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Rusijos Bolševikai 
Veikia 

Vokiečiai Reikalauja Revizijos 
Taikos Sutarties 

STIPRĖJA VOKIEČIŲ BOL- i TIK REVIZIJA SUTARTIES 

KIEK YRA LIETUVIU 
CHICAGOJE. 

• 

ŠEVIKAI. 

Stoja kovon, atsisakę padėti 
ginklus. 

GALI IŠGELBĖTI 
EUROPĄ. 

Londonas, kovo 26. Timcš 
korespondentas iš Kssii pra 
neša, kad vokiečiu bolševikų 
armijos vadai nesutiko padė
ti ginklus ir tarties su vokie
čių vyriausybe. 

Bolševikų armija yra pilnoj 
komunistų sovietų kontrolėj. 
Tie sovietai — Rote Soldate 
bund — svarbia rolę lošė maiš
tuose Berlvne 1910 m. 

VADOVAUJA RUSŲ BOL 
ŠEVIKAI. 

Taip tvirtina baronas von 
Lersner. 

"Bol-

Jie organizuoja raudonąją 
armiją. 

Rotterdamas, kovo 26. 
Rbine provincijoj spartakų 
veikimas senai buvo organi
zuojamas su prūsų militaristų 
pagelba. Sulig seniau padary
tų pienų, Trockio armija lie
pos 1 d. turėjo pasiekti Ber-
Ivna bendrai sutruškinus Len-
k i ja. 

Apie tai rašo- laikraščio 
Oourant korespondentas iš 
Munsterio. 

Korespondentas pažymi, 
kad vokiečių bolševikų armi
ja su didžiausiu spartumu or
ganizuojama. Tai atlieka iš 

Berlynas, kovo 26. -
ševikizmas visiems grūmoja 
tvirtina baronas von Lersner, 
kurs kituomet pasirašė po tai
kos sutarties protokolu. "Bol-
ševikizmo auka pirmiausia 
kris Belgija. Anglijai ir Itali
jai jau grūmoja. Ir Prancū
zija nebus aplenkta". 

"Įveikt i bolščvikizma", sa
ko von Lersner, ' 'būtinai rei
kia padaryti reviziją taikos su
tarties. Atimtos nuo Vokieti
jos teritorijos turi but sugrą
žintos. Milttfcrinės sąlygos 
juokingos. Šimtas tūkstančių 
kariuomenės kaip tik užtekti
nai turėti vienai Prūsijai ar
ba Bavarijai, bet ne visai Vo
kietijai. 

Peraugštas atlyginimas. 

"Ekonominiai medžiagos rei
kalavimai turi but sumažinti. 
Atlyginimo skaitlinės turi but 
nukapotos. 

"Buvęs prancūzų, finansų 
ministeris Klotz kituomet tvir
tino, kad vienai Prancūzijai 
atlyginimas turįs but 476, mi
lijardai vokiškų markių. Tuo 
tarpu yra žinoma, kad Vokie
tijos nacijonalis turtingumas 
pirm karės siekė vos 370 mi-

Sulig vyriausybės šįmet pa
daryto cenzo, Chicago turi 2,-
884,827 gyventojus. 

Lietuvių Chieagoje suskai
tyta vos 46,157. 

Bet užtaigi rusų čia sus
kaityta 201,837 ir lenkų 288,-
482. 

Be nurodymų yra aišku, kad 
rusų ir lenkų eilės žymiai pa
pildytos lietuviais. Lietuviai 
visais laikais duoda kredito 
svetimiems. Bijosi p r i saky t i 
lietuviais. Enumeratorir.ms y-
pač lenkams, to ir reikia. 

LENKAI PRANEŠA APIE 
BOLŠEVIKŲ UŽPUO-

LIMUS. 
• • • • II 

Skundžias, kad juos norima iš-
mušti iš Ukrainos. 

NIEKO NAUJA TAIKOS 
KLAUSIME. 

Senatas užimtas mažesnes 
svarbos klausimais. 

ANGLIJOJE PAKELIAMA 
KAMPANIJA PRIEŠ 

PROHIBICIJĄ. 

-r-

Svaigalų klausime seka kar 
šti debatai. 

Varšava, kovo 26.—Bolše
vikai pradėjo smarkias ir at
kaklias atakas prieš lenkus 
daugel vietose visu 400 mylių 
frontu. Kai-kur jiems pavyk
sta pasistumti pirmyn. Bet 
daugel vietose- lenkai atmuša 
atakas. 

Tai pirmieji bolševikų žy
giai pirm pradėsiant jiems pa
vasarinę ofensyvą prieš len
kus. 

Bolševikai pavartoja sin
kiąją artileriją, tankas, šar
vuotus automobilius ir kito
kius karės aparatus, paimtus 
nuo gen. Denikino pietinėj 
Rusijoj. 

Bolševikai deda pastangas 

Washington, kovo 26.— Kuo
met senatas neratifikayo tai
kos sutarties <su Vokietija ir 
sutartį sugrąžino prezidentui, 
tuojaus buvo pakeltas suma
nymas be taikos sutarties pa
skelbti taikos stovį tarpe Su v. 
Valstijų ir Vokietijos. 

Tuo tikslu buvo pagaminta 
net rezoliucijos—viena sena
te, kita žemesniajam kongre
so bute. Abidvi rezoliucijos pa
duotos butų> komitetams. 

Ir kuomet prisiėjo ištikrųjų 
aptarti tą klausimą, senate pa
kilo abejonių^ ar toksai kon
greso pasielgimas nebūtų prie
šingas .šalies konstitucijai, ar 
jis butų legali s. 

Tad dabar palikta ant Šalies 
pats faktas, taikos rezoliucija 
ir senatas riša legalybės klau
simą. Vedamos diskusijos, kas 
kongresui veikti leistina, kas 
ne. 

Senato atstovai, daugiausia 
prasilavinusieji advokatai ir 
konstitucijos minties aiški Ao-
jai, nesutinka nuomonėmis ir 
taip be niekur-nieko pratęsia
mas tolesniai taikos klausi-
mas. 

Tuo tarpu paikos klausimas 
yra svarbus tklįdąs. Sugrąžin 
ti priešfathgfofctWB&*iK&& "stt 
Vokietija, reiškia sug -ąVinti 
šaliai normalius laikus ir pra
dėti naują gyvenimą. 

Londonas, kovo 26.--Čia ir 
visoj Anglijoj atsirado daugy
bė Amerikos proV bicijonistų 
pasekėjų. Tie pradėjo platinti 
prohibieijines pažiūras. 

Kiek palaukus prieš juos 
pradėta smarki kampanija. 

Parkeliavusieji iš Amerikos 
žymesnieji žmonės tvirtina, 
kad apsaugok Dieve Angliją 
nuo tokios prohil ieijos, kokia 
šiandie gyvuoja Amerikoje. 

Sako, Amerikoje tik bėdini 
žmonės darbininkai turi perei
ti visus probibicijos atkakly
bės laipsnius. Kiti visi/žmonės 
nepažįsta probibicijos. Tad nė
ra ko pasimokinti nuo Ameri
kos. 

Vienos kompanijos pirmi
ninkas, parvykęs iš New Yor-
ko, sako: 

"Amerika mums gali duoti 
geresnius pelenis gaudyti sla
stus ir automobilius, bet ta pa
ti Amerika negali mus pamo
kinti, kaip mes turime gyven-

Anglija Naujo Streiko 
Išvakarėse i 

NAUJAS STREIKAS GRU 
MOJA ANGLIJAI. 

2,000 geležinkeliečių jau 
streikuoja. 

ti. >* 

Kiti šaukia: Anglijos papar-
tyj reikia įrašyti tuos žodžius: 
"Apsaugok Augščiausias mū
sų karalių ir alų." 

Londonas, kovo 26.—Angli
ja gali susilaukti naujo milži
niško darbininkų streiko. Be 
anglekasių, katrie reikalauja 
didesnio užmokesčio, gali pa
kilti streikas ant visi) geležin
kelių. 

2.000 darbininkų Lancaster-
Yorksbire geležinkelio jau 
streikuoja. Ant to geležinkelio 
prašalintas iš darbo vienas 
darbininkas, kuris atsisakęs 
pamainyti darbe kitą darbi
ninką, dirbusį jau vieną valan
dą viršlaikio. 

Darbininkų unija pareikala
vo prašalintą darbininką at
gal darban priimti. Bet tas ne
padaryta. Tad visos tos linijos 
darbininkai tuojaus ir pametė 
darbą. 

Jei su šitais streikininkais i nepakiltų prieš daromas tiems 

sibaigti generaliu darbininko 
streiku. 

Ką rašo darbo organas. 
Darbo partijos organas Dai

ly Herald, pažymėjęs tuos ne
sutikimų faktus praneša, i . 
vyriausybė nusprendusi imt 
(oioaštriausiu priemonių .pri«& 
angle.kasius. Jei an^lekasiai 
sustreikuotų, thomet vyriausy
bė pasiųstų kariuomenę ir jų 
sodybas užblokuotų taip, kad 
jie iš ten negalėtų išeiti ir 
gauti sau pragyvenimui rei
kalingų daiktų. 

Daily Herald pareiškia, kad 
čia puikiai sugalvota vyriau
sybės. Bet apsilenkta su vienu 
svarbaiusiuoju daiktu, butenl 
klausimu, ar kareiviai ištiesia 
sutiktų kovoti prieš savo bro
lius darbininkus, tokius pa
čius, kaip jie patys. 

Sako, nesama nei šešėlio 
abejonės, kad darbininkai su 
kareiviais nesusibendrautų ir 

C f l f c l N Ę NUŽUDYTA VIE 
* A Š "SMOGU*" 

Konstantinopolis, kovo 26. 
— Talkininkų nepripažintas 

atimti nuo lenkų strateginį { Sirijos ka<ralius Feisal paskel-

Dublinas kovo 26., — Naktį 
prieš kovo 25 d. Čia vkhrfnies-
tyj nužudytas Vienas civilis 
žmogus. Paskui jį sekė t rys ; 
kiti žmdfcės ir pagaliaus jį nu
šovė. Žmogžudžiai nesuimti. 

nebus susitaikinta geruoju, 
pakils generalis geležinkelie
čių streikas. 

Kas-kita su anglekasiais. 

ir kitiems skriaudas. 

Ragina veikti prieš darbo 
partiją. 

Buvęs Anglijos premjeras 
Su anglekasiais yra krtatg.Į-Aaąuith kalbėdamas parla-

Rusijos prisiųsti Trockio ar
mijos oficierai organizatoriai liįardų markių, 
ir instruktoriai. "Man teko būti taikos kon

ferencijose Brest-Litovske, Bu
karešte ir Versailiese. Visos 
trys taikos sutartys padarytos 
ir įsiūlytos su militariniais 

Essuose bolševikai dirbdinasi grūmojimais. Ir todėl jos visos 
niekam tikusios. 

MAŽOS ATMAINOS VY
RIAUSYBĖJE. 

amuniciją. 

Berlynas, kovo 26. — Vo-
. kieti jos vyriausybėje ligšio! 
neįvyko jokios svarbios atmai
nos. Paskirtas tik naujas ap-
ginimo ministeris ir finansų 
ministeris. Pirmąją vieta bu
vo užėmęs Noske. Gi dabar 
Gessler. Finansų ministerin 
paskirtas Cuno. 

Sakoma, kad ligi susirink
siant parlamentui kitų atmai : 

nų nebusią. 
Kaip šiandie čia atidaroma 

steigiamoje susirinkimo- sesi
ja. Kalbėsiąs kanclieris Bau-
er. J is pranešiąs, kad vyriau
sybės sąstatas ir toliaus pasi-
liksiąs tas pat. 

Essiis valdo bolševikai. Te
nai žinomose Krappo įstaigose 
jie dirbdinasi amuniciją. 

Cork, Airija, kovo 27. — 
Užvakar naktį ties policijos 
nuovada Tralee pamesta bom
ba. Trys poliemonai sužeista. 

" J e i per sekančius tris mė
nesius Vokietija neturės ofici-
jalio užtikrinimo apie revizi
ją taikos sutarties, bolševikiz-
mas neiš vengtinas. 

Visiems pavojus. 

"Talkininkai privalo su
prasti grūmojantį fyolševikiz-
mo pavojų. J is visiems lygiai 
grūmoja. Kuomet prasiplės 
bolsevikizmas Vokietijoj, jo 
bangos užtels visur. 

"Revizija taikos sutarties 
yra skubus daiktas. Nes pas
kui gali but pervėlu. I r jei Vo
kietija pateks bolševikų ran-
kosna, taikos sutartis paliks 
bė jokios reikšmės. 

"Ta i reikalas Vokietijos, 
Europos, net Suv. Valstijų, ir 
viso pasaulio, kad ligi bir3% 
lio 1 taikos sutartig'butų ra
dikaliai pertaisyta. Vokietija 
jokiuo būdu negali dabartinių 
salygu pildyti. 

"Talkininkų kreditas Vokie-

miestą RovUo, kur susibėga 
daugelis geležinkelių. 

Lenkai ten kol-kas stipriai 
laikosi. 

Kai-kuriose fronto vietose 
seka žiaurus nnišiai. 

VYRIAUSIOS TALKININKŲ 
TARYBOS SUSIRINKIMAS. 

Paryžius, kovo 26.—Vyriau
sioji talkininkų taryba, anot 
oficijalio paskelbimo, balan
džio 21 d. susirinks mieste Rė
mo, Italijoj. 

Tautų sąjungos gi tarybos 
sekantis susirinkimas įvyks 
Ryme balandžio 25 ir 26 d. 

65 SINN-FEINERIAI IŠVEŽ
TA ANGLIJON. 

bė įsakymą ligi balandžio 6 
d. prancūzams apleisti Siri- j PIRKITE KARĖS TAUPY-
ją, gi anglams — Palestiną, iMO ŽENKLELIUS (W.S.a). 

ARŠĖJA PADĖTIS CEN 
TRALĖJ EUROPOJ. 

Siaučia sumišimai; nėra pro
dukcijos. 

Queenstown, kovo 26. — Iš 
miesto Cork kalėjimo čia aną 
dieną atlydėta su aštria apsau
ga 65 sinn-feineriai kaliniai, 
paimta karės laivan ir išvežta 
Anglijon. 

