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Kovo 7 d., 4 vai. po pietų bu-1 
vo prakalbos Lietuvių Raud. j 
Kryžiaus rėmėjų skyrio. Kal- 

bėjo p-lė M. Jokubaičiukė, ro- 

dos, iš iloboken, X. Y. dviem 

atvejais. Pirma kalbėjo apie 

svarbą liauti. Kryž. taikos ir 

karo metu. Ragino drąsiai eiti 

prie svetimtaučių, o ypatingai 
klabint amerikonus duot aukų 
šiame kritiškame Lietuvos mo- 

mente, nes lietuviai karo metu 

užsitarnavo, kad dabar nuo jų 

gautų paramos. 
Centro raštininkas p. Tunia- 

sonis išdavė raportą iš praeitų 
motų Raud. Kryžiaus rėmėjų 
veikimo, pažymėdamas, kad 

elizabetieėiai ne paskutiniai rė- 
mime Lietuvos reikalų. Primi- 

nė. kad šiems metams elizabe- 

tieėiams paskirta quota 8(X) do- 

lierių. 
Antru atvėju p-lė M. Joku- 

baičiukė kalbėjo apie patrijo- 
tizmą. Xupeikė tuos, katrie bū- 

dami lietuviais nenori kalbėti 

taip puikia, prigimta lietuviška 
kalba. Klausant tos mergaitės 
kalbos nevienam džiaugsmo 
ašara per veidų nuriedėjo. Mą- 
stau sau, per tiek šimtmečių ne- 
tik mųs tėvynė nepražuvo su- 

kaustyta verguvės retežiais, 
bet tautiniu žvilgsniu dar įs- 

tengė pralenkti kaimynes tau- 
tas. 

Kiek Lietuva šiose dienose 

turi žvaigždžių, panašių Mari- 

jonai, kas galėtų pasakyti.' Jų 
daug yra. Vienos jau dirba 

kūrybos darbą, gelbsti tėvynei 
kiek galėdamos, o kitos rengia- 
si stoti prie to darbo, tik gal 
dar nedrįsta, manydamos turį 
patyrimo stoką. Kurios taip 
manote—klystate. Prie darbo, 

sesutės, nes darbo daug. Tėvy- 
nės laukas platus, o darbininkų 
maža. 

.aukų praKaiuose suniiKia o 

dol.; nariu L. Ti. K. reni. Įsi- 
rašė 1l': lėšų pasidaro o«lol.L"z 

svetainę ir keliones lėšos p-lei 
AI. Jokubaieiukei G dol.; už pa- 
skelbimus užmokėjo p. Myko- 
las Dobriekas įMol. 

Kovo S d., S vai. vakare bu- 
vo mėnesinis susirinkimas baž- 

nytinėj svet. Tarp kitu suma- 

nymu nutaria nupirkti mote- 

rišką žiedą ir fontaninę plunk- 
sną, ir išleisti .juos per serijas*. 
Kareiviams dovanu dauguma 
pasižadėjo net po dvi dėžuti 

pripildyti, tik liūdna, kad vis 

tik tie patys rėmėjai, rodos, 
kad jie daugiausia butu skolin- 

gi Lietuvai. 
Kroliui lietuviai. Meldžiame 

jus, vardan Lietuvos kareiviu, 
eikite k lebonijon.pčid uokite pa- 
žadus pripildyti vieną dėžute. 
Jei jau išrūdytu persunku vie- 
nam, susitarkit keli; pasisteng- 
kite apdovanot Lietuvos laisvės 

gynėjus.M usu gerb. kun. J aks- 
tis yra uolus tėvynės mylėto- 
jas. Jis suteiks visas informa- 

cijas. Prie jo kreipkitės ir pa- 
duoki te antrašus. 

Presos komisija: 
Stasis Markevičis, 
J. Matuzas. 

VAIKAMS. 

