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METAI-VOL. IV. No. 67 

Neleido darbininkams 
paradavimo, 

V -riaušes 
Japonai persekioja ameri

konus Korėjoje 
RIAUŠĖS MIESTE LAW- JAPONAI APMUŠĖ AMERI-

PAKYLA KANADOS DAR 
BININKAI. 

Juose apsireiškia bolševikiš
koji dvasia. 

SIIISItlIIItlIlIflillllilflIlIlIlIlIlflIlIlIlBIlIlSIf 

IŠ WASHINGTONO, D. C. 

Prof. Valdemaras jau Pa
ryžiuje ir valdžios paskirtas 
pirmininku lietuvių komisijos 
taikos konferencijon. Tos ko
misijos nariais paskirti M. Y-
čas, P. Klimas ir E. Galvanau-

Daugiau narių bus vė-

RENCE, MASS. KONES MOTERIS. 
Iš vienų namų pasigirdo 

suvis. 
Areštuojami žmonės ui moki

nimą laisvės koreonų. 

Lawrence. Mass., kovo 10. Pekinas, kovo 19, — Iš Ko-
Kuomet vakar policija mėgi- rėjos č ia /sugryžusie j i ameri-
no suardyti neleistiną audimi- koniški misjjonoriai apsako 
nių dirbtuvių darbininku gal- apie koreonų smarku veikimą 
vėmis parodavimą, staiga pa- į nepriklausomybe* reikalais, 
š i l i n io šūvis iš vienų namu. jKoreonai smarkiai priešinasi 
Paskui poliemonai apmėtyti j savo prispaudėjams japonams, 
akmenimis. Policija daugelį j Misijonoriai visai netikėtai 
žmonių apmnse. 

Daugelis suareštuoja. Tai 
buvo didžiausi sumišimai čia 
nuo pat pradžios streiko, kurs 
prasidėjo pirm šešių cavairių. 

Raudona vėliava parodavime. 

Iš ry to darbininkai , kaip ii 
papras ta i , piketavo ties dirb
tuvėmis. Kuomet dirbtuvių 
var ta i buvo uždaryti , jie su
stojo į eiles parudavimui. 

Anot miesto maršalo tvir
tinimo, parodavimo priešakyj 
buvo nešama raudona vėliava. 
Maršalas prieš paroduojančiu< 
streikininkus sušaukė polici
jos a t sargas ir ėmėv veikti 
prieš paroduojančius*. 

fš minios i policija imta mė-
tyti akmenys ir buteliai. Pas
kui pasigirdo šūvis. Bet šis 
nieko nesužeidė. Policija tub-
jans apsupo namus, iš kurių 
paleista šūvis, ir suareštavo 
visus ten esančius žmones. 

Poliemonai apmėtyt i ak
menimis. ' 

Tuo tarpų kiti poliemonai 
susirėmė su simpatizuojančia 
streikininkams minia. 

Daugelis žmonių apmušta ir 
parblokšta poliemonų lazdo
mis. Keli poliemonai užgauta 
akmenimis ir buteliais. 

Suareštuota 22 žmogų, ku
rie kaltinami už riaušių pakė
limą. 

buvo užklupti koreonų sukili
mu. I r kuomet jie pamatė, jog 
japonai jų maldnamius užda
rinėja ir juos pačius areštuo
ja, nusprendė per t raukt i savo 
tylėjimų ir pasakyt i pasauliui 
visa teisybe apie brtitalį japo
nų apsiėjimą su tos šalies gy
ventojais. 

• 

Japonai muša moteris. 
Misijonoriai liudija, jog ja

ponai kareiviai Korėjoj šau
tuvais apmušė kelias ameriko-
nes moteris, kurios darbuoja-i 
ten misijose. 

Japonai su jomis ta ip bru
taliai apsiėjo todėl, kad jo;s 
Korėjos gyventojus supažindi
nusios su laisvės idealais, kad 
ių žmonių širdyse skiepi na
šios savo šalies meile. 

Japonams gi tas y ra labai 
nepakenčiamas daiktas . Nfcs 
kuomet žmonės susipras, . tuo
met pasipriešins anų žiau
riems apsiėjimams. 

Ottawa, Ont., kovo 20.—čia 
seka Kanados Darbo Federa- j 
ei jos suvažiavimas. Suvačiavi- j 
me tur i atstovus kuone kiek-j 
viena unija iš vakarinės Onta- s kas . 
vio provincijos ligi Vancou- liau paskirta, 
ver. Yra viso 240 atstovę. 

Nu ta r t a paduoti unijų nu - ! I S PARYŽIAUS. 
balsavimui visas unijas pėror- j 
ganizuoti vienon unijon va r-i Vitautas Gylys paskir tas 

VOKIETIJA TURI PAGA
MINUSI LAIVUS TAL

KININKAMS. 

Anglijoje stovi pagamintas 
maistas Vokietijai. 

s 

SUIMTA 5 BOLŠEVIKAI 
OKUPACIJOS JUOSTOJE. 

VIS LABJAU PRIEŠINASI 
TAUTŲ SĄJUNGAI. 

Coblenz, kovo 20.—Ameriko
nų okupacijos juostoje suimta 
įlenki vokiečių bolševikai, ku
rie platino savo propaganda 
tarpe civilių žmonių. 

Washington, kovo 19. — Vis 
skaitlingesni ir smarkesni bal
sai pasigirsta kaip čia, ta ip 
kitur prieš steigiamų tautų 
sąjungą taikos konferencijoje. 

Senatorius Lenroot iš Wis-
consino vakar čia kalbėjo ko
mercijos kliubo susirinkime. 
J i s pasakė, jog kaip kongre
sas galėjo paskelbti karę Vo
kietijai, ta ip jis ir taikų pa
darys su Vokietija be prezi
dento. I r t ik po taikos Ame
rika galėsianti pagalvoti apie 
steigiamų tautų sąjungų. 

PROPAGANDISTAI 
% ARGENTINOJE. 

Buenos Aires; kovo 2'). — 
Laikraštis La Razon paskelbė, 
jog iš Amsterdamo andai Ai -
gentinon atkeliavo apie 15 \ o -
I;iečių ofieierių, pasivadinusių 
svetimomis pavardėmis. 

Tarpe jų yra vienas buvęs 
nardančios- laivės kapitonas. 
J i e visi turi vokiečių sovietų 
pagaiviintus pasportus. 

TAUTU SĄJUNGOS PREZI
DENTAS—ASQUITH. 

Londonas, kovo 20.—Daily 
Mirror rašo, jog politikiniuose 
ir diplomatiniuose rateliuose 
Paryžiuje sut inkama, kad pir
mutiniu tautų sąjungos prezi
dentu butų pask i r tas buvęs 
Anglijos premjeras ^squit!i. 

• — 

NUŽUDYTA BANKININKO 
dB J n V W «!>. 

do Liepojoje su tikslu eiti 
prieš bolševikus. 

Liet. Informacijos Biuras. 
lllllisilllllllllllllllltlllllllllllllllllllilllllll 

IR VĖL SOCIJALISTAS BA
VARIJOS PREMJERAS. 

du: "Viena Didi Uni ja" . Pas-1 Lietuvos atstovu Finlandijon. 
kui padary ta rezoliucija, k a d ; — Anglijos kariuomenė išsė-
ta " V i e n a Didi U n i j a " prisi
laikytų bolševikiškos politi
kos, būtent, visuomet stovės 
už "prole tnr i ja to d ik ta tū rą . " 

Unijoms nubalsuoti pavesti 
streiko pakėlimo klausimas. 
Yra sumanymas pakelti gene-
ralį streiką birželio 1 d., jei 
ligi to laiko Kanados vyriau
sybė nesugrąžins gyvento
jams laisvojo žodžio teisės ir 
nepaliuosuos politiškų prasi
žengėlių. 

Taippat nutar ta su atei
nančio birželio 1 d. pareika
lauti ,30 valandų darbo savai
tėje i r tik penkių dienų dar
bo savaitėje visiems darbinin
kams. 

— m 

Paryžius, kovo 20.—Berlyne 
oficijaliai paskelbia, jog Vo
kietija jau pagaminusi 1,250,-
000 tonų i n t i 1 pi mo ga r I a i vi ų, 
kurie bus pavesti talkinin
kams sulig nesenai padarytos 
sutarties. 

Už tai Vokietija gausianti j 
maisto, 350,060 tonų kas niė-
nesis. Tam tikslui Anglijoje 
jau pagaminta siųsti vokie
čiams maistą, kaip tik bus pa
vesti garlaiviai. 

Vokiečiai susijungsią su bol
ševikais prieš talkininkus 

—— • • — mmmmmm > 

Taip kalbama Berlyner ta ip j kimo sesiją iš Weimaro Ber-
protauja vokiečiai. j lynan pamesti šalin. Ligi bir-

_ . , rt,* , . , . ; želio pradžios susirinkimas 
Berlynas, kovo 20.—Vokie- . . . . . . . 

pabaigs pilnai savo visus dar-

BUS PASIŲSTAS KŲRIJE 
RAS EUROPON. 

tijos steigiamasis ( taut iška 
sis) susirinkimas pertrauke . . . . , . . ; . ._ i nuciią uz konstitucnonalio andai savo sesiją liki kovo 25 
d. Vossisclie Zeitung tečiau 
praneša, kad jei talkininkai j 
anksčiau pagamins taikos są-' 

bus. I r tuomet padarys rezo
liuciją už konstitucijonalio 
parlamento veikimą. Parla
ment 
Ivne. 

1 mentas savo sėdvba turės Ber-

Berne, kovo 19. — Bavari
jos seimas paskyrė naują 
premjerą, kuriuo yra ir vėl 
socijalistas Iloffmann. 

I r tie žmonės tikisi susi 
laukti ramybės ir laimės, p V 
taikaudami soeijalistams. 

Veikia tautos sąjungos prieši
ninkai. 

Nežinomi piktadariai pametė 
bombą. 

Oakland, Gal, kovo 20.— 
Čionai rezidencijų distr ikte 
San Francisco bankininko 
(ieorge (Jreemvood namuose 
pamesta bomba. Šita plyš< la
ma sudraskė dalį namų. Žuvo 
bankininko žmona, kuri tuo 
metu sirgo. 

Perniai bankininkas buvo 
gavęs laiškų su grūmojimais. 
Piktadariai reikalavo 5,000 
dol. Bet, suprantama, jų rei
kalavimas nebuvo išpildytas. 

Californijos gubernatorius 
paskelbė tūkstantį dol. dova
nų už piktadarių susekimą ir 
suėmimą. 

PRIEŠINASI TAUTŲ 
SĄJUNGAI. 

Charleston, W. Va., kovo 19. 
West Virginia legislatura di
džiuma balsų padarė rezoliu
ciją, jog ji priešinasi, ddant 
Sųv. Valstijos įstotų kokion 
tai tautų sąjungom 

Washington. kovo 20.—Tve
riamos tautos sąjungos prie
šininkai senatoriai vis smar
kiau ima veikti ir priešta-
riauti prezidento AVilsono su-
tnanymams. 

