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Susirėmimai Amerikonu 
su Japonais. 

——-—-*r y 

Suareštuota 40,000 Korejony. 
+* 

Vilnios bolševiko propagandos centras. 
4+ 

■ Amerika susiremia su Talkininkais, ] 
SUSIRĖMIMAS JAPONU 

SU AMERIKONAIS. 
Pekinas, ko\o 13 (suvė- 

linta). Pranešama, kad 
Amerikonai jūreiviai įsiver- 
žė į Japonų Kvartalą Tien 
Tsin ir darė tenai betvar- 
kę; vėliau jie dasigavę Ja- 
ponijos konsulatan įžeidė 
Japonijos konsulį. 

Kivirčas kilo dėl neprie- 
lankaus atsinešiino link 
Amerikos kareivių, kurie po 
to pradėjo kelti betvarkę 
Japonijos kvartale. Tada ja- 
ponai kareiviai su durtuvais 
išvaiko amerikonus, prie to 
du serioziskai sužeidė. 

Ant rytojaus apie 200 liuo 
sų nuo tarnystės jūreivių 
amerikonų surengė Japoni- 
jos kvartale manifestaciją, 
užgabinėdami japonus. Pa- 
skui Įsiveržė Japonijos kon- 
sulatan ir sužeidė konsulį, 
sakoma, dar gi serioziskai. 

Konsulatas labai susirūpi- 
nęs įvedimu normalės tvar- 
koss Tien Tsine, nes sujudi- 
mas iš' abiejų pusių labai di- 

PRANEŠIMAS Iš I 
WASHINGTONO. 

Wa«hington, D. C. kovo 
.14. Amerikos ministeris Pe- 
kine raportuoja, kad Peki- 
no spaudos pranešimai apie 
incidentą tarp Japonų ir 
amerikonų apsilenkia su tei- 
sybė* 11 m 

Amerikos ministeris, už- 
girdęs apie minėtą gandą, 
pasiuntė pirmąją savo sek- 
retorių Spencer j Tien-Tsin, 
kad ištirus dalyką. Pasiro- 
do, kad nebuvo jokio užpuo- 
limo ant Japonijos konsu- 
lato ar sužeidimo konsulo. 

Amerikos ministerio pra- 
nešimas trumpas ir nėra jo- 
kių komentarų. 

SUAREŠTAVO 40,000 
KOREJONŲ. 

Pekinas, kovo 14. Čia pri- 
buvo vadai Korejoa politinių 
partijų. Jie pranešė, kad 

apie 3.000,000 Korėjos gy- 
ventojų dalyvauja judėjime 
už Korėjos neprigulmybę, ir 
todėl, girdi, Taikos Konfe- 
rencija privalėtų išrišti šį 
neramų rytų klausimą. 

Sulyg atvykusių užreiški- 
mo, judėjimas Korejoje pe- 
reina j sukilimą ir japonai 
jau yra suareštavę į 40,000 
korejonų. Toliau jie užreiš- 
kė, kad japonų o įnešimai 

rw " 

Korėjos klausime nėra tei- 
singi. 

VILNIUS BOLŠEKŲ PRO-1 
PAGANDOS CENTRAS. 

Paryžius, kovo 14. Gene-, 
rolas George H. Harries, 
komanduotojas Amerikos, 
militarės misijos Berline1 
praneša, kad bolševikų di- 
delis propagandos centras 
yra Vilniuje. Viršininku ve- 
dimui propagandos šhme 
krašte yra Adolph Joffe, bu- 
vusis bolševikų ambasado- 
rius Berline. Jo žinioje yra 
didelis propagandos fondas. 

Amerikos kariška misija 
Berline susideda iš 80 ofi- 
cierų ir 600 kareivių. Ji 
tarp kitko prižiūri nelaisvius 
rusus, kurių esą apie 600,- 
000; misija nepataria šiuo 
laiku siųsti nelaisvius rusus 

Rusijon, nes juos galėtų pii- 
sikalbinti bolševikai. 

AMERIKA SUSIREMIA 
SU TALKININKAIS. 

Paryžius, kovo 14. Associ 
ated Press praneša, kad te- 
ko sužinoti nuo tulo Ame- 
rikos delegato Taikos Kon- 
ferencijoje, jog talkininkų 
padarytos slaptosios sutar- 
tis pradeda rodyti pastK- 
mes ir Suvienytoms Valsti- 
joms, turbut, prisieis su tal- 
kininkais susikirsti, ypač 
Balkanų klausimuose. 