Individuule Instrukcija atskyrius 
depur t mentus dol mažų vaikučių. Vu- 

žiuojunt keturiasdešimts minutų iš 

Chieugos. Adresuokite: 

Direvtor Villa Purk. 111.. arba 

Ma-onic Temple, Kambarys 

13-5 — Telefonas Central 2830. 

CLEVELAND, OHIO. 

Vyčių susirinkimas. 

Jaunimas L. Vyčių 25 kuo- 

pos laikė mėnesini susirinkimą 
kovo S d., Columbia svet. Ne- 

žiūrint šalto oro, nariai skait- 

lingai susirinko, tat ir susirin- 
kimas buvo pilnas rimtumo ir 

I 

nutarimų. 

| Iš komisijų paaiškėjo, kad 
uoliai darbuojamasi Tautos 

Fondo, L. R. Kryžiaus, L. L. 
Paskolos reikalais. Bonus par- 

davinėti išrinkta: p-lė M. Ma- 
čiutukė, A. F. Stankus, B. Ra- 

kauskas, A. Kanavarskas ir J. 

Yersiackas. 

Pirmininkui paklausus, kiek 
iš vyčių jau yra pirkę bonų, 
beveik visi pakėlė rankas. Ku- 
rie dar nepirko, žadėjo pirkti. 

! Pati kuopa nutarė pirkti L. L. 
' 
P. Ix>nų už $100.00. 

Plačiai kalbėta apie tai, kaip 

j tinkamiau prisirengti paminė- 
ti L. Yvčiu 5 metu sukaktu- 

ves. Perskaitytas laiškas p. Y. 

Stulpino iš Cliicagos kaslink 

surengimo ižvmiems muzikams 

ponams Pociams koncerto. Yy- 
čiai su noru sutiko, bet pasiro- 
dė.kad po Velykų,delei dauge- 

! lio vakarų, nebus galima kon- 

| certo surengti. Nutarta sureng- 
ti pikniką su visokiais įvairu- 

I mais. 

Keletas naujų narių įsirašė, 
j Mus kuopa kas kart auga ir 
veikime sparčiai eina pirmyn. 

1 Narių tarpe upas geras. 
"Nyčių choras skaitlingas, 

j Choristai pasiryžę lavinties 
1 
dailės srityje. 

Jaunikaitis. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Kaip pasipila iš mųs koloni- 

jos žinučių, tai eina net per ke- 
lis "Draugo" numerius, kaip 
sustoja, tai ilgą laiką nematyti. 

Susipratimas mus kolonijos 
lietuviuose sparčiai kyla. Pa- 

menu, trys metai at^al veik 

kiekviename name ant stalo 

galėjai matyti įvairiu bedieviš- 
ku laikraščių ir purvinos litera 
turos. Dabar išnyko, kaip tara- 
konai nuo milteliu. Jų vietą už- 
ėmė " Draugas." Ir žmonės pa- 
tenkinti, ypač del to, kad 

"Drauge" telpa moksliški 

straipsniai, ir daug žinių, žine- 

lių. Netrūksta jų ir iš mųs ko- 
1 • • 

lonijos. 
Teko nugirsti, kad mųs baž- 

nytinis choras uoliai rengiasi 

prie vakaro-koncerto. Žąda vai- 
dinti juokingų, veikalėlį. Pelnas 
skiriamas naudai naujų vargo- 
nų. Tame vakare, girdėjau, bus 
ir 1 ioterija senų vargonų. Kas 
turite ženklelius—nenumeskit 

jų. Kurie dar neturite—įsigy- 
kite. Vakaras bus balandžio 

18 d., š. m. 
Kiek jau buvo mųs jaunimo 

surengtų vakarų, visi gražiai 
; išėjo. Tikimės, kad ir šis vaka- 

ras nebus blogesnis, dagi prie- 
• šingai—gali 

* buti geresnis, j 

įspūdingesnis, nes programa 
žada buti įvairi. Negera tik, 
kad dalis jaunimo triūsia* ren- 