J miestą Cork Anglijos vy
riausybė pasiuntė daugiau ka
riuomenės. 

SURINKTA MOKESČIŲ 
$908,829,172. 

VVashington, kovo 26.—Mo
kesčių nuo įplaukų pirmuoju 
bertainiu vyriausybė surinko 
$908,829.172. 
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tijai pagelbės laikinai. Bet dar 
biaiinkai negali produkuoti, 
kuomet produktais atima tal
kininkai/ ' 

Vienna, kovo 27. — Centra-
lėj E u r o p į padėtis ne tik nei
na geryn, bet kriais nuolat ar-
šėja. Kuomet Vokietija pa
lengva atsiduria civilėn karėn, 
Utngarija atsisako priimti ir 
patvirtinti talkininkų padary
tą takos nutartį. Tuo tanpu 
Jugoslavija galvatrūkčiais 
ginkluojasi, nes d'Annunzio 
neapleidžia Jugoslavijai pri
gulinčio miesto Fiume. 

Kuone visose čia paminėto
se šalyse siaučia nuolatiniai 
streikai, sumušimai. Anglys, 
kurios būtinai reikalingos in
dustrijai, nekasamos. Visokia 
produkcija visur mažėja. 

Nėra pinigų, nebus maisto. 

Svarbiausias daiktas už ki
tus žmonėms yra maistas. 
Kuone visose centralėse šalyse 
su pavasariu maisto išteklius 
baigiasi. Gi pjūtis kažinkur. 

Visokia prekyba kaipir iš
nykusi. Vietomis yra prekių. 
Bet pirkliai negali prie jų 
prieiti. PreJcių savininkai rei
kalauja augĮtų kainų. Gi pirk-
liar nenori rnok^ti daug to
kiais neramiais laįkaisl Bijosi, 
kad užmokėti pinigai 'nepra
gaištu. 

— * 
Kai-kuriose šalyse gyvento

jai atsisako priimti lokalius 
pinigus. Nes didžiumoje jie 
yra be mažiausios vertės. Sve
timų pinigų taippat nenorima 
priimti, nes niekam nežinoma, 
kokia jų vertė. 

Transportacija vjsur nepas
tovi. 

Žodžiu tariant, visą centralę 
Europą užgulę juodi, troškus 
debesys. . 

Proga radikalams. 
Tokia reikalų padėtis yra 

didžiai tinkama dirva komu
nistams ir visokios rųšies ra-
dikaliams gaivalams. Tokiuo 
metu jiems nesunku 'prieiti 
prie darbininkų minių ir, ši
tas sukursčius, patraukti savo 
pusėn. 

Tad šiandie radikaliai agi
tatoriai ir darbuojasi smagiai 
centralėse viešpatijose. Daug 
žmonių pasiduoda jų intakai į̂  
vieną pamojiriią ir pažadėjimą 
auksinių laikų. Daugelis šali
nasi nuo radikalų, nori dirb
ti, nori ramiai gyventi ir do
rai pelnyti sau ir namiškiams 
duoną. 

Bet nėra darbo. Ir tokia 
padėtis kartais ir geriausius 
žmones pastumia nushmni-
man, kurs pasekmėje pagun-
do pereiti- radikalų pusėn. 

Baisus daiktai veikiasi ceif-
tralėj Europoj. Ir jiems nesi
mato galo. 

Anglekasiai pageidavo, kad 
vyriausybė ims darbuoties ka
syklų sunacijonalrzavimo klau
simu. Vvriausvbė atsisakė. 
Tad darbininkai pareikalavo 
didesnės už darbų užmokesties 
ir kitokių darbo sąlygų. 

Pasakojama, kad vyriausy
bė pasidarbavusi jau duoti dvi 
trečdalis to, kiek darbininkai 
reikalauja. Bet šitie nesutinka. 

Nesutikimai tad ir 'gali pa-

mente pareiškė, klant visos 
Anglijos partijos susijungtų 
bendran kunan ir pakeltų ko
vą prieš darbo partiją. Nes 
darbo partija, sakė jis, savo 
šiandieniniu laviravimu Ang
lijoje gamina dirvą bolševikiz-
mui. 

Paskui Asquith nupeikė Ai-
rijos savyvaldos bilių, pava
dindamas aną fantastiniu su-
manvmu. 

Yra Pavojaus Talkininkams 
lurkijoje 

KEMAL PAŠA GALI PASI 
SKELBTI ANATOLI

JOS KARALIUM. 

Pačios, turkų sostinės likimas 
nežinomas. 

Konstantinopolis, kovo 27.— 
Vietos turkai gyventojai pasi
laiko ramiai i r neišreiškia vie
šų protestų prieš talkininkų 
okupaciją. Nei negali to darv-
ti. 

Talkininkų militarinė val
džia suareštavo apie 250 turkų 
nacijonalistų vadų, augštesnių 
valdininku ir žymesnių veikė-
jų. Jie visi deportuota salon 
Malta. 

^Tarpe suareštuotų yra ir 
RouF"ney, %armisticijos komisi
jos pirmininkas. 

Suspėjo kažkur pasprųsti 
parlamento pirmininkas. Tal
kininkai jo nesuranda. 

Turklį vyriausybei talkinin
kai įsakė pranešti vidujinės 
Turkijos autoritetams, kad 
tenai butų pasilaikcmia ra
miai. Vyriausybė išpildė įsa
kymą. Bet to įsakymo pasek
mės nežinomos ir gana daug 
abejotinos. 

Turkijos gilumoje, ty. Ma
žojoj Azijoj, nerimavimus pa
laiko žinomas turkų sukilėlių 
vadas Mustapka Kernai paša. 
Tenai jis valdo skaitlingą ka
riuomenę. Neklauso jis nei 
Konstantinopolio vyriausybes, 
-hei talkininkų. 

Yra žinių, kad Mušta) 
Kernai paša norįs pasiskelbti 
Anatolijos karalium. Jei tas 
įvyktų, tuomet butų daug nau
jo pavojaus talkininkams ir 
pati Turkija daug nukentėtų. 

Talkininkai* yra pasižadėję 
apleisti Konstantinopolį, kaip 
veik tbus patvarkyta šalis ir 
turkuose prigydytos taikos 
sąlygos. - ' 

Bet turkai netiki tiems paža
dėjimams. Jie sako, kad Tur
kijos sultanatas sulauks liki
mo Egipto sultanato. Kaip 
Egipte panaikinta visokia sul-
tano reikšmė šalies valdžioje, 
taip bus ir su Turkija. 

Providenoe, R. I., kovo 27. 
— Del apsireiškusios studen
tų tarpe giltinės, neapribuo-
tam laikui uždarytas Browno 
universitetas. 

i 
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U B l T V I V KATALIKŲ DCEXRASTTS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieni. Išskyrus nedėldlenius. 

PREBTCMKRATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR l ISIENYJE: 

Metama $6.00 
Pusei Meta . . , . « > . . T . . . . . 8.60 

SUV. VALST. 
Metam* y 95.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uisiraSymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Nermt pereaainytl 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti idper. 
kant krasoje ar ezprese "Money Or-
der" arba {dedant pinigus į regis
truota laišką. 

•Draugas" PubMshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, JU. 

Telefonas McKinley §114 

Pinigai. 
Anglijos pinigai pereita sa

vaite pakilo keturis ir pusę 
cento ant svaro sterlingi), o 
šia savaite 4 centus pašoko 
su viena diena. 15 kovo svaras 
sterlingi? buvo $3.74c, 22 ko
vo buvo $3.781

//>c, o 23 kovo 
— $3.82. 

Prancūzų pinigai dar vis 
smunka žemyn. Prieš savaite 
už dolierį galima buvo gauti 
13 f r. 40c., panedėlije 22 ko
vo jau davė 14 fr. 20, o ant-
rytojaus 14 fr, 40. 

Smunka ir Italijos pinigai. 
Prieš savaitę už dolierį davė 
18 lyrų ir 4 centezimus; pane
dėlije 22 kovo buvo 19 lyrų ir 
pusė, o utaminke 23 kovo už 
dolierį davė lygiai 20 lyrų. 

Smunka, bet netaip smarkiai, 
ir Šveicarijos pinigai. Pereįįfci 
savaitės pradžioje buvo 5 
frankai 80 santimų už dolierį, 
šios sava i tės p radž io je b u v o 
5 fr. 83, o utarninke susyk nu
smuko 7 santimais, t. y. už 
dolieri davė 5 fr. 9() santimu. 

Šimtas vokiškų markių, ar
ba lietuviškų auksinų, panedė
lije 15 kovo buvo lygus $1.4."), 
per savaitę nusmuko 10 cen
tų, utaminke 23 kovo šimtas 
markių, ar auksinų, galima 
buvo gauti už 1 dolierį ir 30 
centų. 

Lenkų pinigai per tų, savai
tę nusmuko tris centus ant 
šimto markių. 15 kovo šimtų 
lenkiškų markių pardavė už 
75 centus, o 22 kovo visų šim
tą lenkiškų markių galima 
buvo gauti už 72 centu. 
* Kanados pinigai eina ge
ryn. Pirm 15 kovo mainant 
1000.Amerikos dolierių Kana
dos dolieriais duodavo 1,125, 
o 22 kovo teduodavo tiktai 1,-
120 dol., ant rytojaus dar ma
žesnis buvo skirtumas, nes už 
1000 Amerikos dolierių davė 
tiktai 1110 Kanados dolierių. 

Lietuviškas auksinas yra 
beveik dusyk brangesnis už 
lenkiškų markę. 

nebėgo, nesislėpė nuo polici
jos. Mirdamas aunu* pripaži
no, kad tėvą* gerai padarė. 

Tėvas Pinano yra tikintys 
katalikas, bet jis sulaužė dvi 
dideli katalikų tikėjimo tai-
sykli. Viena taisyklė yra: ne
užmušk, antra taisyklė yra: 
nedaryk bloga tuo tikslu, kad 
kas gera iš to išeitų. Pirmąją 
taisyklę visi žino, antrąją 
daugelis arba užmiršta, arba 
paniekina. 

Tečiaus katalikystės moks
las yra labai aiškus ir, gali 
sakyti, radikalis. Jei vienas 
niekam nekenkiantis melas 
galėtų paliuosuoti visas du
sias iš pragaro, grąžinti prie 
doros visus i&klydėlius, mal
dingais katalikais padaryti 
visus žmones ant žemės, tai 
nei tuomet nevalia butų iš
tarti to nekenksmingo melo. 
Katalikų tikėjimas labiau už 
visus, ir beveik vienas tarp 
visų stipriai tiki, kad blogą 
darant anksčiau ar vėliau iš
eis tik bloga pasekmė, nors 
žmogui rodytųsi visai tat ne
galima. 

Chicagoje yra daug kartų 
buvę, kad moteriškos lyties as
menys nušaudavo vyrus už 
prigavimą jų. Ncsidedame į 
antį tų vyrų. Urna mirtis 
jiems gal permaža bausmė. 
Bet ne nusikaltusių su jais 
moterų teisė yra nedorus vy
rus šaudyti. Tečiaus Chica-
gos teismai tas žmogžudės be
veik visada pal mosuodavo. 
Frank Pinano lygiai kaip ir 
jos neturėjo teisės mirtimi žu
dyti sūnaus. PažiunVime, ką 
padarys CIiR-agos teismas. Ne
tikime, kad jį galėtų pasmerk
ti miriop. Nes jis, nors neabe
jotinai ir simkiai kaltas, vis
gi labiau pasiteisinamas už 
tas. kurios šovė savo suvilio-
fojus. 

Šitos rųšies atsitikimai tu
rėtų priversti visuomenę min-

Katalikų Spaudos Draugija ir 

Žiūrint į katalikų žmonių gy
venimą, matyti kaip daug te
nai yra sveikos, prakilnios, ne
sugadintos dvasios, matyti 
daug prakilnių darbų, pasi
šventimo, daug siekimo prie 

minti, kad dienraštis ne leidė
jams yra reikalingas, jie galė
tų ir be jo gyventi ir veikti, 
bet jis labai yra reikalingas 
katalikų visuomenei, jis reika
lingas katalikams veikėjams, 

neatmestinos yra ir visokios 
kitos pašelpos formos, 'bet kas 
yra svarbiau, tai reikėtų jau 
pačiam L. R. Kryžiui pavesti 
spręsti. I t a i tikslui butų tin
kamiausia forma, jeigu visos 
veikiančios Amerikoje organi
zacijos susitelktų vieiran *cen-
tran ir per savo atstovą tinka
mai pasiinformuotų, kokia for
ma pašelpos yra reikalinga ir tat jų priedermė ir yra rupiu 

tis tokio dienraščio reikalais.' kad patsai visų aukų rinkimas augstesnių, šviesesnių idealų. 
Tad butų iš jų pusės nusikal- Nedera nei vienam katalikui) butų atliekamas per tą centrą, 
timas, jei tų gražių ypatybių 
neneštų į visos žmonijos gyve
nimą, jei nesistengtų vietoje 
sugedimo inešti sveikumą ir 
vietoje irimo ir ardymo įvesti 
sustiprinimą esančio gero ir 
statymą naujo. 

Tą darbą katalikai varo savo 
doru privatiniu gyveniniu, vi
suomeniniais apšvietos ir kul
tūros darbais, įstaigomis ir sa
vo veikimu, rimtai nustatytu 
politikoje ir valstybių gyveni
me. 

Šį jų veikimą ir jo dvasią ge
riausia išreiškia katalikų laik
raščiai. Tuo žvilgsniu jie lošia 
labai svarbią rolę. Be laikraš
čių ypač be dienraščio puikiau
sias veikimas pusę naudos at
neša. Tai gerai suprato Katali
kų Spaudos Draugijos įsteigė
jai. Jie savo konstitucijoje tarp 

sakyti "tegul tie arba tie ru-1 kursai-galėtų nustatyti ir vie 
pinasi," bet turi sakyti " a š Z 
riu rūpintis ir kuo galiu turiu 
remti—tai prenumerata, tai 
pirkimu šėrų, tai platinimu ir 
užrašinėjimu kitiems. Ypač sau 
turi taip pasakyti ir padaryti 
kiekvienas Spaudos Draugijos 
narys, kitaip jis nepildo savo 
konstitucijos ivieno punkto. 
Reikia tikėtis, kad tas katali
kiškos laikrašti jos svarbumas 
bus atjaustas kolabiausia ir 
Katalikų Bpaudos Draugijos 
narių ir visos plačios katalikų 
visuomenės. Kaip prie Babe
lio bokšto susimaišė kalbos, 
taip šiame laike .susipainiojo 
mintys, nuomonės, pažiūros 
žmonėse. Jos susimaišė ir susi
pynė ir sukasi kaip lapai yėsu-
los sūkurio pagauti. Kartais ir 
žmogus dairosi nežinodamas,.' 