Ypač yra pažymėtina, kad 
prieš Suvienytų Valstijų už- 
imamą poziciją, berods, su- 

tartinai balsuoja Angilja, 
Francuzija ir Italija. Mano- 
ma, kad išeis stiprus susikir 
timas punkte apie. tautų sa 

viapsisprendimą. Taipgi ma 

noma, kad bus išpildyti Ita- 
lijos teritoriali reikalavimai. 

TEISMAS CLEMENCEAU 
UŽPUOLIKUI. 

Paryžius, kovo 14. Emile 
Cottin, užpuolikas ant Fran- 
cuzijos premiero Clemen- 
ceau šiądien stoja prieš tre- 
'čio distrikto kariškąją tary- 
bą tardymui. 
1 Sulyg užreiškimo proku- 
roro Cotiin'ui gręsia mirties 
bausmė, bet manoma, kad 
Clemenceau prašis pamai- 
nyti mirties bausmę kalėji- 
mu. 

Cottin atkartotinai tvirti- 
na, kad tai daręs pats vie- 
nas be jokio suokalbio. Už- 
mušti Clemenceau jis norė- 
jęs už persekiojimą anar- 

chistiskų susirinkimų. Dak- 

j§ Nepasekmingas Jaunikis. | 

Kuomet Fan Padarewski ne iš tos operos Lietuvai užgiedojo. 

tarai pranešė, kad Cottin 
protiškai yra sveikas. 

RIAUŠĖS DĖL STREIKO I 
NEW JERSEY. 

Newark, N. J. kovo 14. 
Šalies karės darbo boardas 
tirinėjimą gatvekarių strei- 
ko atidėjo iki panedėlio. 

Pritarianti unijai minia ir 
vėl kėlė riaušias; darbinin- 
kai iš trijų vaikščiojančių 
kainj tapo išvilkti lauk ir ke- 
turi jų sumušti. Prie strei- 
kierių šiądien prisidėjo in- 
spektoriai ir stoties meistę- 
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MINIA SUDEGINO 
JUODUKĄ. 

Pensacola, Fla. kovo 14. 
Minia šį rytą atėmė iš poli- 
cistų juoduką Judge John- 
son- ir jį sudegino. Johnson 
prisipažino policijai, kad jis 
buvo užpuolęs baltveidę mo- 

terį. 

SUDEGĖ FARMERYS 
SU 5 VAIKAIS. 

Franklin, Maine. Čia su- 

degė farmerys Colson ir jo 
5 vaikai. Vaikai buvo am- 

s žiaus nuo 2 sąvaičių iki 14 
i metų. Gaisras sunaikino vi- 

sas ūkės triobas. 

DANIEL IŠVAŽIUOJA 
EUROPON. 

Washington, D. C. Laivy- 
no sekretorius Daniels šią- 
dien, subatoj išvažiuoja Eu- 
ropon. Važiuoja iš New Yor 
ko laivu Leviathian. 

ATSISAKĘ NUO GARBĖS 
UŽ PINIGUS. 

Havana. Žinomas kumšti- 
ninkas Johnson, juodukas, 
buvo parmuštas per kitą 
kumštininką Willard'ą; tai- 
gi Willardui teko garbė 
smarkiausio kumštininko. 
Bet dabar Johnsonas užreiš- 
kė, kad jis pats pasidavė 
Willardui už ką, žinoma, ga 
vo gerą atlyginimą. Vienok 
Willardas tai užgirdęs už- 
ginčijo tam, girdi, Johnso- 
nas tuomi tik nori iššaukti 
kntrusyk kumščiuotis ir, ži- 
noma, gerai užgriebti pini- 
gų. 

CHINIJA DEPORTUOJA 
S' VOKIEČIUS. 

Shanghai, Chinija, kovo 
13. Trjs laivai išplaukia iš 
šio uosto Amsterdaman ir 
veža ten 1,800 priešų (vo- 
kiečių). 

Č1L1 PRIEŠ TAUTŲ 
LYGĄ. 

Washington, D. C. kovo 
13. Valstybės Departamen- 
tas gavo pranešimą nuo Čili 
oficialio atstovo, kad Čili 
nepritaria Tautų L<ygos plia- 
nui. 

SUSTREIKAVO 1,500 
KLERKŲ. 