giasi. kiti ir perdaug, gi kiti, 
arba kitos, kaž kur yra, nema- 

tyti. Reikėtų bendromis pajie- 
gomis veikti. Žmonės pasakoja, 
kad kaip kuriuos, arba kurias, 
mato stypsant ant gatvių kam- 

pų ir kremtant gumą. Laikas 

jau butų mesti tą įprotį. 
Alus kolonijoj yra tokių ka- 

talikiškų šeimynų, kad "ant 

burdo" laiko bolševikus ir pil- 
ną laisvę duoda. Tokie gaiva- 
lai kartais net suaugusius su- 
klaidina,o apie vaikus ką ir be 

sakyti. Jei šeimynos galva su- 

prastų, kotyą namams nelaimę 

gali atnešti toks "burdingie- 
rius," tuojaus vytų lauk pas 
savuosius. Ve, jau ir faktas. 
Viena šeimyna, kol nelaikė 

kkant burdo" tos rųšies žmo- 

nių, viskas buvo gerai. Kaip 
tik pradėjo laikyti, tuoj vis- 

kas persikeitė. Visųpirma įve- 
dė įprotį pėtnyęiomis valgyti 
inės$, paskui nedėliomis neiti 

bažnyčion, toliau reiliia nuka- 
binti nuo sienų šventųjų pa- 
veikslai, nes, girdi, "burdin- 

gieriui,, netinka ir tt. Buva 

dar ir štai kokių atsitikimų. 
Vienas bolševikas savo brolio 

pačią pavyliojo. Tai kaip be- 

dievybė ineina katalikiškon 

šeimynom 
Tokiems ir kitokiems bedie- 

vybės nešėjams, kurie parsi- 
krausto "ant burdo'' su viso- 

kios rūšies laikraščiais bei tvir- 

kinančiomis knygomis, neturė- 

tų butų vietos katalikiškoje šei- 

mynoje. Ciciliku Tėvas. 

REIKALAUJA 

REIKALINGOS MOTERIS 

I'rio sortavimo poperos. 

Darbas pastovus 
Geros sanitariškos sanlygos. 

Apply Superintendent 
' 

Gl'MBINSKY BROTHERS 

l'iiion & Lumber Street. 

FABRIKO PAGELBA. 

Reikalinga. Darbas pastovus. Ge- 

ra mokestis, darbo aplinkybes geros. 

Mcrrimac M f g. Co. 

1313 S. ootli Court Cicero, 111. 

REIKALINGOS 

Merginos del lengva us fabriko 

darbo. Trumpos valandos; gera mo- 

kestis. Atsišaukite. 
M. J. Neala* & Co. 

16tM» — 1608 So. Doarborn Str. 

MEKGA1TES. 

l»i motu ir daugiau, del lenkiaus 
ir švaraus darbo mušu muilo fa- 

brike ir box shopoj, mokesime po 

:>0i\ i valanda ir bonus, mergaites 

gali uždirbti nuo $20 iki $30 sa- 

vaite dirbant nuo štukio, valandos 

nuo S išryto iki 4:30 vakare su- 

imtomis iki l valandai, ateikite pasi- 
renge dirbti. 

Aliui 1J. Wrislcy Co. 

925 S. AVclls Str. , 

reikalingas 

Prityręs Markeris Starcheris ir Pre- 

seris. Gera alga. 

Lake Vie\v Laundry 
3018 \ortli Clark Slr. 

\ 

l{KIK\l,!\(,\S. 
Fireuionas prie boilerio. Atsišauki- 

te tuojaus 
GOLDMAN' 

1100 \V. 14th SI. Tcl. Canal 2001 

REIKALINGI: Agentai 
kurio nori užsidirbti i savaite 

po $100 ar daugiau švari pro- 
pozicija kuri i»a 1 i atlaikyti 
didžiausius tyrinėjimus. 

