l in padais 
čeverykus, o nuplyšusių v ienot duo 
kie pakalti tuos puspadžius, kurie 
yra smagus , nepermirkstanti ir 
neapsakomai ilgai nenuplyštanti . 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė iš Akron, Ohio , 
jie ten pat išdirbinėja ir kojaspar-
ninius užkulnius gvarantuojamus 
daug i lgesnį nešiojimą negu visoki 
kiti užkulniai. 

I 
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Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, UI. 

SPECIJALISTAfl 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto Į 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 1 

iki 8 valandai vakare. 
Nedal iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

Kmm « » ^ ^ i — 9 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll 
Reald. 9SS So. Arhland B 1 T . Chica«r 

Telefonas Haymarket SS44 

DR.A.A.R0TH, 
Husas gydytojas Ir chirmgm* 

Specljalistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: ?S64 So. Halsted St., Chica#r 
Telefonas Drover 969S 

VALANDOS: l t — 1 1 ryto S—s pe 
pietų 7—8 -rak. Nedėl iotais l t — 1 J d. 

i imiiiiii i i i immiiiimiitiiii i i i i i i i i i i i i i i i if 

VYRAI 
Kurie kalbate lietuviškai, ga
lite padaryti savo atliekamą 

laiką barngiu. 
Mes or^unizuojanie U l O T U V i y 

Skyrių ir reikalaiijaine ki-lrią l ietuvių 
energiškų vyrų, kurie galėtų pašvesl i 
keletu \alamlij kas dienų arba kele
tu dienų kas sava per šį visų m c -
ta. 

JI.IS gal i te šitų atl ikti nekl iudant 
savo paprasto darbo, geros ineigoa. 
ats išaukite nuo 9 iki 1 vai., k iekvienų 
dienų šioj sakaitėj arba S e m l o m i s ir 
ketvergo vakarais nuo « iki 8. arba 
telefouuokite uian 

Randolph 7400 
Adam Markūnas. 

DiTHI AMAJV DEPT. , ROOM 847. 
PIKŠT NATIONAL B A N K BLDii. 

68 VV. MONItOK ST. 

Mok>ki> Kirpimo ir Designiug 
l y r i š k ų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s is temo Ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovu į trumpą, 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing - i'* s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu
vi mob skyriuose 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bilc laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti speeijuliš-
kai pigią kainą. 

Pctrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile s ta i l t s arba dydžio, ir bi-
le madų knygos. 

MASTUK DES1GNING SCHOOL 
J. I*1. Ka>uit ka. Perdėt inis 

11S N. La Sallc gat., prioš City Hali 
vAtsišiiukit ant 4 to augšto 

ŠIAUČIP ATYDAI. 

PADIDINK ALGį! 
Reikalinga keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonė
mis ir turi daug pažįstamų, vi
si galės padvigubint savo algą 
nepertraukus savo dabartinio 
užsiėmimo. Darbas lengvas, 
pelningas ir ant visados. Klau
skite platesnių paaiškinimų 
pas: 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3301 SoutK^ Halsted Street, 
Chicago, 111. 

• . • . 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MOROĄH S T R E E T 
TeL Yards 730 

Gyeeninias. H12 W. .i'iid St. 
Tel. Yards 4681 

«— 
D/. A. K. RUTKAUSKAS 

Telefonas MeKinley 5764 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3457 South YVestern Iloulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

iiiiiiiiiiifiieiiiiiiiifliiiitftiiiiiaiiiiiiiiifiiiii j £ n • J 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.| 
AKI V SPECIJ A U S T A S 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
D vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
461» S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 648^ 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

R E A L — ESTATE — LOANS 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražiose vįe 
se. Mes turim Pigių ir gražių 

namų del pardavimo. 
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 

63 and Kedzie Ave. N. W. Co-
ner Chicago, 111. i 

• 
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Dr.M.Stupnickil 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
3 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

• 
DR. LEO AVVOTIN 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris 

11)20 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 
vakare. Tel. Canal 4367 

• : ; . » . , — , » ^ ; 
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ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas s t e m p i * 

Ket vergais ir Su bato mis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams drabu
žiai, stebės ir jakutės. 

