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JAPONAI REIKALAUJA 
LYGIŲ TEISIŲ ŽMO

NIŲ RASĖMS, 

Visi žmonės visur privalo nau-
doties lygiomis teisėmis. 

BOLŠEVIKAI NETEKO 
DVINSKO. 

Taippat priversti apleisti 
Pinską. 

Paryžius, kovo 21. — Japo
nu afstovyvė taikos konferen
cijoje padavė pataisymą, tau
tą sąjungos konstitucijai. Rei
kalauja, kad visi žmonės pri
gulinčiu, tautų sąjungoje šalių 
naudotasi lygiomis teisėmis, 
ir kad nebūtų tarpe rasių skir
tumo. 

Japonai atstovai priešinasi 
dabartinei kai-kurių šalių po
litikai, kur japonų rasės žmo
nės varžomi nepaprastais 
iinmigraeijos įstatymais. 

Japonai tvirtina, kad kitaip 
Japonijai nebūtų paranku ir 
nebūtų naudos prigulėti tautų 
sąjungoje. 

Tą pataisymą japonų atsto-
vyhk buvo padėjusi atsargoje, 
kuomei , laivo priimtas tautų-
sąjungos konst i t nei jai projek
tas. 

Londonas, kovo 21. — Iš 
(Jelsingforso pranešama, jog 
rusų bolševikų gaujos, priver
stos apleisti Dvinską. 

Iš— Varšavos depešuojama, 
kati lenkai išviję bolševikus iŠ 
Pinsko. 

Jei rusų bolševikai bus iš
vyti iš Dvinsko, reikš tą/ ka<} 
jie turės apleisti ir Lietuvos 
sostine Vilnių. 

iš 
SAKO, JAPONAI NUŽUDĖ 

10,000 KOREONŲ. 

Gi 45,000 kitų suareštavę. 

Philądelphia, Pa., kovo 22.— 
C-ia vienas koreonas, Dr. 
Kyngham Rhee, iš Shangha-
jnns gavęs kablegramą. Jam 
pranešta, kad sukilimo metu 
Korėjoj japonai nužudę apie 
10,000 žmonių. I r apie 45,000 
uždarę į kalėjimus. 

Dr. Rbee yra koreonas naei-
jonalistas. Nacijonalistų par
tija, kuri pakilo už Korėjos 
nepriklausomybę, jį su kitais 
pasiuntė taikos konfenencijon 
Parvžiuje. 

Atstovai atvažiavo Ameri
kon. Čia jiems nepaliudijami 
pasportai. Tad ir negali ke
liauti Europon. -

SVAIGALŲ IŠDIRBĖJAI 
"FAITUOSIS". 

Statys jie teismaip^prohibicijos 
klausimą. 

-*— 

ANGLAI RUOŠIASI SKRIS
TI SKERSAI ATLAN-

TIKO. 

New Vork, kovo 22.—Svai
galų prohibicijai ir pačiam 
prohibieijos amcndmentui gru 
moja pavojus. 

l>rieš'"jį pakįla svaigalų iš
dirbėjai. Kovai jie pašvenčia 
i iii Ii jonus dotierių. 

Kaip tik pasibaigs k>vrė, 
tos klausimas bus paduotai Iš
rišti augščiausiam šalies teis
mui. * 

Ligšiol svaigalų prohibiei
jos amendnieįfrą parėmė 45 
valstijų } legislaturos. Bet iš 
anų trylikoj valstijų gyvuo-
ja ' referendumo i>!atvnms. 
Ta4 tose valstijose prohibioi-
jos klausimą turės išrišti pa
tys gyventojai. 

f r jei gyventojai atmes a-

JAPONAMS PRIEŠINASI 
ANGLIJOS DOMINI

JOS. 

Sako, japonų reikalavimai yra 
be pamato. 

JAPONAI IŠNAUJO SUO-
KALBIAUJA MEKSIKOJE. 

Newfoundlande atliekami oro 
tyrinėjimai. 

PRANCŪZAI UŽĖMĖ BA
DENO SOSTINC. 

Tai padarė, kad numalšinti 
bolševikų sukilimą. 

jog 
Geneva, kovo 21. — Berh 

no laikraštis praneša, 
prancūzų kariuomenė užėmė 
miestus Mannlieim ir Karls-
rube, rytuose nuo upės Rhine. 
Tas padaryta dei sukilimo ten 
vok i eė i ų bo I še v i k ų. 

Tas pat laikraštis pažymi, 
kad be to prancūzai dar užė
mę Rheinau, už penkių mylių 
j pietus nuo Mannheim, ir 
Whinhafen. 

Karfsruhe vra Badeno kuni-
gaikštijos sotsinė. Mannlieim 
taippat Badeno miestas. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMC VISĄ 
UKRAINĄ. 

Prancūzai atsimetę ant 
Odessos. 

Londonas, kovo 21. — Va
kar Londoną pasiekė žinių, 
jog kuone visa Ukraina pate
kusi bolševikų rankosna. 

Dideliam mušyj aplink Ni-
kolajevską, šiaurrytuose nuo 
Odessos, bolševikai prarado a-
pie 8.CMK) vyrų. 

Visgi galų-gale privertė 
prancūzų kariuomenę atsimes
ti ant Odessos. 

Washington, kovo 21. — 
Karės departamentas paskel
bė, jog padaryta sumanymas 
sustiprinti šalies armijos ar
tileriją. 

Nori įgyti ten gabalą žemės. 
Washington, kovo 21. — 

Viena japonų kompanija pra
dėjusi vesti tarybas su Moxi-
can Land kompanija. Japonai 
mėgina įsigyti 800,000 akrų 
žemės Californijos valstijos 
pakraščiais. 

Čia gauta apie tą informa
cijų. Jei japonams pavyktų 
tarybos pabaigti laimingai, 
tuomet butų sulaužyta Monroe 
doktrina. Reiškia, tas butų 
priešinga Amerikos idėjai. 

HINDENBURGAS PATEISI
NA BUVUSĮ KAIZERĮ. 

Sako, jis Olandijon pabėgęs 
del šalies gerovės. 

Berlynas, kovo 21. — Kuo
met pasigirdo perdaug kriti
kos prieš kaizerį už jo pabė
gimą Olandijon, tad pagajiaus 
spaudoje atsiliepė ir von Hin-
denburgas, pateisindamas bu
vusi karės lordą. 

11 indenburgas rašo, jog kai
zeris galėjęs gryžti Berlynan 
su ištikima sau kariuomene. 
Bet tas žingsnis butų pakėlęs 
šalyje naminę karę. 

Buvęs kaizeris taippat galė
jęs karianti toliaus, Bet jam 
buvę gaila kareivių gyvasčių. 

Buvęs kaizeris po ilgo ir gi
laus apsvarstymo nusprendė 
verčiau prasišalinti. Nes pa
sirodė, kad toksai žingsnis y-
ra geriausias tėvynei pasitar-
navimas. 

BELGIJA PRIPAŽINO 
LENKIJĄ. 

St. Johns, N. F., kovo 22.— 
Čionai iš Anglijos atkeliavo 
lakūnai ii- meteorologijos eks
pertai. Jie tyrinės oro stovį 
Atlantiko vandenyno pavir
šiumi. 

Balandžio pradžioje bus da
romi mėginimai iš čia skristi 
į Angliją. Tam tikslui is Ang
lijos čia atgabentas milžiniš
kas lakstytuvas. 

Su pirmąja kelione laksty
tuvas su savimi pasiimsiąs 
tik 12 laiškų. Už vieną laiško 
unciją bus imama $500. 

UNGARIJA ATSAKO 
VESTI TALKININ

KAMS LAIVUS. 

PA-

Paryžius, kovo'22.— 'Paikos 
kongrese japonai atstovai pa
reikalavo padarytį pataisymą 
tautų sąjungos pagamintoje 
konstitucijoje. J ie reikalauja, 
kad konstitucijoje butų pažy
mėta rasių lygybė. Reikalauja, 
kad japonai išeiviai kitose ša
lyse nebūtų varžomi. Kad ja
ponų rašė turėtų visur lygias 
teises su kaukazine rase. 

Suv. Valstijų atstovai ' koi-
kas prieš tą reikalavimą nieko 
nesako. Bet Australijos ir Ka
nados atstovai viešai tvirtina, 
jog japonai ateiviai tose šaly
se negeistini. ' . 

Tą pasipriešinimą svar-
mendmentą, pravestas suma- biausia paremia japonų darbi-
nymas turės griūti, kaipo ne -u inkų pigumu. Sako, ka£ jei 
turis 

Foch reikalauja palikti 
prancūzam Rhine 

reikiamos kiekybės val
stijų parėmimo. 

Australijoje nebūtų suvaržyta 
japonų ateivystė, tuomet jų 

mų metu ne visi kongresmn-
nni ir senatormi buvo susirin
kę butuose. N" visiems e>r \ r, 
negautas reikiamas skaitlius 
balsu. 

Prohibicijonistai turės pa
dėti daug pastangų, kad įveik
ti pasfkeliantį pavojų. 

Taippat sakoma, jog ir pats ten tiek daug privažiuotų, 
kongresas neaiškiai pravedęs • kad Europos išeiviams, nebū
ta amendmentą. Nes balsavi- 'tu vietos. 

Tuo žvilgsniu japonai negali 
turėti lygių teisių su kitomis 
rasėmis. Bet japonai;, savo 
keliu, leidžiami prigulėti tau
tų sąjungoje., 

Nežinia, ką į tą pasakys ja
ponai. 

Kaip šiandie tas klausimas 
bus rišamas taikos konferen
cijoje. Bus peržiūrėti visokie 
paduoti priedai tautų sąjungos 
konstitucijoje. -Susirinkime 
pirmininkaus prezidentas Wil-

S. V. nuo Vokietijos reikalau
ja $1,000,000,000 

atlyginimo 
MARŠALAS FOCH STOVI 

UŽ RHINE FRONTĄ. 

Suv. Valstijų reikalavimai 
nuo Vokietijos. 

PLENUOJA PRAVESTI GE 
LEŽINKELĮ Į KONS

TANTINOPOLĮ. 

Čionai i 

Paryžius, kovo 21. — Unga-
rijos vyriausybė atsisako pil
dyti talkininkų reikalavimus 
— pavesti šitiems savo garlai
vius, anot pranešimų iš Bu
dapešto. 

Ungarija sako, jog laivų pa
vedimas reikš jai navigacijos 
pabaigą Dunojuje. 

Paryžius, kovo 22.- . ^ ^ 
anglų, prancūzų, šveicarų ir 
italų diplomatai pienuoja su
jungti geležinkeliu vakarinę 
Europą su Konstantinopoliu. 
Oe!ežinkelio linija turėtų ę¥X Londonas, kovo 21. Iš 
Simplon tuneliu, paskui por Maskvos bolševikai skeljna, 

BOLŠEVIKAI ŽITOMI-
RIUJE. 

Milaną, Veneciją, Triestą, Ag-
ramfą, Bielgradą ir Buclmres-
ta. 

Per Bosforą turėtų Imt pra 
tiestas tiltas. Tuomet Euro
pos geležinkelio linija butų su
jungta su Bagdado linija. 

kad jų kariuomenė kovo 14 
dieną paėmusi Žitomierių. 

— Wasbington, kovo 21. — 
United States Industrial Board 
paskelbė, jog papiginta kaiku-
rios plieno/ rųšys. 

ITALIJOS ATSTOVAI STO
VI UŽ SAVO REIKALUS. 

Pasitraukė iš taikos konferen
cijos. 

Paryžius, kovo 22.—Laikraš
tis Matin atspauzdino pasikal
bėjimą su maršalu Foch. Mar
šalas tvirtina, jog ateityje 
Prancūzija nuo Vokietijos ga-

dėsianti saugiai but apdrausta \n j v ? v m i- t ! 1 

tik tuomet, jei prancūzams 
bus paliktas dabartinis Rhine 
frontas. . 

Maršalas sako, jog Prancū
zija nenori savinties to paupio. 
Tik paskirtuoju laikotarpiu 
tuo visu paupiu palaikyti sa
vo ari i! i ja. 

