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ANTROJI LAIDA

Ukrainai inėjo miestan Lvovan
ITALUOS ATSTOVAI 8TO 

VI UŽ SAVO REIKALUS.
LVOVĄ PAŽMŽ UKRAINAI

Pasitraukė ii taikos konferen
cijos.

Galicijos sostinę ilgai gynė 
lenkai.

Foch reikalauja palikti 
prancūzams Rhine 

frontą

Statys jie teisman prohiVkdios 
klausimą.

— - .■

New York, kovu 22. Svai
galų prohibii'ijai ir pačiam 
|>railiibia-ijaw miii-nalmi-Ilt ui grr 
moja Įauvoju*.

I’ria-š jį pakįla svaigalų iš 
dirls'-jai. Kovai ji<- Į>ašvri-.'I 
milijaiuii* aladia-rię.

Kaip tik |aa*il*aig>- k-irč, 
t.-a* klinisimn* lui* |*aduota >š 

’iišl migša'-inti-iam 
lui'i:.

Ligšiail sviiigalų 
s>s ama-iidiiM-ii'ą

> vul.-tijų Irgi*!.-turo*.
anų trvlikaij valstijų gyVili
ja -a-ta-renjunio ••'ctymu*. 
Tnd ta»*a- vj*tijose p.x*liibia-i- 
ju* klausimų turės išrišti |*n- 
tys gyvcntiAi.

Ir jei gyventojai atmes n-

Sako, japonų reikalavimai yra 
be pamato.

Paryžiui, kova* 22. Taika** 
kamgrese ja|M>n;ii nlstatvai |>a 
roiknlnva* |cial:iryli p:il;ii*v m.-i 
tuntų -.-Įjungi** Įuigumiiitoja- 
kaanstitucijoje. -Iii- reikalauja, 
kad katistitua-ijoja- Imtu įkižv 
mėta rasių lygyliė. Ib-ikalaiiju. 
kad ju|Miiuii isa-iviai kilu--- ša 
ly*e ni-biitų vnržmui. Kml ja 
lamų rašė imt tų vi*ur lygias 
ta*i*r* *ll kniiklizill'- niša*.

Nu v. Valstijų ntslaivai kad* 
ka* priaė tą reikalavimų nieką*, 
na-sako. Ba-t Australija** ir Kn- 
nad*** atstovai via*šai t virtimi, 
jog j.-i|H>mii ateiviai tose šaly- 
sa* negeistini.

Tą imsipria-sinimą svnr- 
mendmentų. į pravestas suma Itiansin |»atromin jtifwmų atarki- 
avinas tnrė» griūti, kaipo ne-'ninkų pigmnn. Sako, kml jei’ 

j turįs reiki 
stijų pa

Taippat 
‘ kaanrresas

mų metu 
nai ir s« 
kr butuose.

Philadelphia, Pa., kovo 22. 
čia vienu* koreona*. Dr. 
Kynglmm Uline, iš Khanglin- 
jaii* gavę* knblegrnmų. .Imu 
pranešta. kad sukilimo metu 
Korėjoj japonai nužudo apie 
Iti.iMNi žmonių. Ir apie t.'i.miti 
uždare j kalėjimu*.

Dr. Kliee yra kor»*onn* naci 
joimli-ta*. X:icijonnli*tų |«ar- 
tiju. kuri pakilo už Korėjos 
nepriklausomybę, jį *n kitai* 
)ui*inntė taiko* konferencijon 
Paryžiuje.

Atntovai atvažiavo Ameri
kon. čia jiem* ncĮuiliudijami 
l*a*|M*rtai. Tad ir neguli ke
liauti Enrojnm.

.C-.

jungta ra Bagdado linija.

H.

i
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I

I

proliib** '. 
jMirėmė -t"* 

Bei u

paduoti pritilai tautų sąjungos 
konstitucijoje. Kusirinkiim- 
(arniininkau* prozidrnta* Vil
nonas.

8nv. Valstijų reikalavimai 
nuo Vokietijoa

halsų.
I’roliibicijomstai turės |<u- 

dėti daug fh<*tangų, knd įveik*

Copenhagen kovo 21.— Vo
kiečių laikraščiai praneša. jog 
rimų l«»lšcvikų valdžia nuta* 
ritini paskirti |x*tmijų žuruaia 
Berlyne vokiečių boUeriba

šalie?. leis-

tad jie 
iš 

kol

EGIPTŽNAI KELIA RKVO- 
LIŪCU4 PRIEŠ ANGLU*.

Londonu, kova 22. — Reu- 
terio «b*|M«ėoje iš Kairo sako-

Londonu, kovu 21. — Iš 
Ma>kvos Isdševikai skelbia.

I
I

I

r<*r*d
• vai-

žymėjo.

Paryžius, kovo 22. Palų 
atstovai taiko* konferencijoje 
vienbalsiai nusprendė išeiti iš 
taiko* konferencijos, kol uos
ta* Eium<- nebus priskirtas 
prie Italijon ir kol tas nebus 
pažymėta darmųoje taiko* nu
tartyje.

l'ostas Eitum* yra Dalmati
koje. Stovi jin Adriatikos jr- 
rių pakraštyj. l*i tų uostą 
daug ginčijasi italai nu jugos- 
laviain.

Talkininkai nutiko Eisme 
klausimą galutinai išrišti po 
padarymo įžengiamoNos tai
ko* au Vokietija ir Anot rija.

Bet italai šmotuką ra tuo
Jie rako, Fiume 

Ir tan 
imi tai-

Ir parėmė pasitraukimu 
taikos konferencijos, 
jiemn nebus pripažinta* tan 
reikalavimas. Tuo tarpu ir Ju
goslavija griežtai laikosi prie 
tu uosto.

kovo 22. — 
Praeitų trečiadienį čia vokie
čių jnrininkai turėjo ma*»- 
mitingų, kuriant pailarvta se
kanti rezoliucija:

“Jvairių jurininkų skyrių 
šiandie mass mitingr nutarta 

' ataimikyti imti kokį nors da- 
lyvumų pristatyme vokiečių
prekybos laivų talkininkams, 

r sulig jų reikalavimo.”
Jurininkai susi rink i nu- po- 

jog vokiečiai neturi 
jokios gvarantijos. kad tnlkL 
ninkai jiems |*ristaty* nuiisto. 
kuomet jiems bu* pavesti 
garlaiviai.

Keli garlaiviai, kurie turėjo 
išplaukti, stovi vietos uoste 
sulig paskelbto* jurininkų re 
žolinei jos.

Kaikurie vokiečių laikraš
čiai protestuoja prieš tų juri
ninkų išsišokimų. Rako, ne- 
skaitlinga protestuojančių 
kuopelė trukdo visų reikalų ir 

p pakelia nereikalingu* neonui

Vieta* uouto transportiniai 
protratuoja prieš

Varia va, kovo 22. Po 
penkių dienų simirkan* ir tie- 
|H-rtniūkiamo mūšio ukniirni 
*ii lenkai* pagaliau* Ukrainai 
juiėmė Austrijos Galicijos Mi
ntinę Lvovu.

la-akani* Lvovu ginė jum* 
impuolė ranko*na tik rainų do
kumente*. Jame |ia*akyta. 
kati jei Ukrainai kareiviai |«- 
inu> Lvovu, kiekviena* iš jų 
gnu* |*o 4J»» kronų ir po .» 
akru* apdirbamos faune*.

Lenkai Lvovu gynė per ke
li* mėnesius. Ta* miestas pri
guli ukrainam*.

PorahiBg.

Chaumont, Prancūzija. ko
vo 22. — Kovo 19 «L vakaro 
šičia atkeliavo belgų karalius 
Allmrta* su karaliene Elzbie
ta. Aplankė amerikoniško* 
armijos vatlų. gra. I’rrsltingų. 
Karališkoji pora čia atkeliavo 
automobiliu. Jiedu buvo no
rėjusiu atkeliauti lakotytuvu. 
Bri nebuvo gana tinkamas 
tam tikslui oras.

Karaliui ra karaliene drau
gavo pulkininkas Tilkens, ka
raliaus • rūmų palydovas, ir 
viena karalienės palydovė. 
Gra. I'rndiiag svečius sutiko 
ir fiasveikino varamamvj.

Paskui Imvo surengto vaka
rienė. Dalyvavo ir gra. Per
si* ingo štabas.

Nakties metu ant a|>linkinių 
kalnų storokai prisnigo. Snie
gą* palietė ir visai apylinke*. 

iTečiau tas nesutrukdė miesto 
rotušėj karališkas roceja-ijoa.

Visa* miestas įlailiai buvo 
imdabinta*. Iš apylinkių bu
vo sutraukta žynius skaitlius 
amerikoniško* kariuoim-m--.. 
Gatvėmis nusidriekė ilgiau
sio* eilės mokykla* Innkam'ių 
vaikų. Buvo tikra* šventa
dieni*.

Paskui karalius laukėsi a- 
merikoniškų Inkstytuvų sto
tyje. I* ten ragryžo gra. 
Pershingo vasarnamio. Ten 
susiėjo *u įvairiomis misijo
mis.

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

atlyginimo

kiekybės vai-J Australijoje nebūtų suvaržvtn 
(japonų ateivystė. tuomet jų 

<hiui. jog ir put*'tra tiek daug privažiuotų, 
lėkiai prave-h s knd Euro|*** .išeiviams nebu 
ų. Nes halsavi- tų vn-tos.
risi k<mgro*ua-1 Tim žvilgsniu j»|*onni negali 

i lųivo rasini - turi*ti lygių teisių *u kitomis
* visiem* e-r i-.tJ rašėmi*. Bet japonai, savo

skaitlin*'kelia, leidžiami prigulėti tau
tų sąjungoje.

Nežinia, kų j tų parake* ja- 
(lamai.

Kaip šiandie la* klausima* 
bu* rišamus taiko* konferen-

Newfoundlande itbekimi oro
t I llf - * «» •lynMjum.

*t Johni. N. rZ kovo 22.— 
Čionai iš Anglijos atkeliavo 
lakūnai ir mefeorolagijue eks
pertai. Jie tyriai* oro >4oq 
Atlantikaa vamlenynai p*vir-

Balandžio )>radži<ijr bus do
rotai na-gininuii iš čia skristi 
į Angliju. Tam tikslui iš Ang
lijos čia ntgaUmta* milžiniš- ti imsikrliantį pavojų, 
kas lakstytu va*. _______________ __ ________________ __________

Ku piimąja kelione lakst.v- , PI»*1IUOJA^PRAYB*TI^GR-Įrįj)tj,. |jIlh |M-|-^inri-ti visokie 
tuvns su ravimi Įiusiiinsių* 
tik 12 laiškų, l'ž virau laiško 
uncijų Ims imama A'iOU.

LKŽINKELI | KONS I
TANTOTOPOLĮ.

Paryžių, kovo 22.— Čionai 
anglų, prancūzų, šveicarų ir 
italų diplomatai pienuoji ra- 
jungti geležinkeliu vakarine 
Europą ra Konetantino|ioliu.' 
Geležinkelio linija turėtų ei’ij 
Kimplon tum-lin, fuudrai per 
Milanu. Vetui-ijų. Triestu. Ag- kml jų kariuomenė kovo i4 
ramų. Bielgrudų ir Buehniv*-' dėmų |>uėmu*i žitomierių.

Paryžiui, kovo 21. — L'nga- 
rijus vyriausybė atsisako lai
dyti talkininkų reikalavimus 
— pavesti šitiems savo garlai
viu*. anot |>rapešimų iš Bu- tą. 
<lape*to. I’rr-Bosforu turėtų Imt pr.i ' U'asliinglon. kovo 21. —

l'ngarija rako, jog laivų pa tiestas tiltas. Tuom<-‘ livro-(l'nited Kinte* Industrini Bonrd 
vedima* reikš jai navigacijo* po* geležinkelio linija hutų su-;paskelbė, jog |tapiginta kaikn- 
iMrlmigų Ihinojuje.

Paryžiui, kovo 22.— laikraš
ti* Malin al*|uiuzdino pasikal
bėjimų su maršalu Eorh. Mar
šalą* tvirtina, jog ateityje 
Prancūzija nuo Vokietijos ga- 

I l<-*ianti rangiai Imt a|nlrausta | 
< t ik tuomet, jei prancuaani* 
bu* inlikta* dabartini* Rhin* 

, frontą*.
« .Mnršula* suko, jog l’rancu-'
zija nenori savin Ibi- to |Mupm. nUjmn E-giptc. kajkuriuoso 
Tik |<a*kirtuoju laikotarpiu -migleliuose plevrauoja turkui 
tuo visu (niiipiu palaikyti *a-1 „ųiava*. <» juk to neturėtų 
v«» armijų. |,M<.

Tni Imtų, taip vadinama*.; 
mmlarinia frontą*. Kitaip 
Prancūzijai > ra-baugu.

ma. jog stovi* Egipte nuolat 
araėjų*. Gi šiuo kartn esga 
labai blogas.

Palestinos komendantas, ge- 
| nerola* Allenhy. kurs viešė 
Paryžiuje, kimveikiau* iške- 

, liavo į (u i ra. Epiptan pasiun
čiamu daugiau kariuomenė*.

Itelieira provincijoj, žemes- 
niųjam Kgipte,

i
| Taqa* lenkų ir vokiečių l’oz-1 
namini* ruliežių klausime nie-( 

.ko nenuveikta. Ten darlutvosi 
į talkininkų komisija. Bet ve- 
į kiečiai atidovai |unnrtė tary-
Im*.

Ten viso Movi.* a|**pr**m)i- 
Imui yra reikalinga komisija. 
' \ <<kiečiai buvo |msiul«* to* ko- 
; misijos piniiininku |xi*kiiti, 
kokį |mšalinį Žmogų, kadir 
|si|*ežių B«-m*<tiktų XV. lb-1 
talkininkai pinnininkn stato 
*;ivo žmogų.

Vyriausioji Inrylui šuimli** 
guluiiiuii nn*pręs. ka* pūdu 
ryti tanu* klausime ir kaip i 
priversti vokiis'in* pro- nn*t- 
leidimo.

8. Valstijų reikalavimai.
Siiv. Valstijos |M<ln-

vė *avo reikalavimu* taiko* 
konfen-neijai. Reikalauja imu 
Vokietija* atlyginimo — mili
jardo <lol. Tai atlyginimas ui 
Amonių gyvastis ir mioravy- 
l»r* karo* metu.

Kito* šalys reikalauja milži- 
ninku sumų. Amerika pasiten
kina tik tuo.

Pasakojama. jog taikau ra-

I

f

PoUci j* žadMaa.
Kul ka* nebuvo didelių na* 

laimingų nuotikių ra kariam 
mene, ne* imstaroji pilaai no* 
eimaiM* j sukilimu*. Bet egip* 
lėnai žmb* {adicijų ir žymes
niuosius anglų |ia*kirtus v*|; 
alininku*.

Didelis rakitlius apsiginkla
vusių lodninų iš vakarų šono 
jsibriovt- Bebeira provineijaa. 
Tenai jie plėšia miestus ir 
miestelin*. Visur M-ja tero
rų.