Phiksnos 

55c 
Pluksnos 

55c 
PLUNKSNOS. 
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i Dr. S. Naikelis | 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 

4712 So. Ashland Ave. = 
P h o n e Drover 7042 = 

S Cicero office E 
5 4847 W. 14th St. = 

P h o n e Cicero 89 E 
= Rezidencija 3334 W. 66th St. = 
r P h o n e Prospect 8585 s 
?(illlIllUillflllllllllllllli!lllllllllllttmilll? 

H — — 
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Tel. Drover 7012 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis papai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N L E 
arti 47-tos Gatvės. 
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Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 161 

N a m u TeL Seeley 420 

JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 'J7 

Vakarais 2'Jll VV. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

fHICAGO, 1LL. 

VI 
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—— 

%į~^»**»~~^mmm»mm » » » • • • • » • m SMJ 

F. P. BRADCHULIS ! 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
R a o m ^207, TeL Centrai 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: S112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

W — 

Telefonas Pul lman 61 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS K 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mickigan Ave, 
Adynos 8:89 iki 9 išryto — 1 
Iki 7 po pietų — 6:81 iki 8:89 
vakare. Nedėl iomis a n o Iš 

iki 11 Išryto. 

PIRKITE KARĖS TAUMr. 
(W.g.g.). . * - - w ^ 

S A U N SKAUSMAS! 
Būdamas sve iku, darbe rasi gmagruiuą, 
į ienaisant kaili sunkus tas darbas Imlu. 

Kiakvieuo prisderme yra saugot sava uio ligii. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojingą liea. Ksnkimtit niksterejimas 
gali vėliaus buti labai i»«vojingu, jeigu tuoj nel)as prižiūrėtas. 

P AIN - £XP£LL£B 
tai užtikrinanti namine gyduole, kari turi rastis kiekvieno na
muose. iRgydymui šalčio krutinėję, sknusmu sonose ir nuga
roje, rumatizmą ir^neuralgij^, trumpai sakant visokius skaut-
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Expeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paju-Expeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaisbažeiiklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 3,"> centai ir 65 centai už bonkutę. 
Gaunamos, visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO., 
74-80 Washiojlon St 

New York. 

v 2 vartotos H'mger pateli marinos, go-
riauBiam stovyj, v iena Finisher ma
šina, Jacks ir kiti jrankiai turi buti 
parduoti tuojaus už prieinamą, kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilną, eilę visokios čeverykams skuros 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 
\ Chicago, Illinois, 

Telefonae Tards 3404. 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Du&k jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
P A T Y R I OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
» Pi lna eilė Auksinių Dalykų 

Užg-anėdinimas Gvarautuojamas. 
2128 Wcst 22ra Gatvė, Chiea^o, Il l inois. 

Telefonas Canal ^83« 
Sky i ius : 4\HW W. Fourteentu Street, Cicero, Ill luois. 

T 

ii~— H ^ M f c » < ^ — — » — m m m , —n 

file:///Vestville
file:///pasiliko
file:///alamlij


! 
l t 

i 

h 

f ' i • ; • i ;' ~ 
•*V • j į j į h. 

Į » > ui B W » 1 • « • M l t im • • n m i i .mmijmm m m * • r a — Į f c a f 

CHICAGOJE. 
» • • • — — — < > B » m » . i » » « » « » l t 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PASKUTINĖS KAMPANI
JOS DIENOS. 

Antradienis, kovas, 25 d., 
š v . P . Marijos Apreiškimas. 

Trečiadienis, Kovas 20 d., 
Ludgeras vysk. Emanuelis. 

IŠ CHICAGOS L 
KOLONIJŲ, 

APSIDRAUDŽIA ATEI 
ČIAI. 