Bond & Shares Syndicate, 
309 Broadway New York N. Y. 

Kambarys: 501 

LEIBERIAI. 

Del foundres, darbas pasto- 
vus Atsišaukite. 

LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

ANT PARDAVIMO. 

EXTRA BARGENAS-1 

Parsiduoda puikus du namai. Vie- 

nas namas su keturiais pagyveni- 
mais po keturius ruimus kiekviena- 

me. Antras bizniavas namas su še- 

šiais ruimais dei pragyvenimo. Abu- 
du namai mūriniai, su elektra ir 

maudyne. Du blokai nuo Lietuviškos 

bažnyčios. Dabar yra gera proga nes 

savininkas išvažiuoja ant farnuj ir 

parsiduoda už pigia kaina meldžiu 

atsišaukti sekančiu adresui: 

M. ANDEL. 

1446 So. 51st Ave. Cicero. 111. 

Aut antru lubu i5 priešakio. 

DR. S. NAIKEL1S 
LIET D VIS 

GYDYTOJAS IR CUIIIUUGAM 
Ofisas Ir Gyvoninio virt i 

32.12 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto: nuo 3 Iki 
4 v° P'etų: nuo 7:80 tki 3:"-iO vakaro 

Telefonas Yards 25it 

Ofisas: 4712 So. Asbland Ave. 
Vai. 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Droier 

REIKALINGA PAGELBA. 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne- 

reikalingas, dirbti kaipo 
Packieriai 
Truckeriai 

Prie Mašinų 
Assembleriai 

Langų Plovėjiai 
Prie eleveitorių 

' 

Šlavėjiai 
Loduoti karus 

Šitie ir kiti darbai ir gatavi 
vyrams kurie turi biskuti pri- 
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Ash- 

land ir Belmont linijų. 
Atsišaukite 

Emplovment Ofise 
Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 

Atsišaukit ^ 

Stewart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkway. 

Reikalingi Vyrai prie frcighto mu- 

šu Watehouse. Darbus pastovus 50c j 

valanda išpradžios. 

Cliicago S to rage Ji. Transfer Co. 
' 

5805 W. 65 StTCCt. 

REIKALINGAS 

Vidur-amžis žmogus vędes ar ne- 

vedes, prižiūrėti 13 akrų ukę — Elm- 

hurst. Atsišaukite 

125(» YVest Harrison Gatve 

Telefonas Mon. 4587. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Prie lumberio. 

Union Interior Finish Co. 

5319 S. La Salio Street. 

REIKALINGI. 

Del sinkcriai; prie traliavi- 
mo; geri mašinistai, trimeriai 

preso operatoriai, dera alga; 
gražios apielinkes. 

Atsišaukite II. A. Myers, 
Eimployment Mgr. 
Whitman & Barnes Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street 

MOTU lt 1S IK M K KUINUS. 

Del operaviiuo mašinų prie leng- 

vutis fabriko darbo. 

Prityrimas nereikalingas bet turi 

mokėti Angliškai susikalbėti. 

Albaugh Dover Compuny, 
2100 Marškai! Klvd. 

PAIEŠKOJIMAI. 

Pa iešką u savo brolio Jono Adomai- 

čio paeina iš Vilniaus Kedybos, Traku 

apslcriėio. bizno Vaičiaus, Staklišku 

parapijos. Kaimo Pekelioniu. Girdė- 

jau gyvena Ulinojaus Valstijoj. Jis 

pats ar kas apie ji žino meldžiu pra- 

nešti nes tūrių svarbu reikala. 

M ori a Mickuvienė. 

14o.\ 1 Granby, Couil. 

Paieška u pusbriolio Kazimiero Ma- 
žento ir draugo Petro Kuprio, abudu 

paeina iš Kauno Ciubern. Raseinių 

parai). Vunikų Kaimo. Tūrių svar- 

bų reikala prie jų ir meldžiu atsi- 

•šaukti šiuo adresų: 
' 

Fnmk Mažas. 