Stovis utilitariniu žvi Igsnin 
yra ganu pavojingas.

Riaušės Cairt
Kovo 12 aliraų <‘nira*a- ištiko 

via-tats gyva-lllaijų riullša'-s. Ba-t 
knriuoiiH-nė vadkiai numalšina* 
riaušininku*.

Egiptą- sukilimu* atara naa-i- 
jaannlistai vnalai. Daugelis a- 
nų suimta ir alaųairtuart*.

Mina* kurtu prie gyva-nlojų 
kurstymą prisideala ir bolševi
kai ir iiuiliaHimtonai roligiji- 
niai fanatikai.
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aSraaą viaaSa reikia rrMMll Ir Muu 
ainn> I'ialaai avnauaui mu«h taprr- 
kant krioši* ar rrr-^r "Msarr <>rd-r" 
arba Idrdaal pinigus | reviali uola 
Išlaką.
“DRAUGAS” PUBLISHING C0. 
1800 W. 4Gth St, Chicago. lll.

THrftmm M.Siak-r SIU

jai aprūpinanti tautų teise*. 
Perskaitę 26 punktas, ap

garsintai Paryžiau* ir siulomua 
Tautų Sąjungai į koustitusijų, 
nuilminėiūe. Tai nubuvo «/*>/. 
nei tautų, o tiktai kažkurių ir 

..*».*• tai virkįiatijų sąjunga. Ji neit 
a*M trupuėio nenprupino IJctuvai v,”‘ padėjimą* ir prašoma Lie- 

1 laisvė*, negvnrantavo nei trt 'tino* nepriklausomų valstijų 
[svls s viešpatavimo |>asauly I ir jos dabartinę valdžių pri- 

, kovo |iciikio|iktojv 
, dienoje vėl (teikta Amerikos 
- valdžiai meiiioraiidimui*, pu- 
. remta* aut vėliausių atsitiki

mų Lietuvoje ir tenai susida
riusių aplinkybių.

MeiiHiraialuUM- išdėstyta Lie 
turo* iš |m» griuvėsių iškili-! 
mas. Valstijos Tarybini suda-i 
ryma* ir ministerijos paskirs 1 
įima*: suorganizavimas Įmetu, 
gvlžkelių. lankų: pirmosios' 
paskolos imsisekimas. suorga
nizavimas kariu"HH*m'*s ir į»h 
sėkmingas kovojimas su už- į 
plustaiiėmis Imlševikais. Nu
rodyta gnlimybė Rusijos bol
ševikam* su Vokietijo* spar
takais susilieti ir tuomet grę- 
seutį paiojų visam ĮuiMiuliui.

■ Iki šiam laikui vieni lietuviai 
' netik sulaikė Imlševikų gnu 
[jas. Is-sistuim-uėias į vakarus, 
l»*t vieinir-kitiir smarkiai juos 
sumušė. Kadangi Lietuvos ku 
nuomonė jaunutė ir silpnoka, 
todėl reikalauja kuom- visų 
jiegų. knd sulaikius tolimesni 
Imlševikų liesi veržimą. bet ka
da lenkams pavelyta didelę 
armiją organizuoti ir veržtis 
Lietuvon, neva su Imlševikais 
kariauti, tuomet lietuviai būna 
priversti jiegas skaldyti 
kariuomenė* siunčiant 
lenkus.

lietuviai smarkiai 
prieš Imlševikus ir kariauja 
ilcl tų pačių princi|»ų, kaip ir 
Alijautų kariiMrturiiė. bet ka
dangi užplustančių bolševikų 
idtaillius knr kas didesnis, tad 
vargiai l>rgu lietuviai vieni ga
le* išlaikyti. Amerikos ir Ali- 
jantų pagriha yra nethutinai 
reikalinga. Todėl, turint a- 
menyje tą. ka* čia išdėstyta 
tikimasi, kad Suvi.mytų Vals
tijų valdžia pcravaaatya musų 
pirmos h iu* prašymu*, o ypač 
sekančius:

I) laetavos nepriklausomy
bės pripažinimas: 2) palengvi- pn.k*krija apie Lietuvą “Be-

Nor* Prezidentui U ilsontu 
išvažiuojant Prancnžijon Įteik 
ta ilgus memorandumą*, kuria
mi- dnr kartą išdėstyta Lietu-'

I • • *" I* • (V • J « I III’ » | ***^*<1 III* ' I **
je. Netekę vilties būti liaudin i pažinti.

Tautos Šventė 
Hartforde.

ir liiiksmina

žiuoiiė* ieė- 
linksuiybitj.

Dėlto žvaigždutė* imt dan
gaus taip maloniai žiba, knd 
aaktirs tamsa n|>litik jas yra 
juoda. IJudnaiiH- žmonių gy- 
veuime retos šventė* spindi 
lyg žvaigždelės 
širdis.

Žmuos dvasios 
ko žemos rųšie*
Augalų jausmų asmenys links- 
lainaai, daridami džiaugsmų 
kitiems.

lMraut džiaugsmų artimui 
galima padaryti lnle kam. ir 
galinta parinkti tokį, kuris k<»- 

-vo damai- su sutikėti y bėtuis pa- 
Mšvantimu tarnauja augš- 
tiems tikslams.

Hartfordieėiai, (unnectic-uto 
valstijoje, matė per keletą me
tų. kad seserys Kazimierietė* 
tari daug valgo atkelti |amvęs- 
damos visas mvo jiegas lietu
vių visuomenei auklėti. Atsis
toję pasilsėti mm savo neleng
vojo dariai llartford" lietuviai 
šjaset 4 kovu. IJetavių Tautus 
dienų švęsdami, samanė pada
ryti džiaugsmą šv. Kasi mie
lo mnerims. Jos atkelia patį 
sunkųjį galą mus kulturo* 
dartiu.

Kitoje vietoje šitam niuueri- 
je surašyti aukotojų vardai. 
Jie sudėjo tūkstantį aštuonias
dešimt* |H-nklb dolierill*. Te- 
gul bu* jiems garis* už tatai.

Kunigą* J. Amlsita* visim- 
met buvo liartfordiečių lietu 
vių va<bis geruoae etinuinynmo- 
s* ir jų išpildyme. Ta- pn*i- 
tvirtino ir šiito tarpu, .lis nn 
kojo $Ml0.ikl, Agota I rliaiėin- 
kė ir Marijonu Karnliukė au
koj® po šimtinę. Tiek pnt mir
dama paliko seserų vienuoly 
nui ii » n. <>na Kalesinskaitė.

Lietuviai neturi stambių pi- 
niguovių. Is-t turi didesnę ir 
naudingesnę jiegų: daug šir
džių. suprantančių |M*išventi- 
uio vertę ir in**knnėių Įtarenili 
mig-to tikslu įstaigas.

gu bitele tarp pasaulio tautų, 
rengėmės tapti piktn širše ir 
•■mėme i lipinti* lietuviška ka
riuomene.

Daliai vėl truput] atgija 
mus vilti*. Euro|M>jr žmonės 
svarsto Tautą .Sąjungų 
Nvviearijos mistinėje 
taip Ii it 1!! kovo lmvo 
n-iieija šešių dešimčių 
iiMiiės organizacijų iš įvairią 
šalių. Kimfi-ronrijoji- dalyvavo 
ir l.u-tiivus atstovas. Ta kon
ferencija daug kuomi skiriasi 
mm Taiku* Konferencijos, 
veikiančios Paryžiuje. Pnr\- 
žiau* konfcrviivijoji* dali va uju 
galingiausių dabar tic*pnlijų 
a’stovai. įui -nulio įm-i gulėto 
jai. valdiuitieji Amvtil.'o'. Alig 
Ii J< *>• Italijos JaĮioiiijo- ii 
Praiivuzijos km imimriiv*. li.-i 
m- dalyvavo tik civiliai žino 
urs. ii<-tuniiti« ji kariškų jie 
gii ir iivvalilantirji virš|Htlijų. 
lik išrviškiantivji i isiioiia-uė* 
mintis ir mini*.

Tu* Bi-ruo konferencijos na
riai Įiasiunlė Paryžiaus Kon- 
fviviK-ijai savo suuuuiy nui*. o 
tarp tų |mU* svarbiausias: / 
rirhf rtelrriatu tan/lm.*. kurių 
mulo Par/ftiai“ trkuta“ (Tau
tų Sąjungai j valdybą), tari 
kati itauuių liriaktau lar^laa- 
tiait lailuuiti“. Jm tari tu
rėti ĮMluau triucr ir tritių Ja- 
nata ąo/ybę. Kiekviena šalis į 
jį renka varną atstovą nuo Oti
lijai* jtgtaatajų.

Kitas labai svarba* postuas 
Berno sumanymą yra. kati 
batų tarptautini* teismas vieš
imi i jom*. kml Tautų Sąjungos 
tarytai nuginkluotų visas lieė- 
]>atija* aut sausumo* ir aut 
juros, kad Imtų tik husvanorė* 
kariuomenė* tiek kiek jos rei
kia tvarkai išlaikyti namiejt*.

Prezidentas IVilsonas. Imi- 
ilsina* Izmdonv sveriaa*e įiss 
Anglijos karalių paMkė. jog 
politikai turi prisilaikyti doros 
ir teisybė* taisyklių, ne* pa- 
Mttlio risuommė* sąžinė to 
reikalauja, o ji yra dūlėk- jie. 
ga. Tai-gi ta sąžinė jau pa*i- 
roilo Beruo konferencijoje. 
Kol kas girdėtis tik pamolti- 
uautis jos baisas. Nereik lauk
ti. kol Įiasi rodys jirga.

tolinu. 
Kerne 
kmifr- 
Vlsuo-

•dalį 
prie*

stoja

nimas Alijantų blokados. kad 
butų Kalinta drebuliai, maistas 
ir vaistai laetvraa pasiųsti;
3) tuojaus suteikti Urt u va i 
militarę Įiagvllų, arba bmt 
pasiųsti IJetuvon ganėtinai

Tautų Sąjunga.

Lietuva teturi tiktai 3 nr 4 
milijonu* žmonių, o kilų tautų 
diduma siekia 30 ar 40 kar
tais 60 ir net 90 milijonų. Tai
gi mų* neprigulmy bę negalime 
statyti ant ginklų ir kariškos 
iMfM. Ir mų. ir visų kitų*

Neutraliai apie Tau
tą Sąjungą-

Neteko girdėti, kad 
nors neutrali* šalis Imtų 
džiaugusi tais Tautų Nąjun- 

jgos įmuktais, kurie tapo ap- 
Įgarsinti Paryžiuje, šveicarai 
duoda pas save laisvę kalliėti 
kilų tautų visuomenių atsto
vam*. o patys tyli. Jie tiktai 
|Mi*kytė savo atstovu* į ncu 
Iriilią konferenciją Pntyžiini. 
Toje konl'errlK-ijoji* dillyiuilju 
dlt uilil iTsitrtn profcMH iui. 
virnn* iš vokiškai kallianėms. 
kita- iš prancūziškai šnekan
čio* Nvricarijoe ir du |io!iti- 
luii E. l’alonder. I»ci A. Eroy.

n vii Ii jo* ministrų pirminin
kas Eden. gavę* užkvietimą į 
neutralių konferenciją ups 
varstyti Tanių Sąjungą nt*a 
kė. kad Švedija atkartoja savo 
reikalavimą dalyvauti pilno, 
mis teisėmis ofieijaliuose ap 
svarstymuose to svarbaus, vi- j

kuri
Įiasi-

v

ginklų ir amUlurojos apgini 
larinnu lietuvių limnorių ar
mijos: 4) sulaikyti l••llkų be- 
siveriimą Lietuvon ir įsakyti 
jiem* pnsitrauki į “grynai 
lenkiškai kalliancias teritori
ja*: ” 3) prašimui pranešti 
Suvienytų Valstijų atsto
vams taiko* kongrese uįhv 
Prūsų Lietuvos mispiviidiiną 
siisivieuyti su Didžią ja Lietu- 
\a. taip, kad to prisilaikant, 
ryti uiai Vokieti j< > - r u Imžiai 
butų taiko* kongri -e nu*tatyti.

Tokios maždaug mintys Im' 
(vu išdėstytos minėtame me- 
I iiMiranduin*.

Zeniui u* laiduodami' tekstą 
i knblegramos. šiomis dienomi* 
imsiųstos Prezidentui IVilro- 
imi. Paryžiun.

Kadangi Prusą Lietuvos, 
' prisidėjimas su Nemuno inta
ką ir Kurisb-HalT atlsjiuni. 
taipgi su Klaipėdos Įnirtu, yra 
■H-lbutinai reikalingas Uetu- 

I vos valstijai, nes tai yra vįe- 
’iiintelis lietuviams pi iv jūrių Į 
priėjima*: ir kadangi Prūsų 
lietuviai, prisilaikidarni uįisi 
sprendimo |>rin<-i|n>. jau up 

• fi-iškv norą siisiiiviujmm *ii 
I.irimą; todėl, mes. lietuviai 

'gyvenanti Suvienyta** Valsli- 
t jose, prašome Prrziiientu Wil- 
soiio |M*rstatyti Taiko* Koufe- 
rvm-ijai šį Prusą IJctuvos 
klausimą, kad ši* susivieniji
mas butų užtvirtintas ir sulvg 
to. knd Imtų nustatytas Taikos 
Konferencijoje rylinis Vokieti
ja* rubežia*.

Jau esauie rašę. kad lietu
vių atstovybė* buvo surengtos 
paskaito* apie JJetuvų. Pas
taruoju laiku vėl buvo proga 
svetimtančiaaMi išgirsti apie 
laetuvg ir jos.^ikalua. Tū
la moteriškė iš valdiško de- 
|tartaiueut<> davė šešias pas
kaita* apie Rusiją: uiusų rū
pesčiu labai gerai atsiliepi* a- 
pie lietuviu* ir teisingai per
statė Uetvv* Matikius su 
Rusija ir Lenkija.

Kovo 15 d. buvo surengia

aaz Arta** klinbe. Kalbėjo 
kan. J. tiltu* Rita i tai it pca* 
kalbėjo nunėto IdMb* dirtitlo- 
hm, p. de Zepp. pinuiamt bu
vę* “TV U'asldngton l**at” 
redaktorius, o dabar e*ąs vie- 

[ n* iš presus liiurų vedėjo. Jl-
pinuininko atsakyme buvo it-jam kalbėjo apie abelnų Kuro- 
ta virta: “Amimb karia pašg- Į"* dabartinį padėjimų, labai 
Miimc. M •uįįtutįf uctaf>» tik- prielankiai atsiliepdama* apie 
ruja Mg/unaa ii nft/rt ii. Lietuvą. 
I>il<tųti bailiai AUrhtf jai tra- kalbėjo 
kaafiif uHut iaių. jri ji arba“ j kaili* laimi iižidtereMVu *ve- 
riaatiai ir jri ar-torru aaf ’ titutančimi ir vhu auairinku- 
prinripo pripažiali pi/*g |r«ąp.|aieji su nepapraata žingiūdu- 
bf riuiram jot nariaMu‘\ mu klausi'* nepaisant to. kad 
Tni* žodžiais Avetlų m’misie.i^'^'ui prisėjo visą laiką 

stovėti, nes sėdynių pritruko.
Knduugi prelekrijos buvo 

i®^*i 
nespėjome parūpinti gaida* 
Lietuvos himno ir šiaip kele
tą kitų lietuviškų dainelių, pri
siėjo užsiganėdinti pagrajiji- 
mu uut Viktorolo* p. Petraus
ko indainimtų Lietuvos him
ną. Grujinunt himną vuu 
klausytojai atsistojo . Po pra
kalbos Lietuvos vėliava irgi 
buvo parodyta ir išaiškinta. 