Tai bufų, taip vadinamas, 
miiitarinis frontas. Kitaip 
Prancūzijai vra baugu. 

Poznaniaus reikalai. 
Tarpe lenkų ir vokiečių Poz-

Paryžius, kovo 22. —Italų 
atstovai taikos konferencijoje 
vienbalsiai nusprendė išeiti iš 
taikos konferencijos, kol uos
tas Fiume nebus priskirtas 

os ir kol tas nebus 
pažymėta daromoje taikos su
tartyje. 

Uostas Fiurrte yra Dalmati
koje. Stovi jis Adriatikos jū
rių pakraštyj. Už tą uostą 
daug ginčijasi italai su jugos-
laviais. 

Talkininkai sutiko fiume 
klausimą galutinai išrišti po 
padarymo įžengiamosios tai
kos su Vokietija ir Austrija. 

Bet italai nesutinka su tuo 
pažadėjimu. Jie sako, Fiume 
turi prigulėti jiems. Ir tas 
turi but pažymėtą aiškiai tai-

Brusselis, kovo 21. — Bel
gijos vyriausybė oficijaliai! 
pripažino Lenkijos nepriklau-
somvbe. • -

Bern, kovo 21. — Šveicari
jos vyriausybė pripažino Ju
goslavijos nepriklausomybę. 

Sumanymų įvykinimas at-įJugoslavijon ineina tautos: 
sieisiąs $48,243,855. serbai, kroatai ir slovėnai. 

ir parėmė pasitraukimu 
taikos konferencijos, kol 
jiems nebus pripažintas tas 
reikalavimas. Tuo tarpu ir Ju
goslavija griežtai laikosi prie 
to uosto. 

naniaus rubežių klausime nie- fkos sąlygose, 
ko nenuveikta. Ten darbavosi: Savo reikalavimus tad 
talkininkų komisija. Bet vo
kiečiai atstovai pametė tary
bas. 

Ten viso stovio apsprendi-
raui yra reikalinga komisija. 
Vokiečiai bUvo pasiūlę tos ko
misijos pirmininku paskirti 
kokį pašalinį žmogų, kadir 
popežių Benediktą XV. Bet 
talkininkai pirmininku stato 
savo žmogų. 

Vyriausioji taryba šiandie 
galutinai nuspręs, kas" pada
ryti tame klausime ir kaip 
priversti vokiečius prie nusi
leidimo. 

RUPPRECHT NEATSIŽADA 
SOSTO. 

Paskutinė buvusio kaizerio ir jo palydovų fotografija, nuimta prieš pat kaizerio bė
gimą Olandijon. Dešinėje pus ėje matomas ir buvęs vokiečių sosto įpėdinis. 

S. Valstijų reikalavimai. 
Suv. Valstijos taippat pada

vė savo reikalavimus taikos 
konferencijai. Reikalauja nuo 
Vokjetijo^ *attyginimo — mili
jardo dol. 'Sai atlyginimas už 
žmonių gyvastis ir nuosavy
bes karės metu. 

Kitos šalys reikalauja milži
niškų sumų. Amerika pasiten
kina tik tuo. 

Pasakojama, jog taikos su
tartis bus gatava į dešimtį 
dienų. 

— Washington, kovo 21. — 
Paskelbtos statistikos liudija, 
kad praeitu mėnesiu atpigęs 
šioj šalyj maistas 6 nUoš. 

Geneva, kovo 21.—Municho 
(Bavarijos sostinė) darbinin
kų taryba paklaususi princo 
Rupprechto, kuomet jis for
maliai atsižadėsiąs teisių prie 
^sosto. 

Tarybai atsakyta: 
Nėra reikalo jam atsižadėti 

tų teisių. 
Rupprecht yra Bavarijos 

sosto įpėdinis. 
RUSŲ BOLŠEVIKAI ŠEL

PIA VOKIEČIUS BOL
ŠEVIKUS. 

Copenhagen kovo* 21.— Vo
kiečių laikraščiai praneša, jog 
rusų bolševikų valdžia nuta
ri usi paskirti pensiją žuvusio 
Berlyne vokiečių bolševiko 
Liebknechto likusiai našlei. 
Nutarta kas metai jai mokėti 
p<r ,40,000 rublių. 

Tik nežinia, kaip ilgai rusų 
bolševikai turės užtektina^ fu 
savo rubliu. 
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i-<*- DAUGIAU VILTIES. 
šiandie knono visam pasau

lyj šiauria baisiausios suiru-. 
tės. Pastaroji karė išpančiojo 
visas tamsybių galybes. Radi-
kai iškia ilsiuose soeijalistuoso 
apsireiškė žvėriškumo instink
tai. J ie visur žudo žmones, 
stelbia žmonijos kultūrą. Žmo
gaus gyvybė laikoma niekais. 
Vadinasi, šiandie atėjo di-

sn liaudį, mūsų darbininkus 
•paliečia įvairios piktos pagun
dos. Tas pagundas platina 
prieškatalikiškoji spauda. Tai 
išmėginimo laikai. 

Bet atsiminkime, kad ki-
tnomet pasaulyj buvo dar di
desnių baisenybių, pakeltų 
prieš katalikystę. Tečiau kaip 
Bažnyčia, taip tikėjimas atlai-

džiausio besąžiniskiuno gady- kė tas audras. Nepabunga ka-
nė. Pildomos didžiausios n<>-
dorvbės. 

Soeijalistai savo laikraščiuo
se begėdiškai tvirtina, jog ka
talikų Bažnyčiai ir tikėjimui 
artinasi paskutinės dienos. 
Liberalu laikraščiai ta soei-
jalistų tvirtinimą pasitinka 
rataviniais. Juos apima dide
lis džiaugsmas. J ie sako, mū
sų liaudis ateityje atšals tikė
jime, tuomet nebus reikalinga 
nei dvasiškija. Nebus tos, no-
bus kam liaudi mokinti doros. 
Palikusi liaudis be doros leng-

-vai pasiduos soči jalistų ir libe
ralų intekmėn. ()t, tuomet ir 
bus vieniems ir kitiems' tikras 

>w išganymas! 
Ve ko džiaugiasi soeijalistai 

ir liberalai. Todėl jie kaip gy-
x v u žodžiu, taip savo raštais 

mėgina mūsų sveikai liaudžiai 
Įkalbėti liga. Todėl jų leidžia
mų laikraščiu visur mėtomos 
tikros krūvos. J ie savo laik
raščius mūsų žmonėms dalija 
veltui. Jų laikraščių agentai 
eina per namus ir žmonėms 
pasakoja visokius melus apie 
mūsų dvasiškija, apie " d i d į " 
savo veikimą tautos reikalais. 
Bjauriojo jie katalikiškus vei
kėjus, sėja nepasitikėjimo sėM-
la. 

Bet mes turėkime vilties. 
Daugiau stipraus tikėjimo. Bu
kime ištikimi savo veikėjams, 
savo dvasiškijai. Bukime išti
kimi ypač savo katalikiškai 
spaudai! 

Tokių baisių pasaulyj su
iručių metu, suprantama, mu-

talikai ir šiandie baisaus soei-
jalistų įnirtimo ir liberalų pa-
salingnmo. 

Mes, lietuviu kataliku visuo-
menė, prieš tuos nenuoramas 
turime stiprų ginklą. Šiandie 
tat yra mūsų katalikiškoji 
spauda. Mūsų spauda šiandie 
smarkiau troškina ^ocijalistų 
ir liberalų pasikėsinimus, kaip 
lietuviai kareiviai bolševikus 
Lietuvoje. 

Mušu katalikiški laikraščiai 
kasdien kuovaizdžiausiai išro-
dinėja mūsų tautos priešinin
ku skleidžiamus melus. Gina 
tautų ir jos dorą nuo tų drau
giškumo ir tautiškumo rūbais 
prisidengėlių. Katalikiški laik
raščiai veikia tikrą tautišką 
darbą lietuvystės dirvoje. 

Tad mūsų visų priedermė ir 
būtinas reikalas katalikišką 
spauda, remti ir platinti. Tą 
reikia daryti prie kiekvienos 
progos. Namiškiams ir kaimy
nams nurodyti katalikiškos 
spaudos svarbą ir paraginti 
prie katalikiškų laikraščių 
skaitymo. 

Prauž ta soei jalistų bolševi
ku nedorybių audra. Mes pa
liksime nepaliečiami ir ištiki
mi savo Bažnyčiai, tautai ir 
visiems savo reikalams. 

Nuo tos audros ir nuo tų 
visu baisenybių tečiaus mus 
apsaugos ne kas kitas, kaip tik 
mūsų garbinga katalikiška 

spauda. 
Turėkime daugiau valties. 

P. Raštutis. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygą 

"APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. Pr.^ Buey*. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
1 DRAUGAS PUB. CO., 

1800 West 46th Street, 
Chicago, IU. 
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' Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono- i 
lų. Viskas pas mus gaunama. | 
kuomet jum prireikės ko prie * 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 

i 

1551-1553 Chicago Ave. 
Arti Ashland Ave., Chicago I 
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AtidarymaS 
NAUJO SUBDIVIZINO MORGAN PARKE. Tai bus vienas iš 

puikiausių Subdivizinų, kokio jau senai ehicagiečiai lauke, ant kurio 
randasi labai gražių medžių, kurie dabina visą apielinkę. Arti karų 
linijos, kur už f>c gali nuvažiuoti į visas dalis miesto. Arti dideliij 
fgl.fikų, kuriuose Lietuviai uždirba didelius pinigus. 

PIRK GREITAI, TAI PIGIAI NUPIRKSI. 
LOTAI PO $225 IR AUGŠCIAU. 

$25 įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio. Tokius pat lotus prie 
šalies kitos kompanijos parduoda po $800. Tokiu būdu ir šitie lotai 
netrukus pakils trigubai vertėjo. 

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti gražia farmukę mieste, užsi
auginti gyvulių ir visokių daržovių, tas palengvins pragyvenimą. Dau
gumas Lietuvių jau gyvena apie mūsų subdiviziną, kurie turi visada 
šviežio pieno, sūrio, sviesto, kiaušinių ir visokių daržovių, netik pa
tiems visko užtenka, bet dar ir kitiems parduoda. Visi pripažįsta, kad 
jiems pragyvenimas visai pigiai atsieina ir visada turį šviežių maistą 
ir apart to kvėpuoja tyru oru, kas žmogui yra reikalingiausia. 

KAS PIRKS LOTĄ, TAM PABUDAVOSIME NAMĄ 
PAGAL PIRKĖJO NORĄ. 

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE MINĖTOS PROGOS. Atvažiuo
kite tuojaus į korporacijos ofisą prie savininkų minėtų lotų ir klaus
kite platesnių paaiškinimų, iš ko jųs galite turėti didelia naudą,. 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. HALSTED ST., Tel. BOULEVARD 6775. CHICAGO, 

« 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

& S. NORBUTUI. 

Šv. Kazimieras. 

i\ 1. Klausimas. Ar Šv. Ka-
ihieras buvo lietuvis l Jei 
taip, kaip galime prirodyti? 

Atsakymas. Šv. Kazimieras 
buvo lietuvis. Tą gana leng
va šitaip prirodyti. Nėra 
žmogaus galinčio abejoti, jog 
Lietuvos D. Kunigaikštis Ja-
gaila buvo lietuvis. To Jagai-
los sunūs buvo karalius Ka
zimieras Jagelionis, tokis pat-
lietuvis kaip ir jo tėvas. Ka
zimiero Jagelionio sunūs lai
vo šventasis Kazimieras. 

2. Klausimas. Ar Šv. Kazi
mieras vra kur nors išsita-
res, kad jis lietuvis? 

Atsakymas. Šv. Kazimieras' 
nebuvo autorius ir nepaliko 
surašęs savo minčių. Jeigu kas 
norėtų abejoti, ar šventas Ka-; 
zimieras buvo žmogus, tai nie
kas negalėtų prirodyti kada ir 
kur šventasis pavadino save 
ž m o g u m . 