Tomis dienomis jie Europon 
pasius kurijerą. iSfl nuv(kž ten j 
anglų ir prancūzų spaudai 
raštą, kuriame bus išreikšta 
t ikra Suv. Valstijų gyventojų 

Lakstytuvaa iš Anglijos gabe- ! nuomonė apie steigiamą są
jungą. Tuo keliu norima pra
silenkti su Anglijos cenzūra. 

ANGLAI SKRISIĄ SKER
SAI ATLANTIKO. 

lygas ir jas paduos . vokie
čiams patvir t int i , tai susirin
kimas atnaujins sesiją tuo-
jaus. ^ 

Ministerių kabinetas šiandie 
yra Berlyne. Šios savaitės pa
baigoje tečiau jis iškeliauja į 
AVeimar. 

Susijungsią su bolševikais. 

Vokiečiai čia su didžiausia 
nekantrvbe laukia, kuomet tai 
kininkai pagamins taikos są
lygas ir kaip daug bus aštrios 
tos sąlygos. 

Abelnai čia manoma, jog su
tart ies salvgos bus žinomos 
jau šią savaitę. I r jei tos sąly
gos pasirodysiančios perdaug 
aštrios, tuomet vokiečiai ne
nusilenksią prieš talkininkus. 

BUS NUGINKLUOTA SALA 
HELGOLAND. 

namas į Newfoundlandą. 

Londonas/kovo 20.—Anglai 
lakūnai pagaliaus nusprendę 
mėginti skristi skersai Atlan-
tiko. Tai atliksiu Harry Ha\v-
ker ir McKeuzie C rieve. 

Specijaliai . tam tikslui pa
gamintas lakstytuvas gabena
mas į St. John, Newfoundlan-
de, iš kur prasidėsiąs skridi
mas Anglijon. Keliauja ir la- salą-tvirtovę Helgoland visai 
kimu. J iedu tvirt ina, jog ke- nuginkluoti ir aną palikti ju-

Sulig maisto komisijonic-
riaus tvirtinimo, V" kieti ja i 
nuosavaus maisto užteksią ii-
gi gegužės pabaigos, (ji pas
kui reiksią prigulėti nuo tai-
kininkų. Šitie apsiėmė Vokie
tiją maitinti . 

Gina Noske's veikimą. 
Prūsijos karės ministeris, 

pulk. Reinbardt, aną dieną sei
me kalbėdamas gynė Vokieti
jos karės ministerj Xoske ir 
vokiečių kariuomenę, kuriai 
buvo primetama brutališku-. 
mas bolševikų sukilimo metu. 

Pulkininkas pažymėjo, jog 
pilnai yra pateisinamas Xos-
ke 's Įsakymas sukilėlius be 
jokio teismo galabinti. Toks 
pasielgimas buvo t inkamas 
stoviui, kokian buvo atsidūręs 

Ii 
Kaip sociialistai, taip rona-J T> . , , . . ., . 

. ! . ... V . r \ Berlynas, kuomet bolševikai 
štai ir kiti cm vra vienos nuo Į . . ., VT . . 

..* .. , . . buvo nakele terorą. Nes jei/ne 

Kiel perkasas bus sutarptau-
tintas. 

Paryžius, kovo 20.—Vyriau
sioji talkininku karės taryba 
pagaliaus nusprendė vokiečių 

lionę atliksią i 19 valandą. 
Laikraščio Dailv Mail re

lių vilnims, g i , K i e l perkasą 
sutarptaut int i . Perkasas bu-

dakcija yra paskyrusi $50,000 siąs paliktas Vokietijos prie-
dovanų tiems, katrie pirmu- žiūroje. 

PANAIKINS SPECIJALIUS 
FORTUS. 

Ateityje upės Rbine naviga
ciją tvarkysianti tarptaut inė 
komisija. 

AŠTRIAI NUBAUSTAS UŽ 
PRIEŠKARINES KALBAS. 

tiniai perskrisią Atlantiką. 
Leitenantas Fontan, pran

cūzas, kurs mėgino skristi per 
Atlantiką iš Aprikos j Brazi
liją, per t raukė kelionę. Nes 
plyšo lakstytuvo cil indras: 
Manąs kelionę atnaujinti . 

Portland, Ore., kovo 19. — 
Vietos federaliam apskričio 
teisme atras tas kal tas prieška
rinių kalbų sakyme tur t ingas 

Paryžius, kovo 20.—Karės tartokų savininkas i l enry Al
mėtu aplink šitą miestą buvo 'be r s . 
pagaminta daug*>-'> naujų for-j Nubaustas tr imis metais ka-

Dabar tie fortai bus pa . ! Įėjimo ir 10 tūkstančių dol. 

umnės — nepriimti sunkių ir 
nepakeliamų taikos sąlygų. 

I r •didžiuma anų taip sako: 
jei talkininkai mėgins smar
kiai spausti vokiečius, tuomet 
visi lig vieno vokiečiai susi
taikins su bolševikais ir kitais 
radikalais, susijungs su rusų 
bolševikais ir stos karėn prieš 
talkininkus. 

Nes, girdi, verčiau vokie
čiams žūti garbingai už savo 
laisvę, negu papulti talkinin
kų vergi jon. 

Nelengva pasakyti , kiek ta
me tiesos. Bet ir pats Vokie
tijos prezidentas ttbert pažy
mi, jog dabart inė valdžia ne
įstengs sukontroliuoti šalies; 

tu 
na'..'nti. pabaudos. 

rorą. .\es jei/ne 
! toji aštri priemonė, .šiajulie 
Berlynas butų jau atsidūręs 
kriminalistų rankosna ir butų 
buvęs paplukdytas kraujo 
klanuose. 

Pateisina buvusį kaizerį. 

Tas pat pulkininkas papeikė 
Vokietijos mokslo ministerį 
Hoffmaną už tai , kad šis bu
vusį kaizerį pavadino dezerte-

0 

r i u. , 
Toks terminas kaizerini ne

tinka, sakė jis. % Nes kaizeris 
t ikrai patrijotiškai pasielgęs, 
iškeliaudamas Olandijon. Tuo 
savo pasielgimu kaizeris ap 
draudė šalį n u a nereikalingos 
tolimesnės karės ir nuo nanu-

pakils bolševikų teroras visoj; nės karės pačioj Vokietijoj 
fturopoj ir kitur, jei talkinin
kai taikos sąlygomis mėgin
sią prispausti vokiečius. 

Maisto turėsią porai mėnesių. 

Anot Vossisclie Zeitung, vi-

Susekta suokalbis. 
Municbe policija susekė suo

kalbį, kurio tikslas buvo pa
grobti armijos medžiagos ver
tės dviejų milijonų dolierių. 

sokie pienai perkelti susirin-"Suareštuota 24 suokalbininkai. 

TAIKA BUS Į DVI SA-
VAITI. 

Taikos sąlygose ineina ir 
tautų sąjunga. 

KARĖ ATSIĖJUS DAU 
GIAU, KAIP VERTA 

YRA ŠIAURINĖ 
AMERIKA. 

Paryžius, kovo 19. — Vakar 
prezidentas Wilsonas konfera-
vo su Anglijos ir Prancūzijos 
premjerais. Studijavo visus 
sus ta ty tus ' ta ikos sąlygose po- j000,000,000, kaip yra verta vi-
CTy..lc sa šiaurine Amerika. 

Karėje žuvo art i du milijo-
9 milijo-

San Francisco. Cal., kovo 
20.—Aną dieną čia karės sek
retorius Baker kalbėdamas 
pažymėjo, jog pasaulinė karė 
kariaujančioms šalims atsiė
jusi $197,000,000,000 arba $U,-

kad i 

Suv. Valstijų kelios nardančios laivės, sugryžusios iš kares prieš Vokietiją. Tos laivės 
per 15 mėnesių veikė Britanijos pakralčiais. Turėjo kelis susirėmimus su priešininko 

nardančiomis laivėmis. 
^ V/ :. ^ _ J 

PRISIUNČIAMI VOKIŠKI 
ŠALMAI. 

Oficnahai paskelbta, 
•' . r,. 1 nu žmonių ir suvirs nieko galutino dar nenusprę- . v w . . . \ . f .. . „ v i nai žmonių sužeista, sta taikos reikale. Bet pazy-1 -

mėta, jog apsvarstyta visi 
svarbesnieji klausimai taip, 
jog į porą savaičių galima 
laukti taikos sutarties patvir
tinimo. 

Taikos sutart in ineina ir 
tautų sąjungos reikalai. Taip 
kad tautų sąjungos klausimas 
bus: išrištas bendrai su taika. 

• Washington, kovo 19. — Iš 
New Yorko Chicagon pasiun
čiama 10,000 vokiečių karei
vių šalmų, kurie bus padova
noti Pergalės Laisvės Pasko
los darbininkams. 

http://jHTTi.lt
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Antras Kryzis 
tu vos Ministerijoje. 

Pirmutine Lietuvos riuniste-
rija išbuvo keletą savaičių. 
M&uistru. pirmininkas, profeso
rius A. Valdemaras, nežiūrė
damas teisėtai išrinktos atsto
vybės, kitaip sakant Tarybos, 
nuomonių, o brangindamas 
asmenų ir jų politišku orga
nizacijų mintis, priėmė į savo 
kabinėta daug ivairiu nariu. 

Valdemaro apsėįimas mums 
išrodė klaida, nes ministrų pir-

% iiiininkas turi vaduotis r«»gu-
liarės atstovvbt's aiškiai išroiš-
kiamais užsitikėjinio arba ne-
oJtoitikėjimo balsavimais, o ne 
pašaliniu organizacijų norais. 

Ministru pirmininko klaida 
atnešė jam pačiam netikėtų 
vaisių, {vyko ministerijos kry-
zisas ministrų pirmininkui ne
žinant. 

Mes prisibijojome, kad ta< 
klaidos vaisius nebus pasku
tinis, bet nenorėjome rašyti. 
Kad į ministerijų įeina asme
nys uv per atstovybę, tai gero 
nebus. 

Mus Taryba kantri. Ji pat
virtino ivvkusi krvzisa. Ir ji 
gavo užtatai atkentėti. Minis
trai pasakė Tarybai, kad jie 
)>eveik visi socijalistai, o Ta
ryboje beveik nėra socijalis-
tų. Žmonės tebuvo išrinkę tik 
p. Jonų Vileišį ir dar porą 
kitų. Tada ir Vileišis pasitrau
kė pats iš Tarybos, kad minis
terija galėtų drąsiau sakyti, 
jog HM n isterijos ir Tarybos są
stato* yra griežtai priešingos. 

Tada mųs antroji, arba p. 
Sleževičiaus, ministerija, pa
žymėjus tą sųstatos skirtumą 
tarp savos ir tarp Tarybos, 
paprašė/ kad Taryba apsiim
tų visai nedaryti savo susirin-

Jriiuų neapsvarstinėti Lietuvos 
reikalų. Tų reikalavimų pp. 
ministrai rėmė patrijotizmu. 