Dusios Gelbėjimas 
Žmogžudyste. 

Francesco Pinano Chicagoje 
turėjo dešimtį vaikų. Visus jis 
gražiai augino, bet vienas su
nūs taip-gi vardu Francesco 
ėmė vaginėti ir draugauti su 
tais, kurie tampa žmogžu
džiais. Tėvas daug kartų vi
sais budais sūnų taisė, bet 
sunūs apsėjo saviškai. Utar
ninke 23 kovo 1D30 m. Fran
cesco Pinano sutikęs sūnų tarp 
jo nedorų draugų ėnfte jį bar
ti, galų gale peršovė. Tėvas 

lyti. Mergos šaudo savo suvi-
liotojus dėlto, kad teismas su
viliotoji} nebaudžia. Sveikas 
visuomenės sutvarkymas turė
tų padaryti užtektiną baus
mę su viliotojams, kad jų bu
tų mažiau, ir kad nuskriausto
sios galėtų pasitenkinti teis
mo bausme. 

Mergiščių prigauliojimas y-
ra šlykšti nedorybė, bet vai
kinų įtraukimas į ištvirkėlių 
kuopas yra nemažesnė nedory
bė. Abi tiedvi nedorybės rusi 
yra palikti plėtotis mieste. Jei 
šeimynos ptTjiegia tegu apsi
gina. Organizuota visuomenė 
arba visai nepadeda, arba ne-
užtektinai padeda šeimynoms 
gintis nuo tųdviejų nedory
bės rųšių. Tuoni-tarpu to la
biausiai reikėtų. 

• 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE ATSI

ŠAUKIMAS. 

kitų svarbių dalykų pastatė šį j kur nusisukti. J i s jaučiasi ne
žymų punktą: M Renis ir platins j pastovus, bet nežino, kokios 
lietuvių katalikų laikraštiją." ; tvirtumos griebtis, prisilaikyti. 
Čia galima pridurti, o ypač ru- i Čia pagelbą galima rasti laik-
pinsis turėti savo katalikišką raštyje.Katalikiškas, rinitai ve 
dienraštį, jį platins, jį rems, j damas dienraštis, gali išvesti 
kad Jis ne tiktai gyvuotų, bet j visus sveikus ir be klaidų iš su-
kad gerai gyventų; kad jam ne- mišinio sūkurio. f . 
reiktų kovoti už savo gyvastį, j Taip-gi sustiprinimas vieno-
Kovojančiam su ekonominiu ; kio ar kitokio katalikiško dien-
vargu dienraščiui sunku tinka- rašČio yra svarbiausias d^bar-
mai, plačiai ir taip kaip reikia tiniuose laikuose darbą*, 
savo darbą varyti. Reikia at- ! V. K. 

Apie Su vienodi jimą lietu vai 
Pašalpos Darbo. , 

Amerikos lietuviai tur gražų ! visos Lietuvos reikalams arba 

tur tokias knygeles, yra. kvie
čiami prisiųsti juos apdraustu 

Daug Lietuvos piliečių, at
vykusių Amerikon, yra su sa
vim atsivežę Rusijos Valsty-
bės Banko < taupomųjų kasų 
knygeles, "ant kurių jų pini
gai buvo tose kasose padėti, 
o be to kai kurie piliečiai yra 
ir iš Amerikos siuntę pinigu** 
ir įdėję į tas kasas. Lietuvo
je nuo Finansų Ministerijos 
buvo išleistas atsišaukimas, 
kuriame visi piliečiai buvo 
kviečiami per vietos iždines 
priduoti žinių, kas kiek ir ant 
kokios knygelės ir kokiais 
pinigais ar poperomis tur įtlė-
jęs pinigų. 

Tas pačias" žinias butų svar
bu surinkti ir nuo Ameriko
je gyvenančių Lietuvos pilie
čių, ir 'šiuomi visi tie, kuriet J ^ t . Atstovybė Amerikoje, 

įprotj—rinkti aukas ir šelpti 
Lietuva, įva i r iuose re ika luose . 
Kame nebūtų Lietuvos vargų 
varge l ia i aps i re i škę , i į e surau-
da tarp brolių ir seserų Lietu
vos, čion gyvenančių, daug 
jautrių širdžių, ir žiūrėk, tai 
tveriasi draugija, tai bendrovė, 
tai fondas, kad prigelbėjus Lie
tuvai. Tas ūpas sušelpti Lietu
vą taip yra įsigalėjęs, kad net 
paprastos bendrovės, varan
čios prekybos ir pramonės biz
nį, kitaip savo reikalo neper-
stato, kaip tik tokįu, kursai ga
li Lietuvą, atstatyti, ją ekono
miškai pakelti ir tt. 

Tat yra labai (gražu. Bet 
šiaip surinkę pinigus, įvairus 
rinkėjai be abejonės tur ir tam 
tikrų pareigų; jie privalo ne 
tik duoti smulkias apyskaitas, 
kam ir kur pinigai tapo atiduo
ti, bet ir veizdėt, kad surauktie
ji pinigai vardan visos Lietu
vos labo netektų kokiai nors 
vienai visuomenės grupei, ar 
vienai partijai, kad ir pačioj 
Lietuvoj. Pa vyzdžiui butų ne
leistina, kad sukolektuoti pini
gai ar tai kokio fondo ar Tary
bos galutinai tektų tiktai kokio 
nors vieno krypsnio žmonėms, 
vienai partijai. Kaip surinktije-
įi visos Lietuvos reikalams, jie 
ir tegali būti suvartojami tiktai 

laišku Lietuvos Atstovybei A-
merikoje dėlei registracijos, 
arba jų ištrauką, vietos notaro 
patvirtintą. Tos knygelės bus 
sugrąžinamos visiems atgal, o 
surinktos žinios pasiųstos 
Kaunan Finansų Ministerijai. 
Parsiuntimo išlaidų padengi
mui reikia pridėti slampų ant 
5̂0 centų. 

(Pasirašo) J. Vileišis. 
Generalis Lietuvos Atstovai. 

"Lietuvos valstybės reikalams. 
Ir, rods, kad, tokių pinigų siun 
timas turėtų eiti m stačiai vie
nam ar kitam Lietuvoje, kad ir 
augštam valdininkui, bet tur 
but siunčiami per tam tikrus 
Lietuvos valstybės įgaliotinius, 
kurie čion yra, būtent ar per 
Lietuvos Misiją arba Lietuvos 
atstovybę Washingtone. 

Šiuo sykiu mes norime paju
dinti tik klausimą apie* suvie
nodinimą pašelpos Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Čion vei
kia kelios organizacijos ir kiek
viena renka pinigus, daro įvai
rius "d r ive , " kac^ sulig savo 
nusimanymo sušelpus Lietuvą. 
Atsiranda vietos kuopų ar 
šiaip organizacijų, kurios pa
čios net siunčia savo nusimany
mu pinigus, o kai-kur net vis 
dar tebelaiko juos prie savęs, 
laukdamos progos persiunti
mui. 

Lietuvos Raudonasis Kry
žius yra visuomenės organiza
cija, kuri karo laiku yra gavusi 
pašelpos iš valstybės ?ėšų ir 
yra po'' valstybės kontrole ir 
privalo išdavinėti smulkmeniš
kai apyskaitas iš visų savo iš
laidų. &i organizacija rūpinasi 
ne tik sužeistųjų priežiūra, bet 
ir apskritai sveikatos ir .sanita
rijos reikalais visoj Lietuvoje, 
ant kiek tat ji tik pajiegia pa
daryti. Panašus veikimas buvo 
ir yra ir visų kitų valstybių 
Raudonojo Kryžiaus draugi
jų. Geriausiai tas darbas atlik
ti, kuomet jis yra suvienodin
tas, sukoncentruotas. Lietuvos 
Raudonasis Krvžius tur patsai 
pasakyti, kokiti forma pašelpos 
jam šiandie yra reikalingiau
sia. -Šiuo žvilgsnįu. Lietuvos 
Misija yra- gavusi nuo jo pra
nešimų, jog svarbiausią.pašal
pa šiuo-laiku pinigais. Žinoma.. 

nodą aukų rinkimo tvarką vie
nodą jų persiuntimą lj. R. 
Kryžiui ir užvestų tofcią kon
trolę, kad visiems butų aišku, 
jog visos surinktos aukos yra 
tinkamai sunaudojamos tiems 
reikalams, kurie L. R. Kryžiui 
yra butini atlikti šiuo laiku. 
Visi renkami daiktai ir lėšos 
turėtų eiti vienan centran ir 
tuomi gal butų išvengtos varžy
tinės tarp atskirų draugijų ir 
organizacijų. Sudarymui tokio 
Centro, kaipo laikinosios Lie
tuvos Raud. Kryžiaus atstovy-
bėsAmerikoj, rods užtektų tuo 
tarpu vieno ar dviejų narių, 
kurie'drauge su M iii tarės Misi
jos pirmininku ir galėtų tinka
mai atstovauti Lietuvos Raud. 
Kryžiaus reikalus Amerikoje. 

Šiaip nusimanydama,~Lietu-
vos Misija kviečia visų draugi
jų ir organizacijų, kurios yra 
užsiėmusios rinkimu pašelpos 
Lietuvos Raud. Kryžiui: 

a) Suteikti Misijai žinių, kur 
ir kokios organizacijos veikia, 
kiekvjų yra surinkta aukų, kiek 
pasiusta ir kiek yra kasoje. 

b) Pasiųsti nuo šių draugijų, 
jeigu panorės, atstovą į bendrą 
visų šių organizacijų suvažia
vimą, kursai saukiamas yra 
balandžio 8 dieną prie Lietuvos 
Misijos. Tame suvažiavime tu-
lės būti išrinktas vienas ar du 
nuolatiniu nariu, kurie drauge 
su Miltarės Misijos jos atsto
vu, rūpinsis viaads -šušelpimu 
reikalais, kurie apima Raudo
nojo Kryžiaus sritj, kaipo Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus At
stovybė Amerikoje. 

c) Apsvarstyti savo organi
zacijose šį sumanymą ir jeigu 
jam pritaria, pavesti šiai busi
mai L. Raud. Kryžiaus atsto 
vybei Amerikoje savo lėšas ir 
pasiduoti jos žinion ir kontro
lėm Lietuvos Misija. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akig 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skauaanfiua 

ir užs idegus ius karšč iu ak iu kre ivos akys , 
katerakto, Bemiegio; netikras akis lmledam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems uagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir' vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo l t iki 8 vakaro. Ne
daliomis nuo 10 iki A vai. po piety. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
I Telefonas Drorer 96M. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

TEISING8S DRABUŽIU 
KAINOS, 

— K 

Mokinama: an*jlifiko« ir lietuv.akos 
kalbų, aritmetikos, kny^vedyetė*. ste
nografijos, typetrriting, pirklybos tei
sių, Suv. Talst. istorijos, abelrfoa isto
rijos, geografijos, politikių ės ekono
mijos, pilietystės, dailiaradystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 ąp. Halsted St., Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

i 
Kainos kurios pritinka kiekvie

nam kišenini. Gvarantuojame kad 
Butaupinsimc jums 1$% iki 5%% \ 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai 
kainos. 

mažiau negu wholesale 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant uiaakymo 
bet neatsifcaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt<nc 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $1$, 17.no, 
$20, $22.10, $26. ir $30. Juodi 
Siutai po $4S iki $«6. Meltnos vil
nos siutai po $SS iki $«0. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšciau. 
Molinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nnošimtis 5% ant \ 
kiekvieną pirklį, i o tlunciamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
v.*, kuomet skaitai ar siuvi ar la
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Junts geriausią 
patarnavimą už. prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptlekos. 

Kamhnrts 14, 15, 18, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 Vai. išryto iki • 
vai. vakare. Panedėlials, Seredo-
mls ir Petnyčlomis. 
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DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vlet* 
S232 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo S Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:10 vakare 

Telefonas Yard* 164 i 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover TOtS « 

DR. J.'SHINGLMAN 
Gydytojas fr Chirurgas 
Ofisas 4990 W. 13 St. 

fiamp. 49 Cour4 
Res. 11»» W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero S«6« 
OOso Cicero 4$^ 

KALBAME LlETrYtlULAl 
• . •« 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
RoMclaiMie: It90« 80. Mlchlsma Are. 

T«1ef«OM PnJIman 344 Ir FaJlnsaa S1M 
Chlcagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik KetTerre valMke nuo 5:30 liti \ > 
Telefon«o T. 
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APIE LIETUVOS ŽEMĖS 
BANKĄ. 

Lietuvos Žemės Bankas bu
vo Amerikoje organizuojamas 
Kun. J. Žiliaus. Jam vvkstant 
Europon, buvo viskas suvesta 
ir paimtas Public Aocounte-
rių, peržiūrėjimui stovio. 

Kun. J . Žilius nuvykęs 
Kauoian išdėstė visą projektą 
ininisterių kabinetui ir minis-
terių kabinetas pats jau išdir
bo to banko statutą ir jį už
tvirtino. 

Sulyg to Žemės Banko sta
tuto, tas bankas sudaromas iš 
pamatinio kapitalo 10 milijo
nų auksinų, kurių iki pusės 
jneša Lietuvos vaikižia, o kita 
pusę žmonės, akcijonieriai. 
Žemės Banką valdys direkto
riai, kuriij vieną pusę skirs 
Lietuvos valdžia, o kitą pusę 
rinks akcijonieriai. 