3. Klcmsimas. Kokia buvo 
priežastis keliauti Lietuvon, 
kad šventasis mirė Grodne. 

Atsakymas. Penkioliktame 
anižyje Lietuvos KunigailSseiai 
ir lenkų karaliai turėjo dvejus 
namus: vienus Vilniuje kitus 
Kiiokavoje. Karaliai del vieš
patijos reikalų labiau būdavo 

S' Kiiokavoje, nes iš ten ir Len
kiją valdyti buvo patogiau ir 
arčiau pasiekti Lietuvai pri
klausančias Ukrainos bei To

lini jos žemes. Šventasis Kazi
mieras nemėgo dvaro triukš
mų. Jam labai nepatiko nesuti
kimas tarp jo tėvo Kazimiero 
Jagelionio ir tarp Kriokavos 
vyskupo Zbigniewo Olesnickio. 
Todėl Šv. Kazimieras dažniau 
laikydavosi Vilniuje. Grįžda
mas j Vilnių šventasis ir mirė 
Gardyne. 

4. Klausimas. Ar Šv. Kazi
mieras buvo paskelbtas vien 
Lietuvos globėju? 
Atsakymas. Ne. Šv. Kazimie

ras tapo paskelbtas Lietuvos 
ir Lenkijos globėju, nes tuo
met visi šventi globėjai buvo 
bendri abiem šalim. Tiktai 
Lenkijoje šv. Kazimiero diena 
nebuvo švenčiama, o Lietuvoje 
ji buvo švenčiama su prieder
me klausyti Mišių ir nedirbti 
rankų darbų. Lenkai tokiu bū
du šventė šv. Stanislovo vys
kupo dienų. 

Pastaba. Iki šiol dar nėra 
pilnos iš pirmų šaltinių susta
tytos visus juos sunaudojan
čios dabartinius mokslo reika
lavimus visai patenkinančios 
ir nuodugnios šv. Kazimiero 
biografijos. Yra tik trumpų, 
dažniausiai populerių raštelių 
a p i e j į . 
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For Salads and Cooking 
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EX SENATORIUS IŠSTOJO 
IŠ DEMOKRATŲ PAR

TIJOS. 

Newark, N. J., kovo 22/ — 
Ex-senatorius Bailey iš Texas, 
demokratų partijos šulas, iš
stojo iš demokratų partijos. 

J is pasakė, jog nekuomet 
negalįs prigulėti tokioje par
tijoje, kuri varžo mūsų lais
vę ir kuri bereikalo didina 
žmonėms taksasj 

ja Dviem Dalykam 
Virimui kaipo. Taukai Jis priduoda verdamam 
maistui skanumą ir sultingumą, o ypačiai kepa
miems dalykams. Labai geras ir ekonomiškas; 
geriau negu kokie taukai del virimo. 

Kaipo, Salotinėj Alyva, yra nepaprastai geras. 
Labai tinkamas užpilti ant daržovių, svarbiau
sią, rolę lošia visokių daržovių sutaisymuose. 
Šviežios ir iš kenų daržovės turi būti užpilamos 
su Veribesf Salad Alyva. 

S:."cd Alyva turi visiems žinomų pa
plokščią, vaizbaženJcli, tai tipiškas 
Armouro produktas. 

Užsisakyk kenų nuo savo krautuv-
ninko o patįs persitikrinsite. 

Reikalauki -
te mus lie
tuvių parda 
vėjų. Mes 
turim juos 
visuos sky
riuose. Jie 
meiliai jum 
patarnaus. 

KLEIN BROS. 
HAI.STKI) S 201h STS. 

Rakandai. 
P i a n a i ir 
s k a Ibatno-
s i o s maši
nos ant len 
gvų išrooke-
sčių. * 
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DABAR! Klein Bros. Didelis Metinis Išpardavimas. 

Moterių Pavasarinių Siutų 
GATAVI. New Yorko naujausios pavasa

rinės mados moterims ir mergaitėms; labai 
gražus siutai. Specialis pirkinys, dabar di

delis išpardavimas. Sutaupysite 
pilnai vienų, trečdalį. 

$25.00 Vilnonio Serge 
ir Poplino Siutai 17.50 

Labai gražiai padirbti geros vilnos ir pop
lino arba sergaus siutai a P - f ^ f Cfl 
rėdyti gražiai su guzikais suJPJ # iwU 
goru pamušalu; liuosi jr su 
dirželiais, tiktai. • 

GRUPĖ ANTRA: $32.50 Geros Vilnos 
Francuziško Sergans $24.75 

Labai gražus pavasariniu modeliai visokio 
stiliaus, gero darbo, pamušalas iš peau de 
eygne arba šilko, parėdyti kaspiniais ir gu
zikais; didžio nuo 16 iki 20 metų ir 36 iki 
46; Subatoj po 

Vyru Pavasariniai Siutai 
DEL VYRŲ PAVASARINIAI SIUTAI 
Mūsų pavasariniuose linijose drabužių 
randasi ir šitie labai geri; siutai kurie 
patiks kiekvienam vyrui. Pilnos vertės 
mokant nuo $15.00 iki $35.00. 

Nohby Wai.M-.Seam Suits—double breasted, 
galima griūti su vienu ar dviem guzikais 
niais lapels—gražių spalvų ir mate-
su gražiais kišeniais ilgi ar viduti-
rijos po $15, $20, $25, $30 i r . . . $35 
Labai geri Flanelinai Siutai—gražios rudos 
spalvos, mėlynos arba žalios, single 
arba double breasted, siūlė per juo
stą arba be, po . $30 
Vyru Aervento Rainkotai—labai geras pava
sariui nešioti ir tuo pačiu kartu 
yra nuo lietaus gvarantuotas, $25, $.15 

r..' 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra -praleidžiama teatruose ir 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kurj mes parduodanSe ant leng
vų- išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
36 dainos ir muzikos DYKAI 

Kožna mašina "gvarantuojama 
Rašykite mums šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums grn-
žų iliustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 East 16Ui Street, 

Dept. 10, New York. 

Nesioskit Nei Vieno Cento 
Nepaprasta Naujiena! 

Jus neturėjote tokios progos,visam gavo 
gyvenime. Tiktai pasižiūrėkite j šitą gražų 
laikrodėlį—kad ir mokėtumėt $50.00 ne
gautumėt geresnio kaip -šitas. Jis turi 21 
akmenėlius ir plieninius vidurius, rodo 
laiką teisingai—užtat tas laikrodėlis yra 
daugiausia vartojamas per profesionalus 
kurie turi remtis ant jo. Viršelis yra labai 
gražus. Jis yra gvarantuojamas ant 20 
metų, bet laikys jums ir ant ilgiau. Jis 
yra mažiausia vertas $25.00, bet norint 
supažindinti žmones su šituo laikrodėliu, 
mes parduosime jį už $8.75 ir dar prie to , 
duodame kiekvienam kostumeriui 4 gra
žias dovanas dykai; naujausias išradimas 
plaukams kirpti, elektrikinį diržą, špilką 
ir X-ray aparatą. Kamgi jus turite m o 

kėti barberiui už kirpimą plaukų, kad patjs galite nusipirkti. Taippat ga
lima vartati del skutimo. 

Kas nori būti sveiku ir išvengti rumatizmą, tas turėtų nešioti šitokį 
diržą. Daktaras jums rokuoja už keletą minutų paleidimo elektrikos nuo 
$5.00 iki $10.00—o šitas diržas jums užteks ant viso gyvenimo. 

Spilkutė pagražins jūsų kaklaryši. X-ray su 
kurio pagelba gali matyti kaulus savo pirštuo
se.' šitie keturi gražus dalykai yra' duodami 
jums VISAI DYKAI su laikrodėliu. Jus nerei-

MAita r l l T T C . k a l a u j a t e s t ų a t l n e i v i e n o c e n t o . Je igru j u m s 
HCUTTHR nepatiks j 30 dienų galite sugrąžinti, o pinigai 

bus jums atgrąžinti atgalios. Jus nieko nerizi-
\Aff kuojate—kodėl nepamėginti? Gal vienas iš Ju-

:SHafc^ sų draugų norėtų įgyti toki laikrodėlį—nu
siųsk jam savo kuponą. 

KUPONAS 
i 1'nioii Watch-C<x, Dept. S04, 

1016 Mihvaukee Ave., Chicago, III. 
: Gerbiamieji:—Malonėkite prisiųsti man sa- i 
j vo paauksuotą laikrodėlį 21 akmenėlio ir \ 
i taippat 4 dovanas kartu. Kaip ap laikysi u Į 
; dalykus tai užmokėsiu $8.75. Jeigu man ne- j 
i patiktų, aš sugrąžinsiu laikrodėlį už kurį į 
i man sugrąžinsite mano įmokėtus pinigus. 

ARMOURj#COMPANY 
CHICAGO 

Kiek laikrodėlių 
Vardas . 
Adresas 

UNION WATCH CO., Dept 304 
1016 Milvvaukee Ave., Chicago, I1L 

http://Wai.M-.Seam


BRKUGAS 

PROTOKOLAS. 
i i i » _ 

l ie tuvių Rymo - Kataliku 
Am. Labdaringosios Sąjungos 
Centro mėnesinio susirinkimo, 
kuris buvo seredoje, vasario 
26 d., 1919 m., 8 vai. vakare, L B e v e i k v i s i " R e a l E s t a t e a S e n " 

LIETUVIAI PERKA DAUG 
NAMŲ. 

Pastaraisiais laikais tarp 
Chieagos lietuvių patėmijama 
nemažas bruzdėjimas kaslink 
pirkimo ir pardavimo namu. 

Apveizdos Dievo parapijos 
svetainėje, prie Union ir 18 
gatvės, Chicagoje. 

Susirinkimą atidarė pinu. A. 
Nausėda, su malda. 

4 1) Protokolas is praeito su
sirinkimo,buvo priimtas. 

2) Raportas vakaro. B. Se-
kleckis praneša, kad koncer
tas įvyks 30 d. kovo, Šv. Jur
gio parap. svetainėje, 
j Programą išpildys Chieagos 
Lietuvos Vyčių Apskričio cho 
ras. Sutvarkymas virš minė
to vakaro, arba koncerto, pa
vestas komisijai, B. Sekleckiui 
3427 So. Aubuni 'Ave. 

3) Nutarta vaikams paga
minti Įžangos tikintus atskirai 
po 25c., kuriuos pasižadėjo pa
gaminti Kazimiera Varanavi
čienė, 715 W. 28 St. 

4) Buvo kviesta, kad visot 
kuopos loto parduotus tikie-
tus arba tikietų serijas sugrą
žintų Centro komisijai pasku
tiniame Centro susirinkime, 
arba koncerto vakare,tai yra 
30 d. kovo, š. m. ) 

5) Komisija, susižinoti su 
Jo. Mal. arkivyskupu, reikale 
prieglaudos, B. Sekleckas pra
neša sekančiai: 

Mums lietuviams dar v ra 
labai sunkios aplinkybės su 
našlaičių prieglauda. Nors že
mė išmokėta ir randasi pato
gioje vietoje, tiktai vienas tru
kumas, kad mes dar neturim 
pradžiai pinigų. 

Pastatymas našlaičiu prie
glaudos, kad patalpinti apie 
300našlaičių, kurie šiandie ran 
dasi po įvairias svetimtaučių 
prieglaudas, tiktai vienas pa-
budavojimas mūrų (sienų) at-
seis apie 150,000 dol. O vi
duje rakandai ir visokie pri-
rengimai atseitų dar kitą tiek. 
Daryti viską ant skolos, 
reikėtų begalo dideli nuošim
čiai mokėti, kurių susidaryti) 
keliolika tūkstančių. Gi ir 
našlaičių užlaikymas nemažai 
atseina. Todėl nėra mums ki
tokio išėjimo, kaip tiktai 
stengties kiek galima nors 
pradžiai sudaryti pinigų, kad 
pastatyti prieglaudą su maža 
skola. 