Lietuvai nepasidarė nei kiek 
naudos iš tos politikos. Tat 
buvo antraeilio klausimo iš
pūtimas, privertiems visuome
nės minčių užsiimti juridiniu 
Žvilgsniu, kuomet reikia tėvy
nę ginti nuo priešų. Tr Šitą 
antrąją klaidą mus antrosios 
ministerijos užtylėjome, kol 
svetimtaučių spaudoje nepasi
rodė žinia, kad įvyko Lietuvos 
ministrų kryzisas, kad Dovy
daičiui pavesta formuoti tre
čias tais pačiais metais Lie
tuvos kabinėtas. 

Šiuo kartu aiškus katalikas 
tampa ministrų pirmininku, 

mi. Mhims daug maloniau bu
tų buvę, kad ministrai butų 
užsiėmę Lietuvos .tvarkymu, o 
ne kryzisų dirbimu. 

Triobu Statymas. 
_ _ _ _ _ _ _ 

Pavasariui ateinant laikas 
mintyti apie triobos statymą 
tiems, kurie ketina įsitaisyti 
savo namus. Lietuviai mažiau 
už kitus pakenčia ginčus su 
namų savininkais už samdomo 
gyvenimo brangume, dėlto lie
tuviai labiau už kitus mėgsta 
statvtis nors nedidelius bet 
i 
savo namus. 

Pietinėje Chieagos dalyje, 
ypač apie Marquette Parką 
jau dygsta mūriniai nedideli 
namukai. Ten oras sveikas, 
šviesos daug ir gana daug lie
tuvių. Šįmet žmonėse yra pi
nigų, todėl yra kam statytis 
namus. 

Tiktai ir, sunkenybių ne
trūksta. Kainos brangios. Bu
vo tikėtasi, kad po karės at
pigsianti triobų statymo me
džiaga, bet neatpigo. Nėra nei 
vilties, kad atpigtų. Yalė's 
universiteto profesorius Fis-
ber skaitosi geriausias tų da
lykų žinovas ir jis. sako, kad 
visoko pabrangimas Ameri
koje nėra laikinas, o nuolati
nis dalvkas. 

* 

Vienu tarpu triobų statymo 
reikmenys lyg buvo šiek tiek 
papigėję. Tat įvyko kuomet 
niekas nedrįso pradėti sta
tyti ir visi laukė. Bet tas pats 
laukimas yra nesveikas, nes po 
tūlam laukimui paskui susyk 
didesnis žmonių skaičius me
tasi i triobu statvmą ir dėlto 
jis pabrangsta. 

Triobų statymo atidėlioji
mas negeras dar ir luomu 
kad ima nepritekti vietos jau 
pastatytose triobose, dėlto jų 
samdymas eina brangyn, o iš 
to ir apskritoji gyvenimo 
brangenybė labiau kyia. 

Darbo Departamentas buvo 
išsiuntinėjęs tam tikrus už
klausimus į visą Ameriką ir 
gavo atsakymų. Tie atsaky
mai parodė, kad oiiažne visur 
yra tas pats: triobų trūksta, 
statymo kainos neina pigyn, 
sunku gauti pinigų pasiskolin
ti tiems, kurie neturi savo 
skatiko užtektinai, kad galėtų 
pasistatyti ką ketinę. 

Suvienytų Valstijų valdžia, 
būtent Darbo Departamentas, 
galinčius statytis triobas ra
gina neatidėlioti. Tani tikslui 
redakcijoms išsiuntinėjo 
stambesniųjų statomų triobų 
sąrašus. 

• • i • " 

Amer. lietinių Kari«omenč. 
(Tąsa). 

Desanto lavinimas. 
I . . 

Mųs rengiamoji kariuome
nė nenueis pėsčia į Lietuvą. 
Per vandenynus ir juras ta 
kariuomenė turės plaukti lai
vais. Labai gali pasitaikyti, 
kad priešas, tą atplaukimą 
patyręs* rūpinsis- supliekti ją 
beišlipant, sugrusta laivuose 
kariuomenė neturi; tiek jiegos, 
kiek ant lygaus lauko, kur 
jai y ra užtektinai vietos ir že
mė po kojomis nejuda 

Nors karininkai desantu va
dina tik jurininkus išlipančius 
kariauti ant kranto, tečiaus 
mųs kariuomenei prieš patek
siant į Lietuvą reikia išmokti 
pergalėti visas desanto sunkė-
..ybes Jug labai gali p a s i - 1 ^ ^ „ . ^ ^ ^ ^ A 

taikyti kad uzhks.me lenkus į k o j k e l e t a s ^ k e , i o 

ar bolševikus kaip tik t e n a i , l , - ^ »• T ^.. ^ - _ : M 4_u:„:„ 
kur taikysimės iš laivų išlipti 
ant kranto. 

Idant galėtume padaryti 

250 rūkstančių gyventojų, abe
jos lyties. 

Kadan-gi didžiausios lietu
vių kolonijos yra susispietu
sios; viena Chicagoje, kita 
Brooklyne, tai ir reikėtų tose 
dviejose vietose įrengti' lietu
vių kareivių registracijos raš
tines. Jei kas užsispirtų priim
dinėti, kad reikalinga yra it\ 
trečia tokia vieta Penusvivani-
joje, pav. Pittsburghe, tai nesi-
ginčytunie. 

Kareivių viršininkai turė
davo po vieną raštininką kiek
vieno valsčiaus raštinėje. Jeit 
tam atlikdavo kiek laiko nuo 
grynai karinių raštų, tai j is 
galėdavo valsčiaus sekretoriui 
padėti atlikti ir eivilius rašti
nės darbus. Nėra nei mažiau-
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desanto lavinimus, turime pa-
siskolinti laivų, į juos suso-
dyti pusę savo kareivių, o ki
tai pusei pavesti uždavinį ne
duoti pirmiems išlipti. Tą la
vinimą atlikus, reikia buvusius 
ant kranto sodyti į laivus, bu
vusius laivuose palikti ant 
kranto; taip pat sumainyti ir 
uždavinius. Perdirlię tą lavi
nimą kelis kartus visi karei
viai numanys kokių trukdy
mų gali jiems padaryti priešai 
išlipant ant Lietuvos kranto ir 
kaip tuos trukdymus įveikti. 

I r vėl neąpseisime be Suvie
nytų Valstijų pagelbos. Nes 
pirkti tiems laivinimams lai-
vus perbflangu, samdyti netu
rime užtektinai pinigų. Tai-gi 
i-engdami tėvynei kariuomene 
negalime nei žingsnio žengti 
be sutarties su šios šalies val
džia, jei- nenorime tik trukš-
mą kelti be tikslo. 

Apičiupomis apsvarstę la
vinimo reikalus, grįžkime prie 
organizacijos uždavinio. 

Civilių vyrų vertimas 
kareiviais. 

Paskutinis žuvęs ka
rėje Amerikos ka

reivis 

Turime maždaug 250 tūks
tančių vyrų, o apie 32 tūks
tančiu iš jų norime padaryti 
kareiviais. To darbo pradžiai 
Rusijoj*1 prie carų būdavo 
nuolatiniai valdininkai, vadi
nami voinskii načainik. t.y. ka
reivių viršininkas. Vienas ka
reivių viršininkas buvo skiria
mas apygardai su 200 tūkstan
čių gyventojų. Prisitaikant tos 
pačios taisyklės mums Ameri
koje reikėtų turėti du tokių 
VĮitštninku. Abiem atseitų po 

Žinia, kad paskutinis žmo
gus iš Amerikos kareivių nu* 
Šautas šioje karėje buvo Hen
ry (iunter iš Balthnore Md. 
Jau buvo. apgarsintas tarpka-
ris, arba paliaubos, 11 lap
kričio, šių metų. Kareiviai ži
nojo, kad jos turi prasidėti 11 
valanda. Pusvalandį prieš tai 
H. Gunter gavo įsakymą paim
ti vokiečių kulkasvydžių lizdą. 
Gunter ėjo tą išpildyti. Vokie
čiai jam davė ženklų, kad pus
valandį palauktų, bet jis pildfc 
savo vyriausybės įsakymą ir 
krito trijų kulkų pašautas. 
Viena kulka perėjo per galvą. 

Išmušė 11 valanda, paliaubos 
prasidėjo. Patys vokiečiai pa
ėmė amerikiečio lavoną ir su 
pagarba grąžino amerikie
čiams. Kunigas Jurgis F. Jo
nutis buvo to paties 313 pėsti

ninkų pulko katalikų kapelio
nu. Gunteris buvo katalikas. 
Jiedu buvo geru su kapelionu 

bet mes nesidžaugiame tuo- ir kalbėjo apie karės pabaigą 

neilgiau kaip valandą prieš 
Gunteriui mirsiant. 

Kunigas su draugais karei
viais iškasė nabašninkui duobę 
ir palaidoję jį papuošė grabą 
kiek galėdami. Pastatė ir kry
žių su parašu. 
Antradienyje, 3 kovo kun. Jo

naitis Baltimorėje užėjo -na-
baŠninko namus ir jo sergan
čiam tėvui, senai motinai ir 
nuliūdusiai sužieduotinei api
pasakojo nabašninko mirtį. 
Tie giminės klausė, ar Enri
k a i buvo prisirengęs mirti. 
Kunigas atsakė, kad nabašniu-. 
kas, kaipo pildantys savo ps> 
žiuras katalikas, visuomet hm 
vo pavyzdingas, tankiai eida
vo prie Šv. Sakramentų ir kad; 
nėra abejonės apie jo išgany-

j mą. 
Nuliudusieji giminės džiau

gėsi tuomi. 
Šitą atsitikimą gražiai ir 

plačiai aprašė Baltimorės dien
raštis The Evening Sun, pa
duodamas taip-gi mųs tautos 
portretą. t 

lika lietuvių buvusių tokiais 
kariniais raštininkais Lietuvoj. 
IKauno ir Vilniaus gubernijose 
dažniausiai būdavo pravosla
vai, bet po 1905 m. buvo ir lie
tuvių. Suvalkijoje beveik visi 
Visuomet buvo lietuviai. Jei-gu 
jie atsišauktųjų i jų prityrimai 
butų begalo naudingas. 

Gal iš jų galima butų suda
ryti ir tuos du arba tris karei
vių viršininkus, kurių mums 
reikia pradedant civilius vyrus 
versti kareiviais, die, beabejo-
nės, galėtų išdirbti pienus 
kaip kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje sudaryti po tokį karinį 
raštininką, kokis būdavo Lie
tuvoje kiekviename valsčiuje. 
Gabių vyrų mokančių rašyti 
atsirastų. Tik reikėtų jiems į-
teikti kas ir kaip jie (iiri rašy-
ti, kad; įstojančių į kariuomenę 
vyrų teisės ir turtas imtų ap
saugota. 

Prie to darbo labai naudin
gi butų ir tie lietuviai, kurie 
šičia Amerikoje dirbs Loeal 
Boarduose registracijos nu* 
tu. Nors Amerikos sistema 
daryti iš civilių kareivius buvo 
kitokia negu rusiškoji, tečiaus 
buvo paremta ant žinojimo 
daugelio pačių geriausių sis
temų ir pritaikinta prie vie
tinių reikalų. Todėl mums rei
kia tik sužinoti ką turime. 