Bet kadangi veik visi akci
jonieriai yra Amerikoje, tai 
galutinas susitarimas perkel
tas Ne\v Yorkan. Oion yra ak-
cijomierių išrinkti direktoV 
riai, gi valdžios pusę ingalio-
\\ atstovauti p. J. Vileišis ir 
Majoras P. Žadeikis. 

Dabar jau įvyko pot* su^ 
rinkimų ir pinigai perkeliami 
Lietuvon. Smulkmenas ir toli-
mesnį Žemės Banko reikalų bė 
gį\pranešime, vėliau. 

Liet. Misijos InformiUJijų 
Biuras. 

j v. w. ROIIAIISKIS 2 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmicstyj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tcl. Central 8390 

J.P.WAITCHES 
ATTOfcNEY AT LAW 

L I E T l i n s ATiVOKATAS 
4642 S. W(K)D STKEET 

720 W. 18th STKEET 
CHICAGO. 

M«Kinlej 4320 

a 

n . tr .r . i 
rKEET 
L. • 
320 
• » • • • • • • ' « 8 
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Dr. 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, n j j i o i g 

Valandos: — 8 iki 11 11 ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-
oūis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Hm • • • « • • . i»į^'i—'!• mtmm m i ~ * 

: 

i 

L
Vakarais, 812 W. 33 St. ! 

Tcl. Yards 4981 g 

o • » • — f • • • ' » . S 

Dr. A. B Uit K E 
(Lietuvis) 

418 W. Markct 8tr. 
PottsvlUe, Pcnna. 

visomis liromis priima lino 
Kuo 8 Iki 10 vai. ryto 
Kuo 1 Iki S vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 Tai. vakare. 

>Su 

DR. S. B£ŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St, 

Kampas S. Uėavltt St. 
Telefonas Canal 8222. 
Valandos 1—b ir 7 lkl«8 vakare. 
Residensija: 

8114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley €.888 

Valandos: iki 10 išryto. 
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PRANEŠIMAS. 
Dr.ia.T.STTUKOLTS 

LIETUVIS 
Gydytojas lr Cbirurgap 

Perkels savo gyvenimo vtet* | 
Brighton Park. 

2914 W. 43rd mrėU., 
Tel. McKinley 2«S 

Ofisas: 1787 W. 47th 8»., 
t47 ir W o * l | » t ) 

Valandos: 10 ryto iki 2 90 pieto, S:20 lkl . 
8:30 vakare Nedėliomia S iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
• »n» «• ^»a «• m m » g ^ P ^ m m >'iwi> • * • • • • • 

i i • M . • M M 

Tol. Drorer 7042 

Br. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

suo 9 ryto Iki 9 vak. Valandos 
i Nedėliomis pagal sutarimą 

SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

. 4712 

•S ) - T f T ' f~ * • • - • • - " - - Į - -Į Į m ĮįJ | 

S. D. U C H A W i a 
Lletuvys Oraborlus patarnauju, laido* 

UivMe ko pigiausia. Reikalo meldžiu at-
sltanktl, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, EI. 
Tel. Canal H M . 

t * " * * , , , , T ' ' • • • • • • » • • • • • • • « • » ; » 

^ JOSEPH C. VV0LON 
-ietuvis Advokatas 

•9 6 0 . ItA SALIiE STREBT 
Gyrenimo Tel. Humboldt 87 

vakarais t » n W. 21-nd 'IMAljt 
Tel. RAck—-eu f 990 

CHICAGO. rJL. 

= 1 

Hesid. 988 So. A^faland Blv. OiicafO. 
Telefonas Haymarket 8544 

Tale*. Pullmaa SM! 

Dr. P. P. 2ALLTS 
Lietuvis Dentįstas 

10857 So. Mlcli^tt, Areoaft 
TALANDOSi » lkl B vakare. 

f m , A. A. ROTU, 
Kusas (gydytojas Dr cUrrargas 
Specijalistas MoteriSku. Vyriška 
Valkų ir visu etaoniškų Ugą 

Ofisą*: 8864 So. Halsted St., Ofiicago 
Telefonas Tirover 9698 

VALANDAS: lO^-ll Tryto ^—8 f>o 
pieta 7—6 vak. treflštotnis f o—fi d. 

} » * H • ! » ! > « I « « H 

Dr. G. M. O A S B ( 
Praktikuoja 88 metai 

Offafts 8146 So. H o n u s t . 
KcrtA 82 ro St., OkJofjgo, Ui 

SPECIJALISTAS 
Uoterisky, VyrlSkų, talpki chro 

niškų iųru, 
OFISO VAj^NDOS: Kuo 8 ryt i 
Iki 10 nuo 12 iki 2 T>O pt^t, n t l 0 l 

iki 8 valandai vakare 
• Nedėlibinis nuo » iki 2 po vi* 

Telefonas Tartis m 
• 

IX 

Anie Liel 

/ 

i<. 

(T| 
Kun. F. K̂  

pastojus mol 
ti. 

Kun. M. Ki 
už Federacija 
lapelius, kurii 
lėtų labai 
parapijonų tai 

Priimta 
Kun. Pr. Bul 

tas ištirs kol 
daro kitatauči 
partijų iždai 
čiam Taryboj 
pristatys a] 

Kun. F. Kei 
R. K. Fedei 
važiavimas si 
reikalu, kad 
kitos mūsų 
nizacijos neal 
simokėtų sa^ 
Federaciją. 

Nutarta Fe<| 
užlaikyti bei 
lingos lėšas 
racijon sumoki 
organizacijų n] 
rius Federacr 
kalus finansul 
Fondą. 

Atstovybė 

Referuoja k| 
• tis. Pažymėdi 

nuveiktus dari 
dabar, kuomeį 
vvko Lietuvoj 
\ybes klausini 
rištas. Ar pal 
ar atstovus ai 
reikalą Infoi 
Washingtone 

Atstovybės 
klausimąpavesl 
sijai. InformuJ 
rinkta kun. 
kun. P. Lapeli| 

Federacijos 
vii 

Diskusuojanj 
New Yori^af;. 
Chicago yra 
vių kolonija 
Chicagoje turi 
lietuvių katali 
politinio judėjij 
ti pažymi, kad| 
Ii randasi nuo 
sia visos žiniosl 
Yorkan, kuris 
judėjimo eentrl 

) k\ sijų balsuoj 
gavo 6 balsus, 
Tokiu būdu 1̂  
kosi aprinkta| 
Sekretorijato 

Pertrauka piel 
P-

Kun. Jono Ži 

Sesija 2-ra; 2| 

Pirmininkau, 
Jakaitis. Atstoj 
Delegacijos Pi 
Žilius išduoda 
veikimo. — 
aiškiai nusistaj 
vos neprigulnr 
jos biuro vedė.į 
Žilius, jisai m 
skyrių; Chodj 
mavo prancūzų 
gacijos narių ti 
pilniausia han 
viais ryšiai bu1 

Lietuvos vi 
nuo Amerikos I 
menų už 3V2 

Daiktus priim | 
J. Dobužiui. 
kė gerai. Latvj 
čias del lėšų st( 
tų negalėjo pa| 
viską paėmė. 

Lietuvių bri* 
kiečių kariškiĮ 
Prancūzijoj 

'«v l 
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Am. Liet. R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimo Protokolas. 

/ 

(Tąsa.) 

Kun. F . Kemėšis: Reikia 
pastovus mokesnius nustaty
ti-

Kun. M. Krušas r Agitacijai 
už Federacija reikia išleisti 
lapelius, kuriuos klebonai ga
lėtu, labai pasekmingai savo 
parapijom) tarpe paskleisti. 

Priimta rezoliucijos: 
Kun. Pr. Bučio: Sekretorija-

tas ištirs kokiais budais susi
daro kitataučiu ir kitaminčių 
partijų iždai ir po to busian
čiam Tarybos suvažiavimui 
pristatys apdirbtą projektą. 

Kun. F . Kemėšio: Am. Liet. 
R. K. Federacijos Tarybos su
važiavimas skaito svarbiausiu 
reikalu, kad Tautos Fondas ir 
kitos mūsų centralinės orga
nizacijos neatideliodamos už
simokėtų savo mokesnius j 
Federaciją. 

Nutarta Federacijos raštinę 
užlaikyti bei įvairias reika
lingos lėšas padengti iš Fede-
racijon sumokamų nuo įvairių 
organizacijų mokesčių, gi įvai
rius Federacijos iškeltus rei
kalus finansuoti per Tautos 
Fondą. 

Atstovybė Washingtone. 

Referuoja kun. J . J . Jakai-
»tis. PažyniėdanKis atstovybės 
nuveiktus darbus, nurodo, kad 
dabar, kuomet AmerikoYi at
vyko Lietuvos atstovai atsto
vybės klausimas turi būti iš 
rištas. Ar palaikyti ja toliau 
ar atstovus atšaukti. Nurodo 
reikalą Informacijos Biurą 
Washingtone uždaryti. 

Atstovybės Washingtone 
klausimąpavesta inešimų komi 
sijai. Informuoti komisiją iš
rinkta kun. F. KemėŠ> ir 
kun. P. Lapelis. 

Federacijos Sekretorijato 
vieta. y 

Diskusuojama Chicago ir 
New Yorkas. Nurodoma, kad 
Chicago yra didžiausia lietu
vių kolonija Amerikoje ir 
Chicagoje turi būti Amerikos 
lietuvių katalikų kultūrinio ir 
politinio judėjimo centras. Ki
ti pažymi, kad Chicago perto-
li randasi nuo uosto. Pirmiau
sia visos žinios suplaukia New 
Yorkan, kuris yra pasaulinio 
judėjimo centru. Po ilgų dis-

• kusijų balsuojama. Chicago 
gavo 6 balsus, New Yorkas 25. 
Tokiu būdu New Yorkas li
kosi aprinktas Federacijos 
Sekretorijato buveine. 

Vertrauka pietums iki 2 vai. 
P- P-

Kun. Jono Žiliaus raportas. 

Sesiįa 2-ra; 2 vai. po pietų. 

Pirmininkauja kun. J . J. 
Jakaitis. Atstovas prie Taikos 
Delegacijos Paryžiuj kun. J . 
Žilius išduoda raportą iš savo 
veikimo. — Delegacija buvo 
aiškiai nusistačiusi už Lietu
vos neprigulmybę. Publikaci
jos biuro vedėju buvo kun. J . 
Žilius, jisai vedė ir lietuvių 
skyrių; Chodakauskaitė infor
mavo prancūzų spaudą. Dele
gacijos narių tarpe viešpatavo 
pilniausia harmonija. Su lat
viais ryšiai buvo neblogi. 

Lietuvos valdžia nupirko 
nuo Amerikos kariškų reik
menų už 3V2 milijono frankų. 
Daiktus priimti pavesta kun. 
J . Dobužiui. Viskas susitvar
kė gerai. Latviai ir ukrainie-
čias del lėšų stokos savo daik
tų negalėjo paimti. Lietuviai 
viską paėmė. 

Lietuvių brigadą iš Ameri
kiečių kariškių užsilikusių 
Prancūzijoj pradėjo organi

zuoti pulk. Gedgaudas, 
Swarthout ir kun. J . Žilius. 
Prancūzų spauda apie lietuvių 
brigadą skelbimų nedėjo, tik 
anglų kalba einantieji Pary
žiuj laikraščiai garsino. Bri
gados organizavimas turėjo 
didelę politišką svarbą. 

Dabar panaši brigada or
ganizuojama Amerikoje iš lie
tuvių. Lietuvos' valdžia nega
li brigados užlaikyti. Brigados 
organizavimo lėšas turi pa
dengti Amerikos lietuviai. • 

Paskola leidžiama sutartinai 
Ministerių kabineto su Lietu
vos Valstybės Taryba. 

Sutarta su Lietuvos valdžia 
Žemės banką atidaryti tuojau 
Kaune. Įstatai banko buvo 
parašyti pagal rusų valdžios 
reikalavimus, dabar jau pri
taikinti prie Lietuvos gyveni
mo. Vileišis ir Žadeikis yra 
banko atstovais. 

Amerikon dar turėjo atva
žiuoti Liudas Gira ar Bizaus
kas. 

Delegacija Paryžiuje užda
ryta. Atstovu paskirtas Milo
šas, jam į pagelbą palikta 
kun. J . Dobužis. 

Kun. Pr. Bučys: Ar buvo 
lietuvių konferencijoj atstovų 
palinkusių prie Kolčako. In
formacijų biuro priedermė bu
vo tai sužinoti. 

Kun. J. Žil ius: Nuo l ietuviu 
delegacijos atstovo" čoje kon
ferencijoj nebuvo. Ar nedaly
vavo kiti, tai n e informacijos 
biuro priedermė sužinoti, o in
teligencijos. Mes inteligenci
jos biuro Paryžiuj neturėjom. 

Kun. Pr. Bučys: Apie dele
gacijos narius mes neabejoja
me. Bet ar buvo koks lietuvis, 
kuris dalyvavo konferencijoje 
rinkusioje Kolčaką. Ar žino 
delegacijos nariai ką tūli lai
kraščiai ir tūli veikėjai (čia 
priveda- vieno laikraščio ir vie
no žmogaus vaidus) veikė san-
ryšyj su Lietuvos klausimui 

Kun. J . Žilius: Tokių ypatų 
nepažinome. Buvo Lietuvos 
delegacijos induotas raštas ru
sų skyriui, prie taikos deleg. 
Tą raštą iššaukė lenkų verži
masis prie Kauno. Tame raš
te buvo pareikalauta, kad ru
sai pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę, ir buvo pažymė
ta, kad ateityj yra galima su
tartis su Rusija. Iš delegaci
jos narių Kun. J . Žilius ir Sie-
maško griežtai prieš tai už
protestavo. 

Kalbant apie Lietuvos per-
versmes, Kun. J . Žilius paste
bėjo, kad Lietuvos naujas mi-
nisterų kabinetas susidarė an
glų nurodymais. Tokiam kabi
netui buvo priešingi krikščio
nys demokratai ir socijalistai, 
bet Lietuvos Valstybės kūrimo 
darbas varomas visų lietuvių 
bendrai. 

K. Česnulis klausia, ar 
kun. J . Žiliui teko kur girdėti 
Europoje kalbas apie Ameri
kos lietuvių katalikų prolen-
kiškumą. 