720 Cliestnut Sl. 

Poii \Vashington, AViso. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 

nografijos, typewriting, pirklybos tei- 

sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto- 

rijos, geografijos, politikinės ekono- 

mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 

4 valandos po pietų; vakarais nuo 8 

iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Ohicago. 

{7w!wmate 
ADVOKATAS 
Olisas |DidmicstyJ: 

g 
29 South La Salle Street 

H Kam baris 324 

y Tel. Ciulral GSOO 

| Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tcl. Ifards 4681 

! 

Kelias in Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

SIUNSKITE PER DIBYJI VALSTIJ1NI BANKA ANTBRIDGEPORTO. 

Central Manufacturing District Bank 
Piningus siunčiant Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet sirmsti per atsakan- 

čias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 

Musu Banke yra įtaisitas specijalis įkyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi- 

sokiu užrubežįiiiu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 

kuris yra gerai susipažinęs su užrubežini ais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti 
Lie- 

tuviu reikalus kuo geriausei. 

PINIGU SIŪNTIMO IK TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA- 

RUS SAVAITE SEKANČIAI: P ANE DELI AIS, SEREDOMIS IR SUBATO- 

MIS Nuo G iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12 

pietų. 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 West 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. 

Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKA 
SAVIŠKIAMS 

1S 
II 

AR ŽINAI 
kad tas yra visiškai galima: kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę 

Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa- 

lengvėjo, kad dabar 

100 

200 

300 

400 
500 

1,000 

auksinų 
ii 

Mūsų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

2,000 

> t 

j j 

u 

$2.00 
4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

20.00 

3,000 

auksinų 
jy 

4,000 

6,000 
9,000 

12,000 

PERSIUNTIMAS GVAEANTUOTAS 

ii 

11 

ii 

ii 

/ 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

150.00 

200.00 

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina 
Lietuvon ir yra išmokami i vieną mė- 

E nes] laiko. 
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto 

adreso. Jei nori tai pnli pinigus 

mums priduoti aiškiai surašytą, savo adresą, ir kajn pinigus siunčiate ir j..cs jj^t LuOjuu.- 

| Lithuanian Sales Corporation 
| 414 W. BROADWAY BOSTON, 27 MASS. 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

£ Smetonos gerai pritaiiunu aKimai . 

> bus palengvinimu del Jusų akių. s 

( Kuomet tų kenti nuo galvos skau-,; 
> dėjimo, kuomet raidės liejasi } kru < 

) v*, kuomet skaitai ar siuvi ar it- ) 

s šai, tai tuomet yra ženklas, kad ? 

/ reikia Jums akinių. Mano 15 metų s 

( patyrimas priduos Jums geriausia ) 
; patarnavimą, už prieinamą kaina ( 

( net taip žemai net iki $3.00. ; 

JOHN SMETANA 
< Akių Specijalistas 
i 1801 S. Ashland Av. Chicago j 
/ Egzaminas suteikiamas dykai. ( 

Kampas 18-tos gatvės. ) 

i 3-uk>s lubos virš Piatt'o apllekos. ( 

) fiambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 S 

Tėmykitc mano parašą. ) 
? Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 s: 

( vai. vakare. Panedėliais, Soredo- P; 

) mis.ir Petnyčiomis. 

ATYDA 

Moterims ir Mergaitėms 
Tėvams! 

Mes turime vietų jusy dukterims gražioj fĮ 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas Jg 

yra beveik visas assembly kuris gali buti . 

^ 

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. Jeįgu manai, kad tavo dukterei 

patiktu šis darbas atsiųsk ją pas mus, o ^ 

mes užtikriname, *kad ji bus užganėdinta. 
Atsišaukite 

StewarNWarner Speedometer Corp. 
1828 Diverscy Parkway 