Lako ForostY gyvena Clti-
engos turčiai. 

Žinovai tvirt ina, kad šian
die tu žmonių namuose gali-
nia rasti svaigalą «taugiaa, 
kaip visam Chicago. 

Turčiai apsidraudžia. Ir jie 
tur i iš ko ir kuom apsidraus 
t i. 

Su liepos 1 d. visa šalis nu
sausės. Bet turtingi žmonės 
jausis laimini!:i. Nes jn na 
milo.se nebus " s a u s a " . 

Paliko tik viena savaitė ligi 
naujo majoro r inkimu Oliica-
goję. Via keli kandidatai iš 
įvairiu" part ini . Dabar mieste 
kasdien mitingai, t rukšmas. 
Kampanija užvirė su visu 
smarkumu. 

Kampanija tečiau nevedama 
padoriai. Kandidatai kandida
tams prikaišioja visokius niek
niekius. Prikaišioja jiems ki-
tuomet draudavimasi su šalies 
priešininkais. Prikaišiojama 
piliorių paskirstymas j atsk»-
rias tautas. 

Kampanijoje nėra padoru
mo nei kitko. Imamasi kad : r 
šlykščiausiu priemonių, l>i t k 
priešininką nuveikti. 

Nestebėt ina. J n k a t r i n a n t ' 
antradieni piliečiai tars galuti
na, savo x.o«ti. Ivns turi supra-
tiiiKf, tas balsuodamas pasi-

Nonnal Cardincllie, ISiM , m k o tinkamiausią kandida-
\Yest Superior gat., su kitais N - •» geriausia laimės. Kas 
savo draugais jaunikliais lo-| >*'•<> skelbiamas kaikuriu 
šė kauliukais tarpe North- dykštynes, tasai ttinV paskui 

UŽKVIETIMAS. 

P A Š A U T A S V A I K I N A S . 

western geležinkelio bėgiu, 
Kinzie ir Ilart gat. 

Policija tuo tarpu ieškojo! 
vagiliu, kuri*' vagia prekes ir 
vagonu. 

rugoti prieš savo "aps i r ik i 
m u - " . 

Nereikia tad vaduoties gra
žiai.- kandidatu žodžiais, bet 
išmintimi. Išmintis atskiria 

Sako, bolševikai visur laimė 
sia. 

Vaikinai ėmė bėgti pamate p * ™ T , l !" 'dogo. 
poliemonus. .Jiems buvo liepia | 
sustoti. N e p a k l a u s . : BOLŠEVIKŲ MITINGAS. 

Tad paskui juos paleisią j 
kulipka. Vienas vaikinas. Car-i 
dinellie sužeistas. Po to ir kiti I 
pasidavė policijai. T7 - ~ 

T ; I - ;..,, ,,.,-.,,,n ;v ;.,;"" ; Clneagos socijahstai radika-1 IK juos paėmus issia>-.\i-
„^ j , ';; t „ i v .. ;i. , •; .lai praeita sekmadieni C'oliseu-
no, ką jie ten buvo veikė, d i ' _ / . -

i - - - ' - i I I - nie turėjo milinga. Kalbėjo 
policija juos buvo pala-iCiCoi | •• . . . • i •' 

•i-' • ' raudoniausieji tarp raudoninu
siu. Tai vis lie, katrie teismu 

" . . . 
nubausti kalėjimai) už veiki-

30 ŽMONIŲ SUAREŠTUO
TA. 

Praeitą sekmadieni policija 
saliunuosc suareštavo .*»U žmo
nių. Tame skaitliu įe v ra sa-
liuninkai ir kostumeriai. dn 
peržengė sekmadienio Įstaty
mą. 

SUVAŽINĖTA MERGINA 
MIRĖ. 

Miss Putli (ioldstone, 20 me
tu, 3224 Kulton gat., praeitą 
šeštadieni ėjo namo. Jinai 
dirbo miesto knygyne. Iš Ma-
dison gatvekario ties Kedzie 
gat . išlipo. 