: Visi susirinkusieji gavo po 
knygutę apie Lietuvą.

Kn4c vėliaus —r-r~.r su
rengti imskaitaa *a įvairiau 
lauiiargininuiis -dainomis, šo
kiais ir šiaip įiaitybėmii. ka
rio* gerai Įs-i statytą lietuvių 
gyvenimą Lietnoąjį^ jų badą.

Geriu kun. žiliu* 
virš valandų*. Jo

rijn išreiškia tas Įiaėias min
ti* ir tuos pačius jausmus, ku
riuos mes turėjome, klausyda-1Ul1* U***t*/jV« 

mi mus prezidento žodžių 1917) 
metais.

IsĮmnijos atsakymas toli nė
ra tnip aiškus kaip Hvędijo*. 
Ispanija Paryžinm Sąjungos 
sumanimo n<-|iagiria nei m*- 
kritikuoja. Mat ls|tunija yra 
sena diplomatų šalis, dėlto ne. 
siskubina išreikšti savu min
ti*. Ir niimi* nelengva tą |m-, 
daryti už ją.

Jei gu susnlarys taip, kad 
(msaulm viešpatijų* Iurė* bal
suoti klausimą, ar Tautų Ną- 
junga turi apimti devynias 
viešpatija*, kaip Paryžiau* 
projektas siūlė, ar, rasi, ap- į.---------,

' ‘ė*

Ą ’ VA tl * H
“A?•*<

IjiImii liūdną gavom žinią iš 
Amerikos Lietuvių Tautos 
Tarybos apie tai, jog Ameri
kos Lietuviai neatidarė nei 
vieno* roto* laike kūrės ir 
dabar. Įmsilmigt:* jai, skaito, 
kad lietuvių pulkai suvisai ne
reikalingi.

Tą klaidą Amerikos 
lietuvių pasistengsim nors 
šiek tiek atitaisyti. Pasibaigė 
karė prancūzų, anglų fronte, 
Imt Rusijoj eina atkakli kova 
ir kada jį Įmsihaig* niekas pa- 
sakyti negali. Ant Tralo pa
dai y tu* Rusų didžiuiuieėių ir 
Sibiro valdžios frontas, per 
kurį nei juoda* vnrna* neat
neša mum* jokios iinios. kas 
dedasi gilume Rusijos, o tnip 
jau ir Lietuvoj.

Bet štai kelios ibeiio* atgal, 
gavom telegramą iš Šveicari
jos ir Stockholmo. jog Vokie
tijos kariuomenė apleido Vil
nių ir traukiosi j Voki<*tiją, 
Įmskiii jų eina rusų didžiu- 

I mieėių raudonoji armija, kuri 
{takeliui viską naikinti ir bau-Į 
<lžia lietuvius už jų nenueini-į 
durną. Iš kitos pusės lenkų va 
<lns. generolas Galera, išleido 
paliepimą užimti Vilnių. Rusų 
raudonoji armija jau arti 
Vilniaus, o gal jau ir pačiame 
Vilniuj. Lietuvos Respublūo* 
valdžia ajilvido Vilnių ir per- a 
nikelė j Kauną.

IJetuvių padėjimas tragiš
kas: pirmiau viešpatavo vo
kiečiai. kurie pepavrlijo lie- ( 
tuviaais organizuoti karinome- | 
uę^labar, apleidus jiems Lietu- : 
vą, lietuviai 
•igiuti aao

Daug etanui inu*ų tikrų 
Lietuvos mylėtojų, patrijotų. 
Bravo Juros, garbė! Mų pas
kelbus atsišaukimą į lietuvius 
karininkų reikale. daug 
<a<lo*i tikrų tėvynninių, ku
rie su didžiausiu juitrijotiziiiu 

įsako: •‘jei Lietumi tas viskas 
J| reikalinga, stojam nor* šian

dien į L. Kariuomenės pulkus: 
įtraukit į knygas mano vardą, 
į karininkų skaitlių, nes gata
va* estui kiekvieną valamlą UŽ 
Lietuvą kovoti, ue* 
priedermė yra”.

Daugeli* kreipėsi, klausda
mi informacijų, kiek galėjau. 
Miteikiun, bet visiem* neguliu 
greitai atsakyti. Kurie dar 
nėra gavę atsakymo malonė
kit pakęsti, Is't nenustoti vil
ties. Reikia Imtiems imties už 
darbo r raginti kitus rašy-1 
ties į pulku*, kad kiekvienoje 
kolonijoj butų L. Karei
vių iMtlkeli*. Kurios kolonija-* 
atsiliks, toms bu* negarl*’-. 
Butų Iltimi gerai, kad kurios 
kolonijos jau turi pulkelius, 

'kad praneštų skaitlių, kiek 
jau yni tikrų tėvynainių, mes 
Įmskvllisim laikraščiuose, kad 
Įiaibiryti lenktyn**. Daugiau', 
o daiigiaiis tikrų patrijolų rei-t 
kiu; To musų tėvynė reiks-, 
luuju.

J. K. Miltaa,
456 Graml St., 

Brooklyn. N. Y.

I

tat

UVENTO UZDCUO VIE
NUOLYNUI.

U Hartford, ConnecUcut

'Kun. Jonas Ambotas ♦istMi.tbl 
Agota I'rlmiviukė .... 100.00 

j Marijona Karaliuke .. 100.00 
O. Kolvsinskiutė(mirus) 1U0.00 
Petronėlė Vi*montiutė .. 25.00 
Kol tina Kaminskaitė .. 20.00 
J uozapas Laučka .... 
Jieva Dargaitė............
Agnietė Nuuuniukė .. 
Magdalena Tamošaitė 
Kun. A. Vaikelis ...
Vincas Kiedys..............
Petronėlė l^beckienė 
Audriu* Paleckis ... 
J ieva Butnoraitė ... 
M. T. Kru|»as ..............
E. Glėbas......................
K. Tamošiūnas .........
Ona Čvlkonaitė .........
K. Kasmonaitis.........
Ona Nebulicoė .........
Joną* Munčunska* ... 
Smulkių aukų..............

. 10.00 

. 10.00 
. 10.00
. 10.00 
. 5.00 
.. 5.00
. 5.00
. 5.00 
. 5.00
. 5.00 
. 5.00
. 5.00 
. 5.00
. 5.00 
. 5.00
. 5.00
140.00

$1085.00’ 
Be to dar 8v. Kazimiero 

Vienuolynui aukojo iš Cliira- 
gus šie asmenys: ,

Juozu imi* Petraitis iš Šv. 
Mykolo parapijos, 2013 N. 
Hoyne Avė. 100 dolierių Liber 
ty bondsais ir Petras Mažeika 

| iš Aušros Vartų jiarapijoa 
2334 W. 23rd Str. — 50 do
lierių čekiu.

neturi spėkų *|>- 
(Vrtiustaačių at

Ho* išeitie*, kreipė*! pri* len
kų, prašydama tųąrinti Lietu
vą uoo uŽĮiuolimu didžiumii*- 
čių. Lenkų valdžia paskyrė 
Lietuvai mvo aJiaiuuit rotorių f 

O jus. broliai, Amerikos lie- 
tavai. į kuriuo* musų vi*ų ir 
nelaimingos Lietuvos aki* at
kreipto* akaitote, jag kova pa- 
aibaigė ir nėra j

■Mot, jag ja*
tašė vilti. Lietavaa; jei jų. 
greitu laika aadaaait pageltam 
Lėetavai, paliksim vergai* ar 
leoką ar kitą aat daugelio 
šimtų įurią. Re*gkit ir siųskit 
per Bahiką į lJetuvą *avo ka
riuomenę kovot už laiąvę IJe- 
tavo*. Darykit taip, kaip da
ro lenkai ir kito* mažo* tau
te*; jo* nepaiso ajiie užbaigi
mą karė*, j*a organizuoja vi- 
•ur mvo puiku* ir siunčia j 
Lenkiją ir kitur. M**. Hitam 
lietuviai, kratam kiek galė
dami. bet ką mes galime im- 
daryti. jeigu esame atskirti 
nuo Lietuva* nauju kruvina 
kava. Padavėme meldimą A- 
im-rikos Raudonąjam Kryžiui, 
kad padėtų niuuis parkeliauti 
laivu per Odesą ar Baltikę. 
Ar ateis ji* mums j pa geibų 
pakol sunku (Nuiakyti. Pinigų 
pažadėtų nuo jų* organizaci
jų iki šiol <lar ne gavom.

Ptm. Kom. VaHtekaitis, 
Saknteriu* M. Orabfa.

Nariai:

1*. N. Siųskit mum* uaro 1 
laikraštį nor* vieaą «Aamap 
liarių fcaaatria vardu.

I

U

NAUJA BENDROVE
SU KAPITALU SMKttMS DOL.

ši beodrtrvė inkorporuota Ohio valstijoj, sulig Ohio val
stijos teisių ir po valdžios saugia priežiūra.

Bendrovė pradeda darbą jau, ne* tari kapitalo BMUlMMI

m, a* ir Utam
2) Daro ptaras deH aamą raikai*.
3) Bkoiiaa piaigas lietuviam, stataat aaa^, patea

’ lengvas išlygas, rokuojaat mažą anosuntį. 
t 4) Pardaoda manus, lotas, farsas.

5) ApdraadAia aamno, rakandus ir kitokius dalykas. 
«) Taiso namas.
7) Orgaaizuejs tom tikras amatoiakus, kad raikai* jaaa 

turėtą organizuotu*.
8) Kaip tik bus gulim* keliauti į tėvynę, Lietuvą ir ki

tas dalis svieto, tuomet pardavinės laivakartos aat visą lieiją.
9) Siuatiaės piaigu* j Lmtavg ir j visas dalis paaaritab 

Mugiai ir greitai.
10) Beadrovė* tikslas sukelti pnuuouiją tarpa lietuvią 

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

stengsi* įkūnyti, ką tik pajiegs.
12) Bendrovė, su kapitalu tam tikru psdė* iš Lietuvos 

griuvėsių, žarstyti į šalį, o ten statyti namus nauju* ant toa 
vietos, kur ugnelė siautė ir baisi kan*.

lietuvių kiekvieno užduotis nupirkti nors porą šėrą šios 
Bendrovės, ėėnii kainuoja $25.00 vienas, mažiaus neparduo
da, kaip tik 2 Šeru už $50.00.

Kam mums lietuviams vargti toliau, tik stijuskime, 
Sviesi ateitis jau matyti darbininkams žmonėms iš šios nau
jus Bendrovės, bet reikia penkiasdešimtinės, nejiasigailėJūto, 
arba ir daugiau*. L. S. Bendrovė nuošimtį moka už pirktas 
šėru*, 4 dol. ui šimtą.

Sesutė* lietuvaitės, sujunkite, stokite j darbą, pirkite šė- 
rus. raginkite jaunikaičius, o tam suilėsim kapitalą $100.000, 
d* ir padidiasini ir tik lietuviai pagelbės mvo tėvynei stoty- 
mo reikaluose tr pakels pramoaiją

C*levdaadieėiai, ateikite turėdami reikalą ar viri adai* A 
tas darbu*. a

OTisas Beadrovės adatas dienomis nuo 8 vaL ryto Ud 
9J0 vaL vakaro.

t
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Aiandie kiloti'* visam jiasaii-’ 
lyj siaučia baisiau -ios sviru-' 
tės. Pnstaroji karė išpančiojo 
visas tamsybių "nlylies. Radi- 
kališkiausiuoS'* s<K-ijnlistnos<* 
apsireiškė žvėri-kmno instink
tai. Jie visur rudo žnmm *, 
stellrn žmonijos kultūrų. Zni" 
gnus gyvybė liiikomn ni<*knis. prieš katalikysty. Teėian knip 
Vadinasi, šiandie atėjo iii- Bažnyčia, taip tikėjimas aliai- 
džiausiu beaųžinižkumo gaily- jkė tas audras. Nepabunga ka
sė. Pildomos didžiausios ne- 
dmylM-s.

riocijal

DAUGIAU VILTIES.
.-ų liaudį, musų darbininkns 
imliečia įvairios piktos |uiguu- 
dos. Tas Įingiindni platina

I prieškatalikiškoji spaudn. Tni 
išmėginimo laikai.

: Bet atsiminkime, kad ki- 
timmet pasaulyj buvo dar di
desnių baisenybių, pakeltų

m* iautiiur*. atjMitniius- 
talikai ir šiandie taisaus suri
jai istų Įnirtimo ir liberalų pa- 

ijalistai savo laikraščitm- salingumo.
Mes, lietuvių kataliku visno-" 

1 men’*. prie* tuos nenuoramas 
turime stiprų ginklų, šiandie 
tat yra musų katalikiškoji 
spauda. Musų spauda šiandie 
smarkinu traškina socijalistų 
ir lilteralų pasikėsinimus, kaip 
lii-tiivini kareiviai talšvvikus 
l.i«*1nvoje.

Mnsų kntalikiški laikraščiai 
kasdien kimvnizilžiausini išni 
dinėja musų tauto* priešinin
kų skleidžiamus melus, (jinit I 
tautų ir jos dorų nuo tų drau
giškumo ir tautiškumo nitaisI 
prisidrngėiių. Katalikiški laik- 
la.šėiai veikia tikrų tautiška 
dailių lietuvystės ilinujc.

Tad musų visų priedermė ii 
būtinas reikalu katalikiškų 
sjmudų remti ir platinti. Tų 
reikia daryti prie kiekvienos 
progos. Namiškiams ir kaimy
nams nurodyti katalikiškos 
spaudos svarbų ir paraginti 
prie katalikiškų laikraščių 
skaitymo.

Prauž tu aoeijaliatų bolševi
kų nedorybių audra. Mes (iš
liksime nepaliečiami ir ištiki
mi aavo Bažnyčiai, tautai ir 
visiems aavo reikalam*

Nuo toa audros ir nuo tų 
visu baisenybių tečiaus mus 
apsaugos ae ku teitu, kaip tik 
musų garbinga katalikiška 
spauda.

Turėkime 'langiau vilties.
P. Raštatia.

%

begėdiškai tvirtina, jog ka
taliku Bažnyčiai Ir tikėjimui 
artinasi (laskutinė* dienos. 
Lilieralų laikraščiai tų soci- 
jnlistų tvirtinimų (tnsitiukn 
rntnrimnis. Juos npimn dide
lis džiaugsmas. Jie sako, mu
sų liaudis ateityje atšals tikė
jime, tuomet nebus reikalingu 
m*i dvasiški ja. Nebus tos. ne
bus knm linudį mokinti doros. 
Palikusi liaudis Im* doros leng
vai pasiduos *iM*ijnlistų ir lils*- 
rtdų iutekmėii. <>t. tuomet ir 
Gus vieniem* ir kitiems tikras 
išgnunnns!