6) Raportas komisijos Ka
pinių Dienos. Komisija pra
neša, kad darbas varomas pir
myn. 

7) Nutarta prašyti paveliji
mo Chieagos miesto majoro, 
kad leistų lietuviams sureng
ti 1-mą dieną viešą rinkliavą 
Chieagos mieste. Tam tiks
lui išrinkta komisija. Komi-
sijon inėjo: kun. Urba ir Alex. 
Dargis. 

8). Nutarta padirbti vieną 
šimtą dėžučių (boxs) deiei 
rinkliavų. Tą darbą apsiėmė 
atlikti B. Sekleekis, 3427 So. 
Auburn Ave. 

9)^Kuopų atstovai pritaria, 
kad visos kuopos atskirai 
stengsis surinkti kiek galima 
daugiaus pinigų našlaičių 
prieglaudai. Virš minėtas 
klausimas paliktas kuopų nu-
balsavimui. 

10) Nutarta padirbti du 
šimtu kvitų knygučių kolekto
riams, kurie rinks aukas naš
laičių prieglaudai, nes kožnas, 
aukojęs našlaičių prieglaudai 
nemažiau vieną dolierį, gaus 
kvitą, o antra dalis kvitos pa
liks kolektoriui del vedimo 
tvarkos. 

11) Raportas peržiūrėjimo 
finansų knygų. Praneša, kad 
pas finansų raštininką viskas 
vedama tvarkoje. 

12) Ateinantis siisirinkimas 
išpuola kaipo bertaininis. Tū

tai praneša, kad namų parda 
vinėjiino biznis, kuris buvo 
apmiręs karės laike, dabar vėl 
atgijo ir eina gerai. 

Viena tik Liberty Land So 
Investment kompanija, turin* 
ti savo ofisus prie 3301 So. 
Halsted St., paduoda sekantį 
surašą lietuvių, kurie, anot jos, 
pirko pastaraisiais laikais na
mus ar lotus. 

Chieagos lietuviai sujudo 
pirkti nuosavybes. Paskutinio-
se dienose pirko nuo Liberty 
Land & Investment Co. iš ofi
so sekantieji žmonės: 

Jonas Jonikas, pirko 3-jų 
augštų mūrinį namą Lowe ir 
3u čios gat. 

Petras Gedionis, 2 augštų na
mą ant Rockwell ir 62-os gat. 

Franciškus Šalkauskas, 3 jų 
augštų mūrinį namą, ant 32-os 
gatvVs ir Union A v. 

Louis Saulis, namą ant Go
tos ir Wallace St. 

Martinas Sula, 2 pagyveni
mų medinį namą su 2 lotais. 

Jonas Stulas, 4 pagyvenimų 
mūrinį namą ant Lowe Ave. 
ir 36-tos gat. 

Stanislovas Šliakis, 2 augštų 
mūrinį namą ant Normali Av. 
ir 30-tos gat. 

Juozas Zemblis, 2 pagyveni
mų mūrinį namą, ant Normali 
Ave. ir 30-tos gat. 

Antanas Vaitkevičius, 3-jų 
augštų mūrinį namą ant Hal
sted ir 36-tos gat. 

Theo. Kazlauskas, 3 augštų 
mūrinį namą Brighton Parke. 

Juozapas Noreika, 3 augštų 
mūrinį namą Brighton Parke. 

Juozapas Nesevičius, 2 pa
gyvenimų namą ant Lowe Av. 
ir 37-tos gat. 

Martinas Žebrauskas, 4-rių 
pagyvenimų mūrinį namą ant 
Union Ave. ir 37-tos g a t 

Jonas Klikunas, naują mū
rinį namą ant Lowe Ave. ir 
o3-čios gat. 

Julijonas Dubinskas, 3-jų 
augštų mūrinį namą ant Union 
Ave. ir 32-ros gat. 

Jonas Baltikauskas, i ,tą 
Brighton Parke. 

Viktoras Vaigauskis, 3-jų 
augštų mūrinį namą prie 32-
ros ir Lowe Ave.-

Jonas ŠuMs, 3 augštų mūri
nį namą ant Rockwell ir 43-
čios gat. 

Juozas Latkus, kontrakto-
rius, pirko 6 lotus ant Archer 
Ave. ir Sacramento, ant kurių 
budavos didelį teatrą; 

Kaz. Pocevičius, namą 33čio 
PI. ir Aubum Ave. 

Pranas Vilius, mūrinį namą 

(Apgarsinimas) 

Gerb. Draugai. 
Mano atsilankymuose per vi-

visą Wilson & Co. plentą Chi-
cagoj užsidėjau sau priedermę 
Sužinoti a r moteris, kurios 
taip linksmos visuomet atrodo 
ar jos ištikrųjų yra užsiganė-
dijusios savo darbu. 

Ašturiu tikrai sakyti, kad 
vtas ant manęs padarė labai 
didelį įspūdį kuomet aš aplan
kiau skyrius Wilson kompani-

I jos kuriame dirba moteris 
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ant Normali Ave. i r 32-ros gat. 
Antanas Lowrensas, lotą 

Brighton Parke. 
Petras Miksas, 2 pagyveni

mų ant Whipple gatvės ir 62-
ros. 

Jonas Grigaliūnas, 2 lotus 
Brighton Parke. 

Viktoras Bartz, lotą Brigh
ton Parke. 

Kaz. Vienskaitis, 4-jų pagy
venimų medinį namą ant Wood 
gatvės! ir Į£3-čios, taipgi ant 
4o-to Place. (Apg.) 

rėjo įvykti nedėlioję, 30 d. 
kovos. Susirinkimas tapo 
perkeltas į seredą, 26 d. kovo, 
$. m., kadangi kovo 30 d. at
sibus Labd. Sąjungos Centro 
koncertas. 

Į šį vakarą yra kviečiamos 
visos knuopos. 

Susirinkimą uždarė pirm., 
Ant. Nausėda. Maldą atkak 
bėjo kun. Albavičius. 

Jonas Purtokas, prot. rast., 
4437 So. Fairfield Ąye. . 

Chicago, UI. 

kartu su vyrais, jos darbą at
lieka atsakančiai. , 

Šitos moterys man pačios 
pasakojo kaip jos dirba ir kaip 
joms šitas darbas patinka, jos 
man su tokiu nuoširdumu pa
sakojo, kad tame negali būti 
jokios klaidos. 

Vįsam savo gyvenime aš esu ap
lankęs gana laug darbaviečių, ku-
rame dirba moterys Bet šitoj 
vietoj galu tikrai sakyti ir ypa
čiai žiūrima, kad jos butų links
mos ir užganėdintos, o tas kredi
tas priguli tiems žmonėms, kurie 
veda šitą biznį. . \ 

Bet kiekvienoj vietoj kurioj bu
vau atsilankęs, visuomet rodos lig 
ko tai trukdavo — netaip linksmos 
kaip aš mačiau moteris, kurios 
dirbo del Wilson & Co. 

Jų geri norai ir entuzijastišku
rnąs privertė mane įsigilinti ir tik
rai sužinoti kodėl šitoje vietoje iš
ėmus iš visų jos yra taip pilnai 
užsiganėdinę savo darbu. 

Pirmučiausia tai sužinojau, kad 
Ir trumpu laiku aš sužinojau 

kodėl. 
ponas \V ii šonas turi geriausia re
putacija tarpe savo darbininkių. 
Jos turi didely viltį jame kaipo 
žmoguje. Jos brangina jo geru
mą ir simpatija del jų. 

Ponas \Vilsonas žinoma vienas 
negali to atlikti jis turi savo de
legatus, kurie jam padeū/i, bet 
tokius jis tiktai renka, kurie už
jaučia kitiems ir jas supranta. 

Jis rado vieną puikia čekaitę 
merginą, ant. kurios jis uždėjo 
gana didelę atsakomybę, padaly
damas ją vyresniąja vienos dideles 
plentos. 

Šita mergina ant kiek man te
ko patirti yra tai raktas, kuris ati
daro duris į linksmybę. Ji turi 
nepaprastą ypatybę; ji kasdieną 
apžiūri savo armiją 1,110 mote
rių, ji studijuoja jų reikalus, ji 
jas myli ir parodo, jos ja myli 
taipgi , 

Kiek iš skaitytojų šito laiško no
rėtų tokią atsakomybę turėti kaipo 
1110 moterių ir jas visas užlaikyti 
linksmas; bet šita moteriSkė yra 
užsiinteresavus jų gerove ir žiuri 
kad reikalingi dalykai moterims 
butų suteikti ir tame randa di
džiausią linksmybę ,kad ji gali Jų 
buvį pagerinti. 

Jai yra labui malonu padėti kitiema. 
Ji jaučiasi kucl dirlrant šita darbą j : 
prisideda prie pagerinimo ir palinks
minimo jų gyvenimo, ji gali jas iš
mokinti amerikoniškų įpročių, šios, 
šalies kalbos, kad J©» pa-mylėtų gra-
žiausius dalykus naminiam gyvenim», 
kad los didžiuotųsi gyvenančios Ame
rikoj ir kad taptų taip pat pilietėmis 
šios šalies kaip ji pati visad ištikima 
šiai šaliai. 

Pasišventimas šitos jaunos čekės 
del savo moterių darbininkių yra tik
rai vienas iŠ gražiausių dalykų ką aš 
esu kuomet matęs. 

Jos šypaa. jos geri žoditai tiktai 
daugiau palinksmina moteris kurios 
su ja dirba. 

Ištikrųjų nėra geresnio darbo vi
sam pasaulyj. 

Ar tai nenuostabu, kad šioje Chi
eagos organizacijoj kame randasi 
1110 moterių darbininkių, kurios yVa 
pilnai užsiganėdinę savais namais* Ir 
darbu ir dargi siektų prie ko tai aug-
šteanio. 

Tas kuris yra VĄDL' Šios instituci
jos to reikalaujo, kad jos butų pilnai 
užsiganėdinę savo darbu, kad juomi 
interesuotus ir butų linksmos ir ust-
tat šita moteriškė kuri pilnai atjau
čia jas ir kiekvienam reikale yra jos 
pirmutinė pagelba. 

Be abejonės jums bus labai intere
singa sužinoti apie ja pačia, netik a-
pie jos "adrbus. štai yra trumpas jos 
aprašymas, 

Jį paliko našlaite šešių metų. 
' Ji gavo gerą mokslą našlaičių na

me Moravijoj. i 
Atvažiavo i Ameriką lapkričio mėn. 

1913 — an£ savo 20 metines. 
Ji užsidirbo duona mokinant čekių 

tautiškus šokius Chicagoj. Kuomet ji 
dirbo tuo pačiu laiku mokinosi šios 
šalies kalbos. 

Ateiviai įgyvenanti e jie Chicagoje ja 
labai užsiinteresavo.. 

Ji greitu laiku išmoko šios šalies 
kalbą ir jos įpročius. 

JI kalba: čekiškai, rusiškai, len
kiškai Ir biskutj prancosiskai ir kroa
tiškai. , ^ f 

Geriausia ji kalba amerikoniškai ir 
ji ta kalbą mėgsta geriausia. Kita
me savo laįške parašysiu jums kaip 
jie supranta žodį "& Company". 

Sincerely VSiUiam C. Freeman, 
181 fi. a»ra Str., Aew i irk. Jf. V. 
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"tį^S1*1 VARPAI 
ATMOrClAI TARKAI 

McShanne Bell Foundry Co. ! * M L • 
Baltimore. Md.. U. 8. A. 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
Room J07, Tel. Central 820 

CkUCAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3119 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

A1 

Šeštadienis Kovas 22 <3., 1919 
Į 1 I IJĮĮl ' . J f g S ^ y g g g S g C 

• • m 
• M M * 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos viri Platt'o aptiekoa 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir IS 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki a 
•ai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
rvto iki 11 valandai diena. 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertini fr augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun 
Siame dykai. 