Tom dviem—trims rašti
nėms, tiems skaitlingiems visų 
kolonijų raštininkams reikės 
daug spauzdintų blankų, kra-
sos ženklelių ir kitokių išlaidų. 
Kolonijų raštininkai gal ap-
sims dirbti dykai, bet kareivių 
Viršininkai ir jų sekretoriai 
turės gauti algas, nes negalės 
kitu darbu užsiimti. Amerikos 
Lietuvių Taryba yra pasi
rengusi skirti pinigų tiems 
reikalams iš Tautos Fondo. I r 
Tautos Fondas tam tikslui 
pritars. 

Pažiūrėsime, ar Chicagai ar 
Brooklynui "teks garbė pir
miausiai suorganizuoti visas 
savo kolonijas lietuvių karei
vių registracijos reikalu ir 
sudaryti vieną visam miestui 
bendrą kareivių viršininko 
raštinę t 

priedermes negu Rusijos 
"voiuukii načalnik." J is užsi
imdavo vien kareivių pasauki
mo* išskirstyme į pulkus, pa
leidimo ir paleistųjų mobiliza
cijos klausimais. Mosiskė raš-
janė dar neturės nei pirmosios 
.nei antrosios atsargos karei* 
viii, tad negalės tupi utis nei 
jų mobilizacija. Bet į to vietą 
mūsiškė raikinė turės t vai
kyti instruktorių parūpiu i-
mą, jų darbų suderinimų ir 
padarymą, kad lavinimai butų 
prieinami visiems, kad jų ne* 
paliestų, partijįnė kova ir t. t 

(Daugiau bus). 

Broli lietuvi!; prisipažink 
atvirai, ar esi tikras Lietuvos 
sunūs? Ar rupi tau tėvynės 
likimas! Ar girdi tą balsą, da
bar savo brolius šaukiant mū
sų pagelbos? 

Ar atjauti anų brolių nuo
vargį ir meilę tėvynės Lietu
vos? Broli, pagalvok, koksai 
likimas jų, koksai troškimas 
jų iškovoti ir ramiai gyventi 
laisvoje Lietuvoje, kaip jie 
šaukias inusų, kad mes susi-
mylėtumėm, pasigailėtumėm 
jų ir Lietuvos, mųs žemelės 
mylimos, stotuinėm jiems į 
pagelbą kas kuo galim ginti 
tėvynę nuo visokių priešų ku
rie stengiasi iš visų pusių 
užgrobti mūsų tėvynę ir mus 
pačius padaryti savo ver
gais. Tą ir imkim kiekvienas 
sau į omenį, ar bent vienas 
iš mūsų norėtumėm būti ke-
no-nors vergu? Be abejonės 
ne. Atminkim priežodį: Ne
daryk to kitam, ko nenori, 
kad tau kas darytų. Jei mes 
nei vienas nenorim būti keno 
vergais, tai atsiminkim ir ant 
savo brolių ir seselių šauksmo 
Lietuvoje, kad ir jiems ne
reiktų vergauti. • 

Bet, daugumas iš mūsų vi
sai to nepaisom, visai, tarsi, 
nematom ir negirdime jų 
šauksmo. Mūsų širdys jau taip 
suakmenėjo, kad nebėra ar-
tymo meilės ne kibirkštėlės. 
Mes užmiršom net savo pas
kutines prisiegas, prižadus, ką 
padarėm atsisveikindami sa
vo broliams, seselėms ir se
niems tėveliams. Sakėm, kad 
neapleisim jų, neužmiršim ir 
klausysim jų balso, Nevie
nas iš mušą tuos žodžius su 
ašaromis tarėm ir tikrinom. 
Kur dingo tie žodžiai iš mii-
sų širdžių šiandien? Ar gali 
mūsų sąžinė būti rami. Ar 
mes visi užtikrintą laimę tu
rim ant visados? Ne, broliai, 
ten mūsų laimė ir ramybė, iš 
kur mes paeinam, kur mes už-
augom ir tomis gamtos gro
žybėmis džiaugėmės, įvairių 
paukštelių čiulbėjimu ir kvięt-
kelių kvepėjimu savo širdis 
sotinome. 

Šiandien privalome visi iš-
vieno stoti petis į petį į lie
tuvių kareivių pulkus ir rei
kalui ar progai pasitaikius 
skristi ten, kur saulelė teka, 
nes ten mūsų broliai lauks su 
ištiestomis rankomis ir di
džiausiu džiaugsmu. Ten mes 
rasim sau ramybę ir laimę 
tarp savųjų. 

Dabar kuogreičiausai im
kimės darbo, organizuokim 
būrelius lietuvių jaunuolių, 
ypatingai, kurie buvo kareivi-
joj ir jau šį-tą patyrė. Kur 
kolonijose dar nėra tokio bū
relio, kad stengtųsi kuogrei-
čiausiai susiorganizuoti, kreip 
damiesi informacijų ar pa
gelbos žemiaus paduotu adre
su. Broliai, laikas dabar bran
gus ir jo neleiskim veltui, bet 
nieko nelaukdami imkimės 
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Trims Mėnesiams Sveikatos 
vartodami 

PARTOLA 
Gydytojas pavidale saldainių. 

GALITE APSAUGOTI SVEI

KATĄ SAVO ŠEIMYNOS 

PER 3 MĖNESIUS UŽ $1.00. 

Geriausia vra priemonė, norint būti sveiku, yra vartoti 
saldainius PAKTOLA. 

PA-RTOLA yra geriausias draugas žmogaus organizmo, 
nes padeda jam dirbti. 

PARTOLA išvalo kraują ir vidurius. Ją myli vaikai ir su
augusieji. Tai valytojas kraujo, katras atlieka maloniu būdu 
i. be jokio jautimo. 

KĄ SAKO GYDYTOJAS 
APIE SALDAINIUS. 

(Jra^i ir naudinga dovanėlė kožnam 
PARTOLA yra geriausias draugas prisiuntusiam užsakymą ir pinigus 

vyrų, moterų ir vaikų. Kiekvienoje sykiu su tuo pagarsinimu, 
lietuvių šeimynoje privalo rasties Laiškus ir užsakymus adresuokite: 
PARTOLA. APTEKA PARTOSA, 

PARTOLA rekomenduojasi ir par- 1QQ SeCOnd A V e n U e , 
siduoda didelėse dėžutėse, kurios kai- D e p t h ± N e w y ^ jc y > 
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VELTUI 

nuoja tik po 
dolerius. 

1 dol. 6 dėžutės už 5 

ii 

Prakalbos! Prakalbos! 
LIETUV. STATYMO B-VES 

The LITHUANIAN BUILDING CO. 

Ned. Kovo-March 23 d. 1919 
GOODRICH HOUSE 

1420 East 31st Street, Cleveland. Ohio 
Duris atsidarys nuo 3:30 po pietų. Pradžia 4:30 vai. po pietų 

ĮŽANGA VELTUI VISIEMS. 
Kalbės 3 žymiausi kalbėtojai: gėrb. kun. V. Vilkutaitis, Clevelaudo 

Šv. Jurgio parap. klebonas; gerb. kun. M. Cibulskis is Dayton, Ohio, 
Šv. Kryžiaus parap. klebonas ir S. Radavičia iš Akron, Ohio, "Rūtos" 
Bankos sekretorius. 

Bus taippat ir vietinių kalbėtojų. Šitos prakalbos yra rengiamos 
kad parodyti žmonėms kaip Bendrovė mano atetatyti Lietuvą ir ką 
mano apie Lietuvos pramonija. ir jos ateitį, kaip aprūpinti darbinin
kus žmones ir padaryti juoc savininkais brangiausių įstaigų. Taigi nei 
viouns nepumirškiu- ir viea atsilankykite kaip seni, taip ir jauni, nes 
bus naudinga kiekvienam išgirsti Sitų prakalbų..: 

^uošrdžiai visus kviečia Lietuvių Statymo Bendrovės Komitetas. 

ii 

darbo, iv švento darbo, at-
1 a rastinė turės platesnes] m i m k m į ) k a d p r a ž i o p « 0 j ę 

viskų paskiaus gailėsiniės 
patys ir keiks mus mūsų bro
liai tėvynėje esantys, pakliu-
v̂e po svetima letena. 

Thiomi tik i r pasirodysim, 
kad ir mes esam dar lietuviai 
ir norim būti tikrais savo ša
lies piliečiai^ už kurių pasi
ryžę esam kovoti su visokiais 
priešais, bandančiais žengti 
per Lietuvos sieną į Lietuvų. 

Kas pirmesnis, tam garbė 
ir ramybė Lietuvai. Bukhn 
visi pirmesniais. 

v 

J. &. AUiittS, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 

NAUJA BENDROVE 
SU KAPITALU $100.000.00 DOL. 

Lietuvių Statymo Bendrovė Litimanian Biulding Go. 

Ši bendrovė inkorporuota Ohio valstijoj, sulig Ohio val
stijos teisių ir po valdžios saugia priežiūra. 

Bendrovė pradeda darbą jau, nes turi kapitalo $35,000. 
I radeda pirmiausia: 

1) Stato naujus namus, medinius ar mūrinius be skirtu
mo, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijose. 

2) Daro pienus dėlei namų reikale. 
3) Skolina pinigus lietuviams statant namų, padaro 

lengvas išlygas, rokuojant mažų nuošimtį. 
4) Parduoda namus, lotus, farmas. 
5) Apdraudžia namus, rakandus ir kitokius dalykus. 
6) Taiso namus. 
7) Organizuoja tam tikrus amatninkus, kad reikale juos 

turėtų organizuotus. 
8) Kaip tik bus galima keliauti į tėvynę, Lietuvą ir ki

tas dalis svieto, tuomet' pardavinės laivakortes ant visų linijų. 
9) Siuntinės pinigus į Lietuvą ir į visas dalis pasaulio, 

saugiai ir greitai. 
10) Bendrovės tikslas sukelti pramoniją tarpe lietuvių 

amerikiečių.. 
11) Bendrovė ne tik užsiims statimu namų, bet ir tą 

stengsis įkūnyti, ką tik pajiegs. 
12) Bendrovė su kapitalu tam tikru padės iš Lietuvos 

griuvėsius žarstyti į šaiį, o ten statyti namus naujus ant tos 
vietos, kuc ugnelė siautė ir baisi karė. 

Lietuvių kiekvieno užduotis nupirkti nors porą šėrų šios 
Bendrovės. Šerai kainuoja $25.00 vienas, mažiaus neparduo
da, kaip tik 2 šėru už $50.00. 

Kam mums lietuviams vargti toliau, tik sujuskime, 
Sviesi ateitis jau matyti darbininkams žmonėms iš šios nau
jos Bendrovės, bet reikia penkiasdešimtinės, nepasigailėkite,, 
arba ir daugiaus. L. S. Bendrovė nuošimtį moka už pirktus 
šėrus, 4 dol. už šimtą. 