Atlanta, kovo 14. čia su- 

streikavo į 1,500 gelžkelio 
klerkų. Jie sustreikavo pa- 
remdami klerkų streiką 
Nashville, Chattanooga ir 
"St. Louis gelžkelio. 

LIKIMAS TSING-TAO 
NEAIŠKUS. 

Paryžius, kovo 14. Augš- 
čiausJa talkininkų taryba nu 

sprendė, kad Vokietijos pri- 
vilegijoj Tsing-Tao ir Shan- 
'tung pussalyje yra panaiki- 
namos, bet likimas tos pro- 
vincijos dar nėra išrištas. 
Mat Japonijos misija tvir- 
tina, kad Vokietijos privile- 
gijos Shantugo pussalyje 
priguli japonams, kaipo per 
galėtojams; gi Chinijos mi- 
rija tvirtina, kad padarytos 
su Vokietija sutartįs negali 
buti perleistos kitai valsty- 
bei, nes tas nenutiktų su sie 

i kiu, kurio dėlei padaryta 
I sutartį®. 

PREZIDENTO LAUKIA 
DAUG DARBO. 

Paryžius, kovo 14. Atvy- 
kus prezidentui Wilsonui Jra- 

ryžiun bus laikoma pasikalbę- 
jimai aptarimui svarbių klau- 

simų; pasikalbėjimai įvyks net 
ir nedėlioj. Pimoj eilėj stovi 
sunkus išrišimui Italijos ir Ju- 
jo-Slavų ginčas; antras—pini 
gine bausme Vokietijai. Mano- 

ma, kad Vokietijai bus paskir- 
ta mokėti po vieną bilijoną kas 
metai bėervie 30 metu. 

Prezidentas Wilsonas atro- 
do daug šviežiau negu mėnuo 

atgal, kuomet jis važiavo iš 
Prancūzijos Amerikon. 

ČECHAI TYČIOJASI IŠ 
TALKININKŲ. 

VarŠava, kovo 14. Talki- 
ninkų k> misi ja pareikalavo, 
kad cechai pasitrauktų iš apie- 

linkės netoli Teschen, kuria čc 
chai yra užėmę, bet cechai at- 
sisakė pasiduoti talkininku rei- 
kalavimams. 

Cechai atsakymą pamatuo- 
ja komisijos netobulumu, mat 
du komisijos nariai jau esą nu- 

vykę i Paryžių. 

TURKAI PERSEKIOJA 
GRAIKUS. 

Soloniki, kovo 13, (suvė- 
inta). Turkijos kariumenė per- 
sekioję graikus pietinėj daly j 
Mažosios Azijos, nors tas prie- 
šinga sutarčiai laikinos santai- 
kos. Graikai ragina talkinin- 
kus užimti Mažają Aziją, kad 

.apsaugojus nuo persekiojimu 
vietos gyventojus graikus. 

AIRIJA SKAITO SAVE 
NEPR1GULMINGA. 

x Dublin, Airija, kovo 14. 
Sinfeinerių atstovai i Taikos 
K on f erenci j ą, prisilaikyt lam i 
tarptautinių papročių, reika- 
laus nuo Anglijos valdžios liuo- 
so perleidimo jų i Francuziją. 
bet nereikalaus sau nuo Angli- 
jos valdžios paspartų. (Reiškia 
jie neskaito savęs Aglijos pilie- 
čiais). 

PRIGELBĖJAI VOKIE- 
ČIAMS—DABAR VARGK. 

Brussels, Belgija, kovo 14. 
TulasCoollmans priėmė vieta 
vokiečių organiziujamoj minis- 

terijoj ir už tai Belgijos kariš- 
kasai teismas jį,nuteisė 15 me- 

tų prie sunkiųjų darbų. 

AUSTRIJA PRIIMA NAU- 
JĄ KONSTITUCIJĄ. 
Vienna, kovo 14. Vokiš- 

koji Austrijos respublika šią- 
lien leidžia nubalsavimui nau ją 
konsticiją. konstitucija apimli 
įstatymus lyti'nčius šalies kanc 
lerį ministeriu kabinetą, kariu- 
menę, maisto ir vaizbos klausi- 
mus ir kitus dalykus. Konsti- 

tucija bus galėję tik iki susijun- 
gimo Vokiškosios Austrijos su 

Vokietija. Ministeriu kabine- 
tas bus sudarytas iš social-dc- 
mokratų ir krikščionių demok- 
ratų. 