Staiga ant jos užlėkė sun
k a s automobilius. Sužeista nu
vežta ligoninėn. Tenai mirė. 

Automobilius priklausė 
Champion Rug & Oarpet CMea-
ners. Šoferis Knabb suareš-
tuotas. 

APVOGĖ KAREIVĮ. 

;uą prieš šalies vyriausybe ir 
paleist i po paranka. 

Kai kurie iš iii savo mi-
Įtingę (virtino, jog Suv. Vais 
jtijose veikiai busianti praves
ta bolševikiška valdžia, derė
josi jie bolševiku valdžia Pu-

Su jais gėrėjosi ta ' ' t va r 
k a " ir susirinkę iu šalininkai. 
Nes doram žmogui bolševiku 
terorizmas vra pasibjaurėtinas 

| daiktas, (ii soeijalistams tas 
tinka prie veido. 

siuomi užkviečiu visuomenę 
dalvvauti Labdaringosios Sa-
jungos koncerte, kuris įvyki? 
nedėlioję, kovo 30 d., 1919 m., 
šv . Ju rg io parapijos svetainė
je. J a u daug kar tu buvo ra
šyta, kad to koncerto»progra
ma išpildys Lietuvos Yvčiu 
Ohieagos Apskričio eboras, po 
vadovyste, p. Pociaus. 

derinamoji visuomene! kvie
čiu dalyvauti šiame koncerte, 
nes tai bus vienas iš puikiau
siu koncertu, kokiu Chieagoje 
<lar nebuvo. Visi jau žino, 
kad ( l i icagos Vyčiu Apskričio 
choro koncertai yra įspūdin
gi ir atsilankiusia publika vi-
sados užganėdina. Šitas kon
certas bus vienas iš puikiau
siu, liet svarbiausia, kad tas 
koncertas yra rengiamas naš-
lai«"tu prH'iįlniuloM naudai. 
Kaip žmogui reikalinga yra 
ranka, ta ip tautai yra reika
linga našlaičiu prieglauda. Je i 
gu visuomenė tą reikalą pa
rems, tai neilgai t rukus susi
lauksime nuosavos našlaičiu 

c 

prieglaudos, kurioje našlaičiai 
bus auklėjami lietuviškoje dva
sioje. 

Tikiu, kaM lietuviu vlsuome-
nė parems ta l abda r ingos Sa-
jungos koncertą. Iš to bus 
nauda mums patiems ir 
džiaugsmas našlaičiams. 

Todėl dar kar ta , vardu Lab. 
Sąjungos, kviečiu visus Chiea-
gos lietuvius i ši koncertą. 
Lai to koncerto pasekmės bū
na kuopuikiausios. 

A. Nausėda, 
Lab. Sąj. Centro pirm. 

PRANEŠIMAS! 

PAĖMĖ $100. 

Vagiliai įsikraustė Sunsbine 
skalbyklos ofisam 291:? Ootla-
ge (i rovė a ve., suskaidė gele
žinę spintą ir paėmė $100. 

Iš d r a n t stovyklos paliuo-
suotas kareivis VVilliam Dela 
ney laikinai apsistojo Chiea
goje. 

Į savo kambarį aną m k t i 
j is pasikvietė i įrangą, koki 
pažinojo čia pirm įstosiant 
kariuomenėn. Draugas sutiko 
su juo pernakvoti . 

Antrytojaus išbudo buvęs 
kareivis ir nerado nei savo 
^faraugo, nei $87, kokius su sa
vimi turėjo. 

SUAREŠTUOTA 450 PIK 
TADARIU. 

SOCIJALISTAI KELIA 
RIAUŠES. 

Seka gavėnia. Flet socijalis 
tai rengia pasilinksminimo 
vakarus su šokiais. 

Užvakar latviai bolševikai 
buvo parengę šokius po nnm. 
1126 West 1S gat. Bešokdami 
susipešė. 