\*e ko džiaugiasi socijalistai 
ir liberalai. Tod«*l jie knip gy
vu žodžiu, taip savo raštais 
mėgina musų sveikai liaudžiai 
įkalltėti ligų. Todėl jų leidžia
mų laikraščių visur mėtomos 

■tikros krūvos. Jie savo laik
raščiu* musų žmonėms dalija 
veltui. Jų laikraščių agentai 
ein* per namus ir žmonėms 
pasakoj* visokius melus apie 
•uuų dvasiški jų. apie “didiM 
aavo reikimų tautos reikalais. 
Bjaurioj* jie katalikiškus vei
kėjus, sėja nepasitikėjimo sėti-

Bet -mes turėkime viltie*. 
Dangiau stipraus tikėjimo. Bu
kime ‘ ištikimi savo veikėjam*. 
E dvasiškiai. Bukime išti- 

ypač mito k^oHkMai 
spaudai!

Tokių baisių pasaulyj su
irusių metu, suprantama, nm-

KLAUSIMAI IR ATSA
RYMAI.

•tr.
L KAm/ūsu. Ar tr. Ka- 

■kru' buvo lietuvis! Jei 
taip, kaip galime prirodyti!

Alulgmu. 6 v. Kasimiems 
bara Betaria. Tų gana leng
va šitaip prirodyti. Nėra 
žmogaus galinėjo abejoti, jog 
Lmtavoa D. Kunigaikštis Ja- 
gaila buvo lietuvis. To Jagai- 
lu somų buvo karalius Ka- 
sunienu Jagvlionis, tokia pat- 
Uotnvia kaip ir jo tėvas. Ka- 
žirnieni Jagciiottio himius bu 
v<r šventasis Kazimieru.

AŠ
Klausima*. Ar Av. Kazi

mieras yra kur nors išeita-1 
rys, kad jis lietuvis!

AtMkymas. Av. Knzimicras 
nebuvo autorius ir nepaliko 
surašys *u>vo minčių. Jeigu kas 
norėtų aliejoti, ar šventas Ka
zimieras laivo žmogus, tai nie
kas negalėtų prirodyti kada ir biografijos. Yra tik trumpų, 
kur šveutasis pavadino save dažniausiai populerių raštelių

J. JTluus«mss. Kokia buvo 
pHUastia keliauti Lietuvon, 

kęl šventasis mirė Grodne.
Ataužymos. Penkioliktame 

aminu Lieturoa Kunigaikščiai 
tarėjo dvejas

linijos žemi*. Arentasis Kazi
mieras nemėgo dvaro triukš
mų. Jam labai nepatiko nesuti
kimas tarp jo tėvo Kazimiero 
JageOonio ir tarp Kriokavo*

laikydavo* Vilniuje- Grjlda- 
šaaa j Vilnių švmrfuai* ir mirė 
Gardyna.

A JClauatuMa. Ar Bv. Kazi
mieras buvo paskelbtas vien 
Uetuvoa globėju!
Afsašyiai. Ne. 4v. Kazimie

ru tapo paskelbtas Lietuvos 
ir Lenkijos globėju, nes tuo
met visi šventi globėjui buvo 
bendri ubtam šalim. Tiktai 
Lrakijojo iv. Kazimiero diena 
neinivo švenčiam*, o I jetuvoje 
ji buvo švenčiam* su prieder
me klausyti Mišių ir nedirbti 
rankų darbų. Lenkai tokiu bu 
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 patenkinančio, 
ir nuodugnios šv. Kazimiero

«p»« ii*

KX-SENATORIU8 IMTpJO 
U DKMOKRAT? PAR- 

nr«

LIETUVOS' 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Neknrtų Jus savo Italsai- 

spręsite, kokia turės Imti Lie
tuva ateityje. Knd g<*rni nu- 
spręstumėle, kviečiame ingyti 
knygų

“APIE APMETA" 
paraM* Kun. IViJ. Pr. Btu'y 
Kaina 25c.

Kreipkitės šiuo adresu: 
DRAUGAS PUB. 00., 
1800 West 46th Street.

Chicago, III.

IT itm iimumttimntiminnnmimiiUHimii

Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus?

r r
Ti rui Kvorka padabina Jūsų 
namų. Pas mus galima gauti 
visokių nnminių rakandų k. L: 
Rakandų, Pečių. Divonų, Siu
vamu Mašinų. Pianų, Grafono- 
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

.tarno kreipkitės prie

Paul Kvorka
1551-1553 Chicago Avė.
Arti Ashland Aro.. Chloro

At i d ar y maS
NAUJO SUBDIVJZINO MORGAM PARKE Tai bus vienas ii 

puikiausių Subdi viskių, kokio jau str i chieigiečiai lauke, ant kurio 
randami labai gražių medžių, kurie dabina visa apit-linkę. Arli Imti 
linijų-. kur už .”«• rali liuvnžimiti j 11didi' mi.**to. \rti dideliu 
(nl-riku. kuriuo.'* Liet m ini uždirbu dideliu" pinigus.

PIRK GREITAI. TAI PICIA1 NUPIRKSI 
LOTAI PO $225 IR AUGŠCIAU.

$25 įmokėti, o liku-iu. |«> $!<• nnt ih«'-s».--iii. Tokiu jnit lutu* prie 
ši.lii-M Kitos koni|ttinij<M' pnnluotla įm> $'<xi. Tokiu budu ir šitie lolm 
netnikus pakils trigubai vertėjo.

Knr pirks kelis lotus, tas gali turėti gražių furmukę mieste. užsi
auginti gyvulių ir visokių daržovių. ta- |wlcng\*ins pragyvenimų. Ihiu- 
gumas Lietuvių jau gyvena apie musų -iilulivizinų, kurie turi visada 
Šviežio pieno, sūrio, sviesto, kiaušiniu ir visokių daržovių, netik im
tiems visko užtenka, liet dar ir kitiems |utrduoda. Visi pripažįsta, kati 
jiems pragyvenimas visai pigini atsieina ir visada turi šviežių maistų 
ir apart to kvėpuoja tyru oru, kas žmogui yra reikalingiausia.

KAS PIRKS LOTĄ, TAM PABUDAV08IMI NAMĄ 
PAGAL PIRKĖJO NORĄ.

LIETUVIAI. NEPRALEISKITE MINĖTOS PROGOS Atvažiuo 
kita tuojau* į korporacijos ofisų prie savininkų minėtų lotų ir klaus
kite platesnių paaitkinimų, iš ko jus galite turėti didelių nandų.

Liberty Land & Investment Co.
3301 8. HALSTED ST., Tel. BOULEVARD 6775 CHICAGO.

=
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Čionai Yra Alyva Kuri Taniau 
ja Dviem Dalykam

Vii imu kauni Taukai Jia priduoda verdamam 
maistui 'k-Auumų ir sultingumų, o ypačiai kepa
miems dalykams. Labai geras ir ekonomiškai; 
geriau negu kokie taukai dėl virimo.

• •
alutiar Alai a, yn nepaprastai geras. 

Labai Lakamas užpilti ant daržovių, svarbiau
sių rote lotla visokių daržovių sutaisymuose. 
Šviežia ir ii kenų daržovės turi būti užpilamos 
su Vinį -I Salad Alyva

H<-4kj*Uuiki- 
•r mu* Ik • 
hm tu pjnl.t 
te-IV. Mi
lu Ii UI 
liMhr.
riu«s«4*. Jk-
nuliūsi luni 
IMiinmAH*.

M

KLEIN EROS.
KALSTEI! A 201h SIS. c±

DARAR! Klein Bros Didelis Metinis Išpardavimas.

Moterių Pavasarinių Siutų
GATAVI. New Yorko naujausios pavasa

rinės mados moterims ir mergaitėms.- labai 
gražus siutai. Specialia pirkinys, dabar di

delis išpardavimas. Sutaupysite 
pilnai vienų trečdalį.

20 metų ir .'Ui iki

I

$25.00 Vilnonio Serge 
ir Poplino Siutai 17.50

u-’liai rmri.ii (išdirbti Vernu vilnas ir nep
ilno aiKt Mergaus Mulai ap
rėdyti gražiai su gtizikais mu 
i*i-m pomilMalil: linmi ir sn 
dirželiai". tikini......................

GRUPE ANTRA: $32 .50 Geros Vilnos 
Prancūziško Sergaus $24.75

Labui gražu*. pnvaieiriiiin imakluii visokio 
stiliaus, gero 'Urlui. pnnmMiIaa ii penu de 
rymu arini .ilk<>. parėdyti tumpiniais ir mi
nkai*; didžio nuo Iii iki

: Suimtoj ■»>

Vyru Pavasariniai Siutai
DRL VYRŲ PAVASARINIAI SIUTAI 
Musų pavasariniuose linijose drabužių 
randui ir šitie labai geri; siutai kurie 
patiks kiekvienam vyrui. Pilnos vertės 
mokant nuo S15.00 iki $35.00.

SoMrn k,m-IMa >Ml-—4oul4« braojur.. 
K-llma nuli au rw-l« ar drlrm realkaU 
■lala laimia—vraaly aiaitvu Ir auta- 
•u .ratūla klAralala 11(1 ar vlSutl- K 
rthm m* IIK SSS. SJS. IS. Ir..............

l.h.1 amt SlMtrllMl Miglai linini 
aenlvua. ■>‘ l)‘n<a artai lallua. MU(1r 
arka d.-uhlr l.rr-amnt. alui.- l-r Jus- 
*4 artm U. (m................................

Nepaprasti Nu|l«ni!
J u. neturėjote lokloa proso, tioam 

rivrnunr Tiktai l^MUur/ktla | fce, arsiu 
lalkr<HlH|- kaS ir iniAHumet ll..00 M- 
.--Ui-il ,.i—kaio ėi— Jo. tori II
akax-n.Uu. ir i>lienlaiua rMurlua. roOo 
laika to.incai uMai taa lalkrodi-lts >ra 
dauriauau .artojam.. |x-r prolmoaalua 
kuri, turi r.mti. ani ><■ Vlrfc.il. >ra labai 
Klotui Jia yra r'.rantuojama, aat S. 
nirto. l>rt laikra jum. ir ant ilsiau. Ils 
yra matiauna vertas llt SS. bei neriui 
au|i.lin<linti tmnnr. .u anuo lalkroUi-llu, 
mm iiarSuuaimr ji ui Ifc.tl ir gar pn. to 
Uuudamr kiekvienom koatumrriul 4 STa- 
tla. Sm-anaa Sykai: nu uja uolos ifcraSImaa 
Plaukam, kirpti, rlrklrlklai 4lrfc« aplik* 
ir X-ray aparala Komai jus turit, mo-

plauky. k.<t luti), s.lllr au.ipirkfl Taippat t»-
ir Urenau rumatum*. ta. turit y neMoti klioki

i S-'.i Alyva turi visiems žinomų pa

plokščių vaūbašenklį, tai tipiškas 

Armouro produktas.

Užsisakyk keaų nuo aavo krautuv- 

ninko o patįs persitikrinsite.

k«4l luriM-rtul'M* kirsim. 
Ilfua lartrMI <l,-l -Kiltu,,<>

Ka- nori l.ull —rlfcu _ ___ ______ ____ _____r _ __ 9
4irfci. Ii.kiūra- jum- roKuola brlrt. minu'v e-lalSimi. rl-ktrili<» nuo *• ,fci ii- .. „ fciiM- diria- jum- uilrk- ant vi-., irrremmo

MiulKulr pacralun- jiiaų kaiu-nfcl X-r.jr M kuriu |—r-ILa rali maliti kaulu, -aro plrKuo 
ar Šitie krturi irai,- dalyk.l r ra d»o4aral 
jua.« VISAI liVKAI m lalkruOtlu Jua naerl- 
fc.laujala ,M^ll nri rH-no mm Jairu tuma 
nrnauka i la 4ienw ■nlitr au.r,Įflt. • 
l.u. Jum- airratrnu atfalla. Jo. -Ūko MrUl- 
kuaJalr- koM n-i»amėcUMi* Gal *10.ar M Ju- 
au .raunu nor.-t. joti laki lalkrodill—•M- nivak Jam aaro kuponu

♦

!

Vlrfc.il
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čiai mokėti, kurių susidarytų
koliolik* tūkstančių. Gi ir
našlaičių užlaikymas nemažai
niacino. Tolei nėra raunu ki
tokio kaip tiktaiišėjimo.

aUmgtics kiek galima nors
pradžiai sudaryti pinigų, kad
pastatyti |irieglau<l* ra maža 
■kola.

C) IlajMirlas kmuisijo* Ka
pinių Dienos. Komisija pra
neša, kad ttariios varoma* pir
myn.

7) Nutarta pralyti |Mtvdiji-
mo Chicago.. miesto majoru.
kad ieiatų lietuviam., sureng
ti l inų dienų vieš* rinkliavų
(liicagos iniratc. Tain tiks
lui išrinkta komisija. Komi-
sijon inėjo: kun. l'rlm ir Alex.

53-čius gat.
Joti jenas 3-jų

augštų mūrinį nam* ant Unioa
Avė. ir 32-ro* gat

Jt Itaų
Brighton Parka.

H*
augštų murinj namų prie 32- 
ruo ir Leve Avė.

Joana tokia, 3 augštų mūri
nį namų ant Rockadl ir 43-
čios gat.

Ji koa trak to
riu*. pirko 6 lotu* aat Arehor

*L ir Auburn Are.
Viliui, mūrinį nam*

ant Normali Are. ir 32-roo gat

drujbis Acšt artimi* Koriu 22 4., 1919

kI LIETUVIAI PERKA DAUG I < Ara*f*Mttara»>

kamv Gerb. Dra
Į Pastaraisiais Įnikai* tarp į
iChimgu* lietuvių [mtėmi.iania1 Mano >tsilankyinuose per vi- 
'nemažas hnizdėjima* kaslink!'**4 " A (.<>. plentą ( lu 
I pirkimo ir pardavimo namu.
Beveik M-i Ib-iil Estui.* ugvn-
t.ii praneša, I 
viiiejinm liiznis. kuri* 
apmirę- karės laike, duluir vėl 

. atgijo ir einu gerai.
Viena tik Liberty 1-and A 

Investment kompanija, turin
ti savo ofisus prie 3301 So. 
Halstt*d St., paduoti* sekanti 
-urnsų lietuvių, kurie, anot jos, 
n.rko |m.staraisiais taikais na
mus ar lotus.

Cliicagus lietuviai sujudo 
pirkti nuo.-avybe.s. Paskutiniu- 
se dienose pirko nuo Libertv 
Ijind k Investment Co. iš ofi- 

i so sekantieji žmonės:
Jonas Jonikas, pirko J j'P 

augsių mūrinį namų Luwe ir 
33 vios gnt.

Petras Ge&otus, 2 augštų na
mų an’ llocka vll ir 62-os gnt.