Sesutės lietuvaitės, sujuskitę, stokite į darbą, pirkite se
rus, raginkite jaunikaičius, o tam sudėsim kapitalą $100.000, 
da ir padidinsim ir tik lietuviai pagelbės savo tėvynei staty
mo reikaluose ir. pakels pramoniją. 

Clevelandiečiai, ateikite turėdami reikalą ar virš minė
tus .darbus. 

Ofisas Bendrovės adaras dienomis nuo 8 vai. ryto iki 
9:30 vai. vakaro. 

Norėdami platesnių inpormacijų, kreipkitės prie Bend-
drovės sekančiu adresu: 

HE UTOAHAN B6HJHK CflfrAJff 
6397 Superior Am N. 1. GU*I1MNI Ofaio. 

. 
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Lietuviai Amerikoje. 
• — s t 

PITTSBURGH, PA, 

Pranešimas. 

Dykai patarnavimas vi
siems lietuviams visokiuose 
reikaluose, ypač kurie mažai 
arba visai nesukalba angliš
kai. Pagelbėja išsiimti ame
rikoniškas "poperas, duoda pa
tarimus teismiškuose reika
luose, nurodo, kur galima gau
ti paselpa, kuriems yra rei
kalinga, pagelbėja našlėms 
gauti darbą ir tt. Taip-gi pa
gelbės sužinoti apie jūsų gi
mines Lietuvoje ir tt. 

Kreipkitės į International 
Institute, Old City Hali, 
Smithfield Str. Jums patar
naus lietuvė. 

Jieva Jankienė. 

mo, kaip ir jo motina* ir ant 
galo dasileido baisiausiom pik
tadarybės, jog nužudė savo 
brolį Vaclovą. Iš šito pavyz
džio aiškiai matome kokios 
pasekmės yra iš geros ir blo
gos mokyklos. Beito, matyda
mi kokia pragaištį gali atneš
ti So. Chicagos lietuviams lai*-

30. CHICAGO, ILL. 

svanianii) įsteigtoji mokykla* 
turite iš tenai atsiimti savo]įdaininaikaH. Daug buvau gir-
vaikus ir pasirūpinti įsisteigti 
katalikišką mokyklą, kur mo* 
k y to jomis butu seserys vie* 
nuolės iš yK'. Kasimiem vie* 
nuolyno. m V 

Girulis. 

Hiose dienose mūsų laisva
maniai įsteigė lietuvišką mo
kyklą, kur mokinama lietuvių 
vaikai vieną dieną savaitėje. 
Geri katalikai tenai nesiunčia 
savo vaikų mulkinti, nes jie 
gerai žino, ko verta ta įsteig
toji laisvamanių mokykla. 
Del užlaikymo šitos savo mo
kyklos, jie 2 d. kovo buvo su
rengę balių, kad padarius šio-
ki-tokj pelną, kad užlaikius tą 

savo vaiki] mulkinimo įstaiga. 
Sekmadienyj 23 d. vasario 
laisvamaniai buvo atsiuntę 
vaiką prie bažnyčios su pluoš
tu pope įgalių del išdalinimo 
žmonėms, kad susirinktų į jų 
rengiamąjį balių, bet tuo jaus 
buvo nuvarytas šalin nuo baž
nyčios. Antrame sekmadieny
je, kovo 2 ik, buvo atėjęs pas 
bažnyčią didelį pluoštą neši
nąs savo šlamštų pats laisva
maniu vadas, kad išdalinus 
žmonėms, bet ir jis buvo tuo-
jaus nuvarytas nuo bažnyčios 
su visais savo šlamštais. Mū
sų klebonas* daug sykių jau 
yra ragines per pamokslą sa
vo 'parūpi jonams, kad tėvai 
ateitu užrašyti savo vaikus, 
kurie nori leisti lietuviškon. 
katalikiškon mokyklon. Tiktai 
dvi, ar trys šeimynos teatsira
do, kurios atėjo užsirašyti. 
Mūsų klebonas tokiai laisva
manių įsteigtai mokyklai yra 
labai priešingas ir jis jau ne 
vieną kartą yra sakęs ir per 
pamokslą ir šnekėdamas su 
žmonėmis, kad čia mokykla 
turi būti tikrai katalikiška ir 
mokytojomis, kad butų sese-
j-ys vienuolės iš Šv. Kazimie
ro Yienuolvno, o kitokios mo-
kyklos jis nepripažįsta. Turi
me gerai įsitėmyti, jeigu lais
vamaniai nori kokį nors su
manymą įvykdinti, nors mums 
lietuviams katalikams ir išro-
dytų labai naudingu, bet tas 
jų sumanymas jiems patiems 
išeina ant naudos, bet ne ka
talikams. Kad geriaus su
pratus, kokios pasekmės yra iš 
geros ir blogos mokyklos, pa
imkime pavyzdį iš Švento 
Vaclovo gyvenimo. Motina 
Hv. Vaclovo buvo stabmeldė, 
l»aisiai neapkentė katalikų ti
kėjimo, o tėvas buvo geras 
katalikas, bet anksti pasimi
rė. Jos sunūs, Vaclovas, bu
vo atiduotas auklėti jo bobu
tei, Šventai Liudmilai, labai 
dievotai moterei, o antrą sū
nų, Vladislovą, auklėjo pati 
motina, Drahomha. Tas val
kas, kuris buvo auklėjamas 
Sv. Liudmilos, kaip ir jo auk
lėtoja, atsižymėjo didžiausio
mis dorybėmis ir buvo uoliau
siu platintoju katalikų tikėji
mo savo krašte O antrasis jo 
brolis, Vladislovas, kurį auk
lėjo jo motina, stabmeldė 
Drahomira, buvo didžiausiu 

ti , kuris juos lunko ir kuris 
muzika indomaujgi Todėl ir 
čia buvo proga $0* kolonijos 
lietuviams išgirsti koncertą 
pilnoje to Rodžio praSHTėje. 

Girdėjau dainuojant talen
tuotus dainininkus, bet turiu 
pripažinti, kad tokių švelnių 
skambėjimų netankiai gulima 
išgirsti. F-nia O.Poeienė tikrai 
•pasirodė talentuota daininin
kė ir todėl didelį įspūdį pa
dare į publiką. P :nas A. So-
įdeika taip-gi pasirodė gabus 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Daug mūsų kolonijoje vei
kiama, idant pakelti žmonių 
dvasią. Darbas darbui gali 
būti lygus, bet jo atlikimui 
bei išpildymui reikia asmenų, 
kurie užžavėtų žmonių 
jausmus. Taipgi šį sykį no
riu pasidalinti jausmais iš 
gerbiamų svečių: pp. A. Pocių 
ir p. A% Sodeikos atsilankymo 
mūsų kolonijoje su koncertu, 
tikslu parodyti mūsų broliams 
lietuviams tikrą muzikos ver
tę. Gerbiamųjų svečių kvie
timu pirmiausiai pradėjo rū
pintis p. V. Puzaras. Darbo 
pagerinimui prisidėjo Šv. Pet
ro ir Povylo parapijos cho
ras. Tokiu būdu sulaukėm 
svečius muzikus 23 d. vasa
rio, kurie ir surengė mūsų ko
lonijoje koncertą. 

Priėmimui jų chonas buvo 
surengęs pietus. Ačių p. D. 
Bajorinams už suteikimą 
kambarių ir prisidėjimą* prie 
pagaminimo; taippat choris
tėms, p-lėms: O. Bajoriniutei, 
0. Bernotukei ir A. Baisėtu-
kei. Pietus buvo puikiai su
rengti. Laike pietų, besišne
kučiuojant su maloniais sve* 
čiais, kelios valandos praslin
ko, rodos, vienos minutės grei
tumu. 

Bet eikime prie pačio bran
duolio. Buvo garsinta Kon
certo pradžia 8-to vai ' vak. 
Nuvykau ir aš, skubinau, 
idant nepritruktų tikietų bei 
vietos salėje. Na, ir neapsi-
gavau, nes žmonių minia bu
vo apstojus tikietų langelį. 
Kaikurie šaukia: "Duok man 
brangiausį koks tik randasi!" 
Buvo ir tokių smarkuolių, ku
rie norėjo, kad už dešimts 
centų galėtų ir "auksinį die
vaitį ' ' pamatyti. Pas mus tas 
nestebėtina, nes čia publika iš
lepinta. Įvairių vakarų-kon-
certų eilių eilės, bet visi išro
dė lyg tas "Triškino švarkas 
be rankovių". Taip kad ir 
tikrojo koncerto, pilnoje to 
žodžio prasmėje, neapkainuo-
ja. Taip bemąstydamas atsi
dūriau salėje. Žiūriu, kad jau 
baigiama užsėsti visos sėdy
nės. 

Sulaukus 8-tos vaL, žmonių 
salėje jau buvo kokie 300 ir 
tuojau prasidėjo programas. 

Pirmiausia vietos klebonas, 
kun. A. Dexnis, keliais žo
džiais prakalbėjo į publiką, 
perstatydamas to koncerto 
svarbą ir kokios muzikalės 
jiegos išpildys visą programą. 

Po to ant estrados pasirodė 
muzikos ?v^igždės, gerb. pp. 
A. Pociai. Sudainuojant p. 
Pocienei Amerikos himną, 
prasidėjo programas. Atski
rai dainuotų veikalų neminė
siu, nes užimtų daug laiko ir 
vietos. Visiems yra žinoma* 
pp. A. Pocių ir p. Sodeikos 
muzikalis išsilavinimas. 

Šio koncerto vertę raštu* bei 
žodžiu jokiu, būdu negalima. 

dėjęs apie p. Sodeiką, bet ne-
Įbuvau matęs įojo sceniškos 
išvaifsdos. Tikrai galima duo
ti jam augštą vietą kaipo ba
ritonui lietuvių Amerikoje. 
P-as Sodeika neapsakomą. į-
spūdį padarė į publiką savo 
lengvomis ir juokingomis dai
nelėmis, kaip "Kampe tupi", 
taip kad jo nenorėjo nuleisti 
nuo scenos dideliu rankų plo
jimu. 

Didelį įspūdį padarė p. A\ 
Pocius, Bethoveno muzikos 
konservatorijos direktorius. 
Jis yra daugiau negu žymus 
pijanistas, kuris pirštu tech
nika iš pijano semia įspūdin
gus akordus. Jo muzika pasi
žymi gilia rimtybe ir tuomi 
yra augštesnė už pigius efek
tus. Visi sudainuotieji vei
kalai buvo akompanuojami A. 
P o c i a u s , d a u g e l i s v e i k a l ą i š 
atminties būvu skambinami. 
Nedaug tokių gabių pijanistų 
mes lietuviai turime. 

Paskutiniame numeryje pa
sirodė Sv. Petro ir Povylo 
choras, vedamas p. V. Puzaro. 
Choras: viena, kad išvairxtoje 
puolė publikai į akis, nes 
skaitlingas, o antra, kad savo 
užduotį atliko kuogeriausiai, 
taip kad koncerto skonį dar 
pasaldino. Chorui sudaina
vus tris dainas ir "Lietuva, 
tėvynė mūsų", koncertas pa
sibaigė. 