Kun. J . Žilius: Nei Paryžiu
je, ne Lietuvoje apie Ameri
kos lietuvių katalikų prolen-
kiškumą nebuvo kalbos. 

K. Česnulis: Ar kun. J . Ži
lius .žino apie Lietuvos finan^ 
sinės misijos politiškus sie
kius ir polemikas! 

Kun. J . Žilius: Ne. Iš New 
Yorko reikia dažnai išvažiuoti 
Lietuvos paskolos reikalais ir 
jei spaudoje kUr yra tilpę ko
kios polemikos — jos tilpo be 
mano žinios. 

FARMU lEsniifOJAMS. 
Aš turiu 160 akru farma Illi-

nojaus Valstijoj, lygi gera žeme 
su sodnų, mašinomis, gyvuliais, 
mišku, viena mylia nuo miesto ir 
gelžinkeliu. Aš noriu mainyti ant 
namo Ohicagoj, Namas gali būti 
mūrinis arba medinis geram stovij 
2-4-6 pagyvenimų. Mano farma 
yra be skolos, atsišaukite j trumpa 
laika M. Julius, 840 West 33rd 
Street, Chicago, 111. m 

Parsiduoda, 116 akru farmos su 
mašinomis ir gyvuliais: 70 akru 
dirbamos, o kita miškas ir ganiklos 
Nauji budinkai, sodnas upelis, par 
siduos iš priežasties ligos, kaina 
$7,500. 

78l/> akru farma su gy
vuliais, mašinomis sodnas ir miš
kas, netoli nuo Chieagos $5,500. 
įnešti reikia $3,000, o likusius ant 
išmokeseio per 5 metus. 

80 akru farma geri budinkai ir 
derlinga "zemc. 1 mylia nuo mies
to $4,500, įmokėt $2,000 likusius 
ant 5 metu 6%. 

85 akru farma, prie pat miestą 
geri budinkai ir gyvuliai, maši
nos $80 už akrą $3,000 įmokėti o 
likusius ant lengvu išmokeseių. 

40 akru Willoy Springs geri bu 
dinkai, mašinos ir gyvuliais, par
duos arba mainys ant namo mieste 

20 akru netoli Lemont, 111. gy
vuliai ir mašinos, mainys ant biz
nio Chicago. 

Mes turime visokiu farmu, ma
žu ir didelių ant pardavimo ir 
mainimo į miesto propertės.Duoda 
me ant lengvu išmokėjimu ir sko
liname piningus ant farmu į vi
sas dalis Amerikos. Atliekame rei
kalus serai ir teisingai. Priimame 
Laisvės Paskolas Amerikos ir Lie
tuvos ant pirmo įmokėjimo. Tu
rime farmu ant randos ir reika
laujame geru randauninku. 

Jeigu turi narna ant pardavimo 
ateik pas mus o mes parduosime 
arba patys nupirksime, nes mes 
turime daug kupčiu kurie nori 
nuo mušu pirkti. 

Siunčiame piningų Lietuvon už 
mažiausia kaina ir siunčiame lai
vakortes, mes partrauksime tams
tos tėvą, motina broli, seseri, ar
ba pažįstamus iš Lietuvos. Kreip
kitės į mūsų ofisą, o mes patar
nausime kuogeriausia ir teisin
giausia. 
First National Realty & Const. 

Co. 
840 W. 33rd St. Chicago, 111. 

P. Borneika. 

DIENA JAU PRAĖJO. 

Jau praėjo tos dienos kuo
met ligoniai prikdavo vaistus 
kuriuos vien tik matydavo 
garsinamus. Šiandiena žmo
gus kuomet perka jis nori ži
noti ka jis perka. Jeigu jis 
apsipažinęs su Triners Ameri
can Elixir of Bitter Wine ar
ba Triners Angelica iBitter 
Tonic, jis turime juose dideli 
pasitikėjimą nes žino kad jie 
geriausi vaistai kuriuos gali
ma pirkti, ju gerumas garan
tuojamas. " Triners Aųierican 
Elixir of Bitter Wine yra ge
riausias vaistas mano žmona 
vartodavo visokias pigulkas 
ir visokius kitus vaistus, bet 
kuomet pradėjo vartoti ji da
bar jaučiasi visai sveika, mes 
nekuomet neesame namie be 
j o " rašo Mr. Stanislovas Gar-
docki, So. Chicago, 111., kovo 
9 m. Mes turime galybės to
kių laišku, ypačiai Triners 
Angelica Bitter Tonikas labai 
geras atsigaunant iš po influ-
enzos ir kitu ligų. Pareika
lauk savo vaistininko jis tau 
pristatys. Joseph Triner, 1333 
-43 So. Ashland Ave., Chica
go, XII. (Apgr.) 

ATYDA BARGENU IEŠKO 
TOJAMS. 

Sekanti namai labai-pigiai par
siduoda, nes jų savininkai yra pri
versti parduoti del nekuriu prie
žasčių. 

Šitas 2 aušeių mūrinis namas, 4 
flatu, po 4-rus kambarius, su mau
dynėmis baltom sinkom. Randasi 
tarpe 29 ir 30 gatvių prie Eme-
rald Ave. preke tik $G,700. 

Parsiduoda 2-jų augseių mūrinis 
namas beveik naujas 2 flatų po 6 
kambarius su maudynėmis elektra 
ir visi naujos mados įtaisymai, 
Randasi prie 5540 So. Elizabeth 
St. preke $6,500. 

Parsiduoda 4 kambarių eottage 
medinis prie 736 W. 48 St., preke 
tik $1,500. įmoket $350. o likusius 
kaipo randa. 

Gera*s pirkinys 2-jų augščių me
dinis namas 3 flatu, o po 4 kam
barius 1 šešių kambariu prie 3434 
So. Union Ave. įmokėt $500. o li-
kusis kaipo randa preke tik $2,500. 
Del platesniu paaiškinimų kreip

kitės pas: 
MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st St. Yards 6296 

FARMOS. 
Daba r laikas pirkti nes pas

kui bus pervelų, mes turime. 
Visokių farmų ant pardavimo 
su gyvulius su gerais budin-
kais su mašinom ir su viso
kiais įtaisymais visos dirba
mos ir senos farmos netoli 
Chieagos geriausios farmos vi
so Wisconsin Fond du Lac 
County daug Lietuvių apgy
ventų tarpe ežerų kas norite 
dažinot apie tas farmos 
kreipkitis prie to kuris išbu
vęs daug laiko ant farmos ir 
gerai susipažinęs tik ką par
grįžęs iš fanui} duos visus pa
tarimus kaip geriausia butu 
prie meldžiu kreipkitės tuo-
jaus du dabar laikus 

WALTER JANUUS, 
With M. J. Kiras Co. 

3331 So. Halsted St. Chicago. 

I • 

LIETU VIA V Ik -

Town of Lake Apielinkeje 

Vienintelis Bankas ant Town 
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip-
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus. 

* 

PEPOSITORS STATE BANK 
Turtas Siekia $6,000,000.oo 

4633-4637 South Ashland Avenue 

t1A5TER 5TH1 

A. f A. 
0. ANDRELIUNIENĖ 

Po Tėvais Filimavyčiutė 
Eidama maždaug 50 

metus mirė Gataučiuose 
Vabalniukų parapijoje 
rugpjutije 1917 metuose. 
Praneša apie tai gimi
nėms ir prieteliams na-
bašninkės sunūs Rapolas 
Andreliunas Chicagoje, 
UI. Pamaldos buvo šv. 
Kazimiero vienuolyne Su-
batoje 27 kovo. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite visd ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyridl, k^r'kftkvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose, siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko« 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos aulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurio, 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SGHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

ŽEME LIETUVOJE 
Dabar gera proga ją. įsigyti. Klauskite paaiškinimų. 

LIETUVOS PINIGAI 
Kyla kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso $25.00 u i šimtą 

siųskite savo giminėms arba pirkite dabar o pasiųsite vėliau. Par
duodame čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIENOS KURSĄ. 

Pasportus ir Laivakortos parūpiname važiuojantiems Lietuvon ir 
Amerikos. 

SIUNČIAME PREKES TAVORUS. Darome Dokumentus žemės 
ir kituose reikaluose. Su užklausimais laišku ar ypatiškai reikia kretp 
tis prie 

35 S. Dearborn St., 
Chicago, 111. 

Telefonas Majestic 8347 
Antros Lubos, Durys 206. 

*W8$gM 
BUHBMB 

MOS* 

Ofiso Valandos: -Kasdien nuo, 
9 iki 6; Utarn. ir Subat. iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 4. 

(Daugiau bus). 
/ 

1 

MFARSAVINGSSTAMPS 
ISSUED EY THE 

UNITED STATES 
» GOVERNMENT 

LIETUVIU ATYDAI!! 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

būdas palikti savistovių ir 
būti savo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
farmų Wisconsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far-
meriai kurie nuo seno čionais 
turi apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 
^ Kasykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė ^arodant 
farmas, gelžkeliai, Liestai ir 
javai. 

( AgentaJk, Reikalingi) 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eagle River, Wisconsin 
Arba 908 Peopies Gas Bldg. 

Chicago, 111. 

> * • • • - • • - - • • • • • • - • • • • • • • - i 
Telefonas P u Urna n C t 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Micbigaa A T C 

Adynoa 8:80 Iki 9 išryto — 1 Iki 
S po pietų — 6:St iki 1:1% rakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

^iifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii': 

^ R CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, * C 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge
riausia. Phone Drover 6369 

Hiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifii::iii!iiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiP 

£ Kelias i n Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTIJINI BANKĄ ANT BRIDGEP0RT0. 

Central Manufacturing District Bank 
Piningus siunčiant į Lietuvą aV kur kitur reikia visuomet siunsti per atsakan

čias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežini ais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausi*.* 

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS Į SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO-
MIS Nuo 6'iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDĖLIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. 

£ 

S 
s Distnrt Bank Central Manufacturing 

A STATE BANK 
1112 West 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. 

Banko Turtas Viršina $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
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APIE PINIGU SIUNTIMĄ LIETUVOJ 
• 

A 
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: 
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TSIRANDA žmonių, kurie kaltina mus už 
mūsų augštas kainas pinigų persiuntime 

Lietuvon. Kaslink šio dalyko norime Tamstų 
atydą atkreipti į kelete taktų. 

Tamstos gerai atsimenat, kad kol mes pra
dėjome siųsti pinigus, visur reikėjo mokėti 
$6.00 už 181) markių. Mums pradėjus pardavi
nėti 100 markių už $5.00 tada ir kiti buvo pri
versti numažinti savo kainas. Toliaus mes kai
nas numušėme iki $4.00 už 100 markių. Paga-
liaus kada mes paskelbėme, kad mes 100 markių 
pasiunčiame už $2.00, tai ir visi kiti numušė sa
vo kainas. Bet, jei Tamstos atsimenate, tai 
MES VISADOS BUVOME PIRMUTINIAI 
NUŽEMINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS. 
I r jeigu ne mes, tai visi kiti be abejo rasi dar ir 
šiandien imtų po 6 dolierius už 100 markių. 

Mūsų tikslas yra, kad tamstoms patarnauti 
kopigiausiai, nusiųsti Lietuvon pinigus kuo-
greičiausiai ir teisingiausiai. Dabar šimtai, net 
tūkstančiai lietuvių, kurie siuntė per mus pini
gus gali liudyti, kad mes geriausiai už visus pa
tarnavome. Kad parodyti Tamstoms, kad tas 
yra faktas, mes čion įdedam vienų laiške iš šim
tų kuriuos mes gauname: 

* 

Gerbiamieji:— 
Al šiandiena aplaikiau laišką iš Lietuvos 

ir didelio i undžiugau, kad jie aplaikė pinigus 
per jus sųstut* dar pirma negu nuo manęs laiš
ką. ' 

Tai-gi tariu tamistom nuoširdžiai aeiu už 
jūsų genį pasidarbavimą. 

Jie sako, kad tarpe daugelio lietuvių la
bai dideli įspūdį padaro, buk daugelis gauna, 
laiškus iš Amerikos ir esą rašyta, kad pinigų 
siuntę, bet niekas negauną. Tai-gi man labai 
linksma, kad aš gal tik vienas atradau tikrus 
žmones su teisingu patarnavimu. Toliau aš ir 
vėl noriu siųsti pinigų į Lietuvą ir daugelis kitų 
draugų. Tai-gi gerbiamieji malonėsite pranešti 
kokis dabar pinigų kursas pas jus. Dabar aš 
turėsiu gerą darodymą visiems draugams, kad 
niekas negauna pinigų, kurie per kitas vietas 
siuntė, o mano gavo. 

Muskcgun, ^lieh. 
March 18, 1920. 

Su tikra pagarba, 
į 

281 Forrest Avenue, 
Muskegan, Miehigan. 

Anthony Malishunsky, 

Mes pripažįstame, kad pirmutinės mūsų 
kainos buvo augštos, bet sulyginant su kitų bu
vo žemos. Tas buvo neišvengtinas dalykas, ka
da tikrų susinėsimų su Lietuva neturėjome1. 
I r čionai mainant dolierius į markes negalėjo
me spėti kaip^ant rytojaus jie gali stovėti ir bi
jojome didelių nuostolių, kadangi kiti visi žy
miai brangiau už mus markes pardavinėjo. Da
bar dalykai kitaip stovi. Susinėsimas paleng
vėjo ir mes galime spręsti už kiek mes ką par
duodame. Todėl, pasitikėdami Tamstų ir to
limesne pai*ama mes drįstame Tamstoms atvi
rai dalvkus perstatvti ir dar kartų žvmiai NU
ŽEMINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS. 

/ 

Prie tos progos mes turime Tamstoms pa
aiškinti, kad atidarant pinigų siuntimo įkyrių 
turėjome j valdžios banko komisijonierio ran
kas sudėti kaucijos $25,000.00. Ant tų pinigų 
neturime nuošimčių, tai jau vienas mūsų iš-
kaštis; už kiekviena čekį, kurį mes parduodamo, 
turime Prekybos ir Pramonės Bankui Kaune 
išmokėti 40 centų. Tai antras iškaštis. Trečias, 
kurį mes turime padengti, yra apmokėjimas 
darbininkams augų, mokėjimas rendų, už popie-
rą, stąmpes, šviesą, žilumų ir tt. Prie to kiek
vienas turi suprasti, kad niekas be uždarbio 
nedirba, kad reikia padaryti ir prigulintį pelnų. 
Mes žinome, kad Tamstos matysite tų iškaščių 
teisingume. 