Atvykusi policija kelis šo
k ikus suareštavo. 

I ž v a k a r ir vakar policija 
pradėjo išnaujo valyti miestą. 
Suareštuota apie -laO visokiu 
kriminalisto. 

Nežiūrint to, užpuolikai sa
vo veikia. Apiplėšia žmones, 
k iautu ves. Laužiasi i ofisus. 

Pasirodo, kad prieš pikta
darius čia butu labai geistina 
militarinė policija, karės 
teismas. 

Nes ne civiliai policijai su
valdyti tas gaujas. 

KONFISKUOTA DAUG 
OPIJUMO. 

Detektivai netikėtai atliko 
kratas kinu apgyventuose na
muose. Kukonfiskuota $25.000 
vertės opijumo. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuviu Pynio Kataliku A. 
Labdaringos Sąjungos Centro 
bertaininis susirinkimas atsi
bus seredoj. kovo 2(> d., I91ii 
m., 7:.'»!) vai. vakare, Apveiz-
dos Dievo parajujos svetainėje 
ant Pnion ir 18-tos gatvių, 
C'bicagoje. 

\'isŲ kuopą atstovus prašo
me atvykti susirinkimai! 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

•šiuomi pranešu visoms Lab. 
Sąjungos kuopoms, kad iki a-
teinančio Centro susirinkimo, 
kuris įvyks seredoj , kovo 2b 
d., visos loto tikietą serijos 
butu sugražintos. Loto dalv-
kas bus užbaigtas nedėlioj, ko
vo 'M) d., šv . Ju rg io parapijos 
svetainėje. Tikietą serijas 
kuopos privalo gražinti ne 
kam kitam, kaip tik tam pa
čiam asmeniui, nuo kurio paė
mė pardavinėti , ty. A. Dar
gini. Tokiu būdu išvengsiu) 
bereikalingu kliūčių ir nesusi
prat imu. 

A. Nausėda. 

"KEISTUTIS" CHICAGOS 
SCENOJE. 

Lietuvių t ea t ras išeina iš ma
žų svetainių. 

Liet. Kar. nuo \Wst Sidės atsi
bus lavinimas utarninkc, 25 d. ko
vos, Aušros Vartų par. svetainėje. 
Pradžia hgiai 8 vai. vakare. 

Kviečia Valdyba. 

Praeitą nedėlios vakarą iš 
visų Chicagos pakraščių trau
kė lietuviu minios i vidurmies-
tį, važiavo ir ėjo, kol nesura
do didelės tea*tro triobos, ant 
kurios augštai žibėjo elektros 
lempučių sudarytas parašas 
Keistutis. Tai buvo vieta, kur 
Vyčių Apskr i tys rodė šita is
torišką veikalą. 

Kiek buvo žmonių. 
* 

Kiek t iktai galėjo tilpti. 
Žemai, ant balkonų, bos 'uose 
visos vietos užimtos. Aiškiai 

tnatyt , k a d lietuviai tfiėgsta 
gerą teatrą. Skaudžiai apsi,-
gavo kas nepirko tikieto iš-
anksto. 

Koks gi buvo pats lošimas. 

Ne toks kaip mažose mūsų 
svetainėse. Pradžioje neatro
dė, kad bus labai gerai. Bet 
tolyn ėjo vis geryn ir jceryn, 
o paskutinis penktasis ak tas 
visas išėjo puikiai. 

Norint priekabių ieškoti, 
galima pasakyti , kad ne vist 
lošėjai gana garsiai ir aiškiai 
kalbėjo. Tokiam teatrui neuž
tenka gabumų, reikia dar bal
so atsakančio ir mokėjimo bai
sa valdyti ir aiškiai kalbėti, 
žodžiu sakant, reikia imti teat
rines iškalbos lekcijas. Visa 
to ir da kita ko galima reika
lauti t iktai iš art istų-amatnin-
kų, stovinčių nnt to ir iš te
a t ro gyvenančių. Mūsų lošėjai 
patys savėja mokinasi ir tai 
pasivogdami savo atilsio lai
ką, dėlto jų peikti negalima; 
reikia girt i , kad turėjo drąsos 
imties tokio didelio darbo, #ji 
gerai išmoko ir išpildė. 