Žmonės skirstėsi namo link
simais veidais, sakydami^ 
kad tokio koncerto Grand 
Kapais lietuviai dar nebuvo 
mate. Dabai*, kurie nebuvo, 
tie gailisi, o kurie buvo, tie 
sako, jeigu tokių koncer
tų butų kas nedelią, tai nepai
sytume nei' tittietų brangu-
lira. Taip, taip žmonės, ypač 
jaunimas ilgai atmins gerbia
mųjų svečių atsilankymą ir 
suteikimą mums tokios muzi-
kalės stiprybės. Aguonėlė. 

MOTERIŲ IŠMINTIS. 

VBRPAf 
BM1 Foundrr Oo. 

MH.. U. S. A* 

. JL ' 3 S •Be? 5 E 3 = 

ŠL± A. 
Ūm& 

mūsų kostumeriij ir mums dė 
tlingi a i pagarsinimus, kurie 
telpa laikraščiuose duodant 
jiems proga . susipažinti ne
paprastai išdirbiniais Triner 
American Klixir of Bitter 
Wine. Šitas vaistas neturi 
sau lygaus išdirbinio del užkie
tėjusių vidurių, blogo epetito, 
gaivos skaudėjimo, nemiegoji
mo ir nerviškumo ir kitos vi
durių ligos. Jus galite gauti 
visose vaisthryčiose. Kaina 
tapo biekutį pakelta, nes kitaip 
nebatų buvę galima užlaikyti 
jo rųžies, o taksai yra labai 
aug&ti. Labai geras vaistas, 
tai* Triners Linimentas nuo re
umatizmo, neuralgijos, išsisu
kimų, ir 11. Jo kaina ta pati. 
Imkite tiktai Triners vaistus! 
Joseph Triner Company, 1333-
1343 So, Ashland Ave., Clu-
cago, 111. , (Apg.) 

po tėvais Lubiniukė 
pasimirė utarninke, kovo 18 d. 
5:05 vai. ryte, 35 metų am-
žiaus. Amerikoj išgyveno 10 
m«tų, su vyn* išgyveno 6 me.r 

Velionė paėjo iš Kauno gub.. 
Panevėžio pav., Naujamiesčio 
volasties., Ghistonių kaimo. Mi
rė noo plaučių uždegimo. Pa
liko didžiausiame nuliūdime 
vyną* Badorių ir sunūs: Kazi
mierą 3% metų ir Petrą 1% 
metų; taipgi Joną ir Silvestrą 
tūbinius. 

Laidotuvės atsibus pėtny-
čioj, kovo 21, fr v*L ryte iš 9*. 
Jurgio bažnyčios į Sv. Kaei-
miero kapines. 

Velionės kūnas randasi po 
num. 3213 lame St. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido 

tuvėse. 
Nuliūdęs vyras ir vaikai. 

NAMAS PARDUODAMAS 
Anl lengyų išmokėj imų; mūrinis; 1 

floras Ir basementas, yra elektra, gu
zus, vanos; visi j taisymai sulyg nau
jos mados. Randasi geroje vietoje: 
6S3" J*o. riocKu.' l st., visai arti šv. 
Kazimiero Vienuoly"- Ir pradinė mo
kyk a; netoli MarąueiM pa ikas . 

Prašome atsišaukti š i tuo a d r e m 

Stanislovas Panto , 
6833 So. Roekwell St., Chicago, 111. 

-

REIKALINGAS VAR 
GONININKAS, 

Lietuvių Sv. Petro ir Pau-
liaus bažnyčioje, 
Homestead. Pa. 

Kandidatas turi pristatyti: 1. J a -
lludljima, jog baigė nors pradlnj baž
nytinės muzikos Kursą. 2. Paliudiji
m e klebono tos vietos, kurioje iki-
šielei vargoninkavo' ir 3, Kandida
tas turi būti praktikuojantis katali
kas, ty. gyventi suiyg Katal ikų tikėji
mo taisyklių. 

Nor int iems užimti vietą, s iūloma 
trejopa propozicija: 

PIRMA: Apsiimti vien VARGO-
NINKAUTI be jokių kitokių prieder
mių 2 Visados atmenant, kad var
gonininkas gelbsti kunigui visose flr. 
Bažnyčios apeigose, Viešpačiui Die
vui garbė duodant, jo priedermes yra 
šios- 1, Dalyvauti visose viešose . p a 
maldose (je igu aplinkybės leidžia su 
choru) , 2. Dalyvauti privatinėse pa
maldose (g iedotos šv. Mišios, egzek
vijos, šermenys š l iubai) , 3, Mokyti 
bažnvtinj chorą ir jame užlaikyti 
tvarką. 4. Mokyti giedojimo mokyk
loje. Turi butl mažiausia keturios 
lekcijos savaitėje. Palaikyti esanti 
vaikų chorą ir jį sulyg apliekybių to
bulinti Ir jame tva iką užlaikyti 

PROPOZICIJA: Užimti 

ATONIC 
i . kitW*S' + 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. .Prašalina v isus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiek orius. 

> * - • • • • • • ' 
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Dabar yra patvirtintos ir varto
jamo* daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & V1TAK MUS1G CO. 
1540 W. 4ftH 84., Chicago, UI. 

* ^ T * » 

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

Dermafuga sulaiko plaukų 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikalingą maistą. 

Dermafuga padarys kad ju-
su plaukai bus tankus, švelnus ir skaistus. 

Oda jusu galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai nesl lnks daugiaus! 

pačta suvis dykai Išbandymui 
Reikalaujant prisiusime jum 

lšbt 
sampelį . 

Prisiųskite 10c. s tampomis 
persiuntimo lėšų, gausi išban
dymui dėžute Demafugos ir 
brošiūrą. 

ARGtti SPEGIALT1ES CO. 
Box 37, Phi ladclpbla , Pa . 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvi* Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
R o e m ,107, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 9112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 23»0 

Y. f . RfKJtfSlASt 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Vlauoee TetsmeeM 
Ofisas Didmiestyj: 

•» w. mmmmaaom fNRB&r 
Kambarį* 400 

Tel. Central 6178 
Ofleaa ant BHdge»i»Ke 

tSOS 9 0 . M O B f l A I 8 T R U T T 
Te!. Yards 7 t 4 

Gyvenimas, 812 W. S t r i Ri. 
TeJ. Tardė 444S . 
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Dr A. K. RUTKAUSKAS 
Telefinas McKlriley 5714 

GYBO VISOKIAS LIGAS . j 
1467 Sontk Wc9tern Bontovartf į 

Knmpec W. Sft-to* gatvė? 
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EXTRIL 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu bleki-
nlus kaminus, dedu bleklnes lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithunnian R e d Roof ing Co., and 
Shect metai Works, 2106 W. 24th St., 
T*i. Canel 4802. 

ALKZ. MAHATJžirTg 
GRABORIU8 

Lietnvis gra-
boiius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiacsial. Tu
riu savo k a n u 
bonus Ir auto
mobili n». 

Taipgi dides^ 
a t dali grabų 
patys dirbame, 

3307 AUBUBff AVI. 
F h o o e Drover 41St 

—U 
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Reeld. 911 So. Aatdand Blv. Chlcage 

Telefonas Hayntarket 2644 

DR,A.A.R0TH? : 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistae Moteriškų, VyrtšTni 
Valkų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 1851 So. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover »«*! 

VALANDOS: 16—11 ryto i — t po 
pietų 7—8 rak. Nedėliotais l t — 1 8 d. 
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Dr. M. Stupnicki 
i 
i 

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

KI. Al, ^ - ESTATE — LOAIf S 
— IN«HRAlfC!E 

Ar norėte gr>'venti gražiose v ie-Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. __ Mes turim Pigių ir gražių 
n a . m ų d e l p a r d a v i m o . 

M a t y k e m u m i s P i r m i a u s p i r k i m o . 

63 and Redrie Ave. N. W. Co 
ner Cliicago, III 

• - • ^ * 
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Ekonomiška moteris skaito 
laikrai&ius kaip sutaių^ii pi-
aiigus. Jos skaito pagarsni-
mus, jos studijuoja, kurie yra 
įeresni dalykai ir kurie, jai 
reikalingiausi del ateities, o 
:pa«kUi r̂ka, įtaigumą. iŠ v « ^ w « S S m K S 

KRISTIJONAS: Čion irgi vargomnin-
tos pačios kaip ir pirmoje propozi
cijoje MOKYTOJO P R I E D E R M Ė S 
Y R A ŠIOS: kabdien nuo 9 vai. ryto 
lfkl S valandai po piet (pietus nuo 
12 vai. liki 1-mai) išskiriant sekma
dienius, šefckadieniuB ir švenčių die
nas, mokyti va ikus l ietuviškai skaity
ti ir rašyti ir katekizmo sulyg esan
čios tvarkos mokykloje . 

TREČIA PROPOZICIJA: Už ima 
vietą kaipo VARGONINKAS-ZAKRI
STIJONAS : Čion irgi vargonininko 
priedermes tos pačios kaip pirmojo 
propozicijoje. Zakristijono prieder
mes yra eios: 1. Užlaikyti tvarkoje ir 
Svariai v isus rumis ir indus (kuriuos 
svietiškial gali palytėt i ) , vartojamus 
Bažnyčios pamaldose. 2, Užlaikyti 
švariai visą bažnyčios vidų ( ta ippat 
zakrastljas," altorius ir apie altorius 
ir vargonų galeriją) . 8. Užlaikyti Sva
riai ir tvarkoje pobažnytinę svetainę. 
4. Užlaikyti švariai bažnyčios ir m o 
kyklos kiemus. 5, Švariai Užlaikyti 
mokvkio» vidų (v i sus kambarius) . B, 
Patarnauti kunigui Šv. Mišių ir kitų 
apefgų ir pamaldų laiku (Sv. Sakra
mentų dal in imas) . 7, Mokyti vaikus 
tarnauti prie Hv. Mišių 

PASTABA: Apl inkybėms spiriant, 
reikalingos permainos daromos vlen-
tik klebem*) parėdymu. 

GERBIAMIEJI VARGONININKAI, 
norintieji užimti vietą pagal vienos 
iš virš pažimėtų trijų f propozicijų, 
teiksitės atsiųsti reikalaĄijąmuąpąliu-
dijlrruis ir pranešti,'; kiek ! reikalauja 
algos . Jeigu išlygos© nesutiktume, 
paliudijimus apsaugotu laišku atsiu
siu atgal.. 

Kreipkitės šiuo antrašu: 

K N O T * KARtS TAUPY-
persekiotoju katalikųą tik*Ji- iB^ikšii. Tik ta^ gali supras-1 MO ŽBKKLELIUS (W<S.S.). 

L I E T U V I A I 
k n n e Jdomaujate aka, skaitykite iz 
platinkite vieninteli ukea laikrašti 
"AMERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
B. 0. Box 96, 

HART. MICHIGAN. 