Siunčiame Pinigus Lietuvon Dolieriais 
Sekančiomis Išlygomis: 

DOLIEEIAIS siunčiant tai reiškia, kad 
mes Tamstoms prisiusime Tamstoms če

ki išrašyta ant tiek ir tiek dolierių. Pinigus 
gavę Lietuvoje jie tą čekį išmainys pagal die
nos kursų. Jie tenai gaus tiek markių už dolie
rius kiek bus tų dieną ant biržos paskeiota. 
Tokį čekį norėdami pasiųsti, tai aiškiai parašy
kite laiške ar ant aplikacijos, "išmokėkite do
lieriais ' ' ktaip jei to nebus parašyta, mes pa
siųsime pinigus auksinais. Už tokį dolieriais 
rašytą čekį reikės nifeJkėti 40 centų ir dar;prje tp 
pridėti po 10 centų nuo kiekvieno dolierio. 

Pavyzdžitii: Nori pasiųsti Lietuvon $50.00, 
tai mums turi prisiųsti $55.40. Tai Vra $50.00 
kuriuos mes pasiųsime Lietuvon pridedant 40 
centų kuriuos meS'IJetuvos bankui turime iš
mokėti ir $5.00 už mūsų darbą ir rizikų imant 
po 10 centų nuo kiekvieno dolierio. 

Siunčiame Pinigus Lietuvon Auksinais 
Sekančiomis Išlygomis: 

AUKSINAIS siunčiant reiškia, kad mes iš
rašome Tamstoms čekį auksinais ir Lie

tuvoje bus išmokėta tiek auskinų kieje ant čekio 
bus parodyta. Norint auksinais pasiųsti pini
gus, tai prisiųskite mums tiek pinigų kiek nori
te Lietuvon pasiųsti, o mes atėmę 40. centų, ku
riuos mums reikės Lietuvos bankui išmokėti li
kusius pinigus išrašysime čekį auksinais PA
GAL TOS DIENOS KUKSĄ, KURIOJE MES 
PRIIMSIME PINIGUS pridėdami prie banki
nio kurso už mūsų darbą ir riziką po 15 centų 
nuo 100 auksinų. 

Šiandiena markių arba auksinų kursas yra 
$1.25 už 100 markių ar auksinų. Pridedant 
mūsų mokestį Tamstoms markės kainuos $1.40 
už 100. Kadangi kursas kas diena mąįnosi, tai 
mes iš anksto negalime pranešti kiek tokią ar 
kitokią dieną bus kursas* ' Kiekvienas, kuris 
yra pinigus per bankas siuntęs tą dalyką gerai 
supranta. Mes užtikrinam Tamstoms, kad mes 
VISADOS išrašysime Tamstoms čekius pagal 
tokio kurso, kuris tą dieną bus mums praneštas 
iš NATIONAL SHAWMUT BANKOS, per 
kurią mes perkame Lietuvos pinigus.* v 

Pavyzdžiui: Tamsta nori Lietuvon pasių
sti $50.00. Mums tuos pinigus prisiunti ir mes 
juos gauname tą dieną, kada markių kursas 
bankoje yra $1.35 už 100 markių ar auksinų. 
Mes tada Tamstai čekį išrašytume ant 3,307 
auksinų. Tai yra mes atimtume 40 centų, ku
riuos reikia Lietuvos bankui išmokėti ir tada 
išrokuojame kiek markių Tamstai priklauso 
imant po $1.50 už 100 markių. Tas $1.50 pasi
daro pridedant mums mokestį po 15 centų nuo 
kiekvieno 100 markių. 

Pažiurėjus į mūsų virš paduotas kainas gal 
pasirodys, kad siunčiant didesnes sumas pinigų 
perbrangiai reikės užmokėti už mūsų patarna.-
vimą. Bet nejiainirškite to fakto, kad ant di
desnės sumos pinigų mes imame didesnę rizi
ką. Mes už Tamstų per mus siųstos pinigus pil
nai atsakome. Jei tas čejds prapultų ar kam 
kitam butų išmokėtas, tai mes gvarantuojam, 
kad Tamstos pinigai neparpuls. Tą atsakomy
bę mes imame ant savęs. Todėl ir ant dides
nių sumų esame priversti tokį pat atlyginimą 
imti kaip ir ant mažesnių sumų pinigų. 

Paskelbiame šį numažintą kursą pasitikė
dami Tamstų jiaranios. Jeigu tos paramos ne
gausime, vėl busime priversti kainas pakelti. 
Jeigu mes turėsime Tamstų pasitikėjimą ir 
Tamstų paramą, tai mes visados galėsime Tam
stoms daug pigiau patarnauti. Tamstos žinote, 

^^'kRtfc* pigiai patarnauti ir dar pelnyt galima tik 
turint daug kostumerių. Mūsų Bendrovės ir šė-
rininkų ir kostumerių skaičius kasdien žymiai 
auga dėlto mes ir išdrįsome rizikuoti numušti 
savo pelną ant tiek žemai kaip nieks kitas iki 
šiol nėra daręs ir vargu begu norėtų ir galėtų 
daryt. 

Vienybėje yra Galybė. 

D IRBKIME išvieno ir mums visiems išeis 
ant naudos. Bus ir Tamstoms ir Ben

drovei pelno. Tamistos už savo pinigus gausi
te pilnai tiek kiek tą dieiuj bus ant pinigų biržos 
jų kaina, o mes ir po mažai pelnydami ant daug 
siuntinių vis-gi darysime savo Bendrovės šeri
ni nkains pelno tiek, kad galėsime mokėt tinka
mus dividendus už jų įdėtus pinigus ir apmo
kėt ofiso užlaikymą ir kitas su tuo bizniu su
rištas išlaidas. 

Parodykite šį paskelbimą visiems savo pa
žįstamiems, draugams. Paskleiskite žinią apie 
tai kuoplačiausia. Šį puslapį iškirpkite ir sa
lėse ar kitose viešose įstaigose ant sienų paka
binkite, kad visi galėtų skaityti ir naudotis. 

Pavasaris jau aušta. Lietuvos žmonėms 
reikia visokių daiktų dasipirkti. Tai dabar 
svarbiausias laikas siųsti pinigus į Lietuvą. 
Visi eikite talkon saviškiams Lietuvoje dabar, 
tuo jaus. 

Pinigus siųskite per "Money Order ," če
kiais arba registruoiuose laiškuose sekančiu ad
resu- Tokiu pat adresu rašykite reikalaudami 
aplikacijų del pinigų pasiuntimo arba |>latesnių 
informacijų. 

Lithuanian Sales Corporation 

v fl 

t 

BANKERS 

4 1 4 W. Broadvvay, 
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RAGINE, VVISCONSIN. Draugijos bei kliubai už par-
jeigą tur i reikalauti , kad atsto
vai lankytųsi i kiekvieną susi
rinkimą. Dar p rašau su auko
mis prisidėti palaikyti tą prie
glaudą. Kaslink mokesties, tai 
našlė arba našlys moka po 20n 
už vaiką. Tėvai, kat r ie abu no
r i eiti dirbti , ta i moka po 50c 
nuo vieno iki dviejų vaikučių. 
l?z daugiau moka po 40c. Pr i 
ėmimo valandos y r a : nuo 6 ry
to iki 6 vakaro. Amžius : našlių< 
vaikai pr i imami nuo 6 mėtve-
sių; abiejų tėvų nuo vienų me
tų. 

Dar labai svarbu visiems ži-
iK)ti, jog prieglauda tapo per
kelta į kitą vietą: iš 1512 So. 
49th Ct. į 1435 So. 50th ave., 
p inuos lubos. 

Šiuomi kviečiu visus draugi
jų bei kliubų ats tovus i r šiai]) 
narius bei nares atsilankyti į 
sekantį susirinkimą, kuris bus 
balandžio 5 d., t. v. pirmą pa-

Susispiete visi Clevelando n e d ė l - a t e m a n ^ į 0 mėnesio, 7:30 
lietuviai katalikai sudaro dide- » a l v a k a r e ? parapi j inėj svetai-
lc parapiją, ta t i r vienas kle- I ^ 1 5 - t o g g a t v ė s ir 49th Ct. 
bonas dvasios reikaluose neiš- Y r a l a b f t i ^ ^ ^ ^ ^ 
gab visiems patarnaut i . Ątvy- r h R ) s t u r ė s i m e s v a r s t y t i > 

P a t s žinodamas svarbią nau
jieną, negaliu užtylėti nepasa
kas kitiems. 

L. L. Paskolos Stotis , suside
danti iš dešimties draugijų, 
rengia didžiausias prakalbas 
ir paminės dvimetines sukak
tuves Liet. nepriklausomybės. 
Tam tikslui rengiama didelės 
iškilmės su programa. Kalbė
tojai bus iš Chic. Viskas bus 
nedėlioj, kovo 28., 8 vai. po pie 
tų, Union Hali . Įžanga dykai. 

Kviečiame visus atsilankyti . 
Nepraleiskite progos. 

M. Kasparaitis, 
L. L. P . Stoties rast . 

OLEVELAND, OHIO. 

Naujas kun. į Šv. Jurgio 
parapiją. 

K. Petrošius, 
D. V. P . namo sekr., 

1414 So. 50th Ct., 
Cicero, 111. 

MELROSE PARK, ILL. 

kęs čia klebonauti gerb. kun. Y 
Yilkutait is tuojau pramatė , 
kad negalės vienas apsidirbti , 
kad reikalas yra turėti kitą ku-
nigą-pagelbininką. 

Šiandie jau galime džiaug-
ties, nes sulaukėm** klebonui 
pagolbiniiiką, kun. A. Tamoliu-
ną, kurs čia atvyko iš P i t t s -
bargh, Pa. 

Tr iūsu gerb. kun. Y. Vilku- • Kurie pirkote L. L. P . bonus 
taieio, parapi joj yra įvesta pa- i r m^Rlumio įg fc n t r o 1)akvį_ 
vy/.dinga tvarka. Ir klebonas i r ; tavimu, tai ne mano kaltė, 
jo pagc lbininkas iš širdies dar - j Btiesų, Centras vra pada-
buojasi parapi jos gerovei "*; rCs parėdvmą tokį: jei į dvi sa-
žmoniu labui. Todėl smagu e i a ; v a i t j p į r k ė j a « negaus iš Centro 

Pranešimas. 

lietuviams katalikams. 
Vargonininką turime gerą 

atsakymo, tai tegul eina pas 
•toties iždininką ir reikalauja 

kurs puikiai veda bažnytinį : p a s i u P t i į Centrą pinigus. O n -
c l l 0 n J - . . . j t ras neišpildo savo parėdvino. 

Dabar parapijonams reikėtų: B e t ž m o n £ S > pirkėjai, gan" ge-
pasistengti sudėti reikiamąją • r a i ] ) i l d o C e n t r o p a r 6 d v m ^ 
pinigii sumą pastatymui nau
jos bažnyčios. Vieta naujai 
bažnyčiai randasi gražioje vie
toje. .Pradžiai parapi ja jau tu
ri skat iko. Reikėtų padirbėti , 
kad tas darbas greičiau eitų 
prie užbaigos. Tada clevelan-
diečiai galėtų pasididžiuoti. 

£—is. 
4 

CICERO. ILL. 

Pranešimas ciceriečiams kas
link Dieninės Vaikučių 

Prieglaudos namo. 

Visųpirma pranešu, jog susi
rinkimai D. V. P . namo reikale 
būva vieną sykį mėnesyj, iš
skiriant Direktorių, kiekvieną 
pirmą panedėlį. J tuos susirin
kimus vra kviečiami atsilankvti 
visi draugijų bei kliubų atsto
vai, paskui visus nutar imus i r 
visą veikimą pranešti draugi
joms bei kliubams. Toliau 
kviečiami visi tėvai, kurie savo 
vaikučius a tveda į tą namą, 
priklausyti prie šitos organiza
cijos, [stojimas veltui. Mėne
sinė mokestis tik vienas dešim
tukas. Pageidaujama, kad pri
klausytų prie tos organizacijos 
taip-gi ir visi Ciceros veikėjai 
bi'i pavieniai asmenys,ir darbu 
a r auka prisidėtų pr ie įvykdi-
nimo šio reikalo. 

Ateina ir ragina mane, kad 
siųsčiau jų pinigus Centrui 
nors jau senai esu pasiuntęs . 

S*ausio 17 d., 1920 m., pasiun
čiau Centran patį pirmutinį 
siuntinį: S. V. bondsu vertės 
HtK) i r čekį ant 482.48 c. Viso 
$1,082.48. 

Už šitą siuntinį nei vienas 
bono pirkėjas dar negavo pa
kvitavimo, nors praėjo jau du 
mėnesiu. 

Taippat buvau siuntęs Cen
trui paraginimą ir dar vieną 
pasiunčiau. 

Tai-gi pirkusieji bonus turė
kite kantrybės. Centras pri
siuntė pakvitavimą paskes-
niems pirkėjams, prisius ir pir
miems. 

O jeigu kas manot, kad aš 
nepasiunčiau pinigų Centran, 
meldžiu ateiti pas mane. Kaipo 
stoties iždininkas, parodysiu 
Centro pakvitavimą už visus 
siuntinius. 

Su gilia pagarba, 
Antanas Jonča? 

L. L. P . Stoties ižd. 

Po jo p . Slavėnas kalbėjo 
apie lenkų "n i i e laš i rd inguma" 
ir jų civilizaciją. 

Paskui kalbėjo dar p . Sadau
skas i r p . A. Bernotas . 

Aukų surinkta sekančiai: 
Kun. A. Dexnis aukojo $2.00. 

M. Scefanavičia $1.00. 
Smulkių $5.17. 
Viso labo $8.17. 
Gaila, kad mus žmonės mažai 

tuo interesuojasi, į prakalbas 
neskaitlingai sueina. 

Be to parduota t rys L. L. P . 
bonai. . 