6E0R6! & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47th St., Chicago, 111. 
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VYRAr 
Kurie kalbate lietuviškai, ga
lite padaryti savo atliekamą 

laiką barngįu. 
Mes organizuojame LIETtVIŲ 

Skyrių ir ivikalaujanir keletą lietuvio 
energišku vyru, kurie gnlčtij pašvęsti 
keletą valandų kas dieną arba kele
tą dienų kas sava per »| visą me> 
l a - . 

Jus galite šisą atlikti neklindant 
savo paprasto darbo, geros Ineigos. 
atsišaukite nuo 9 Iki 1 vai., kiekvieną 
dieną šioj savaitėj arba Koridomis ir 
ketvergo vakarais nuo 8 iki 8. arba 
telefonuokite man 

Randolph 7400 

Adam Markūnas. 
UTHIANIAN DEPT., ROOM 847. 
FIRST NATIONAL BANK BLDG. 

88 W. MONROE ST. 

;Mrs. B. PALUBINSKIENĖ 
REGISTRUOTA 

AK U ŠERK A 
Turiu patyrime 
noterų ligose:) 
Vlano patari avi-( 
noa užganėdinsi 
<iekvieną mote4 
fį. Suteikiu ro-, 
lą dykai kiekį 
vienai. Atsišau
kite: 

1313 So. » 
49th Avenue, 

Cicero, 111. 
Telefonas 

Cicero 3111 I 

rwiiiiiiHiwiBiiiiiiitmmwi^ 

Išgelbės Tik Farmos f 

= NUO bedarbės, brandus pragyvenimo, nuo nesveiko dufinaus oro 
g ir visokių pavojingų, sužeidimų dirbtuvėse užtikrins jums ateiti ir lai-
E minga gyvenimą tik Farmos. 

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias lemiu reikalavimas 
kokio dar niekad Amerikoje nebuvo. Kaip tik tapo paskirtims Suvis 
Francuaijoj iššautas, tai Amerikojcat sidarė laikai, kad visa geresne 
žtemė bus tuojaus Išparduota. Dabar pasidarė tokis trukumas pro
duktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos at viso
kius produktus. v 

Lietuviai, važiuokite į Lietuvišką Kolioniją, išsirinkite sau geras 
farmas, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savi 
ninku iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Land & Invest
ment Co. Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. Ben
drovės užduotis yra pagelbėti lietuviams jsigyti labai geras farmas, 
pigiai su mažu išmokėjimu, ir duoti visas pagelba s pradedant gyvent 
ant farmų. Bendrovės žemė yra labai panaši J Lietuvos žemę, ant ku- = 
rios auga visoki produktai, kaip tai:bulvės, žirniai, kviečiai, regiai, = 
miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės, žemė yra labai gera ir g 
lengvai dirbama, taipgi rantiasi prie visokių parankumų farmeriams. -
Prie gerų kelių (vieškelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie ^ 
gražių ežerų, prie pat miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai -
atidarė biznius, o ateinantį pavasari atsidarys daugiau biznių, ir bus r 
visas miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsite gyventi g 
kaip Lietuvoje, visur lietuviškai susikalbėsite. Iš lietuvių korporacijos = 

pereitą metą jau daug lietuvių pirko sau farmas, o ateinanCią vasarą = 
tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau farmas ir namus miestelyj ir ap- g 
sigyventi tarpe savųjų. ~ 

Klauskite platesnių paaiškinimų, prisiūdami savo vardą ir adresą = 
o mes prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie
tuvišką koloniją. Adresuokite tiesiai \ bendrovės ofisą: 

S «i* l. 

Į Liberty Land and Investment Co. | 
Į 3301 S. Halsted S t , Uiicago, 111. § 
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AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos, teisių, Suy. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111. 

Laikykite pinigus tvirtame, išbandytame, valstybiniame 
BANKE ANT BRIDGEPORTO 

CENTRAL MAMUFACTURING DISTRIGT 
A STATE 
BANK BANK A STATE 

BANK 

< 
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MOTERIS, 
NU8LINKC PLAUKAI 

DIDELĖS VERTĖS. 
I'risiųskite savo 

plaukus, o mes 
jiems switcle. 
kitę: 

suslinkusių 
padarysime 

Jacob L. Grershenzwit, 
871 E. 170th St., 
New York, N. Y. 

DR. I . DRAN6EUS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Phens Boulerard 4280 CHICAUO 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GV»YTOJ,M IR 

CHIRl'ROAS, 

32S9 So. Halsted St., 
. CIUi-ago, III. 

Gydo visokias 
ir vaikų. 

ligas moterų 

Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. y 
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P-l i E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood S t . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
ne, pagal sutarti. 

įį» »m » » »!»••»• »» »^»^ »m»—»»»5Į 

1112 W. 35th STREET, CHICAGO, ILL. 
(3 blokai nuo Halsted St.) 

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTUŲ VALDŽIA 
LAIKO PINIGUS. 

Turtas $5,000,000.00 
W. N. Jarnagln 

Prezidentas 

H. E. Poronto 
Vloe-preei-

J. W. Gorby 
Vlce-Presi-

dentas 

S L Fabi'onas 
Liet v. Skyr. 

Vedėjas 

F. L. Webb 
Kasininkas 

J. R. Rolley 
pag. Kasininko 

F. O. Hoebel 
pag. kasininko 

A. PetraUs 
Real Estate ir 

Ina. Skyr. 
Vedėjas 

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių, laike karės bi
jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke, ir kavojo tan
kiai labai nesaugiose vietose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ. 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTIBINĘ BANKĄ. Moka 3 proc. Pinigus (su
mą) išmoka ant pareikalavimo. 

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą 
i atlikimą dalykų 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdieną. Subatoje nuo 9 ry
to iki 1 po pietų. VAKARAIS: Seredomis nuo S iki 8 valandos. 
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ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

Pirm. A, Oebas, 1117 Kentu-
eky, Ave. . 

Viee-pirin.' J. Stauskas, 1414 
New York Ave. 

Ra^t. A. Brusaka, 824 High 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supę-
rior Ave. , 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St. 

Org. Raš. Ig. Ermala, 1717 
Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
Daiiurėtbjai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

i 

AS, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabuėjimas. Kratijo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras raylistų g»-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

S A L U T A R A S , 
CHEMICAL INST1TLTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 5417, Chicago, IU. 
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DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHICABOJE 

PHARUQUEBN KONC6RTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausįų, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdic-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų,»koMų tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mmikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
mmmm mmm 
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Lietuviai Amerikoje. 
SO. OMAHA, NEBR. 

LIETUVIU MfflVIU 
VADOVĖLIS. 

T$s$ •buvo išrinktas Ad. Staškus. 
Po kaikurių klausimų sekė di-

Lietuvių susirinkimas; majo- rėkei jos raportas iš 1918 metų 
ras skaito lietuvių rezoliuciją.' veikimo. Pasirodė, kad per INSTRUKTORIAUS*PARį&l 

Kareivio Mokykla 

Nuo to laiko, kada į mūsų 1918 metus inplaukų turėjo ši 
kolonija atvyko klebonauti korporacija $73,749.40. Balan-
gerb. kun. J . Gleelinavičius, sas iš 1917 m. $242.80. Viso 
vietos lietuviai pradėjo ener- $73,992.20. Už tavorų išmokė-
gingiau darbuoties, nes .turi ( t a $63,728.46. Darbininkams 
kas jiems vadovauja, pats vei- ' i r kitokiems reikalams — 
kia ir neveikiančius prie vei- $6,545.59. Į krautuvę nupirk-
kimo žadina. i t a : ledo mašina — $1575.00, 

Pasidarbavimu kun. J . O- iee box mėsai — $850.00, tro-
Jechnavičiaus ir vietos Tauto-; kas - automobilius — $960.0G. 
Fondo skyriaus kovo 9 d. b u - ] Viso išmokėta $73,639.05. Sta-
vo sušauktas didelis lietuviu ko v ra už $3 318.92. Ant kuv-
.susirinkimas, kuriame tapo gueių išduota pas šėrininkus 
priimtas protestas prieš įsiver- $2,404.39. Krautuvės rakandai 
Šorius Lietuvos žemėn len- $4,624.50. Balansas Adm. ir 
kus ir rusų bei vokiečių bol- hankoj $418.15. Viso krau-
ševikus. Per laikraščius buvo tuvė turi 
kviestos susirink imaji 

. * 

vertės $10,765.96. 
-

visos šėrininku - skolininku vra 
draugijos, be skirtumo paž:u- $309,15. Depozitorių pinigų 
;*ų, todėl, atėjus tos dienos pa- sudėtų, kurie knygutes turi iš
skirtai valandai, žmonių pri- siėmę ir kitokios bilos nemo-
sirinko pilna svetainė. 8vo ketos, atėmus iš viršminėtos 
tainės scena buvo padabinta sumos, krautuvė verta $7,489.-
Auicrikos ir Lietuvos vėliavo- 96. StVminkų lietuvių yra 
mis. Scenų šonuose stovėjo 128. rusų 40. Viso 168. Šė-
mergaitės: viena apsupta A rų parduota 332 šėrai po $10. 
merikos vėliava,kita Lietuvos, 1919 m., 1 sausio šėras buvo 
kas darė malonų įspūdį. i vertas $22.56. Raportas di-

Prasidėjus programai, vi- rekcijos priimtas. Pirminin-
sųpirma nesenai susitveręs kast raštininkas, iždininkas ir 
mažų vaikų choras, po vado- administratorius yra po bond-
vyste ])-nios Oleclinavičienės,' sais. Krautuvė apdrausta ant 
atgiedojo Amerikos ir Lietu- : 6000 dol. 
vos himnus. Po to vakaro ve- Paskui sekė 3 direktorių 
dejas perstatė kalbėti miesto! rinkimas trims metams. Iš-
majora, Ed. P. Smith'a. lšė- rinkai: 1). Rimša, A. Skodžis 
jus jam ant scenos, publiką ir A. Podžukas. Sekanti trys 
jį pasveikino rankų plojimu.' palieka kandidatais. Paskui 
Savo kalboje majoras nupieš ' išrinkta revizijos komisija iš: 
Europinę karę su visomis jos J. Damosevičio, A. Starevičio 
baisenybėmis, kiek ji gyvas- ir J . Judionok. Nutarta di-
čių išplėšė, kati nugalėti au- lekcijai užmokėti už darbavi-
tokratiją ir padaryti pasaulį masi per metus. Išmokėti 4 
demokratišku. Paskui sakė, nuoš. tiems, kurie turi padėję 
kad mažos tautos, vergavusios 'deposit. Dividendus išmokėti 
po Rusija ir kitomijr^Tfšpat'-^avesta direkcijai. Paskui so* 
i-iims, turi teisę gauti laisv;. i kė nauji užmanymai. įnešta 

-
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GOS — Instruktorius trum
pai paaiškina kiekviena ju
dėjimą, ir pats jį i šp i jo , 
duodamas pavyzdį. Instruk
torius neprivalo ilgai mokin
ti kareivius tų pačių judėji
mų, bet tankiai mainyti, kad 
lavinimas nepasidarytų nuo
bodus. Laipsniais instrukto
rius išmokina kareivius visų 
judėjimų taip, kad jie atlie
ka tikrai ir vienodai. 

Kad darbas mokinimo eitų 
sparčiau, silpnesni kareiviai 
turi būti paskirti į specijn-
lius būrius, kuriuose ant jų 
yra atkreipiama didesnė a-
t yda. 

t 
Lavinimai Be Šautuvų. 

Pradiniam lavinimui skaitlius 
naujoku turi būti nedaugiau 
kaip trys arba keturi, ir jie 
turi būti sųt'ormoti į būriui* 
vienoje eilėje. 

Kareivio Pozicija. 

Aty-DA — Kulnys turi būti 
ant tos pačios linijos krūvo
je, arba greta, vjeiia kitos 
ant kiek tas galima. Kojos 
iškreiptos į šalis taip kad pa
sidarytų kampas iš 45 laips
nių. Keliai tiesus, be įtem
pimo. Kulšys lygios ir tru
putį patrauktos atgal. Kū
nas tiesus. Krūtinė pakelta 
ir ištempta. Pečiai vienoje 
lygmaloje ir tvierias tiesią 
kerti. Galva laikoma tiesiai. 
Akys prekyn. Visas kūnas 
lygiai turi ilsėtis ant'kojų. 