Pranciškus •alkauikai, 3 jų 
augštų mūrinį minia, nnt 32-os 
L'ii’v. s ir Pniun A v.

Louis Saulis, namų ant 6ti
to- ir \\ iillncc St.

Martinas 8ula, 2 inigyvcni- 
iiiii imsiinį namų su 2 lotais.

Jonas Stulas, 4 pagyvenimų 
mūrinį mimų ant lx>we Avė. 
;r 36-tos gat.

StinislovM Įlinku, 2 augštų 
mūrinį namų ant Nurmall Av. 
ir 30-tos gat.

Juosas Zembiia, 2 pagyveni
mų mūrinį namų, ant Normali 
Avė. ir.30-toa gat

nogėtų mūrinį aam* ant Hal
sted ir 36-tos gat

Thaa. Ya it ■statai, 3 augštų 
mūrinį nani* Brighton Parke.

miirinį nam* Brighton Parke.

gyvenimų nam* aat Lo*e A v.
ir 37-toa gat

pagyvenimų mūrinį namų ant 
Union Are. ir 37-toa gat

Jonas Klikunaa, naujų mū
rinį nam* ant Ixr*e Avė. ir

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Išgelbės Tik Fermos
Xl1<> kodarbva, branpaua praviv.-nlmo. nūn nravrtko dulnaua oro 

Ir vi-okl* navn,in. 'i .itaMImų dirbluvlao uHlkrim jum. ateiti lt 1*1- 
nun*l av v. nlr>« Vk 1‘iut.o*

Skubinkit., i.irktl f aram a. naa bu. .Ildl.au.Ina lomiu ralkaiavmiaa 
kok dar niekad Anirrlknjs nchuvo. Ka|v tik tipo paaknlinia kuria 
Franrnat>oj lUamaa. lai Amank<.J<al aidai, laikai knd viaa sartum. 
b boa lu..}aua **!•>> 'u d-* l’ut.nr fmaldarė tokia trukumą* pto 
dūktų, kud jau kalnus VI* mokamo* dvipubea. nrt Ir tncubaa ui viso
kiu* piodukuur

Lietuviai, vatinukus | IJo<u»l*kų KoltonU*. įkaitinkite anų sora* 
t*r ... |..,k<>) dar palitc r.utį pistai. Pirkite Uralu* nuo remta savi 
• inkų .* I. rtuvl'i Bendrovė* t K<«n.ort»viy*»a > Ldbert, land a Invaal- 
ment >'u IT.* minėto* bendrov.a |>rurulį apie tūkstanti* lietuviu. Ben
drovė* ulduoUa >t» parrlb.dl lietuviam* |anll labui rrraa Urmas, 
piritu au maku tfauokėjlmu. Ir duoti vlaaa pa*idbaa pradedant fy-vont 
ant tam*. Bendrov.a lėmė yra labai panaki | Uelnvoa krmt. aat ka
rina aura visokį produktai kuip talibalvėa. Uratai. kviečiai ru*lal 
ml.Bal a.linu dobilai Ir vlaokloa dariov.'u temk yra labai fW* Ir 
Ir neva i dirba mn. talp*1 randant prta v lanki u paranku** raini art* m* 
Fru rrru krllŲ <rlcMiall«» *v4o4tnkollu. arti mokyki*, krautovl*. prie 
arelių rkerų. |.rle imt iiiMrlIa kuriam, jau keli lietuviai blaalartal- 
atidarė Pienina, o atvinanl) ravaanr] ataldarya danetau biaal*. ir tai* 
vlaaa mlratrlla lietuvi* valdttole (kontrolėjol kur raltalta *yv*«U 
kaip lėni ui *.<*. vlror lietiitfkkal nuaikaltavnla U lietuvi* karporacU«a 
p. .... dn»r lIMnvln pirko aae farmaa. e atelnanėta nuari
tukatani'i >< -ana t.uuuoli pirkti auu tariu** ir namu* mieatalyj ir ap- 
atmenu tarpt aav*)*

K la įnikite plateMln paeiti laimų. priM nedarni aavo lard* Ir adraa* 
o i -• piia'riUtno Jums In.prie bu apruSyni .Ui Ir peveikelala apie lie
tu, r: * k duntj*. Adrmuoktt* tlealal | bendrovių ofla*:

l.utinių Kiniu Katalikų 
Am I^iKlnringttairis Sųjungu* 
Centru mėnesinio *n“irinkinio, 
kuri, buvo serodojo. vasario 
M <1.. 1919 m., 8 vai. vakare. 
Afiveiiulos Dievu |ia rupijų.. 
>. etninėje, pi i' l’ni»n ir i*j 
gatvėn, Chicagujc.

Su.-irinkimų atidarė pirm. A.
Viius-ėdn. oii mnlda.

1) Piulukulan in praeito su
sirinkimo Imvo priiiniiis.

2) KaĮMirta*- vakaru. B. Se- 
klcckis prunešn, kad ktatirer- 
tun įvyks .'Kl tl. kovo, Av. Jur
giu imi rup. j-vetninėje.
( l’|i ".-i nmų iSpildy- Cini ngu- 
Lietuvo' Vyčių Apskričio clio 
ras. Sutvarkymas virė min.* 
to vakaro, arlm koncerto, imi 
volm. ktuiiirijni, B. S-kl.vkim 
3427 Ko. Atilairn Avė.

3) Nutarta vaikams |>ag.i- 
minti įžango? tikintu* įlinkimi 
imi 25c., kuriuos paniža.lėj.i pa 
gaminti Kazimiera Va raita t i 
ėiciiė, 715 \V. 2N St.

4) Buvo kvii-'tn. kud visti 
kuopos lutu panluoiiib tikie 
tu> arlui tikirtų m-iijiie stigtų 
žiutų Cviilm koini.-ijai pnakti 
tiniann- (‘entro susirinkime, 
arba kunrerto vakarčiai yr:i 
.'lu <1. kovo, š. m. į

5) Kmnirijit. susižinoti sii 
Jo. Alai, arkivyskupu, reikal. 
prieglaudos, B. Nrkleckas prn 
neša sekančiai;

Mums lietuviams <iai ym 
laitai sunkime a|ilinkylM*s si. 
našlaičių prieglauda. Kur* le- 
mė išmokėta ir raudosi pato
gioje vietoje, tiktai vicuos tru
kumas, kad mes dar neturim 
pradžiai pinigų.

Pastatymas našlaičių prie- 
giaudoe, kad |Mitalpioti apie 
SOOnašlaičių. kurie šiandie ran 
daai po įvairia* svetimtaučių 
prieglaudas, tiktai vienas im
liodavojimas urarų (sienų) at- 
nei* apie 150JMMI dol. O vi
duje rakaisbii ir visokie pri- I 
rengimai ntscilų dar kitų tiek. 
Daryti viak* ant skulus, 
reikėtų liegnlu dideli nuošiiii- 1

- - leagoj užsidėjau miii priedermę
-- - — - sužinoti ai moteris, karia• •* ••• ss.-*«ans«- *»ta’ ••*
kud namų parda-'•'lA.-iuos visuuitn t hIksIu 

buvo ,,r J"’* i’tikrųjų yra užsigan.
I jdijusius savu darbu.

Ašturiu tikrai sakyti, kad 
; tas ant manęs padare laimi 
. didelį įsjmdį kuomet aš aplan

kiau skyrius U'ilson kompani
jos kuriame dirlm moteris 
kartu su vyrais, jos dailių at
lieka atsakančiai. ,

Aitus moterys man |M«'ios 
pasakojo kaip jos dirlm ir kaip| 
jom* šitas tlnilms patinka, jos 
num su tokiu nuoširdumu pn- 
.-ak«j<>, kud tame negali Imti 
jokios klaidos.

\ i-am MM. KĮ vcinnie aš r»tl *|> 
laukf« irnna lauš d*rbavW«*. ku-1 
rami' dirtm rn<4crys Bet šitoj 
viduj galu tikrai aakyii ir ypa
čiai žiūrim*, knd jo* butų links-1 
iiuk ir tižgnnėdintiai u tas kredi- 
Ims priguli tiem* žiiiotiėmn, kurie Į 

[ veda kitų biznį.
liet kiekvienoj lietoj kurioj l.u-h 

vau alaii*ukę». viauumet raka, lu 
ko tui tiuk.luvo - ueiaip linktanaalj 
kuip aš imlėliau inuteri*. kuriu* | J 
dirbti dėl WiIm.ii 4š Co.

Jų g.'ri mirai ir enluzijuiaiaku- 
maa privertė mane įsigilinli ir tik
rai sužinoti ktsicl šitoje vietoje iš
ėmus iš visų jo* yra taip pilnai 
uhuganėdinę **vu dnrl»u.

Pirmučiausia tai aušinėjau, kad 
Ir trumpu laiku aš anžinujau 

I kodvi
poua* W liauna* turi geria uita ra- 

I putacij* tarpe *avn darbininkių. 
Ja* turi dideiv viltį jam* kaip* 
žmoguje. Ju* brangina jo geru
mų ir simpatija dėl jų.

Poną* VVilauoaa žinoma viena* 
negali tu atlikti ji* tari aav* de
legatu*. kurie jam padeda, bet 
takiu* ji* tiktai rraka, kurie už
jaučia kitiem* ir jaa supranta.

Jis radu vienų puikių ėekaitų 
merginų. ant kurias ji* uždėjo 
gana didelę ataakumvbę. padary
dama* jų vyresniąją vienos didelės 
plento*.

Aitą mergių* ant kiek num te- 
1 ko patirti yra tai rakta*, kuri* ati

F. P. BRADCHUL1S 
Lietuvis A dvokaus 

Attorney at La* 
to* W M suavi. <w. (Vark OL 
Kuom 4*7, Tet Centrai M* 

rwecaai>, ii-ijitom 
įTurio^ll.aur 4tm

SER6OITE SAVO AKIS.

-

f

II IR Nk 
4W(h Atrtror.

CkM tv*, UL 
Telrf 

Ctearo 3ii!

Mrs. B. PALUBINSKIENe 
ltvx.INTUI <>TA 

AkVtatZKKA 
rurlu |Mlyrtiu|i
•fano nutunki* 
ut* ui*nn« .Im* 
ttakilrta# KM»<c« 

Sutelkiu r<>. 
djkn K)<J*1 ii. AtrlLu-T

I f 
i
I

•5C

<

Kuomet tu ktfiL r.uo raivo* siutu- 
dėjimo kuomet rBid»* llejaai | kru 
v*, kuot.ici okatiM ai ai u vi ar ra
sot, tai tuomet yra lenkia a. kad 
reikia Jiivm akinu; Mano K metu 
patyrimas p ridina Jum* goriausi# 
|ra>U.rnjivkmų ut prir-tumi kaštu*

Liberty Land and Investment Co.
3301 S. Halsted St., iJiicago, UL

1
7<iiifiiit:i>tiim*!i!nHHminiinimmumuHiiiimi.ii:.-nniiiMnHn

Laikykite pinigus tvlrtMnc. išbandytame. valrtyblnianie 
EANKE ANT BRIDGEPORTOtaip Irmai aat iki tit* 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Keram Ina* aulr.kiamna dykai 

Kampa* >• Ina catv** 
S-Z>oa lubos viri 1-latt'o aptlakos 

Kambarį* 14. 14. 14. 17 Ir 11
Tėmyklta | maao piru*.

i » vai. ilryta Iki I 
MedHioj na* S vaL

CENTRAI MANUFACTURING DISTBICT

»

Btauaka*. 1414

Bnmka. 824 Migti

A STATI; 
BANK

1112 W. 35th STREET, CHICAGO, ILL
(3 Mokai ntM Hslatcd Si.)

KURIAME 80 VIENYTŲ VALSTIJŲ VALDETA 
LAIKO PINIGUS.

Turtas $$,OOO,OOO.oo

pritaria, 
atskirai 

sulinkti ki««k galinut 
pinigų

Virš

BANK

i
I

Avė. ir Kacrainento, ant kurių
būdavus didelį teatrų.

Kaa. nam* 33čio

Lovmnaaa, lot*Antanas

daro duria į linksmybę. Ji turi
nepaprastų y|*atybę; ji kasdien*
apžiūri ivo armijų 1.110 mote-
rių, ji studijuoja jų reikalu*, ji
ja* myli ir parade, jas ja myli
- I------•taiRH

Kiek ii Aait) tojų iito
rėtų tokių alaakamybų turėti kaipo 
1110 moterių ir jaa visa* uBaikyti 
Itaksmaa: bet šita nsitrrikė yra
užsiiuterraavua jų gerove ir žiuri
kad rvikaliugi dalykai moteriai*
batų auteikti ir tame randa di
džiausių linksmybę .kad ji gali jų
Imvį pagerinti.

Jai >r» laimi innlunu padėt! lt t< ir D t r
JI Jauftaat k*«4 d Irk* U t Ait** darbų ji
l'HMšdoda pri* rx«ln4t»u Ir palbika*
minime jv m«Hmo, ji gu'.i ja* U-
inuktnU ■HirrlkcanlMM Aiota.
MIšen kalbom, kad Jaa ratnylMu Ft«
liausiun ditbkua naminiam gyimtina.
k**d j«m didžiutMunl r>' rnindus Ame**
Ttk«.J Ir kad <n|»<tj taip pat pilirt. .. k
Eina fadiea kaip Ji pati viau4 Htiklma

»

»

i. t 
I l
f

AMERIKOS UL MOKYKLA

I B '•

Mokinama: an*IIMtoe ir lietuviš
ka* kalbų, rritmottkoa kny*vady> . 
lėa atoaor.rati.ma, typeariiln*. pirk- 
lyboa, loiauj. Suv. Valstijų taturij.a. 
ab«ln« Istorijų*, pooprofi;u. p,.:iu 
kinta akaaomuoa piliety«t<a. dailia- 
ra*yrt.a

Mokinimo valandos; ano 4 ryto Iki 
4 p* ptotv: vakare ano T:M Iki S:S«

Dargi s.
M) Nutaria |uidirbti vienų j Brighton Parke, 

-imtų dėžučių (Im»xs) delei 
įinkliuvii. Tų darbų up-iėmė 
atlikti P.. Skle.ki-, 
Atiburn Ate.

!•) Kuopų iit-totni 
kntl vieo- kuopom 
bte|lg-i» 
dauginu.- pinigų našlaičių 
pi'iegl.'itidiii. Virš minėta* 
l.liiii'iimt* paliktus kuopų nu- 
lialsavinmi.

!••) Nutarta |iadirbti du 
šimtu kvitų knygučių kolekto
riams, kurie rink* uukn« iuiš- 
luiėių pri.-L'laiidat. nes kainas, 
aukojęs našlaičių priegiaudai 
nenutilau t ienų dolierį, gims 
kvitų, o untra dali* kvitus |>a- 
lika kolektoriui dvi vedimu 
tvarko*.

Petras HilrtM, 2 pagyveni 
mu ant OThipplr gatvė* ir 62- 
ros.

Jonas Grigaliūnas, 2 lotu* 
Biighton Parke.

Viktoras Barta, lot* Brigh- 
ton Parke.