Paleškau savo" brolio Stanislovo 
Bartkaus, paeina iš Kauno Gub. Ra
seinių Pav. Pastšvio parapijos. A m e -
rike apie 8 metai, kokie 5 metai at 
galios jis gyveno Waterbury, Conn. 
dabar nežinau meldžiu jis pats ar kas 
apie jį žino atsišaukite 

Povi las Bartkus , 
/ 2535 W. 46 Str. 

Paieškau savo moters Stanislavos 
Kniukštlenes, po tėvais Vilnaltė. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metų mergaitę Sta
nislavą. Ji kalba tiktai l ietuviškai; 
yra vidutinio ūgio ir lai6a. Tas vyraą 
daugiausia dirba duonkepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai ir šiek tiek 
angliškai. Prie parapijos nepriguli. 
Kas praneš teisingai apie juos gaus 
$25.00. 

Antanas Kniukšta, 
6441 So. K n o * Ave.. Chicago, UI. 

REIKALINGAS tuojaus geras var
gonininkas. Alga Ir ineigos geros. 
Atsišaukite šiuo adresu. 

Rev. J. W. Inčlura, 
258 Slocum St.. 

Kingston, Penna. 

Kun. S. J. Cepananis, 
20-fr E. F-ourteeotb. Ave., 

Uouiestead, Pa. 

Paieškau pusseserės Onos Marozie-
nės po tėvais Galveliutė. Ji paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav. Survi-
l iškės parap.. Ibutonio sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu: 

Ona Galveliutė 
9 State St, Fort Plain. N : Y, 

UHi Ltu AWUI In 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
/ ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą; 6—9 
vakare. Tel. Canal 436 7 
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I Dr. S. Naikeli* 1 
> GYDYTOJAS I R CHIRURGAS -
= 4T13 SO. Ashland Ave. 
j£ P h o n e Drover 704» 1 
ir Cicero offlce S 
= 4847 W. 14th St. " 
= P h o n e Cicero 39 S 
= Rceidencija 38S6 W. 66th St. = 
= P h o n e Prospect 8586 z 
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3109 So. Morgttn Street 
CHICAGO, HiLnron 

k 
FOBM Y MM 

Valandos:—8 Iki 11 iš ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
m l i n a o I iki • vaL vakarą. 

m 
81 •' • »»»^»»»H 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
K e r t ė 3 2 - r o S t . , O b i c a g o , I U . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

— M 

• 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

• Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U B 
arti *T-tos Gatvės. 

ŠIAUČIĮIATYDAI. 
2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovj'j, viena Pinisher ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi butl 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams skuros. 

E. KAPLAN & SONS, j 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 3464. 

L U J - , 1 1 1 I U U II 
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JOSKPH a W0L0M 
LUtuvii Advotat*! 

Gyvanlmo i%u. Uaaiuoiuc v i tt 
2 t l l W. l i n d MMtC 8 

TW. Rockwoll 4 # 9 t f 
CHICAGO, UAM C 

l l l l l l l l l l l iui l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l f l f t 

Telefonas Pul lman 69 
DR. W. A. MA JOS 

GYDYTOJAS LR 
CHLRIJRGAS 

Ofisas 1171t Michigaa Av«% 
Adynos 8:80 iki 9 Išryto — 1 
Iki i po pietų — 6:80 iki 8:81 
rakare. Nedėl iomis nuo I i 

iki 11 išryto. 
• m m m m m m- ~-gt 8 t — 

Dr.M.T.Sbikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, L1L 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

N a m u Tel. Seeley 420 
%mmmmmmmmmk%-wmmmm 

Mokytds Kirpimo ir Designln« 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s istema ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo- designing ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s suteiksimo praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos masinos masų š la 
vimo skyriuose. 

Jų* esate ažkrte&aml aplaskytt l t 
pamatyti m u m mokyklą blle la ika — 
" — - '- -•+*•• ,ję :: a & B t i cpocijalls-
—-.. *>-»•» fcttt t ą . 

Petronės daromos pa#s i Josų m l s -
rą — blle stailės arba dydžio, Ir t»« 
le madų knygos. 

MASTER DESIGMDrG SCHOOL 
J. F . Kasnioka, Perdėtinis 

118 N. La Sali e gat., prieš City H a a 
Atsišaukit ant 4-to anfftto 

rsrsi 

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

rinis namas ant trijų flatų po penkis 
kambarius. Priežastis pardavimo, nes 
savininkas ttrri išvažiuoti ant ūkės 
greitu laiku. 

M. P., 
981 W. 34th PI., Chicago, 111. 

Ant pirmų lubų. 

Ant pardavimo 2-jų -pagyvenimų, 
mūrinis namas, steam heat; 6 ir 6 
kambarių. Randos neša $68.00 per 
mėnesi . Kaina 86,750.00. Atsišauki
te pas savininką > 
5640 So. Winchester Ave., Chicago* 111. 

K 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

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

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pi lna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojamas. 
212» \\fxt 22ra Gatvė, Chicago, IUmois. 

Telefonas Canal 58S8 
Skyr ia i : 4*0* W. Ponrtcenth Street, Cicero, nUaots . 
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BHKOBKS Ketvirtadienis, govas 20 d. 

se 
« • » * • «*-»»> 

CHICAGOJE. 
• • » » • ' . * • — » ' 

KATALIKIŠKOS SVENTŽS.) DENTISTAS PAŠOVĖ RES-
TORANO SAVININKĄ. 

Ketvirtadienis, Kovo 20 d. J 
Aleksandra. Klaudija. 

Penktadienis, Kovas 21 d.. 
Benediktas, vien. Filemonas. 

Pabėgo, bet paskuį pasidavė 
policijai. 

_ 

SUAREŠTUOTA UNGARŲ 
GRAFIENĖ. 

Ji siuntė grūmojantį laišką 
prezidentui. 

Chicagoje suareštuota gra
fienė Aurelia Bcthlen, kuri 
buvo pasiunčiusi grūmojanti 
laišką prezidentui VYilsooui i 
Paryžių. 

Grafienė turi 41 metus. A-
merikon, sakoma, atkeliavusi 
1908 metais. Esanti našlė. 

Šiuo kartu .jinai dirbusi 
kaipo tarnaitė Dr. T. Tiekei! 
namuose po num. 2!)44 AVasli-
ington 1)1 v. 

Policijos nuovadoje jinai 
pasisakė esanti Austrijos pa
valdinė. 

Federalių slaptu agentu 
viršininkas, kap. Porter, ma
no, jog ta moteris esanti pa 
vojinga šiai šaliai. Nnomo-
niaujama, jog karės metu ji
nai čia daug buvo veikusi Vo
kietijos naudai. 

PASIPELNIJO PLĖŠIKAI. 

Šiuo kartu jiems teko $7,000. 

Detektivai galvatrūkčiais 
ieško keturių jaunų automo
bilinių plėšikų, kurie užpuolė 
Sykes Roofing Comp. ofisą, 
930 West 19 gat., ir paėmė 
apie $7,000, kurie buvo paga
minti darbininkų algoms. 

Paaiškėjo, jog jie automo
bilių pavogę nuo Kidwell, 
3530 So. Mieli i gan a ve. Po a-
piplėšimo automobilius at
rastas pamestas ties 19 ir So. 
Peoria gat. 

Kuomet plėšikai i nėjo Sy
kes Roofing Co. ofisan, tuo 
metu ten buvo apie 13 žmo
nių. Kompanijos prezidentas 
skaitė pinigus. 

Jsakė visiems pakelti ran
kas. Visi paklausė. Nuo prezi
dento deskos jie susiėmė pini
gus, išėjo laukan ir nuvažiavo. 

KAS DARYTI SU TOKIUO 
VAIKU? 

Abe Wbite, 839 No. Mozart 
gat., turi 11 metų sūnų var
do Eli. I r nežino, ką su juo 
reik padaryti. Nes vaikas bū
tinai nori iškeliauti Praneu-
zijon, kaipo kareivis. 
Kovo 8 diena jis iš namų pa

bėgo ir atsidūrė į Jeffeison 
karės stovykbj. Kažkas jam 
nupirko kareivišką uniformą. 
Tenai buvo suareštuotas ir 
sugražintas. 

Už kelių dienų vaikas vėl 
namus apleido. Šiuo kartu po
licija jį atrado dar Chicagoje. 
Bet vaikas buvo manęs išsi
danginti kur kitur. 

Dabar tėvai jį laiko namie 
uždarytą. Tr nežinia, ką su juo 
pradėti. Nes negi-visuomet tai
kysi uždarytą. Jis turi eiti 
mokyklon. Bet kuomet paleisi, 
jis vėl išdums. 

Vaikas sakosi nori but ka
reivis ir važiuoti Prancuzi-
jon. 

Tėvas atsiliepia per laik
raščius klausdamas, ką jis tu
rįs daryti su tuo savo vaiku. 

— 

Buvusiomis lietingomis die
nomis mieste apsireiškė /lan
giau susirgimų įvairiomis li
gomis, j 

Padidėjo susirgimai ir in-
flnenza ir plaučių liga. 

Chieago negali apsieiti be 
nepaprastų truksi nu. Šiuo kar
tu St. James (IriII restorane, 
Majestic viešbučio buste, den-
tistas Frank A. Koss pašovė 
to restorano savininką Char
les >F. Sommcrs. Paleido į ji 
tris knlipkas ir pats pasprū
do. 

Tai įvyko apie 7:00 vakare. 
Aplink pusiaunaktį Ross pa
sidavė policijai. 

Kivirčai restorane pakilo už 
tai, buk restorano savininkas 
dentistui permažai išdavęs pi-
niiį'U, kuomet tas užsimokėjęs 
už valgius ir gėrvmus. 

Angliški laikraščiai daug 
rašo apie tą atsitikimą. Nes 
kaip "Ross, tai]) Sommers pri
guli prie tos eilės žmonių, ku
rie dažnai užsiimdinėja libaci-
jomis. Toks yra, taip vadina
mas, augštesnysis luomas. Tš 
viršaus jis labai , padailintas, 
bet viduje supuvęs. 

Summens kartą buvo areš
tuotas už peržengimą sekma
dienio įstatymo. 

Dentistas Koss karta buvo 
areštuotas už jaunų mergšių 
viliojimą. 

Po šito atsitikimo laikraš
čių reporteriai dar išvelka 
aikštėn kitus tų žmonių nepa
dorus darbus. i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiGiiiiiiiiiEiiiiiiiiniintiiiimiiĮ 
~ m 

Liet. Vyčių Chicagos Apskričio g 
E 
S 
: 

S 

ARTISTAI-MEGEJAI 
Stato Scenoje 

m 

TAIPGI SUTVĖRIMAS! 

Artliur R. Miller, aštuonių 
vaiku tėvas andai krimina
liam teisme už bigamiją nu
baustas kalėjiman nuo viene
rių ligi penkerių metų. 