UŽDEGIMAS AKLOSIOS 
ŽARNOS. 

Visiems žinoma, kad atsitiki
muose operacijų aklosios žar
nos ir 'akmenų viduriuose—60 
operacijų ant 1.00 galinta buvo 
išvengti. Tai pri rodė dakta
rai specijalistai viduriu ligi!. 

Df»l jusu labo rūpinkitės už-
laikyt į vidurius švariai, ir m -
laukite kad liga užsit/auktu, 
nes paskui turėsite šaukti dak
tarą — chirurgą del operacijos 
ir jam turėsite mokėti didelius 
piningus. 

Ar-gi negeriau apsisaugoti 
savo laiku nuo uždegimo aklos 
žarnos, ka galima padaryti la
bai lengvu būdu. 

Yra darodyti ir išmėginti 
vaistai, kurie apsaugojanuo vi-

ypatingai Lietuva ir kitos. 
Visoje savo kalboje majoras 
rodė lietuviams didelį priėjau 
kurna. 

Pabaigus jam kalbėti, iaėju 
su "prakalba kun. Oleclmavi-
čius, kuris įspūdingai papasa
kojo kaip karės audra Lietu
vą nuteriojo ir kaip dabar ją 
terioja gaujos užplūdusių bol
ševikų, taip-gi kaip lenkai kė
sinasi pavergti inųs gimtą že
melę. Ragino visus būti ge
rais tėvynainiais ir ginti Lie
tuvą kas kuo gali: kas auko
mis, kas darbu. Ragino taip
gi mesti partijimus ginčus, o 
išvieno stoti ir ginti Lietuvos 
laisvę. 

Pabaigęs kalbėti pranešė, 
kad majoras perskaitys paga
mintą So. Omahos lietuvių re
zoliuciją, protestuojančią prieš 
lenkų bei bolševikų įsiveržima 
Lietuvon, kuri bus pasiųsta 
Suv. Vai. prezidentui Pary
žiun ir kopijos AVashingtonan. 
Majoras perskaitė rezoliuciją: 
visi susirinkusieji ją priėmė. 

Paskui buvo rinkimas aukų 
Lietuvos laisvės reikalam>. 
Aukas kun. Oleehnavičiui p i 
dėjo rinkti pats majoras. Su
aukota 160 dol. 

Užbaigiant susirinkimą vai
kų choras sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Žmonės 
skirstėsi pilni gerų įspiujžiu. 

Namokšietis. 

iš šėrininku, kad korporacija 
turi įsigyti savo namą. Kilo 
klausimas kaip ir kokiu būdu. 
Nutarta išpirkti senus šėrus; 
ty., visą staką, kurs buvo in-
k( 

Poaibi*., 

Ra-.MJAl — kiekvienas'karei
vis su kaire koja padaro 
žingsnį į kairę. Dešinėji ko-
ji palieka ant vietos. Ran
kas sudeda užpakalyje, M? 
kairė ranka laikydamas de
šinę. Pozicijoje " K A M I A i " 
negalima kalbėti, bet gali-

>iporuotas ant 5000 dol. Iš- nm a i l t v i , , t o s j m a i l t f s . 
irdavus visus šėrus, užrekor- , g, . , ' .. 

. * v . ' . . Liuo-Sx\i — yra ta pati pozici 
pa 
duoti aukštesnius šėrus ir in 
korporuoti ant didesnės su
mos. Nutarta greitu laiku tai 
vvkinti. Šėrininkai sutiko 
daugiau pirkti šėrų. Apsvar
sčius kitus reikalus, vedėjas 
uždarant susirinkimą padėko
jo visiems už gražų ir pavyz
dingą užsilaikymą. Susirin
kimas uždarytas 11:15 vai. 
vakare. 

Direkcijos sekr., 
P. M. Valuckas. 

CICERO, ILL. 

Vyčių extra susirinkimas. 
L. Vyčių 14-tos kuopos ne

paprastas susirinkimas atsi
bus subatoje, kovo 22 d., va
kare, Šv. Antano par. svetai
nėje. Yra neatidėliotinų reika
lų. Nariai bei narės malonės 
netbutinai atsilankyti. 

Valdyba. 

AKRON, OHIO. 
• 

MELROSE PARK, ILL. 

D. V. Bendrovės metų 
atskaita. 

Darbininkų Vartotojų Ben
drovė laikė metinį šėrininku 
susirinkimą subatoj, 22 d. va
sario, 1919 m., Frank ir Ja
mes svetainėje. Susirinkimą šaltas. Lietuvių daug atva-
atidarė direkcijos pirm., A. žiuoja iš kirų miestų. 
Junča. Susirinkimo vedėju Maudis.' 

Ačių Dievui, jau sulaukėm 
lietuvį kunigą, A. Janusą, ku
rį vyskjipas paskyrė Akrono 
lietuviams už kleboną.Nedėlio
ję, 15 d. kovo, laike pirmas 
pamaldas. Pasakė gražų pa
mokslą. Lietuviams labai pa
tiko ir visi džiaugiasi gavę 
gerą kunigą. Duok Dieve svei
katos naujam klebonui- dar
buoties ir su jo pagelba tiki
mės trumpu laiku įsigyti nuo
savą bažnyčią. 

Darbai eina gerai, oras ne-

ja ką -"RAMIAi" su tuo ski
rtumu, kad galima kalbėti, 
rūkyti pasitaisyti ir judėti, 
bet negalima eiti iš vietų. 

Paro-DON — dešinę koją pa
dėk 6 coliai tiesiog atgal. 
Kaii'įjį kelį truputį sulenk. 
Rankas sudėk prekyje vidu
ryje kimo. Ku kairė ranka 
laikyk dešinę taip, kad kai
rės rankos nykštys butų 
tarpe nykščio ir smilio pirš
to dešinės rankos. TJžlaikvk 

* » 

tylunuj ir pozicijos pastovu
mą. 
Akis Dešinėn Arba Kairėn. 

Akys deš-NĖN —,ant koman
dos NĖN, pasuk galvą j 
dešinę ir žiūrėk į akių linija 
kareivių po dešinės. 

Akvs kai-RĖN —« ant koman-
dos RĖN, — atlik tą pati, 
tiktai kairėn pusėn. 

Pre-KVN — ant komandos 
KYN, — galvą ir akis pasuk 
prekyn. 

Put/Mfkitnai. 

Deš-NĖN — ant komandos 
NfcN — pakelk kairės kojos 
kulnį ir dešinės kojos juris
tus. Pasisuk į dešinę ant de-
šinėsės • kulnies su pagelba 
kairės kojos pirštų. Pridėk 
kairę koją prie dešinės. 

Kai.RftN — ant komandos 
RftN — apsisuk į kairę ant 
kairėsės kojos kulnies, pana
šiai kaip dešnėn. 

Pus deš-NĖN (Kai-Rl'ON) — 
pasisuk tokiu pačiu būdu 
kaip dešnėn arba kairėn, — 

Saldaines vietoje daktaro. 
su kentėjimu paeinančių del 
nešvarumo kraujo ir viduriu. 

Tos saldaines jau išgelbėjo 
tūkstančius žmonių ir sugra
žino jiems sveikata, o drauge 
ir gera u pa. 

Jeigu norite džiaugtis lai
mingu gyvenimu, jeigu norite 
kad juju organizmas veiktu re-
gulariškai, tai imkite saldai
nes PARTOLA, kurios išvalo 
kraują ir vidurius. 

PARTOLA gavo aukso me
dalius visasvu tinese parodose. 

Yra parduodamos dėžutėse 
po 1.00 už 6 dėžutes $5.00. 

DYKAI 

BANKO N£»A 
už Lietuvi*; Vaietij.nJ Banaą, —• 
l'niyersal Sta le Įkurti—nes yra 

_po valstijos valdžios supervisija 
;ir po nuolatine užšiura 11 D i 
rektorių ir patyrusiu ir pasek
mingu Banko Valdininkų. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
1,390.000.00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tu Ranko turtas jau siekia 

„ v i r š $1,390.000.00 ir kasdien 
"•'• nuolatai žymiai auka. šm.me 

banke gausi savo pinigas ant 
kožno pareikalavimo. Bankas 
yra atdaras lTtarn*nko ir Suba

r t o s vakarais iki 8:30 vai. va
kare, o ki toms dienoms iki 5 
valandai po pietų. 

IIANKOS YAlJ>Y«At 
<'t:s<'|)h J. rJias. i ' r e c , 

VVm. >I. AntoTU.spu, Vtee»i>rt*s., 
•loltM' I Ka«diihMi«a, 

Viev-Prus.. ir K«>unu- . 

UNIVERSAL 
3 2 5 2 S. HALSTED ST. 
3\iMH|ias ..H ( i a l v . , v 'hha i fo . III. 

t̂ —^ . . . . . I 
i 

V, m RUTKAUSKAI 
ADVOKATAS 

Veda Dilaa YUiuoa* T«»su> •<»*» 
tfiss* r>ldmWwtyJ^ 

•» W. WASHWGTOM h l I U l C T 
rrrTnrrlr " * 

T«t Central 617* 
Oflaa* ant Brid»*»Oortr 

«*M« SO. MORGAM HTKICm 
T ^ ; Yard* 7*e 

Hrf-ntnuw, t i ia W. ZtrŠ «» 

V * * M M 

ALKX. B4ASALSB38 

G R A B O I U C * 

borlua AU1»-

ItlAftnvm* t o -
plglun-Aal. TU-
riti •»•<> karft 
itonn* t r »»«»-
nioblHns 

T»i&g' A M » » » 
a t 4aU «rabų 
p»ty» J » » w » . 

AUBtrur AV* 
V » » • • • • • • • • — * « • 

U^TrV&vZZKflVll 
l 'o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

Dr A. K. BUTKAUSKAt 
T^^ftnan McKinler 17f« 

GTDO VISOKIAS LIGAI 
»457 SoaUl We«tena Boolevmt^ 

• <•» 4 * « •*• • 

Į P. J. O'REILLY & T 
A. N. MASULIS. 

REALi — E S ^ A T E — l.OANS 
— I N S U R A N C E 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
03 and K c d i i e Avc. N. W. Co-

nor Chicago, III. 
? ; • » * * - « » * • - • • • • • - - • • • • • • - • M 

K " * * 
i 

I 
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DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
19.20 So. HaLstcd St., ClUeago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—15 rytą; 6—9 
vakare. Tel. Canal 4367 

r « , - - - - - -
I 
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graži ir naudinga dovana vi-
sierus kas tik atsiuns orderi su 
ptttigftM ir su šituo j)ai;arsiui-
nm. 

Laiškus ir \, 
šiuo m liesu: 

liffUti siunskite 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
(9) 

MOTERIŲ IŠMINTIS. . 
. • - r — 

Ekonomiška moteris skaito 
laikrašeius kaip sutaupyti pi
nigus. Jos skaito }>a#aršili
mus, jos studijuoja, kurie yra 
geresni dalykai ir kurie jai 
reikalingiausi del ateities, o 
paskui perka. Dauguma iš 

ll!!IIIIIIIIIIUIIIIII!illill!!lllllllllllllllf||IUI 

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- į 
skite platesniu paaiškinimų 
pas: 

£llttlllllllllllllltH!IIIUIIIIIIIIIIIIIil1llll!ffJ: 

Į Dr. S. Naikelis i 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 

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

Cicero office F 
4*47 W. 14tb St. 
PJione Cicero 39 

Huzidt BC ija 33S6 VV. Gftli St. 5 
P b o u c Prospect 8585 £ 

IIIIIIIIHINIHIIIIIIIIIIIIIlIItlMIlHUItltnUll 
FMld. » t t So. Arbland Bl-r. Chloac* 

Telefonas Haymarket 1144 

DR.A.A.R0TH, 
' Rusas cydytojas Ir chirurgą* 
8pecijaliBtae Moterišku, Vyrl ikų 

Vaikij ir vigų chroniškų l igų 
OflaM: 5164 So. Halsted S t . Chteaco 

T e l e f o n u Drover 9191 
Y.ALANDOS}^ l t — i i ryto 1 — • po 

plotų 7—1 T«k. Nodėllomlo lt-^-11 A. 

fillllllllIINIIIIIIIIIIiltHHMHIIIUIIIHIIUIII 

Dr. M. Stupnickil 
S109 So. Morgan Streat 

CHTCAGO, E L i i s o n 

t 

! 