Vienas iš Buvusių. 

RED. ATSAKYMAS. 

Lietuvis Rockford, IH. Ta-
n ii stos korespondencijos nega
lime talpinti dėlto, k a d para
šas tik mašina parašytas o ne 
ranka. 

CHICAGOJE, 
Iš BRIDGBPORTO. 

Nrdėlioj. kovo 28 d. tuojau pa 
pamaldų, Įvyks Kat. Spaudos Dr-
jos 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
Sv. Jurgio pa ra p. svetainėje, ant 
3-čių lubų. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti pažymėtu laiku. 

* Valdyba. 

Iš TOWN OF LAKE. 

Labd. Są-gos 1 kp. paprastas su
sirinkimas bus rytoj, t. y. kovo 28 
d., 5 vai. vakare, šv. Kryžiaus pa 
ra pi j nėję svetainėje. 

Nariai teiksitės laiku susirinkti. 
Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 43 
sk. susirnkimas Įvyks rytoj, t. y. 
kovo 28 d., 1920 m., tuoj po sumos. 

Susirinkimas labai svarbas, to
dėl koskaitlmgiuusiai susirinkit. -

Valdyba. 

TEMYKim 
Duona kepkite ir alų dary

kite namie. Mes padarėm dide
li bargena ant apynių, Salyk
lų ir miltų. Kam jums mokėti 
ta ip brangia i kuomet nuo 
mųs galite pirkti pigiai. 

(ieriausių apynių svaras 85c. 
Balta da ig in ta salyklą 9c. 
Deginta salyklą, svaras 10c. 
Gold Medai miltai KM) 
svarų $7.45 

• Ceresota Miltai 1<)0 sva
rų $7.65 
Mes Salyklą sumala m. Mes 

tur ime grocerne ir užlaikome 
šviežia tavora. Daibar prieš 
Velykas, turėsMIie daugybe 
vištų, kumpių ir kitų dalykų 
nebrangiai . Tavoms prisitatoan 
į namus naudokitės proga. 

Peoptes Oa&h Marfcet 
1919 So. Halsted, kamp. 19 £ l . 

Telefonas Canal 3605 

DRAIKUS 
I I I i 55 

t 
%&S3!ttAi D A M Ų n t . . . 

FARMŲ., . ' • • • • 
80 akrų farma 111. geriausia že

nte 2-jų augšetų namas ir kiti visi 
geri budinkai parsiduoda pigiai. 

64 akrų farmą puikus budinkai, 
prie gero kelio 3 mylios nuo mies
telio, Sodnas ir kiti parankumai, 
parsiduoda pigiai. 

50 akrų farma, su geriausiais 
budinkais tarpe 2-jų miesteliu, Sod 
nas upelis per farma, parsiduoda 
pigiai. i 

160 akrų farmą su gerais budin
kais geriausi tfeme, puikioj vietoj, 
parduoda arba maino ant namo. 

NAMAI. 
6 pagyv.enitmj muro namas ge

riausiame stovi j , gazas, toiletai, ge
roj vietoj ant Bridgeporto Kenda 
$70.00 mėnesių preke $6,700. 

4-rių pagyvenimu muro geras 
namas Rcnda* $42 mėnesių preke 
$3.200. 

2jų pagyvenimu muro naujas 
namas su biznių ir ruimais užpa-
kalije, geriaofeioj vietoj ant Bridge 
porto, Preke $9,000 ar mažiau. 
K^ftink mitintu feivmti ir namu 
Kfonftkitc yns: 

«. BLO!fKBHIS, „ 
3357 S. Btalsted «t. Ohicago. 

* f * f I fC 5* ? * <i 7 f K W * | § | 

si Pagelbos 

: 

5 = * e 

: 

I v c i l z k A l i i n v r A JrAvrZiLiOA. 

Mes sintome jums pastovių 
vieta gera alga, pr i tyr imas ne
reikalingas, dirbti ka ipo 

Pački*rfai 
Truckeriai 
Pr ie Mašinų 
Asserableriai 
Langų Plovėjiai 
Pr ie deveitorių 
Šlavėjiai 
Loduoti į karus -
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie ' a r i biskuti pri
tyrimo arba ne. 

Fabr ikas ar t i Clybom, Ash
land ir Bel;nont linijų. 

Atsišaukite į 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 .iki 4:30 
Atsišaukit 

Lietuvoje 
Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo 

• — i — — i — — — — — — — ^ — — ^ • • • • i — — . i — — — . i ^ — — » 

reikalauja ir laukia tavo pagelbos. 

Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais. 

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti. 

Neatideliok-bet siųsk reikalin
gą sumą tuoj aus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdienių žmonių, per 

STOCK 
YARDS 
STATE 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS S 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. Q 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 

• • • • • • • • H I 1 1 E H 

Stewart Warner Speedometer 
CJorp. 

1̂ 88 Diversey Parkway. 

Reikalingi Vyrat prie freighto mu
šu Wurchou*e. Darbas pastovus 50C J 
valanda iapradžios. 

Chicago Storage & Transfcr Co. 
5865 W. 65 Strcot. 

GRAND RAPtDS, MICH. 

Kovo 21 d. Lietuvos Laisvės 
Sargų kuopa, su komitetu šelp
ti Vilniuje gyvenančius lietu
vius, surengė prakalbas . J ų ve-
dėjuni buvo p . V. Butkus, kurs, 
a t idaręs programą, pakvietė 
kalbėti mųs kleboną gerb. kun. 
Dexnį. Daug indoraių žinių pa
pasakojo iš senovės Vilniaus 
miesto istorijos ir kvietė susi
rinkusius, kad, kas kiek galė
damas, pris idėtų su auka su
šelpi mui Vilniaus lietuvių. , 

An t ra s kalbėtojas buvo p . J . 
Vaičiūnas. J i s aiškino apie rei
kalingumą remti Lietuvos val
džią, perkant bonus. 
•—-. T - i - - • r - TT ~—— _ - J ^ J M ^ . 
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24% 
Kambarj» 501 

Jeigu nori įdėti savo piningus 
r^TV kad neštii '2ty0 } metus ar daugiau 
V ^ rašyk reikalaudamas paaiškinimu | 

BQND (fc SHARES SYVDICAtfc 
309 Broadwaj Hew York, K. Y. 

A- f A. 
VVLADISLOVAS UKSO 

Mirė kovo 26, 1920, 1 
ma valanda ryte Wash-
ington Park ligonbutij, 
amžiaus 6 metų 8 mėne
sių. 

Gim'ęs Chicago, 111., pa
liko dideliame nuliūdime 
tėvus ir seserį Stanislova. 

Laidotuvės atsibus pa-
nedėli 29 kovo, 8:30 vai. 
ryte iš šv. Kryžiaus Baž
nyčios f šv. Kazimiero 
kapines. 

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num. 4509 S. Paulina fit. 

Nuliūdę, 
TPėvai ir Besut). 

REIKALINGI. 
Del sinkeriai ; prie tr imavi-

mo; geri mašinistai, tr imeriai 
preso operatoriai, Gera a lga; 
gražios apielinkes. 

Atsišaukite II . A. Myers, 
Employment Mgr. 
Whitman & Bames Mfg. 06. 

1000 W. 120th Street 

REIKALINGOS 
Merginos del lengvaus fabriko 

darbo. Trumpos valandos; ffera mo
kestis. Atsišaukite. 

M. J. Neahr & Co. 
fflOO — 1«08 So. Dcarborn Str. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • 
VYRAI 

SU IR B E 
PRITYRIMO 

REIKALINGI 
NUO 21 I K I 35 METŲ 

MŪSŲ 
PACKAVIMO 
IŠSIUNTIMO 

I R 
PRIĖMIMO SKYRIUOSE 

W A R E H O t J S E 
Turi mokėti skaityt i ir ra

šyti ; turi sverti 150 svarų ar 
daugiau: geros algos su grei
tais pakeliniais sulyg žmo
gaus gateumo i r pr i tyr imo. 

ATSIŠAUKITE 
Employment Office 

Chicago Ave. and Larrabee St. 
MONTGOMERY 

WARD 
AND 
<I0. 

Lietuvai Pirkdami 

REIKALINGOS HOTBRIS. 

Itl !K\M\<JAS 
Prityręs Markeris Starcheris Ir Prt>. 
serts. Gera alga. 

Lake View Iiaondry 
3018 Nortli Clark Str. 

LEIBERIAI. 
Bei foundrės, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT 0 0 . * 

39th & Stewart Ave. 

Vedę ar Hevėdę. . 
Del valymo. Mokėsime $40 

į mėnesį i r valgi. Atsišaukite 
pas šeimyninke. 

COOPfcR CARLTON, 
Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat. 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, t>et ir didesnę su
mą, pmigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunciame. 

Reikalauk*, to >i<tmhio>U Tautos r >n<lo skyriui**: a;I>a pas centro sek
retorių, v 

K, J> KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

: • : i * « • » • . » » » m m » » ^ » » » » » » • » • » • m^> S 

HIIKAMSGAS. 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
j 

"DMiign" Ydmiiustmelja 
1800 W. 43 Suvcl Chleagot BĮ. 
fe. V. 

Į 

Parsiduoda automobiliai $850. Žie
minis, vasarinis $450. Abu. geri karai 
ir gerom Etovij parsiduoda iš prie
žasties savininko važiuvimo Lietu
von. Parsiduos už lentas kainas. 
2230 \V. 23rd PUtcc 

Moteris del lengvau šuolinio darbo 
geras algos pastovus darbas. 

Floyd Mfg. Co. 
322 Š. Clinton fetr. 

Pataisimo drabužių skyriuj augš-
pios algos mokamas pastovus dar
bas trumpos valandos ir bonus. 

Tiku k s ton e Shop 
C28-e30 Michigaii Ave. 

y 
. _ -t — 

> • • - - -

VAIĮLVI. 
Keletas, del pasiuntinystes ir leng

vaus vidujinio darbo apie 16 metų 
amžiaus, gera mokestis pradžiai. 

t 

M. Goklbcrg & Cb.' 
1308 Mitaaukcc A v e 3rd IToor 

Rtel^ALfNGI VYRAI. 
. . Del vidujinio darbo geros algos — 
imstovus darbas •, 

M. GoMbcrg & Co. 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes turime vietų jusu dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4 :30 vai. po 
piety. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktu šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes ožtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 

Stewart-Warner Speedometer Corp. 
1828 Diversey Parkway 

I 

Cliieago. 130» Milvaukcc Ave. 3t'd i'loor X ^ - . * . * i » « « . . ^ » * * — » » * * » ^ » » —»•»•"»•« 
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DRAUGAS SeStadionis, kovas 27 1920 

E 

ii 
Paskutine Proga Pamatyti Misteriją 

VAKARIENBUTIS ff 
Verbų Nedalioj, Kovo 28 d., 1920 

S 
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Arba 

KANČIOS KRISTAUS DRAMA 
-

• Rengia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija 
Veikalą Loš 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINES 

Šv. Jurgio Par. Svetainėj 
32ros ir Auburn Avenue 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

. S 

Šis veikalas perstato mums Kristaus Kančios laikus, jį kiekvienas krikščionis privalo 
pamatyti. Jeigu dar nematėj šio veikalo tai dabar paskutinė progą, nes nebus daugiau atkar
tojamas. Tikietus galima gauti pas Akademijos Rėmėju Draugijos narės, 'Draugo" Adm. 
1800 W. 46 Street, Iz. Nausėda 917 WT 33 Street, A. Giliene, 3304 So. Morgan Str. 

Nuoširažiai kviečia visus RENGĖJOS. 

IMI? 
! ' • » — » » » — — » ^ _ « i M » » « » f g 

C H I C A G O J E . 
s a 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Šeštadienis, kovas 27 d., 
Šv. Jonas Damaskietis. 

Sekmadienis, kovas 28 d., 
Šv. VERBOS. 

Pirmadienis, kovas 29 d.. 
Šv. Bertoldas Eustazijus. 

TAI BENT PLĖŠIKŲ AT 
KAKLUMAS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

„ 

'iŠ TOWN OF LAKE. 

Dienos metu apkrausto namus 
ir išeina. 

FEDERALĖ VALDŽIA ĮSI 
MAIŠYS Į STATYDI

NIMĄ NAMŲ. 

Karpenteriu unija negali tru 
kdyti darbą 

Karpenteriu unijos ageuta.s 
nustabdė statvdininui nauiu 
"por t ab le" namelių aplinko
se Perry a ve. ir 103 gatvės. 

Ta darbą pagyrė karpente
riu distrikto tarybos pirmi
ninkas YVilliain Brinis. Sis pa
kako: 

44Mūsų unijos vyrai nedirbs 
prie statydinimo tų namelių, 
kadir butų mokama jiems po 
$100 valandoje. Kas nori pili 
najueliarns medžiagų Clneagon 
parsitraukti iš kitur. Bet mū
sų žmonos nedirbs." 

Kad taip, tai visas tas Mau
dimas pavedamas federaiiam 
distrikto prokurorui Clyne. 
&itas pareiškė, kad jis mėgins 
susekti priežastį, kodėl vietos 
karpenteriu unija atsisako 
Ktatydinti namelius, kurių me
džiaga parvežta iš kitur. 

J \Yitliam J,. Park 'o rezi
dencijų 7520 \Yoodlawn ave., 
dienos metu atėjo trys jauni, 
dailiai apsitaiso vyrukai. 

Inoję prieaugin paskabino. 
Duris atidarė Mf>. Park. Vv-

* 

rukai paklausė, ar namie pats 
M r. Park. Moteriško atsako 
ne. 

Tuomet visi išsitraukė re
volverius ir inėjo vidun. Mrs. 
Park nusivarė j virtuvę. Vie
nas saugojo jų, kitas pasiliko 
prie durių, gi trečias apkraus
tė antrojo augšto kambarius. 

Plėšikai paėmė api e $3,000 
vertos visokių brangių daiktų 
ir $4 pinigais. Ir išėjo laukan 
pabėgo. 

Tuo tarpu pats Park buvo 
nainie. Jis ant treciiojo augšto 
buvo užkntas savo darbu. Mo
teris galėjo -jį pašaukti. Bot 
bijojo plėšikų. 