Kas. Vienskaitu, 4-jų pagy- 
vrninių inertinį namų ant Wood 
gatvė*1 ir H3-ėi<a>, taipgi ant 
45 to Pln<v. (Apg.)

rėjo pykti insUiojc, .'Kl <L 
kov<>«. Susirinkimą* ta|xi 
|..'rk<-ltM» i wre.ii), '.ti <1. kovo, 
i. m.. kadangi kovo .*>0 <i. nt- 
Filius l.ahd. Rųjuogos Centro 
koncertus.

| šį vakar* yra kviečiamu* 
vin* k n uotu*.

DR. J. KULIS

MOTERIS.
NUEUNKf PLAUKAI 

DIDELES VERTES.
t-ri*t«akll* aavo BuM.aku.-lU 

e* Sarvai iu*

Jacob L Genhansvit, 
871 B. 170th St, 
New York, 14. Y. Nora nebuvo pavojau*, vienok daug 

jojo laikyti aavo pinigui ant knygutės 
Mat labai nessagitise virtose. Tuomi trotjje 
pavojuje prarasti pinigu*.

KABI PASIBAIGĖ
Pradekite dėti arba perkelkite aavo pinigu* j *14 VISUT AI 

SAUGIA VALSTIBINf BANKA- Moka 3 pm. Pinigui (sa 
mg) išmoka ant

pstaniavim* Ar

A4«i Aaliat.
raMdveniiman Mina yauooa mMb 

drl tapk n tntHrrHj durbtntnkiŲ yra tik* 
ral vir«4» lt KVMjiaumų dalykų k^ a* 
rnti ku«K»«rl Itiulęk

Jn* |MM. Jm» I»»d4i tl liktai
dauatau valinknmina n»<»4©fia kuriu* 
| | <* .llth.l

IMikrųjįj nr-ra *<*rrmiu durbo li
nam pasaulyj.

Ar tai ncnuoHabu. kad an*»r Ckl- 
racn* nrRAnUaf l|uj kaine* landi'*. 
III* moteliu ditrhmmkiu. kutu*- )ta 
Irimai iitmiCMndinr rasi i* t a na nu* u* ir 
darbu tr dargi nieki9 prie k«* lai uug- 
Mranm

Taa kuttta >Ta VAtM* Att*n metilui:* 
jo» to reikalauja, kud Joa kuly pilnai 
uK<i«Mnrdinc mv« darbu, kad juotni 
mierenuadu* ir būt v Lnk»*n«>a ir na
tai *ita mutrriik** kuri pilnai atjau* 
<l.t Jan ir kiekbimaui reikale >ra ja* 
pirm ui in/* racclha

Be abapmet junti bua labai tnierr* 
tat n «M autinotl apie ja paiMu. netik u* 
W« Jua adrbun Alai >r* truuij*ae jue 
apr*>> man

Ji |*ahke naAladr kmių metu
Ji ravo dera mokat# naMaidtv na

me M era viję J
A t valiai e j A* ne r ik# Upktkrio tu**. 

1»IY — ant aave SFrmttree
JI ulmdirtso dtMMia ^okiniuit f ekiu 

tautlAkun Rokio» C*»b«•*>!. Kuond ji 
dirbo tuo pa^iu ieltari ntokiatn# Aiva 
Aallen kalbele

Ateiviai ntenaaUejta < Atrajoja ja

P-li E. G. MAUK
PIANO MOKYTOJA

4515 So. Wood St.
i»4M»U l<< ijflB *41 
uu paKnl -uiartj.

•VEMTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAI AI: 

8heboypJi. Wii.

Pirm. A. Grrboa, 1117 Kentu- 
cky. Avr.

Vicr-pirm. J. 
Ncn York A iv.

Unil. A. 
Avr.

2 itaM. B. 
rior Avr. .

Ifalininkua 
tta. Il-U M.

Or*. 1UL

Sapiega. 17 Ii Įtapo-

T. Grigaliaus*. 1437

numuši*! ihuusu įri'jtm gsicšgoje

1
NEMOKĖK PINIGUS BERŪKAU)

Mos* knatavš—ries* ii dldMsutB CTri<MR> 
Paniuodarar ui tamiaani* kam*, knr kitur taip *kg*nM 

MMiurii* taiiksuiv diakuoti ir ofi** dartauM yni naajna- 
•ioa niadm. UAlaikom įmuktu* taikrodfeu*. fiadua, Mrubi- 
nia* ir dei«aatiniu*; grunsfoBO* lieta vilkai* rAmnlai* ir 
ktmerrtint* grrianaių, artutmik* naiku ir proAifc* iHir- 
byafi*. Balalaikų, gitarų ir mnaikų. MA* * Hikta. Dip



Mlaillenl* Kovas 22 d., 1919

Lietuviai Amerikoje. LETUVip KAREIVIŲ 
VADOVĖLIS.

....  . ....................................................................................................... ..
80. 0MAHA, NEBR. 'buvo inrinktate Ad. Stankute.I 

---------------- Po kuikurių klaurimų aekė di- 
Lietuvių susirinkimas; majo- rvkvijm* raportai-ii* 19IK metų 
ras skaito lietuvių rezoliucijų, veikimu. I'abirodė, kad im i 

Nuo to laiko, kada į munų IBIS metu- inplaukų turėjo ii 
kolonijų atvyko klebonauti kor|mracija $73,749.40. Italą* 
gerh. kum J. Oledmavičiun. * Kate in 1917 m. $242.Sl). Vino 
vieton lietuviai pradėjo ener- $7X992J0. l ž tuvorų išmokė- 
gingiau darbuoties. nes turi j ta $63,728.46. ’hrbininkanite 
kas jiems vadovauja, pat* vei-' ir kitokiem* reikalams — 
kia ir neveikiančiu* prie vei- $(>,-"i45.5H. | krautuvę nupirk-1

J^imo žadina. 'ta: ledo mašina — $1575.00,
* Pasidarbavimu kum J. O-'ice bos menai — $850.00, tro- 

tiecliiiavičiaute ir vietos Tautai* kas - automobiliu* — $960.0u
Fondo skyriaus kovo 9 d. bt; -1 Vi‘» išmokėta $73.639.<»3. Siu
vo teušauktai- dideli* lietuviu ko yru už $32411192. Ant kny-i 
susi rink ima*, kuriame *s.|mi gučių išaluota pas M-rininku*l 
priimta* proU**tan prieš į*iver-■ $2.4<M.3!>. Krautuvė* ruknuditii 
tusiu* Lietuvon žemėn len- $4.624.50.' Balanda* Adm. iri 
kus ir ru*ų ta-i vokiečiu hol-jbankoj $418.15. Vi*o krau-l 
ševikun. Per laikraščius buvo tuvė turi vertei* $10,765.96. 
kviesto* teUteirinkiman viso* Aėrininkų - skolininkų yra 
draugijos. 1* skirtumo paiiu-$301.15. Depositorių pinigų 
rų, todėl, atėjus to* dieno- jin- -u<l<-fų, kurie knygutes turi iš
skirtai valiinditi, žmonių pri-'.-iėmę ir kitokio* bilo- nemo- | 
sirinko julnn svetainė. Sv<- 
tainė.- *<-enn iiuvo piulnliinhi

$ Anieriko* ir Lietuvos vėlini < 
mis. Krenų šamuose stovėjo 128 
mergiiilė-

^menkos vėliavmkita Lietuvos. 1919 m..
ka* dari- malonų įspūdį. 

Prasidėjus programai.
supintu

Tų*ų

Uiti t H Iu JIiiI llhhl

ketos, atėmus iš viršminėto-l 
-iiiiio-, krautuvė v.-rlii $7.489.- 
!Hi. Hėriiiinkų lietuvių yra 

ru*!) 4n. \ Iii*. A|
viena up-tiplit A iii parduota 332 šėrai įh. $11). 

|1 Niu-io Hmm buvo
1 veriu* $22.56. Ra|M>rtu* di- 

vi- ■ r.-kcijote priimta*. Pinuinin-Į 
supintu nesenai su*ilvėn-M ka*. raštininką*, iždininkas it j 
saažų vaikų cltora*, jmi vado- adiiiini*tratoriu* yra |w botai 
vyste p-nios Olechnaviėienė*, ‘*ni*. Krautuvė apdrau*ta ant 
atgiedojo Ainerikoe ir Lietu- '6000 dol. 
vos himnu*. Po to vakaru ve- 
džjas perstatė kalbėti miesto rinkimą* trinu- metams.

v ------------- * *
jas jam ant
j| pasveikino rankų plojimu.' palieka kandidatais. Pasieni 
Savo kalboje majoras nupiešė, išrinkta rrxixijos komisija ii: 
Knsapinę karę su viaomis jos*J. Damoėevičio, A. Ntareviėio 

r baiaeaybėfuis, kiek ji gyvas-'ir J. Jndionok. Nutarta di-
* 4ig *M"šė, kad nngnlėti au-'rekrijai užmokėti už darbavi- 

tofcratiją Ar patini yfi pasaulį ma*i per metu*. Išmokėti 4 
dsamkratašku. Pnožrai aakėjnuoa. tiems, kurie tari padėję

* p* teatja I 
” *4*0, tari

Visoje tavo kalboje inajot:i< 
rodė lietuviams didelį prielau-

Pabaigus jam kalbėti. iaej>< 
m prakalba kun. (Kerbiuvi 
eina, kuria įspūdingai papani 
Rojo kaip karės audra Iietu-

Pankui nekė 3 direktorių

■Mjorų, Ed. E. Smith’ų. Wė-Į rinkti: I). Rimka, A. Skodiin 
aceaoa, publikų ir A. Podiukaa. Sekanti tryn

4 i
ir ki$tU|Ae ndĮlit1- pavesta direkcijai. Paskui *e-

1 H Ii į Į—l,Ml»r;.7kė nauji užmanymai. Įnešta 
j Lietuva ir kito*, iš šėriaiakų, kad korporacija 

turi įsigyti savo namą. Kilo 
klausima* kaip ir kokiu budu. 
Nutarta išpirkti senu* šėru*. 

ia- 
km-poruotas aat SUOU dol. Iš
purdavus visus Šerus, užrekor- 
duoti aukštesaiu* šėrus ir ia- 
korporuoti aat dijeils au- 
aras. Nutarta greita laiku tai 
- -a_t- Mt A* 1 *- f -• VyVUKl. iMfMMHai MrAKO 
daugiau pirkti Mrų. Apsvar- 
*čiu« kitu* reikalu.*, vedėjas 
uždarant susirinkimą padėko
jo visiem* ui gražų ir pavyz
dingų užsilaikymą. Nusirin- 
kinias uždarytas 11:15 vai. 
vakare.

Direkcijų* sekr.,
P. M. Valuckaa.

būti p- 
rala tiiyaaiaiair ir ginti Lie
tuvą kas kuo gali: kas auko- 
nia, kas darbu. Ragino taip- 
ti Bnati partijimos ginču*, <• 

r Uvieao stoti ir ginti Lietuvos 
laisvę.

Pabaigę* kalbėti pranešė, 
kad majoras prrhkaity* |iagii- 
■ŽBtą No. Ouudio* lietuvių re- 
aoliuciją, protestuojančią prieš 
įsakų bėį bolševikų įsiveržimą 

_ Lietuvon, kuri bu* |m*ių*1a 
5Suv. Vai. prezidentui Pary 

ą žiun ir kopijo* IVurliinglotiaii 
Majorate perskaitė rezoliucijų;! 
visi susirinkusieji ją pri.inč. •

Pankui buvo rinkimą* aukų 
tdetnvos laisvė* reikalam- 
Aukas kun. Olechnaviėhii pa- 
dėjo rinkti pat* majoru-. Su. 
aukota 160 dol.

I'žhaigiant susirinkimų vai
kų choras sudainavo Ameriko* 
tr Lietuvos himnus. Žnmne- 
nkirstėsi pilni gerų įspūdžių.

. CICRRO. ILL.

Vyčių extr» mlriąldaM.
L Vyčių 14-ton kuofan* u*-- 

(uipriitelun runiriiikiiiitite atri
bute riibutoje, kovo 22 d., va
kari*. hv. Antano |atr. avėtai-1 
pėje. Yru ii<-uti<lėiiotirių reika
lų. Nuriiii bei narė* niukmėr 
m-tbutimii atnilaukytL 

Valdyba.

AŪtoįrromoT

4

Ačių Dievui, jau sulaukėm 
lietutį kunigą, A. Jiinušą, ku- 
ij .vyskupas |aukyrė Akruoo 
lietuviam* už klelMiuą.Nwlė|io- 
je. 15. d. kovo, laike pirmus 
|iamaldus. Posakė gražų |ui 
mokslą. laietuviam* laimi pa
tiko ir visi džiaugiasi gavę 
gerą kunigą. Duok Dieve svei
katas naujam klebonui dar- 
bnottan ir au jo p*plh* tiki

titIS liintriiktoriun imi.. 
I*ui ]iaai; kinu ' ki K-nų j’- 
dėjimų, ir pats jį inpdd 
duiMlaiiui.'- |Hivyxdj. Iimirm. 
toriui* nrprivalo ilgai mokin
ti kareiviui- tų imrių judėji
mų, bei taukiai mainyti, kml 
laviuiman nr|Ni><idarytų nuo 
Indu*. I.ai|n«iiiai)< imtnikto- 
riun išnokina kareiviui* vinų 
judėjimų taip, knd ji*- ntli- 
ka tikrai ir vienodai.

Kad darban iirnkiiuim* eitų 
te|Mirėinu. teilpm-.-ni kareiviai 
tini Imti jmnkirti j n|>*-«-ij • 
liun buri lite, kuriuuee ant jų 
yra atkreipiama didrnuė a 
t yda.

I^U'IUlUKtl Ur ŠlhllHCH.

Prndiniani Invininmi nkaitliu* 
nmijokų turi Imti nedaugiau 
knip tiv- nrlui keturi, ir ji<- 
turi Imu mironimti j Imi iii- 
vienoje eilėje.

A u rn m į‘u;n ijii.

Aly DA Kulny- Inu 
nnt ton pačiute linijon i. 
j*-.
aut kiek ta» galima. Kojon 
inkreiptm- į naiite taip kad ju 
teįdarytų kaiiipai* in 45 lai|»- 
uių. Keliai tu-rųn. be įtem
pimo. Kulnyr lygio, ir iru 
pūtį Į«at raukto* atgal. Kū
nai* tieaui*. Krūtim- |iakelta 
ir iėteuipta. Pit'-iai vienoje 
lygmaliijtt ir tvieriųa tiedu 
kurtį. Daiva laikomu tieeiai. 
Aky. pri-kyiu Vinan 
lygiai turi ilaėfiu aut

liuli 
nivo 

nrlm gretų vienu kitos

ADVOKATAS
|ll«a*a ••
• r -• ’ • ’<••••'
U * < a - ilU ’

šnnitMbrta 4W 
'•ntmi Ub

t V»r --.net* 
si

T«r4e fft
•u w. kav •• «.