T e l e f o n u YaNte MSI . 
Valandos:—8 iki 11 i i ryto; 
b po pietų iki 8 rak. Medelio? 
mis nuo I Iki I T*L vakar*. 

• » - - - - - » » • 
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LIBERTY LAND & INVEST 
MENT CO., 

3301 South Haisted Street, 
Chicago, 111. 

fIIIIIIl l l l i ! l!IIIIIIIIIIfEIIIIIIIIIIIIHI«-Ill lfM(l 
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PaieSkau savo moters Stanislavos 
Kniukštienės, po tėvais Vilnaitę. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
ne. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metų mergaite Sta
nislavų. Ji kalba tiktai l ietuviškai: 

Tol.* Drover 7041 

fir. C Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto ik i 9 vak 
NodėHomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-too Gatvė*. 

ba lietuviškai, latviškai ir šiek t iek 
angliškai. Prio parapijos nepriguli. 
Kas praneš teisingai apie juos gaus 
$£5.00. 

Antanas Kniukšta, 
6441 So. Knox Ave.. Chicago, 111. 

E X T R A I 
Parsiduoda labai pigiai naujas mu- ] } { » « • • . m • - • » 

. . yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras 
mUSlĮ k O S t U l l i e r t Ų IT m i m i S ( l o - daugiausia dirba duonkepyklose, kai 
kingi už pa|»ai»4iiiiuuH, kurio 
telpa laikraščiuose duodant 
jiems m-o^a susipažinti ne
paprastai išdirliiniais Triner 
Anieiiertii KIixir pf Bitter 
\Yiue. Šitas vaistas neturi 
sau lygaus išdirbinio del užkie
tėjusių vidurių, blogo epetito, 
galvos skaudėjimo, nemiegoji
mo ir nerviškumo ir kitos vi
durių ligos. Jus galite gauti 
visose vaistinvčiose. Kaina 
tapo biskutį pakelta, nes kitaip 
nebūtų buvę galima užlaikyti 
jo rųšies, o taksai yra labai 
augšti. Labai geras vaistas, 
tai' Triners Linimentas nuo re
umatizmo, neuralgijos, išsisu
kimų ir tt. Jo karna ta pati. 
Imkite tiktai Triners vaistus! 
Joseph Triner Company, 1333-

mmmmmmmammmmmmm 
JOSJEFH O. W O L O H 
Uetavii Advokatu 

S» t O . LA S 4 X L S STBJKlTf 
GyveD'mo Tol. H«mboldt 97 

<akar%i» S f t t W.' l * o a Ktroot 
Tol. Rockvo i t I t t t ? 

CJHfCAOO, I I J * \ 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago. IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo C 

iki 8 valandai vakare. 
Nodėl iomis nuo 9 iki 2 po plot. 

Telefonas Tardo 687 

i * • » • • • • » • ' • » • • • • • • • • » • • • < 
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ŠIAUČIO ATYOAI. 
2 vartotos Singer pateh uia&nos, ge
riausiam stovj'j, viena Plnishor ma
šina, Jacks ir kiU jrankiai turi būti 
parduoti tuojaus ut prieinamą, kai
na. Tuojaus ata'.rjiiukite. Mes turinio 
pilną, eilę visokios Čeverykamo skuroa 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 3404. 

Tolofonao PuUman 69 
DR. W. A. MAJOB 

GTOYTOJAS I i i 
C H n t L R G A S 

Ofisao 1171 t M M M g M Are . 
Adyno* 8:30 lkl * Išryto — 1 
iki t p o p}Otų — « . ! • Iki 8:19 

Nodėllomia n u o l t 
iki 11 Išryto. 

"•**^* 

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

M. P., 
931 \ V 34th Pi., Chicago, 111. 

Ant pirmų lubų. 

Ant pardavimo 2-ju pagyvenimų, 
mūrinis namas, s team heat; 5 ir 6 
kambarių. Kandus neša $68.00* per 
mėnesj . Kaina |6 ,750.00. Atsišauki
te paą savininką. 

5640 So. VVinchester Ave., Chicago, 111. 

1343 So. Ashland Ave., Chi
cago, 111. (Apg.) 

tiktai pusiau. Padaryk kam-
p$ iš 4 J laipsniu. 

Ap-L1NK — ant komandos 
L1XK dešinės kojos koja-
pirštį padėk užpakalį maž
daug vieny, pėd$ ir truputį, 
į kair£ kairėsės kojęrs, ne
mainydamas kairės kojos po 
zieijos. Apsisuk aplink j 
dešino ant kairėsės kojos 
kulnies ir ant dešinesės ko-
įųui'što. Apsisukęs pridėk 
dešinį kulnį prie kairios. 

0. Kasputis. 
(Daugiau bus,) 

Parsiduoda trijų pau> venimų mūri
nis namas su gazu, elektra, maudy
nėmis ir kitais parankuuiais; nesą 
gerą rendą; prekė greitam $3,400.00. 
(Jalima priimti lotą mainais kaipo 
dal] inmokėjimo. Atsišaukite pas 

A. Grigas 6c Co., 
3114 8. Haleted St., Chicago, 111. 

NAMAS PARDUODAMAS 
Ant lengvų išmokėj imų; nvurinis; 1 

floras ir basementas, yra elektra, ga-
aas, vanos; visi jtaisyanai sulyg nau
jos mados. Randasi geroje vietojo: 
6*?." So, Roci;well st., vjsai arti sv. 
Kfiziniiero Vienuolyno ir pradinė mo
kyk a; netoli- marųujette paikas . 

i'rašomt! atsišaukti Šituo adre iu 
Stanislovas Danto, 

6 825 So. Iiockwell St., Chicago, 111. 

Dr-M. T. Striko*']* 
LIETUV4S 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1768 W. 47th 8't., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 161 

Namų Tel. S e d e y 4S0 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

• Naujamadiniai , daryti ant a t 
sakymo siutai ir overkptat, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $16 
ikt $36 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pilnas pasirinki m— kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $8 ir augftčiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.60. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėl iomis ir vakarais. 

& GORDON, 
1415 S. Haisted St., Chicago, UI. 

<MA5TEH5 
Mokykis Kirpimo ir D o i g n f e g 
Vyrioko ir Mc4ori&ko AprMalq 

Husų sistema ii ypattftkas moktnl-
raas parodytus jus žinovų į trumpa 
laika. 

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo-doaigning. ir siuvinio 
skyrius, kur mos suteiksimo praktiš
ką patyrimą, kuomet jų* mokyvttte 

Elektra varomos maftmoa mtmų šla
vimo skyriuose. 

Juo esato uikviočiami a l a n k y t i l t 

"k ' *»» • t m*, .L fc<ntt m i r i l i m 
*-«^ P^iO a o i a O , 

Potrono* d ar o ir o« pagal j-»*ų «nVk. 
r% — bllo ota i lee-atba dydlrto, lt ot^ 
le madų knygos. 

MASTER DESIGUUTG scnooti 
J. F . Kasnicka, PerdėUnis 

118 N: La Salio gat., prier*CIty Hali 
Ataisauklt ant 4-to aagftr*. 

»se 
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ERNEST WE1NER 
DRY OOO05 *" 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. 
UJBM duodame dvigubas 

Ketvergais* ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkimo gaunami, 

Visokio materijolai, va ikams draDu 
žiai, š lebos ir jakutoa 

Phiksnss 
5% 

PLUNKSNOS. 
ilIlIlIliilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlMlIHOMU* TeJ- € a n * 1 480^« 

EXTRA. 
REIKALINGAS% 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se 
nus. Dodu rain paipas, dįrbu bleki-
nius kaminus, dedu blokines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius s t o 
g u s ir visokius blokinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chf-
cagos. Darba atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokia ž m o 
gus reikalingas, kreipkitės 

LiUiuanian R e d Roof iag Co,, and 
Sheet meta i W o r k s 2108 W. 2 4 0 i St., 

i 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

šeštadienis, Kovas 22 d., Ka-
tryna Švedienė. IVograeijas. 

Sekmadienis, Kovas 23 d., 
Viktorinas. Edelvaldas. 

Pirmadienis, Kovas 24 d., 
Simeonas kun. Latiuns. 

DUONKEPIAI SUJUDO 
CHICAGOJE. 

l 
Padavė savo reikalavimus 

darbdaviams. 

KOVA POLICIJOS SU 
PLĖŠIKAIS. 

"4 
I I I A Į I I ^ ' jniiii 

Viena moteris nužudyta; vie
nas plėšikas paimtas. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliiiiiiiiliiilllIllllHlillIlllIlIIBIIlRIIIIIIIlHI"1111" 
"" S 

Liet. Vyčių Chicagos Apskričio " 
ARTISTAI-MEGEJAI 

t » 

» 

Stato Scenoje 

• 

Užvakar vakare š iaurvaka
rinėj miesto dalyj policija tik
rai didvyriškai atl iko baisia 
kova su automobiliniais plėši-
kais. Pasekmėje pašautas vie
nas ei vi lis ir vienas poliemo-
nas ; viena moteris nužudyta 
ir vienas plėšikas pašautas ir 
suimtas. Kiti trys plėšikai 
pasprūdo. Bet policija tikisi 
juos nutverti . 

Kova prasidėjo užpuolus 
krautuvę. 

Keturi jauni plėšikai pava
karėje su automobiliu sustojo 
ties George A. (Jauer krautu
ve. Iš jų trys inėjo krautu-
vėn ir tuojaus liepė pakelti 
rankas pačiam (Jauer ir darbi 
ninkei Helen Kramer. 

Tuo metu krautuvėje buvo 
dar ir viena kostumerė. Mrs. 
Mary Mahoney. J a i nieko ne
daryta . J inai stovėjo* ir tė-

Duonkepiu unijos sutar t is 
su darbdaviais (Miieagoje bai
giasi ateinančio balandžio 2b" 
dieni). Tad darbininkai iškalno 
jau skelbia savo naujas sąly
gas. • -

Svarbiausi daiktai salyttOse 
yra šie: 

Padidint i algas. 
Panaikint i nakties darbe , 

gi dienos darbą susiaurinti 
ligi 7 ir pusės valandos. 

Panaikint i visose kepyklose 
darbininkus mokinius. 

Kepyklų savininkai nuste
binti tokiuo darbininku rei
kalavimu. J iems neapeina už
mokestis. Bet kaip butu gali
ma apseiti kepyklose be darbo 
naktimis. 

Nes šiamiie kepyklose svar
biausieji darbai atliekami po 
pusiaunakčio. Anksti rytme
čiais šilta, šviežia duona ir py
ragaičiai pristatomi Į krautu
ves. 

(Ji kuomet naktimis nebūtu 
darbo, tuomet rytmečiais ne
būtu šviežios duonos, nei kit
ko. .Visuomenė butu labai ne-

S 

patenkinta. 
Be to, didžiulėse "kepyklose 

darbas būtinai tur i eiti dieno
mis ir nakt imis be sustojimo. mijosi j visą plėšiku veikimą. 

Plėšikai iš krautuvės regis-1 Kitaip neapsimokėtu užlaikyti 

terio paėmė $150 ir išbėgo. 
Nužudyta moteris. 

Gauer akimirkoj pagriebė 
revolverį ir danu vyties. Ten 
pasisuko detektivas McRae. Ir 
tas* prisidėjo prie Gauerro. J 
važiuojančius plėšikas imta 
landyt i . Plėšikai a tsakė šau
dymais. 