Park yra vk'e-prezidentas 
Chieago Great tAWstern gele
žinkelio. 

Del bendros Lietuvos L. P. 
stoties priėmimo misijos 

atskaitos. 

I • 

i NUO KRYŽIAUS" 

i 

PONIA ONA POCIENE. 

Pasižymėjusi Soliste ir Mo

kytoja Beethoveno 

Konservatorijoj. 

BLUMSON SUAREŠTUO 
TAS WASHINGTONE. 

Su tilpusią "Lie tuvos" dien
raštyje uuo priėmimo Lietuvos 
Misijos vasario 16 d., 1920 m., 
Peoplps teatre atskaita, po ku
ria, pasirašo Bendras Komite
tas mes nesutinkame: 

a) Po priėmimo Misijos lai
kytame bendrame posėdyje, 
kur dalyvavo abiejų stočių vir
šininkai likosi nutarta, kad li
kusi nuo išlaidų Peoples teatre 
pelnų 600 dol. ant rytojaus pa
siųsti per Lietuvos Misijų, Lie
tuvos "Šaul iams," gi likusius 
apie porų šimtų lig laikui pasi
laikyti Stooių paskolos reika
lams, vediniui agitacijos ir tt. 
Bet iš atskaitos matos, kad nu
tarimas neišpildvtas. 

b) Atskaitoje minėta, kad Jo-
uas Baltutis atsisako grąžinti 
T)0 dol. už šimtą tikietų. J is ne
atsisakė grąžinti, bet mes taip 
nutarėme pasilaikyti lig laiko 
savo stpties išlaidoms, nes p. 
Baltutis yra nmsų stoties iždi
ninkas. Tie pinigai yra visų 
mūsų žinioje. taip-gi pažymėjo- sugrįžusius 

Kada pasibaigs paskolos dar- 8 SuV. Valstijų kariuomenės 
bas tada ir atskaita bus išduo
ta. 

"SEPTYNI PASKUTINIAI ŽODŽIAI | 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiHiiiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti * 
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Lietuvių kalba tą Kantatą pirmą syk stato: 
• 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apsk. Choras 

Nedelioj, Kovo-March 28, 1920 
. 7 : 3 0 vai. vak. 

KIMBALL HALL SVETAINĖJ 
_ 

S. W. cor. Wabash Ave., ir Jackson Blvd. 

• • • • • • • 
S • 

. 

v 

Si Kantata ' ,Septy_i Paskutiniai Žodžiai nuo Kryžiaus" yra puikiausia iš veikalų, perstato gie
dojime ir muzikoj mirimą Kristaus; kuomet visą gamtą sujudino, kaip tai perkūnai, žaibai ir kiti 
stebuklingi dalykai. 

Tą Kantatą parašė Theo. Du-Bois, vertė Kun. F. B. Serafinas, šiame koncerte dalyvauja žy
miausi rhicagos .solistai k.t. p-nia Ona Pociene, pp. Justinas Kudirka ir Karolius Sarpalius 
Vargonininkas Guy Webster, pianiste Margaret Kelpaseh. Apart to dar dalyvaus Dailės Choras. 
Choro vedėjas vienas gerai žinomas Ponas A. Pocius. Kviečiame visus j šį gražiausią Koncertą. 
Visi Tikietai Rezervuoti Tiekietus galima gauti pas visus Chicagos Vyčių narius ir Bethoveno 

Konservatorijoj. 

m 

S 
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MIESTAS NEGAUNA REI 
KALINGŲ 4 MILIJO

NŲ DOLIERIŲ. 

Anų dienų miesto taryba 
abelnosna šių metų miesto iš-
laidosna Lndojo 4 milijonus 
dolierių išlaidų daugiau. Tie 
milijonai turi but pavartoti 
padidinti darbininkams už
mokestis. 

Taryba taip padaro, nes dar
bininkų dalis jau streikavo, 
gi kiti žadėjo sustreikuoti. Ji 
tikėjosi, kad miestui pinigų 
paskolisianoios bankos. 

Tuo tarpu pasirodė, kad 
bankos dabar atsisako skolin
ti tuos milijonus. Sako, tokia i 
paskola nebūtų legalė. 

Savo keliu streikavusieji 
darbininkai streikuoja ir kiti i 
grūmoja streiku. Jie nepaten-1 
kinti tuo, kad permažai jiem-
paskirta. v 

Praeitų vasarų iš Cbieagos 
buvo pražuvęs pseudo-filantro-
pas Herman J. Blumson, oia 
apsukęs kelia* bankas ir įstai
gas ligi $300,000. Žydų tarpo 
jis oia buvo pagarėjęs kaipo' 
veikėjas. 

Pirm kelių mėnesių jis buvo 
susektas begyvenus Johannes-
burge, pietinėj Aprikoj. Buvo 
suareštuotas, bet per klaidą ir 
vėl paliuosuotas. 

Blumson po to apleido Aj? 
rlkų ir parvyko Amerikon. 
Dabar jis suareštuotas Wasb-
ingtone. ' 

J is bus parvežtas Cbieagon. 
Apsukrus senis eina 62 me

tus. 

PAŠOVĖ PLĖŠIKĄ. 

Groserninkas Luccio Missi-
na, 818 Milton ave., mirtinai 
pašovė vienų plėšikų, Fred 
Russo. ,< 

Pats groserninkas ir-gi pa
šautas. Gydymas ligoninėje. 

PASMERKTAS MIRIOP 
JUODUKAS. 

IŠ MIESTO RIBŲ NORIMA 
PRAŠALINTI ARKLIUS. 

narius ir pasakė, kad kiekvie 
nam nariui-kareiviui draugija 

Town of Lake L.VL. P. komi- suteiks dovanų. 
°tas: I Programa ėjo tokioje tvar-

Al. Panavas/Pirm. , koje: 
• 

Jonas Baltutis. i_d. 
Vincas Stancikas, R a š t , | 1) Pijano solo atliko p-lė K. 

Overlingiutė, 2) kalbėjo drau
gijos pinnininkas, p. A. J . Ra-
sliinskas, 3) akomponuojan t 

-% 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Puikios sukaktuvės. 

Jau dešimts metų praslinko, 

sia iš visų lietuvių dainininkių. 
Programai užsibaigus, vaka

ro vedėjas, p. A. J . Garuckas, 
visiems programe dalyvavu
siems ir atsilankiusiems sve
čiams ištarė širdingų aeių. Vi
si pilni gerų Įspūdžių linksmai 
išsiskirstė. 

Geistina, kad visų lietuviškų 
parapijų jaunikaičiai imtų pa
vyzdį iš šios draugijos veikimo, 

p-lėms B. ir J . (Jrbiutėms solo Ši draugija turi savo organiza-
dainavo p. St. Jablonskis, 4) 
p-lė B. Urbiutė pasakė mono
loge 5) Pijano .solo išpildė p 'le 

kaip prie Šv. Jurgio parapijos B* Nausėdaitė. 6) Kalbėjo bxx; 

gyvuoja Šv. AloizD Jaunikaičių ' ̂  pirmininkas, p. St. J . Pet 
draugija, Šv. Jurgio skyrius. 

Sausio 10 d., 1910 m. prade-
jo dirbti savo'darbą s„ tikslu ^ a r b u o t i e s draugijos labui 

kus apie draugijos praeitį. 
Ragino visus ir toliau energin-

suvienyti visų čia gimusį jau
nimų, darbuotiės kaip tautos, 
tarp ir Bažnyčios reikaluose. 

Ši draugija turi apie 100 na
rių. Taip-gi turi suorganizavu
si \r Šv. Antano skyrių, Cicero, 
m. 

Viename susirinkime inešta 
surengti iškilmingas sukaktu
ves. Įnešimas priimtas ir dau
gumai narių sutinkant sutarta 
įrengti pakilį kovo 18 d., 
TAimbermen's Club Rooms, 11 
So. La Salle St. -

Kovo 18 d. nariai ir svečiai 
susirinko į paminėtų vietą. Be
šnekučiuojant, vakaro vedėjas, 

Kriminaliam teisme teisėjas 
Kersten mirtimi nubaudė juo
dukų WiUiam Yaneey Mills, 
kurs atrastas kaltas nužudy
me dviejų žmonių praeito spa- j 
lio 6 anksti ryto. f 

Egzekucija paskirta balan
džio 16. Prašymas atnaujin
ti bylų nepriimtas. 

Denver, Colo., kovo 25. — 
Šito miesto taryboj paduota 
sumanymas, kad* pradėjus 
sausio 1, 1925, miesto ribose 
nebūtų užlaikomi arkliai, gal 
vijai, avys arba kiaulės. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

p. Adolfas J. Garuckas, pakvie- * n a u s k a s , A . j . Malinauskas, P 
tė visus p n e vakarienės. Grisius-, M. M. Rasgaitis, S. prie 
ėmus visiems savo vietas, gerb. 
klebonas, kun. M. L. Krfosas 
atkalbėjo maldų. Apart ska
nios vakarienės buvo dalinta 
cigarai ir saldainiai. 

Po vakarienės prasidėjo pro
grama. 

Visųpirraa vakaro vedėjas pa 
aiškino, kad šis vakaras y r a 
surengtas paminėjimui dešim
ties metų draugijos gyvavimo, 

7) Duetų smuiką ir pijami atli
ko p-lės B. ir J . Urbiutės. 8) 
Kalbėjo kun. J.^^virskas apie 
čia gimusį jaunimų. 9) Ponia 
M. Janušauskienė, akomponuo 
jant pijami p-leTB, Nausėdai
tei, dainavo solo, kuri buvo iš
šaukta antrų sykį. 10) Gerb. 
klebonas, kun. M. L. Krušas 
nuo draugijos kiekvienam su
grįžusiam nariui-%areiviui įtei
kė dovanų—auksinį žiedų. Prie 
to dar pasakė tam pritaikintų 
kalbų. Sekantieji nariai-karu-
viai gavo dovanas: A. J . Ra-
shinskas, B. J . Garuckas, B. 
Lazutka, St. Lorencas, K. Pau
lauskas, J . Barčis, R. Preče-

torius. Reikalaudami informa
cijų, kreipkitės į valdybų arba 
laiškais sekančiu antrašu: Šv. 
Aloizo Jaunikaičių draugija, 
3230 Auburn ave., Chieago, 111. 

Nedelioj, kovo 21 d., 1920 m. 
9 vai. ryte draugija " i n cor-
po re " ėjo prie Šv. Komunijos. 
Gerb. klebonas, kun. M. L.*Kru
šas pasakė tam pritaikinti pa
mokslų. 

Jaunikaitis. 

susirinkimas.Narius, kurie užsiliko 
su mokesčiais, prašome atsilanky
ti ir užsimokėti. Taip-gi prašome 
atsivesti naujų narių. 

Susirinkimas įvyks antrą valan
dą po pietų Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. 

Pinnininkas. 

(Daugiau žiurėž ant 5 pusi.) 
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Iš BRIGHTON PARKO. 

Katalikų Vienybės (kitaįp sa
kant Federacijos Skyriaus) No. 6 
susirinkimas bus Brighton Parke 
nedėlioję kovo 28 d. tuojaus po pa
maldų bažnytinėje Nekalto Prasi
dėjimo svetainėje. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

L. 'A. Kareivių susirinkimas 

niiiiiiiiiiimuiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvos Pašto ženklų a r b a ! | | | L 

štampų galima bus gauti g g f • 
"Draugo" Ofise tiktai iki 1 d.' 
balandžio m. 

Administracija. 
Sllll isil l ltl l l l l l l l l l ltl l l l l l l l l l l l l l l l l lfflfl l l l l l l 

Astraviskas ir L. Dapševičia. 
• » 

Programa labai puikiai pa
vyko. 

Šį Pakilų ypač ^pagražino 
savo maloniu balsu ponia M. 
Janušauskienė. J i žavėte žavė
jo kiekvienų atsilankiusį. Jai 
buvo įteikta didelis gyvų gėlių 
bukietas. P-nia M. Janušaus
kienė, be abejonės, yra žymiau-

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

saukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar* tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 

o _. ; Gražios upės ežerai dabina visa a-
jvyks nedelioj, kovo 28 d., 2 vai. pc | p i e l f n k e v l s u r g e H ^ k a d l r 
p i e t ų s v e t a i n ė j e 2 6 5 6 W . 43l*d S t . b log i aus i ame o r e v i su r g a l i m a i š 

važiuot i , žodžiu s a k a n t v i s i . p a r a n -
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

J. 
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Paiėškau Joną Zinkevičių iš Vil
niaus. Jeigu Tamista nori sužinoti 
apie savo giminės Lietuvoje meldžiu 
atsišaukti ant sekančio adreso: 

Juozas Jurevičius, 
2251 W. 23rd PI. Oilcago, I!l. 

T 
EK'OIA BARGENAS 

Parsiduoda farma Wisconsin Vals
tijoje. 130 akrų, 85 akrai dirbamas, 
roštas giria. Žemė derlinga, aptverta 
naujas trobos, nekurie gyvuliai pa
darai ir sekios. Parduosiu pigiai. Ne
praleiskite šios progos. 

K. Jammbavieia 
2252 W. 22nd St. Chieago, m . 

Turime daug sarbhj reikahjt todėl 
visi nariai ir norintieji įsirašyti, 
malonėkite atsilankyti. > 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi Npraneiame, jog nedelioj, 
kovo 28 d., š. m., įvykt Labdaringo* 
Sąjungos 5-tos kuopos mėnesinis 

VAIKAMS. 
Individuale Instrukcija atskyrias 

departmentas del mažų vaikučių. Va
žiuojant keturiasdešimta minutų iŠ 
Chicagos. Adresuokite: 

Directmr VUla Park, m . , arba 
Masonic Temple, Kambarys 

1325 — Telefonas Central 2830. 

K a s n o r i t e p l a t e sn ių p a a i š k i n i m u , 
tai prislųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

PATONIC 
1 _ * _ * __Je_?TQHĄCjtS SA_C 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NFC. Prašalina v»»u» nesmagumus 

L i b e r t y L a n d & I n v e s t m e n t CO suvirškinimo, o tas rtifiUt, kad rei-

3301 S. _ _ t o d St. Chieago. I * S ^ * S _ S _ P * r t , K , < ~ , • 
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