,i;j įtrauk*i*
s

ORIDGIS_
T

UŽDEGIMAS AKLOSIOS 
SAUNOS

\ istvii 'iioin 
iau<>.<M' opcr.nrij 
no* ir akmenų 
«<<>« tii< iju unt 1 
išvengti. Tai 
nu *|H-«-ij:dista

D--I jusli lata' 
laikyt į lidurius 
laukit i.nd Ii- 
m-* (uu-kui turėteil* -mikli ! 
tara rliirarga d< I o|n*n»< 
ir jum turėsite m >k< h dideliu 
piningus.

Ar-gi negeriuu ap*isaim**ii. 
savo taiku uu<< iizdi-ginni n!:l<-- 
žarnos, ka galiuui j ailiuyt >;■ 
I i b-mrvn budi-

Yra darislyti ir išiuegi> ti 
vaistai, kurie a|>-aligojauu*> t i

f

L-*

Stk’aines vietoje daktaro, 
su k.-litėjimu ančių >tel

I nešvarmim krut<j<. ir vidinio. 
T..* *n).tnin>-r

iiik-taiH-iu* žtuoi 
žim. jiem* .Veji., 
ir g.-ra ii|m.

.l'-igu is-ntc
11.tingu gyvenimu 
knd jtiju organu >na* veiktu i> 
gulariškai. tai imkit.- sakini 
ii.-s l'AKTOLA. karka* i.-i/da

. kraują ir viduriu*.
PAIITOI.A gavo aukso m*1-

Inlius visasvietine*.- įuii-.mI.. .<*. 
Yra parduodu iii..* dėžutė---

Į|mi 1.1X1 iiž 6 d< žute* $5.<kl.

DYKAI

kulius 
k«'jų-

Ila-MIAI —*kN*kvHiiu> 
via au kaire koja | 
žingsnį į kairę. Dešinėj! k**- 
j* palieka ant vietos. Itan 
ka* i-iii leda užpakalyje, sii 
kairė ranku laikytlamus de
šinę. Pozicijoje ‘'KARIAI*' 
negalima kalliėli, Im-1 gidi- 
nui ant vietos judiutis.

IJuo-SAI — yra ta |mti pozici
ja ką "K ARI A I*' su tuo akt- 
rtuiuu. kad galima kalbėti, 
rūkyti pasitaisyti ir judėti, 
bet iM-galium riti ii viHų.

Baro-DON — dešinę kojų pa
dėk fi coliai tiesiog atguL 
Kairįjį kelį trujaiti suh-tik. 
Ituiikan sudėk pnkyje vidu
ryje kum*. Ku kairė runi:a 
laikyk tiesinę tai|i. kad kai
rės rankom nykštys Imti) 
tarp*- nykščio ir smiliu pira
to dešinė* raukote, Užlaikyki 
tylumų ir poziriju* |ia*tuvu- 
uių.

Airi* Htiittrti .h Iki K Kiru.

■ kurni* 
|hi<ImI*<;

•Vlbjbfi ««« •-X •!»•» )k4*«i»aaai*
don NEN. | įmuk galvų i 
di’teinę ir žiūrėk f akių linijų 
kareivių |a> *l*-im*'-».

Aky* kai-REN — aut kmiiun- 
<ka> REN. — atlik tų puti, 
tiktai kairėn purėm

Pre-KVN ant kmiuiudon 
KYN. — galvų ir aki* |mruk 
prekyu.

1‘ufii uliimui.

DešNLN — nnt kouuiinlo- 
NKN — juikeik kairės kojon 
kulnį ir d**MW*a kojos pitš- 
tua. Pasisuk į ih*Aiu<* am de
šinėse* kulnim nu | Migeli m 
kairėn kojon pirštų. Pridėk 
kairę kojų prie dešines.

Kai-KEN — ant komandos 
B£N — apniauk j kairę ant

ALKI. MASALSKIS
<lB*IM>TUt's

I»»• <T» |
- - V ta*

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA
I .•«*< « I M4tv lia tk Ii > i «
IT l*«« .'.mi Huc ttJ.auru II lh 

, ‘ • •• • • " 
t <t>KM t“ • -*»•• ' . hllti nkų
Kimius n nuviltas 
1,390.000.00 
ku'IIM b*ii ttunkiia y r., nutkri 
La< aut tvirti* fiti*h» |Mmw 
tu lunko lt irt m- >mu •;« eta 
i • • • ’ ♦ *• • r tr »« n

.nUndai jh. P»v4ų.
lt •» V kl 4*1 H k

|ili >. 4.4b*. t te a..
Pi. M. Vtat mtMta % BB >|*rw.. 
4nbn i l***-dteuuji-. 

ktaM-l*r-r. tr ka k rio*.

UNIVERSAL
STATĖ BANK
3252 S. HALSTED ST.

<«als (latrusu. 411.

X- 
:
i I II•

Dr A K RUTKAUSKėr 
r»<Ou McKialkS k't- 

UYltel uuv
»♦»! «.M.lk W teMVH Jk»K-teT — 

llr,;u. W. *1-1*. ***•••

P J 0 REILLY A 
A. N MASULIS.

Ill.lt. — l-.-l MI —
— |%M l< X%t I 

g? kopti griaAMMK b«l 
kirv liiflMt Tikiu W

Ar nw«ir
Uw
B- ..(J .• 1 ą.^f’i V .11 • |

M.- t'kr itKiifH** inrtuUtett* mrfcU • »*.•

muininiimiiimumiuminmraumim* 
RteUS *M M AsMaM Ti« CmeMn 

TMefr-naa HmiluIm t M* 

DR. k A. ROTH, 
Ptyari* t* *Mr*tYgM

♦ !>«•• įjaliaiaa Mol«rU« ». VyrtMtų 
Valkų Tr kirų cLrIlgy

>fiac» m< Hp RataHd t 
Tflal-BM l*ro*a» b«$B 

VAlJkNlKYf 14—. y t po
1 pietų •—» rak Nr4* Dinia 8 !t 4

I

JVIĮ'II boritv

<e*«l$inja«, <*telruru*». 
\ktt 4-ti* 

Ntl. II*U$4M| n|..
Mu44. Unfkkui 
mikAl

K r>ią; L > 
Tcl « l»ai <34?

?--------------------------------- r
'Dr. M.Stupnicki

91‘iP 3-. Morgui- “ireal
rmicsoo, tuuuoia
Irlrivaate Tari* M:t

» ;<»» « ųi ii i’ ry’e,
r:»?u ik: » **»

t *» B V' B takira
• t |»< 
•n ui

!

*

I v Vai«;u Di'ultalll**. I.ad gOllBU 
Nina uiaiaa t<»*w nkllraui >r* KATo. 
Nl«*. Tinka h u<* i a». Miutgųtnua
NU\.f Akinu*.«, •• Iub ra-lAki*. kud rfl-

> kut |Mi4H<-giBtl Vienų. Tarduodn Hi-i
, |t*B viBtiB *pti«-k«>rtu*

■ >. u...g „

PADIDINI

i

graži ir iiaiuliugi: dovana vi
siems kas tik atsiims orderi *u 
pinigus ir .-u šituo imgarsiiii- 
mii.

laiišku* ir p tgii* siuiiskiie 
šiiu> adresu:

APTRKA PART08A, 
100 Scoond Ava.,

• New York. N. Y. Dep. L. 4.
<t»»

MOTERIŲ IŠMINTIS.

Ekonomišku moteris -kaito 
luikrušėiu* knip sutaupyti pi
nigus. .los skaito |wtgarsiii- 
mus. jo- stminuojn. kurie y ni 
geresni įlalykai ir kurie jai 

. rrikalingiMU-i d*-l ateities, o 

. fMuAui perka. Daugumu iš 
musų kostuiiH-rių ir mums «lė- 
kiugi už pa*** i Muilini*, 
ti-ljrft laikraščinoar 
j i.-uis proga 
impraktai išdirbiniais 
Aiite-ricuu Elirir of lliit.-r 
Wine. Aitą* raistas m-turi 
sau ly guti* iidi laiiio <|.-l užkie
tėjusių vidurių, blogo <-|M-tito, 

•gal v o» skaudėjimo, n>-mi*-goj:- 
lino if m-n'išl.uuMi ir kitu* vi- 
idurių ligos, .liu* galite gauti;
visose vuitetiiiyrios*'. K.. >.i 
tn|Mi kiškutį įsikelta, nes kitaip 
... butų buię » ..in... užlaikyti 
jo ritteic-. <• taksui yri* labai 
iiugšti. l-ab. gers* vaiteli.-, 
mi Triitvr I. au*-nt. • mm i* 
iiiiuitiniui. m ut.ilgi jo*, i-teisi! 

ikimų ir tt. .!•• kaina tn pati., 
įlinkite tikiu. T iiM-rs vaisiu-!' 
.losi-pii Trim (’oiupmiy, 1X!3 
1343 S*. A ridami Avė.. (In 
eag<», IU- • (Apg.»j

Reikalinga keletas vyrų, ku
1 rie yra apsipašinę su Įmonė 

mis ir turi daug pažįstamų, vi- 
■i galės padvigubint savo algą 
nepertraukus savo dabartinio 
užsiėmimo. Darbas lengvas, 
pelningas ir ant visados. Klau 
skite platesnių paaiškinimų 
pas:

LIBERTY LAND & INVEJBT
MENT 00., *

3301 Soulh Halsted Street, 
Chicago, UI.

iiiiuuuimmiuimutuniimiuimiuitnii
___________________________

1

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS III < HIKl KG.Ut 1:11 n.. A-aiteteii a* 

llHm.- lifo.n :tu
rirteto offlcr w. iMk m.

Rrrklmųa um w. mu. m 
rww n u .r i mm

MUiUIIMUIMUMHHI'ltlMtHNUUIIKU-

-

I
£
i

TtoL l>ror«r »•«!

Dr. C. Z. Veztlii 
uinrn dcttvt.ui 

TaU»4~: im • ryta IM • *bR
N*^«ilom«s r*K«l aularm*

4911 40. D AVĖSI*

Dr. G. M. GLASER
iVakl.kuole tT n.otat 

oru*. SIU Na. Mutim tfu 
Irflr A2-rx> CMcmc*. IU.

JAUSTAS 
klolrriAkų. Vyrautų. uip<i cAr*> 

aiAki lirų.
<»KISU VAUAN'|MW. Nuo » ryt* 
IKI 14. nuo 12 iki X pu plot, nuo t 

iki I vaUndal vakar*.
Nod'h<»«nia nuu I Iki 2 >• put.

Teiofoaa* Tarfe MY

*

J

ATVIJAI.

i ,

l

I

l-ateMtuu »*<> muters *tanl*jvu» 
Kaiuktm-n.«, t.'-iui* VitnaiO. lim. 

. uir u lurl>ut. t ,4i,u.U T.iua*uu*kl»- 
». J, UvMtavu «u Jutau TtemMaus- 
ku Ir UsivstC t: uirtte tucrsallr Su- 

JI kulka liktai IMavttkai. 
rra te-MuUalo u*ia Ir laiba. Taa r; raa 
UteLI.U.U tirta duuflkr-pi įritate, kai. 
ka UrlurkUul. laurukai Ir kirk tlUi 
aniriukal. Hr<a larapljaa MtM-tsuli ' 
Kate f.jnri trtau,(al ipi« Juoa *au« 
fMM.

Ant-nua KalukM*.
kili »u Knvi Arr.. C*k>ca<o, III.

I

kurie 
dundant 

-u»i|Mirinti ne-
Trin-t

KSTBgl
(*MfBI«|tJ<H|>l i B bei pigiai IMUJMB mu- 

iiiu» m/iuu nnt trijų rialų p*, pmupa 
kMtn tauri IUL Tr Iczurtla pardathufs. p« a 
»n«'in«nhNB turi H* cit imki ant uk«a 

| grutei la'ku.
a F-

:3I U’ Sitis Tl t Ufragu. Iii
Atil pliusų lubų.

k tvatima. aiiatn h<*l; 5 ir • 
111 I lUt*«1«a« n»bM |%* oe |H| 

AUUouki- 
aaviuinky

a U turh«Mti y . Cka agu, |||.

l*At->i«lia MLa irtjn p«£> K ainui tuun* 
4.«» tMBtrtaa au tf kAU. «l«*ktrM. «u«u4j 
•t* ini* ir Mi nia purMrikuiiiMin, ti « 

rcftdiU l’Drč.• arriiaiu iS.IVutin
< >>r a i*r .n u !.<«< fti.nn.ita j i
<!*h tnt.iuk' jiii.ti Ai<4>uu* t« pa-

\ <«i -a 4k « i-^
IMI X HaJrtcd M., <*fei aa «. III.

VYRUK V DRAPANŲ 
BARGEKAS

Nteulamtediteltei. d»rytl *nl ui- 
Mkyrnu Kutai tr oiorkoUl, w. 
(•m buu |34 Iki |J». 4«U«r l»*r* 
a>du<xu po 114. ir •».

Naujai daryli gatavi buo Si4 
iki IS- Biutai ir oT«rkot*i. mbo 
ST 44 iki SU.

i jiRaa $*amM tssksetamO luUšuJv 
|s*Wta*4ų o v or k <4 ų.

V b*I HPstj * atloti r t.ta* Ir 
o^tcaoUU »*rt« • nuo 9S» iki 

lh.1 ur 9' it *a*i >.« •| ... 
aiulai i b« Ji •• k« |e .J4. 
l«'>o tr k c porai.

Ain.tK.%
te takarala.

8. GORDON,
im ■. Halrt.4 M , l«uca«<>.

Va

fM I •i

I:
fir. A. R. Blune^al fi. 0. 

*<H k*^erMju.nn'»» 
FteteteZUnaa O;k>;

■ ui-uju' Lti * tl r>w i*
• teįihar* IWter.li » Iki II

tiktui pUteūtit. Padaryk L«nt 
įh? in 45 l.iii'-nių.

A|el.l.\'K nnt komaii'lote 
LINK d*--i> >-n kojote k«.j4 
pirMj |«rl*k uz|*.-ikntj mu' 
•laug vienų |mdų ir trupiai;, 
j kairę kait'-afo kojon, n* 
nauNydamat* kairėn kojon jm 
aicijor. A|eiM|k aplink į 
<Min* ant kairėm* lUljiA*

NAMAS PARDUODAMAS

I* Anl iluiinkt/tuiv: ttiurmt*. 1
fl««tan ir ImbmmUUil yrn rlrktra. ga« 
saa. Vmiuj*; tįsi /<«•«•>tfiat »uf>K U«u* 

| Jub wim<Im9 IU«d«Ub4 geroje kietoje: 
O .’ lUngunll •<, VUU »rtl ••

I K ig.inp V••eiiiialy «>•• Ir |*r»4.n» ti»v« 
j I . I4k!uli JblamiMrlt* pM4 kn*.

TruAntur Mia^kaukti Aftuo a<ti«»«i 
Ptamaluva* lbanl<>.

i C43S >m. R«ack«aell M.. Chhago. Iii. j
1

iin'UMiiiiiitmiM

ERNEST WE1NER
DKY OOODS

1100 W. 47th kamp. Wood Sta
Mete 1a.4ii.il rttesnpte*

Katvaraaia ir teukai««aa
n.<1«llteiste e*teinu*n.. gaunami.