Tikimės, kad pasidrąsinę ši
tuo pasisekimu ir daugiau 
mums parūpins tokių vakarų. 

Kaip apsiėjo publika. 
Ir tuo žvilgsniu yra pažan

ga. Lietuviai papratę juoktis 
teatre, dėlto kad tankiausiai 
esti rodomos komedijos, o tai 
vėl dėlto, kad rinitu dalvku 
teatrui savo li teratūroje mažai 
ką turime. I r šiuo kar tu vis 
dar dalis publikos mėgindavo 
juoktis kada nereikia. Net 
nabagei Aldonai mirštant iš 
skausmo, kitus juokas ėmė. 
Bet ačiū geradėjams tvarkda
riams, kad maloniu būdu su
laikydavo. Užtekdavo garso 
sss.... viskas tuojaus nutilda
vo. 

Ką šiandiena, primena "Keis
tučio" tur inys. 

Liūdnus dalykus. Kaip vi
duramžyje Lietuvos kunigaikš-
ščiai ta rp savęs pešėsi, ypatiš
kas kerštus varinėjo del pir-
menvbės, del valdžios, — o 
tuomi labai mokėjo naudotis 
vokiečiai, — taip ir šios gady
nės kunigaikščiai, niusų va
dai, ar ne tą patį daro? ar 
nesivaržo del tuščios garbės, 
ar kiti kitam duobės nokasa, 
pirmenybės ieškodami. ; 

Kaip-gi gražu ir naudinga 
butu imti pavyzdį iš Keistu
čio, kur iam "ne valdžia bet 
fjt't n va rupi". 

Tokie įspūdžiai iš didelio lie
tuviu teatro Ohicagoje. 

Rep. 

'•įnfr'ui^.i wf^W^f^FH^Sl ""^""^rTrr^"?""^^^^^^^^*^ 
Antradienis , Kovas 25, 1919 

IŠ BRIGHTON PARK'O. 

Gvardijos pirmos divizijos 
ISv. Kazimiero Karalaičio dr-
ja laikė savo mėnesinį susirin
kimą bažnytinėj svetainėje, 
sausio 12 d., 1919 m. Apar t 
ki tko buvo kalbama apie Lais
vės Savaitę. Visi pr i tarė ją 
remti aukomis. I r prasidėjo 
aukojimas. Aukojo šios ypa-
tos: S. Mališauskas $1.00, P>. 
Rupšlaukis $1.50, J . Panolaus-
kis $1.00, P . Lileikis $1.00, V. 
Rimkus 50c , K. Laucius 50c. 
Viso sur inkta $5.50. Aukos 
perduotos T. F . 60 skyriui. 
Visiems aukotojams ačiū. 

J . A . JT. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

' ' K a n k l i ų ' ' eboras prie Šv. 
Ju rg io parapijos puikiai gy
vuoja. Choras, vedamas p. J . 
Janušausko, visur prisideda, 
ar tai dainomis ar kitu kuo 
prie prakilnių darbų, Labd. 
Sąjungai i rgi y ra pasidarba
vęs. Nors tas choras yra 
skaitl ingas, bet geistina, kad 
jis dar skaitlingesnis butų. 

-r : Vikt. 

Į£ODEL rūkyti paprastą j kuomet 
H ei m ar kainuoja tiktai biskį 

daugiau. 
Helmar yra 100 % Grynai Turkis-

ki, ir Turkiškas tabakas yra geriau
sias tabakas del cigaretų. 

* 

• Išdirbėjai AugšČimuios Rūšies TurkišLiĮ 
ir Egiptiškų Cigaretų visam pasaidyj. 
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