Ganer 'u i ktilipka pažeidė 
koją. Tuo tarpu Mrs. Mahoney 
išėjo iš krautuvės ir ėjo į pa
šalinę .vaistinę. Tas buvo šau-
dvmosi metu. Suklvdusi ku-
lipka perskrodė moterei kru
tinę ir ta kri to negyva. 

Gauer išpradžiu buvo nuvež
tas ligoninėn, gi paskui iš ten 
namo po num. 1206 Waveland 
a ve. 

Plėšikų pjūtis. 

Plėšikai automobilių buvo 
pasivogę nuo Reuben Krover, 
2146 Dayton gat . Krover tuo
jaus apie tą pranešė polieijai, 
pasakydamas automobiliaus 
numerį i r išvaizdą. 

Su pavogtu automobiliu 
p iktadar ia i pirmiausia užpuo
lė Morris Albert krautuvėlę, 
847 N. Hoyne ave. Paėmė $50. 
Paskui apiplėšė Franką Ort-
liev. Paėmė $3. Po to jie už
puolė Gauer krautuvę. 

P o tos krautuvės jie dar a-
piplėšė vieną saliuną ir pasu
ko į š iaurvakarinę miesto da
li. 

Plėšikas pašautas ir suimtas. 

Kuomet West Cbieagos po
licijos nuovadon pranešta apie 

šus Gauero krautuvę, t rys po-
licmonai sėdo policijos auto
mobili un ir pasileido medžioti 
piktadarių. J iems buvo žino
mas pavogto automobiliaus 
numeris. 

Apie 10:00 vakare policmo-
nai su šviesomis susekė pra
važiuojančio automobilio nu
meri. Tai buvo tas pat. 

Tuojaus leistasi vyties ir 
landyt i . Iš Huron gatvės plė
šikai pasuko į Oakley ave. 
Policija paskui juos. 

tų reikalingų įstaigų. 

Chicagoje yra apie 1,400 or
ganizuotų duonkepiu' ir dau
giau 1,000 neorganizuotų. Pa
roje čia duonos pagaminama 
apie pusantro milijono kepalu-
ku. 

Kepyklų savininkai nieko 
nedaro iš algų padidinimo dar
bininkams todėl, nes tuomet 
jie brangiau pardavinėtų duo
ną. 

Duonkepiams šiandie moka
ma po $29 savaitėje. 

- £ , 

GRŪMOJA 31—45 METŲ 
SLAKERIAMS. 

5-ių Aktų Istorišką Tragediją 

NED. KOVO-MARCH 2 3 1 9 
• Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare 

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

Pirmesniame 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. 

-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

ATYDA WESTSSIDIE-
ČIAMS. 

(ierluuinieji! Kas turit ti-
kietus Labdaringos Sąjungos Al •. •J f .Mastys J . o m i k B , J . (Juzi-parduotus ir neparduotus , 1 , , c, ,. , 

. Iv. . , .. _ , . , kauskas, S. Laureitieno, J . 
meldžiu priduoti Y kp. pirm., n , . . x . . , . * ^i-i i i - • u i « <* JT7i Kazmaupkis, A. Nausėda, A. A. Cibulsknu, 2243 So. Oaklevi ,, n t u , , . . . . __ * roeius Pr. Stainvs, J . Lebe-

Po 5 dol.: A. Augait ts , K. j Po L dol. : P . Nevirauskas, 
Repšys, J . Martišius, F. Da-! M. Nevirauskienė, L. Butke-
velda, \L Mažeika. j viėius, M. Andruškevičius, V. 

Po 2 dol.: A. Mareinkevi-j Daugirdienė, V. Poeienė, K. 
ėius, A. Baškys, J . (leidžiu- (Julluenė, J . Kaniauskienė, O 
nas, T. Šlajus. 

Po 1 dol,: K. Balėiunas, 
kum Pr. Meškauskas, J . Kri-
minskaitė, J . Peiereckas, J . 

Chicagos apskriėio federalis 
prokuroras Clyne skelbia, jog 
išnaujo busianti pradėta kova 
prieš šlakelius ?A—45 metu 
amžiaus, kurie perniai turėjo 
registruoties, bet nenžsiregis
travo. 

Prokuroras tvirt ina, jog 
kiekvienas slakeris neprasi
lenks su bausme. 

Staiga vienas plėšikas išt. 
ko iš automobiliaus ir bėgti. 
Vienas poliemonas taippat 
sprūstelėjo iš savo automobi
liaus ir šaudant vyties. Plė
šikas atsakė šaudvmais. Pa-
gabaus nuo poliemono šūvio 
sudribo. Pašauta jam koja. ' 

Paimta jis kalėjimo ligoni
nėn. Pasirodė esąs 18 metu 
Joseph l)e Stefano, 2242 \Vest 
Huron gat. 

. 
Kiti plėšikai pabėgo. 

Kroverio automobiliaus pavo- Ki tu du poliemonu neatlei-
ginu> ir apie šaudymus apiplė- do vyties kitų trijų plėšiku. 

Augusta gatvėje, art i Camp
bell g a t , plėšikai iššoko iŠ 
automobiliaus i r pasileido bė
gt i šaudydami į užgulusius 
prieš juos poliemonus. 

Vytasi per daržus, per tuš-
ėius lotus. Plėšikams buvo 
progos slapstyt ies patamsėję. 
Pagaliaus jie ir pabėgo. 

Polieija mano juos paimti 
savo rankosna. Pr ie sienos 
bus prispir tas suimtas plėši
kas. J i s turės viską išgiedoti 
polieijai. 

Ave. ue vėliau kaip 25 kovo, 
nes vakaras bus 30 kovo, $v. 
."urgio parapijos svetainėj. 

Prie to pranešam, kad Lab. 
Saj. 7 kuopa rengia gražų va
karą nedėlioj, kovo 23 d. baž
nytinėj svetainėj. Pelnas ski
riamas našlaičių prieglaudos 
namui. Todėl kviečiame visus 
atsi lankyti į tą vakarų. Bus 
indomus magiškas perstaty
mas. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Svarbus pranešimas namų 
savininkams. . 

Lietuvių, Brighton Parkr P.ir 
Pal Club susirinikimas įvyks 
sub., kovo 22, 8 vai. vak., P. 
Vingelevskio svetainėje, 4506 
So. Tai man Ave. J šį susi
rinkimų yra kviečiami atsilan
kyti šios kolonijos namų savi
ninkai, kurie nori, kad butų 
taksai mažesni, gatvės ir alės 
apvalytos. Susirinkime daly
vaus šios vardos dabart inis al-
dermanas. 

J. V. 

IŠ NORTH SIDES. 

Tautos Šventė. 

Kaip kitos kolonijos, taip ir 
northsidieeiai buvo parengę 
Tautinę Šventę. Kovo. 2 d. 
buvo surengtos , prakalbos ir 
renkamos aukos. Aukų šį kar
tą sur inkta f nej>erdaugiausiai. 
Aukojo sekantieji f 

V. Dapkevičius $15.00, P r . 
Kišonas (kareivis) $10.00. 

žinskas, K. Valeika, S. Ješin-
skaitė, A. Repšys, P. Srubas, 
Y. Šniaukšta, J . Lapinskas, M. 
Stankevičius, V. Maėekonis, 
A. Bacevičius, J . Valašinas ir 
T. Maėvs. Viso $1)1.42. 

Išlaidų buvo: kalbėtojui J . 
P. Poškai $10.00. Už " L a i s 
vės S a v a i t ė s " apgars in imui 
$2.00 i r ujs dabart inius (kovo 
2 d.) apgarsinimus $3.25. Vi
so $15.25. 

Pasiųsta į Tautos Fondo 
Centrų $75.42. Pas raštinin
ką liko yra 75e. 

Tarpe aukotojų randasi var
das Pr . Kišonio (kareivio) , 
kurs pr is iųsdamas auką $10.-
00 ,. rašo : "Gerb iamie j i ! 
prisiuneiu nors mažų 
aukų tėvynės paliuosavimui, 
malonėkite pr iskai tyt i prie 
k i t ų . " Toliau rašo: " D a u g i a u 
neišsigaliu aukoti , netur t ingas 
e su" . Iš to-tėvynainio žodžiu 
matosi kaip jis t rokšta laisvės 
savo tėvynei, Lietuvai. Rei
kia pasakyti , kad tas kareivis 
ir vvtis kariavo su vokiečiais 
Prancūzijoj i r pirm karės pa
baigos sugrįžo į Amerikų, nes 
buvo sužeistas. Dar ir dabar 
randasi kar iškame ligonbutyj 
Denver, Colo. Iš to matosi, 
kas myli savo tėvynę ir tei
kia jai reikalingų pagelba. 

Žemiau paduodu vardus Šv. 
Kazimiero draugijos narių, 
aukojusių į Kalėdinį 'Tautos 
Fondų, nes jų vardai nebuvo 
garsinti . 

Nerijauskienė, V. Dovidaitis, 
K Valitienė, R Seviekiėnė, . ] . 
Šlajus, J . Valit is ir V. Šniauk-
šta, A. Janušauskas $2.00, J . 
Petra i t is $10.00 ir P. Lecaitė 
$2.00 (paBt*roį ne na rė ) . 

Visi pinigai senai y ra pa
siusti T. F . 

4. 

Visiems aukotojams tariu 
širdingą aėitj, vardan tėvynės, 
Lietuvos. 

T. F . 43 sk. rašt ininkas. 

EXTRA! 

PRANEŠIMAS. 
^š TOYVN OF LAK K. 

Pranršinut s. 
šv. Pranciškos Rymietės mote

rių r mergaičių draugija laikys 
savo susirinkimą, kovo 23 d., 2 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. Visas narės teik
sitės laiku susirinkti. 

Valdyba. 

DIDELIS 
MITINGAS 

Visu Chicagos Lietuvių ir Lietuvaičių Didelis Mitingas bus 

Nedėlioję, Kovo-March 23, 1919 
3 vai. po pietų, Ashland Block name, ant 2-rų lubų Sweitzers 
Headąuarters , po ,No. 155 X. Clark St. ir kampas Randolph 
St. Ant šio susirinkimo p. Robert M. Sweitzer nori asmeniškai 
su mumis lietuviais pasikalbėti ir išaiškinti mums savo,plat
formų ir ka jis veiks tapęs Majoru. Taipgi tų dienų Lietuvių 
Skyrius bus a t idarytas ir bus kiti svarbus dalykai pe is ta tv t i . 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Kovo 23 d., 2 vai. po pietų, Sv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, Šv. 
Jono draugijų laikys susirinkimą. 
Visi nariai kviečiami susirinki man 
atsilankvti. Valdyba. 

IŠ TO\VN OF LAKE. 

Labdaringosios Sąjungos 1-moji 
kuopa laikys savo paprastą susi
rinkimu, nedėlioj, kovo 23 d., 5 
vdl. vakare, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje Nariai yra šir
dingai prašomi susirinkti, s 

Valdyba, 
- — i s 

CICERO, ILL. 

J 
< v 

Lietuvių' Blaivininkų Susivinie-
jimo 37 kp. susirinkimas atsibus 
sekmadienyj, kovo 23 d., 1919 m., 
12:30 bažnytinėj svetainėj. Na
riai šio skyriaus kvieeiami daly
vauti susirinkime. Turim svar
bių dalykų iš Centro, kurie reiks 

Palengvink savo žmonai jos skalbimo 
dieną.. 

MOKĖSI TIKTAI $5 IŠKALNO 
ir nepavargai beskalbiant su Šita FEDERAL VVASHER ku
rią mes pristatysime į jusu namus jeigu esi kostumeris šios 
Kompanijos. Ateikite ir apžiūrėkite. 

lt W«f t s\dmm Sfrest 
5646 Wesft Lak* Street 
• 1 6 3 South Ctiicago Ave. 

3127 Losan Boulcvard 
4523 Brosdura/ 

\ i 
SSii 

McJunkin Adrertising Compacy, Chl?a:o tas 

ttptarti. Taipgi, kurie dar ne-
J . Pet ra i t i s $2.50, K. Kava-'prigulite, kviečiame prisirašyti, 

l iauskas $5.00. , Valdyba. 
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