Vlrckla roalMUoltel. i-.li.uite drat-u
IMU. U

**41 * AAiaaO S»». M m
TteUfrOtete r»z<» «»• t

<

1

j

1a.4ii.il


vie-

Plėšikai is krautuves regi*-; Kitaip neapsimokėtų užlaikyti

i

♦
IA n»WN OF LAKE."i

Valdyba.

I* BRIGHTON PAIKO.

IA T<»WX oF LAKE.

J. V.

U NORTH 8IDK8.
r|( KRo. ILL.

Viena moteris nužudyta; 
na* plėšiką'; paimtas

GRŪMOJA 31—45 METŲ 
BLAKKRIAMB.

ATYDA WE8T88IDIE- 
6IAM8.

i ..i. ve savo reikalavimas 
darbdaviams.

"(lert-iai.iirji! 
iiois uinžn

KOVA POLICIJOS SU 
PLĖŠIKAIS.

-ii'tojo 
krautu 
krautu 
Įiakclti

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

»

» | OaHey »w.

*

Šeštadieni5, Kovas 22 d., K 
iivna Švedienė. Dv-.raeijn 

Sekmadienis. Kovas 23 i 
Viktorina*. Ed-lval-L

Pirmadienis, Kovas 24 <1 
Simeoną kuu. Mitina-.

l'žvukar vakare šiuiu 
ii nė j Wih«s|o dalyj |H>lirij:i Ii1 
iai didvyriškai atliko lnii-ių 
kovą 'ii aill-imol-iliiuai- pi- i 
knis. Pasekmėje pašauti— vie 
ims civilis ir viena- |mli--m<, 
tins; viena itioleri- tulžu-lytu 
ir viena- plėšikas Įia-aiila- ir 
suimtas. Kili Iry- plėšikai 
|Msprud<i. liet |M>li«*ija tiki-i 
jn««* nutverti.

Kova prasidėjo užpuolus 
krautuvę.

Keliui jauni plėšikai pava 
karėje su niiloiiiobiliu 
ties Gis-rge A. tiliuer 
ve. Iš jų trys i nėjo 
vėn ir 
rankas 
ninkei

Tiki 
<lar ir 
Mary Mahonev. Jai nieku ne
daryta. Jinai stovėjo ir tė- 
niijo.-i j visą |ilėšikų veikimą.

Iš jų trys 
tuojau- lii-|*'- 
|Kiėiuiu tiiiuer ir diirbi 
llelell Kramer.
Ilietll krautuvėje buvo 
vienn kostumerė. M r'.

terio paėmė f|.*Ji ir išln-go.

Vutadyte aoteria.
(iauer akimirkoj pagrAJu'- 

revolverį ir <lanu vyties. Tesi 
pasisuko detektivas Meilui-. Ir 
tas prisidėjo |»rie Gmutito. I 
valiuojančius |J<-šiku. imta 
šaudyti. Plėšikui at-iikė šsiii- 
įlymnis.

(iaucr’ui kulipkn imži-idė 
kojų. Tuo tnrpu Mrs. Mabom-v 
išėjo iš krautuvės ir ėjo j pa
salinę vaistinę. Tm- buvo šau-' 
dyrmosi metu. Suklydusi ku- 
lipka perskrmlė moten-i kru- 
tiuę ir ta krito aegvva.

Gaurr išpradžių buvo nuvež
tas ligoninėn, gi paskui iš te« 

|io num. r_t«i tVaveland

Mėžikų pjuti*.

Plėšikai automobilių buvo 
pasivogę nuo Reuhm Krover. 
2146 Davton gat. Krover tuo
jau* apie tų prnnešė policijai. 
jatHakydnmn- automobilini— 
numerj >r i^vahulą.

Su pavogtu automobiliu 
piktadariui pirmiausia užpuo
lė Morris Alls-rt kruni ii vėle. 
M" N. Iloytie ate. Paėmė $.**1. 
Parkui apiplėšė Frankų < »rt 
lies*. Paėmė p,, to jie iiž 
puolė Gauer krautuvę.

Po tos krautuvė- jie dar a 
piplėšė vienu -aliuiių ir pi—u 
ko i šiaurvakarine miesto dn 
ii-

Plėšikas paiuutas ir svimtas.

Kllolliet \\ e»l (‘liieagos Įsi 
lieijo- limo ridėti pranešta apie 
Klevelio nilloiiiobili:ii|. puvo 
girną ir apie šaudymus apiplė 
šti- Guiiero krautuvę, trys |m- 
licmonai sėdo policijos mito- j 
inol-iliiiii ir |ui'ileido medžioti 
piktadarių. Jiems buvo žino
mas (uivogto nutoiiioliilini— 
numeris.

Apie Hl.’tm vakare pulirmo- i 
imu su šviesomis susekė lira-

šeštadienis Kova* 22 d., 191D

DUONKEPIAI SUJUDO 
CITICACOTF

li^i 7 it pn-e. t.il;iii.|<>-.
Pnimikinli vi-o-e kepykb»< 

. dulkini Ilk t: tnol iniii-.

i Kepyklų savininkui nu-te 
Liuli IttkiiKt darbininkų rei 

I kalnvimii. -l—-m nen|s-i'in už 
muke-li- f-t kaip l-titii guli 
imi ap--ili kepti !*•*<• I--* diirlin 
tmkhiuis.

Ne» šiiindie kepyklose -vnr- 
įtinusieji dm Imi n t liekami |mi 
pi—uuiiiak-'--. Ank'ti rytino, 
•'■iai- šiltu, šviežiu dinma ii py 
rat-ai-'ii-i pristatomi i krantu 
ve'.

iii l.'immel naktimis neimlu 
darini. tuomet rytmečiais n<- 
butų šviežiu, duotu—. net kit
ko. Vi-u-um-nė Imlu luitui ne 
imienkinta.

Be tu. didžiulėse kepyklose 
darbas būtinai turi eiti dieno
mis ir naktimis Im sustojimo.

tų reikalingų įstaigų.

Cbiragoje yra apie l.4mi oi- 
gnniitiiolų diionke|Hij ir dnit 
ginu 1.IMMI iii-organizimtų. Pn 
roję čia duono.' pagaminama 
apie pii-nntio milijono ke|inlti- 
ky-. . . I

Kepyklų savininkai nieko 
nedaro iš algų padidinimo dnr-' 
bininknnis hslel. m-s tuomet 
jie bra-ięinu i-ar-hiviiiėlii -lu-i- 
IUI.

Dm-ukep'miii' šiandie moka-į 
Ina įsi $29 savaitėje.

Cliieagos a|iskrit'io fetleralis 
prokuroras (lyne skelbiu, jog 
išimųjų busianti pradėtu kovu 
prieš spikerius 31 - 45 metų 
amžinus, kurie |M-mini turėjo 
n '.'irtrimties. Imt neuž-iregis- 
liuva.

Prokuroru' tvirtinu, jog 
kiekvienus sltlkeris nepraši- 
lenks su liutisme.

Staiga vienas plėšikas Įšo
ko iš automobilini!' ir bėgti. 
\ iena- |H>ii,-miimt» luippm 
'pni'telėjo iš savo ailtlHnobi 
liaus ir šaudant vyties. I’lė 

I šika- al-iikė šnu-ly uuii». Pa 
guliau' nuo |s*liemon<i šuviu 
udrilsi. 1‘nšaulii jam koja.

Paimta ji- kalėjimo ligmi 
ii-ii. Pusinsli* e»ų- |*» metų 
• l->—plt lie Nl.Ttlll-*. U • si
llunm gnt.

Kiti plėšikai pabtgo.

Kitu du |H*licm>>nii m-atb-i- 
du vyties kitų trijų plėšikų. 
Auginta gatvėje, arti t’ainp- 

I I- II gat.. plėšikai iššoko iš 
niilomobiliaus ir pasileido I- 
gti šaudydami j užgulusiu- 
prieš juo- policiuomi'.

Vytam j--r įlaržiis. |--r tuš
čius lotu*. Pli-šiknius buvo 
progos slu|—lyties ladsmerje.

Liet. Vyčių Chieagos Apskričio
artistai-megejai

3 
K

5-ių Aktų Istorišką Tragediją

NED. KOVOMARCH 2319
Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare

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

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

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

K CHiCAGOS UETUViy 
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S
5

Po 5 <loL: A- A Ilgai t IS, K.
Bepftya, J. Martišius, F. I»n- 
veldm M. .Uažrik:t.

Po 2 doL: A. Marrinkevi- 
ėius, A. Baškyo, J. Jicrdžiu- 
nas, T. Majus.

Po I dol.: K. Balčium*, 
kun. Pr. Mi-šknuskas. .1. Kri- 
minskaitė. .1. Pež-Tvrkas. J. 
Mastys J. Ciųiulis. J. tiur.i- 
kausluts. H. Ijiureitienė. J. 
Knzmauskis. A. Nausėda. A. 
Porins Pr. Stainys, J. Lcbe- 
žiuskas, K. Valeika. R. Ješin- 
skaitė. A. Ibųišya, p. Krabas, 
V. Aniaukšta. J. Lapinskas, M. 
Stankevičius. V* Mačekotiis. 
A. Bacevičius. J. Vaiašinns ir 
T. Marvs. Viso JS1.42.

Išlaidų buvo; kalbėtojui J. 
I*. Poškai tlti.tn. l ž “Imis- 

|vės Savaitės” apgarsiuitnu- 
f2.<*ll ir už dabartiniu-! (kovo 
2 d.) tipgitr-iiiiiiius $3.25. Vi
so $15.25.

Pasiųsta į Tautos Fomki 
O-ntrą $73.42. Pas raštinin
ką likę yni

Tnrjie u-ikoi'-jų randasi var
du- Pr. Kišoitid (kiireivm). 
ki't - tiri'Ki'-l -iiias uiisą $l<>.

|t>-i mšo: 
pvisiiim'-iu 
aukų tėvynė- |niliiiosaviinui. 
iiudouėkite p-iškaityti prie 
kitą." Tolinu ,ašo: "Dauginu 
m-iš-iuiilin nukilti, neturtingus 
••'ii**. Iš t-i tėvynainio žodžių 
matosi kaip ji- trakšiu laisvės 
savo tėvynei, tjetuvni. Ilei 

ikin pasakyti. I.ad tas kareivi* 
ir vytis karinio su vokieči-iis 
l'ranruzijoj ir pirm karės pa- 
Imigos sugrįžo j Ameriką, nes 
Imvo sužeistas. Dar ir ilnbar 
raminsi kuris1.ame ligimbutyj 
iMirrr, Ctrin. Ii to matosi.

‘H
i

(•rrbintiiHjt! Ku* turit 
kietu- Ijilslaringns Sąjungų* 
parduotus ir- ne|Mirdiiotus. 
un-lilžiu priduoti 7 kp. piniu 
A. (’ibulskiui. 2243 So. (fakley 
Avė. m- vėliau kaip 25 kovo, 
nes vakaras bus 73t kovo, Sv. 
. >irgio |>ara|>ij<» svetainėj.

Prie to |iranešam. kad luitu 
Ką j. “ kno|ai rengia gražų va
karų m-ilėlioj. kovu d. Imi* 
nyfinėj svetainėj. Pelnas ski
riamas našlaičių pri<*glaudos 
namui. Todėl kviečiame visus 
atsilankyti j tą vakarą. Bus! 
imlonnio magiška' |u*r*laty-

; niri'.

3varbui pranešima* namų 
savininkams.

I.ietuvių. liriglitou Pa:t P.it 
l'.il l'hib sii-iriuikinias ;\yks 
'iili.. kovo 22. K Vai. vok.. P. 
Villgel'-vskiii svcluile-ji-. 4."**i 
So. Tiilman Avo. Į šį siisi- 

1 rinkimų yra kviečiami nt-ilnn 
kyli ri-*- koli-nijo- įminu savi 
įlinkai, kurie nori, kad butų 
lak-uii mažesni, gatvės ir ulė.' 
ipvidyt--.'. .. ........................ kily

; i uis šio- vardos dnlmrtiiti* nl
■ b-riiiaiiii'.

Tautos tventė.
Kaip kito* kolonijos, taip iri*1“* "'/Ii savo tėvynė ir tei- 

' nortbsidieriai buvo jiarmgę JM' rrt*ta** 
! Tautinę Avcntę. Kovo 2 dLi .

i Po 1 <loL: P. Nevirauskas, 
M. Nevirauskimė, L, Butke
vičius, M. Andrujkcvirins, V.

, Daugirdienė, V. Pocienė, K. 
itiulliimė. J. Kaniauskienė, O.
Nerija usk ietie. V. Do viliai t is,
IC. Vnlitienė, K. Sevickienė. J.l 
Majus. J. Valitis ir V. ftniauk- 
šta. A. Janušauskas |2.<*l. J.1
Petraitis ♦Itl.tltl ir I*. įskaitė Į 1*° l»'HV- AslUaml Block nnme. ant 2-rų lubų SveiUer*
$2.tM> (pastaroji ne narė).

Visi pinigui senai yra pa
siųsti T. F.

VisieoAs aukotojams tariu 
į širdingą orių, vardan tėvynės,
IJetavos.

T. F. <3 *-

EXTR A! NUTINGA8
\1siį Chicagos Lietuvių ir Lietuvaičią Didelis .Mitingas bos

Nedėlioję, Kovo-Mareli 23, 1919

Heailąnartrrs, po No. 1-55 N. k Tark KL ir kampas Randnlph 
8t. Ant šio susirinkimo p. Bobert M. Sveitaer nori asmeniškai 
su mumis lietuviais pasikalbėti ir išaiškinti mums savo plat
formą ir ką jis veika tapęs Majoru. Taipgi tą di« 
Skvrius bos atidarytas ir bus kiti svarbų* dalykai

Kviečia vi

PRANEŠTUS.

PmnršitMM.
Av. l'nmeiaiuM Ityraielra mote

rių r tucraaiėių draugija laikys 
uin susiritikiiną. kovo 23 d.. 2 
vai. po pietų. Av. Kryžiau* para- 
pijtu svetainėje. Visas nartu teik
sitės laiku susirinkti.

VaMvbs.
■ ■ t

Koki 23 <1.. 2 vai po pietų. Av 
Kryžiau- parapijos svetainėje. Av. I 
Jono draugija laikys susirinkimą. , 
Visi nariai kviečiami susi rink ima n 
atsilankyti. Fo/rfvfcs.

lail-biriiiir-aii-o Kąjungos 1-mnji 
kuopa luikio savo |Mipra«t. «iwi 
rinkimą. iKsIčlioj. kovu 23 <L. .1 
vai. valcnn*. Av. Kryžiaus parapi
jos avi-taiiH-jc Nartai yra fir- 
dinrai prašomi susirinkti.

FoUpU.

I
pagelbą. 
vantns Av.

lietuvių Itlaiv ininky Haairlnir- 
jimo 37 kp. unirinkimaa ata 
arkinadirayj. bėra 23 A. 1313

50 Grindine 
Lempa 
DYKAI

unl Mpribiiuto laiku tiktai nu

FEDERAL
ELECTR1C 
WASHER

l’nlr^tcvltik Mm fmoftąl aliai H m
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