Miller karės metu dirbo 
kvatermeist ro departamente, 
ties 39 ir Kobey gat. Tenai su
sipažino su jauna mergina ir 
su ja apsivedė, nežiūrint to, 
kad jis turėjo savo moterį ir 
net 8 vaikus, iš kurių du tar
nauja kariuomenėje. 

Bet jo bigamiją veikiai pa
aiškėjo ir jis buvo suareštuo
tas. 

Teisėjas Kavanagb krimina
liam teisme bylos metu Mille-
rj pavadino purvinu šunim. 
Tuo labjau, kad mergina, su 
kuria jis neteisotai apsivedė, 
yra nėščia. 

Miller teisme prašė susimy-
lėjimo. Bet teisėjas jam atkir
to: 

" T u esi purvinas šuoj Jei 
tu būtum nuo šitos merginos 
pavogęs pinigus, ai- būtum su 
deginęs jos namus, tai nebūtų 
buvę nei pusės tiek bloga, 
kiek tu esi dabar atlikęs. Tu 
nuo manęs negali sulaukti jo
kio palengvinimo". 

5-ių Aktų Istorišką Tragediją 

NEO. KOVO MARCH Z3 
Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare 

— 

Aryan Grotto Temple Teatre 
Prie Wabash Ave. ir 8th St. 

Pirmcsniamc pagarsinime buvo padėta 7:30 pradžia. Tat buvo klaida. Uždanga pa
kils lygiai 7 valandą. Tikietų pardavinėjimas eina pilnu greitumu. Kas dar nesate nu
sipirkę, pasiskubinkite, nes vėliau gali pritrukti. 

Šitas vakaras bus vienas, kokio dar Chicagoje nebuvo. KOMISIJA. 

I 

. Slukšnaitė, M. Urvbaitė, M. 
: Linkaitė. J . Nutautaitė, K. Po-
! leikaitė, P. Bradelis, M. Švai-
I kauskas, A. Katauskas, P. (Gu
džiūnas, V. Petkevičia, J . Bal
tutis, .1. Purtokas. 

Vasario ni 26, ->7 ir l .lie- į į * " * į j į . J M > r i n ' fiį£ 
, . , , , • • širdinga padėka virsmine-na kovo vietos Labdaringosios, .. , . - . 1 , . . 

a , , .. , \ ' tiems aukotojams ir darbinin
kams. Bet širrftt&iausia pade-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

• ' • - • i . 

IŠ TOWN OF LAKE. 

PAŠAUKĖ POLICIJĄ GEL
BĖTI JOS MYLIMUO

SIUS. 

Irving Parko policijai pra
nešta telefonu: "Kuoveikiaus 
su pulmotoriu! Gelbėkite ma
no mylimuosius!" 

Policija nudūmė į nurod-v-
tus namus. Nuo gazo virtuvė
je troško keturi šeimininkės 
"mylimiej i" : du šuniukai, ka
tinas ir papūga. 

Policija atsisakė pavartoti 
pulmotorį. Vienas šuniukas 

Sąjungos 1-moji kuopa buvo 
surengus bazarą, J , į, Kims 
svetainėje. Bazaro vedėjos, 
p-lė B. Lukošiūtė, p-nia V. Ka-
tauskienė ir V. (ialnaitė, va-
f>arus vedė tvarkoje. Baza-
i - nusisekė labai pasekmin
iu;/. Kiek teko sužinoti, tai 
pelno davė apie $400.00. Ir iš
tik ro to\vneleikiaėiei visur ir 
visuomet atsižymi savo duos-
numu. Jie žino svarba Tautos 
Komio ir į jį gausiai aukoja, 
bet nepamiršta nei to vienin
telio mušu tautos žiedo—Lab-
daringosis Sąjungos. Vienu 

j žodžiu, jie remia visus savo 
tautos reikalus. Minėtan ba 
žaras kas vakaras prisirink
davo pilnutėlė svetainė žmo
nių ir kiekvienas, pagal savo 
išgalės, rėmė pradėtą darbą. 
Be to buvo suaukoję įvairiau
siu, daiktu, kuriu, nemažai dar 
liko taip, jog ateityje, kiek 
pridėję, tikimės surengti kitą 
bazarą. Visą aukotojų pra-< 
vardžių man neteko sužinoti, 
tiktai pažymėsiu draugiją Šv. 
Veronikos moterių ir mergai
čių, kuri paaukojo $10. Mi
nėta draugija dar jaunutė, bet 
darbšti. Taip kitko turiu pa
žymėti", jog mušą kuopoje pri-
gulintieji nariai taip pilni e-
nergijos, kad reikalui priėjus 
kiekvienas savo užduotį sten
giasi kuotinkamiausiai atlikti. 

nugaišo. 

Copenhagen, kovo 18.—Cl au
ta žinia, jog Maskvoje ir vėl 
atlikta nepavykęs pasikėsini
m e prieš b'Kevikų vyriausia 
gaivi Leniną, &iuo k a r u su
žeistas tik vienas jo šoferis. 

Bazare-gi dirbo su pasišven
timu sekantieji asmenys: A, 
Noreikienė, A. Baltutienė, K. 
Varanavičienė, D. Meškįenė, 
M. Mikšaitė, L. Jundulaitė, O. 
Pocaitė, J . Vasiliauskaitė, Z. 
Gečaitė. B, Norvilaitė, B. To-
leikaitė, R. $imkaitė, D. Nau-

A. A. 

ką priguli mušą darbščiam 
pirmininkui, ponui F. Verygai, 
kuris savo gabumus ir laiką 
pašvenčia vien tik labdarybės 
reikalams. Tegul Aukščiau
sias Dievas visiems gausiai 
atlygina. 

Jeigu keno nors tame sura
šė butą pravardė neteisingai 
parašyta, arba visai nebūtą, 
tai meldžiu man pranešti. 

V. Galnaitė, rast., 
4o32 S. Hermitage Ave. 

IŠ WEST SIDES. 

Kovo 13 d., š. m., L. Vyčiu 
24-ta kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą, Aušros Vartą pa
rapijos svetainėj. Pirminin
kavo A. Valonis. 

Perskaičius protokolus iš 
praeito mėnesinio susirinki 
mų, kurie liko priimti, eita 
prie svarstymo bėgančią kuo
pos reikalų. 

Nutarta surengti vakarą 
tuoj po Velykų, banžnytinėj 
svetainėj. 
. Į susirinkimą atsilankė 
gerb. kun. F. Kudirka, kad su
sipažinti su vietine vyčių kuo
pa. Pasakė trumpą prakalbė-
lę, ragindamas laikyties vie
nybės įr mokintis įvairių ama
tų, kurie bus naudingi netik 
gyvenant šioj šalyj, bet ir su-
gryžus į Lietuvą savo bro
liams ir sesutėms pagelbėti. 

Kadangi pirmiau" buvęs 
dvasiškas vadov&s, kun. J . 
Klorįs, apleido šią parapiją, 
tai dvasišku vą/iovu, per ak-
lemaciją tapo išrinktas gerb. 
kųn. F . Kudirką. Paskui bu-

sėdaitė,, D. .Jiirgutaitė, K.[vo skaitymas laiškų: nuo L. 

Aldona Visčiulaite 
19 metų amžiaus mirė kovo 17 
d., 1919, 10:15 vai. vakare. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Viščiulienę, seserį Mar-
garieta, brolį Vytautą ir švo-

Laidotuvės atsibus kovo 21 
d., 1919 m. iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Velionės kūnas randasi po 
num. 4537 So. Wood St. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Motina, sesuo, bro
lis ir švogeris. 

Bell System 

Vyčių- Chicagos Apskričio su 
užkvietimu ant rengiamo te
atro kovo 23 .d., ir nuo 8v. 
Kazimiero seserų-vi'enolių su 
prašymu* kad prisidėtumėm 
auka ir paremtumėm tą pra
kilnų darbą. Laiškai priimti 
delnų plojimu. Kadangi kuo
pos ižde nedaug randasi pini
gų, tai nutarta tuo tarpu pa
aukoti 10 dol., gi toliau padi
dėjus iždui, paaukuoti dau
giau. • Taip-gi pereita per na
rius su kolekta. Kiek nariai 
suaukojo, neteko patirti. 

Toliaus sekė debatai, temoj: 
katalikas ir socijalistas. Afor-
matyvę pusę laikė S. Pauliko-
nis, negatyve — K. Kiela. 
Aformatyvė laimėjo. 

Debatuotojai, nors kalboje 
neišsilavinę, bet matyti, jog 
turi norą ir galime tikėties, 
kad išsilavins. 

Prie kuopos prisirašė p-lė 
S. Mikšaitė. Ateinančiam 

Tankiai pasitaiko, kad telefono vartotojas ge
riau mėgins įspėti numerį kurio jis nori 
negu pažiūrėti į knygą ir būti tikras, kad 
turi teisingą numerį. Jeigu jo spėjima< 
yra klaidingas tuomet priduoda neteisin
gas numeris ir tiktai trečiasis žmogus be
reikalingai varginamas, laikas sugaišiuoti 
ii- darbas turi but per naują dirbamas. 

Visuomet turėkite telefono knygą arti, ka<i 
reikiant butą galima tuojaus ^pažiūrėti. 

Laikyti listą numerių kuriuos visuomet varto
ji nėra patartina, tiktai jeigu šitie listai 

« 

yra pataisomi su kiekviena nauja knyga. 
Visuomet yra saugiausia vartoti pačią 
knygą. t 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

š. m., ketverge, kovo 20 d., 
bus susirinkimas. Daug bus 
svarbių dalykų del apsvars
tymo. Todėl visi, kviečiami 
atsilankvti. i 

Vyturėlis. 

IŠ NORTH SIDES. 

VYRAI 

Šiuomi pranešu, kad drau
gijų atstovai, kurie atstovau
ja Labd. Sąjungą rengiamam 
vakarui parendafyo svetainę — 
Schoenbo,f en 'o svetainę ant 
25 d., sausio, 1920 m. 

Tai-gi pranešimu, kad kitos 
draugijos nerengtų jokių va
karų toje dienoj, kad nepa
kenktų augščiau minėtam va
karui, kurio pelnas- skiriamas 
našlaičių prieglaudos naudai. 

A. Nausėda. 

Kurie kalbate lietuviškai, ga
lite padaryti savo atliekamą 

laiką barngiu. 
Mtes organizuojamo LIETl'VIV 

Skyrių ir reikalaujame keletą Neturiu 
energiškų vyrų, kurie galėtų pašvęsti 
keletą valandų kas dieną, arba kele
tą dienų kas savaitę per ,5 | visą me
tą. 

Jus galite šitą atlikti nekliudant 
savo paprasto darbo, geros ineigo*. 
atsišaukite nuo 0 iki 1 vai., kiekvieną 
dieną šioj savaitėj arba Seredorais ir 
ketvergo vakarais nuo 6 iki 8. arba 
telefonuokite man 

Randolph 7400 

Adam Markūnas. 
LITMIANIAN DEPT.. ROOM 487. 
FIRST NATIONAL BANK BLDG. 

88 W. MONROE ST. 