SPARTAKAI DAR LAIKO- 
SI PRIEMIESČIUOSE. 
Londonas, kovo 14. Iš 

Kopenhageno pranešama, kad 
spartakai vis dar laikosi iTerli- 
110 priemiesčiuose Lichtenber- 
ge ir Ivarlshorst; ten tęsiasi 
smarkus susirėmimai. (Pir 
miau buvo pranešta, kad Licli- 

tenberg jau valdžios rankose). 

AMERIKONU NUOSTO- 
LIAI ARCHANGELSKE 
Archangelskas, kovo 13. 

(suvėlinta). Amerikos ekspe- 
dicija šiaurinėj Rusijoje viso 
turėjo nuostolių sekančiai: 

Mūšiuose užmušta keturi 
aficierai ir 71 kareivis. 

Mirė nuo žaizdų — vienas 
aficicras ir 18 kareivių. 
Žuvusių be žinios — 36 vyrai. 

Mirė nuo ligų — du aficierai 
ir 67 kareiviai. 

Nuskendo — vienuolika afi- 
cierų ir 241 kareivis. 

Abelnai paėmus Amerikos 
kariumenės šiaurinėje Rusijoje 
sveikatos stovis yra puikus. 

BOLŠEVIKAI ŽUDO 
PROFESORIUS. 

Londonas kovo 14. IŠ 
Helsinglorso pranešama,, kad 
bolševikai, užėmę Kievą, nu- 

žudė ekonc;mistą profesorių 
Baranovskį, kuris buvo paskir- 
tas atstovauti L'krajina Taikos 
konferencijoje. Taipgi, sako- 

ma, nužudė prof. / Zobolitii, 
prof. Efimenko, generolą Bal- 
bachan, vienuolika laikraštinin- 
kų ir pirmininką miesto tarv- 
LOS. 

Taipgi priduriama, kad bol- 
ševiku generalis štaba Taskvo 
je išleido pranešimą, iame 
sako, kad bolševikai paskuti- 
niais flviem mėnesiais atėmę 
šiauriuose nuo talkininkų plotą 
žemės, kuris lyginasi Franci jai, 
ir toliau užreiškia, kad sovietų 
kariumenė iki 1 dienai gegužio 
būtinai paims Archangelską. 

VOKIETIJOS ATSTOVU 
GALĖ APRUBEŽIUC T \ 

Weimar, kovo 14. Vokie- 
tijos atstovai Taikos Konfe- 
rencijon neturį pilnos galės pa- 
daryti galutina sutartį, t. y. jų 
galC* i jrubežiuota nekuriuose 
klausiniuose. 

ŽUDO SPARTAKUS. 
Berlinas, kovo 12. (suvė- 

linta). Nttbau-jta tiriii.nii 24 
jūreiviai, prisidėjusie prie spar- 
taku. Kiti 250 jūreivių sparta- 
kų laukia kariško teismo. 

Daugelis praėjusių keletą 
dienų.slapstėsi, bet vėliau atė- 

jo reikalauti savo algos. Čia jie 
buvo suareštuojami, iškrečianr. 
ir nin/dami i Moabit kalėjimą. 
Kaikurie tam priešinosi ir j po- 
ra tuzinų jų tapo užmušta ant 
vietos. 

KAREIVIU PRAKALBOS 
CHIČAGOJE. 

Vakar vakare Meldažio 
svetainėj atsibuvo Chicagos 
lietuvių Pirmo Regimento> 
Kuopa "A" prakalbos. 

Kalbėtojais buvo C. Kas- 
putis, organizatorius; kun. 
Kemėšis ir netikėtas svečias, 
Leitenantas Baronas. 

Ypatingą įspūdį ant pub- 
likos padarė Leit. Baronas, 
kuris, atsiprašęs, kad jis ne- 

esąs prisirengęs ir jau lietu- 
vių kalbą šiek-tiek pamir- 
šęs, išdrožė publikai karštą 
spyčių Leit. Baronas, buvu- 
sis keturiose karėse—Kubo- 
je, Meksikoje, Filipinuose ir 
Francuzijoj,—nevyiv ;o nie- 
ko į šilkus, bet dr nuo 
peties. ."Kas nepi įsideda 
prie išgavimo Lietuvos lai- 
svės aukomis, arba savo 

sveikata, tam laisvoj Jietu- 
voj vietos buti neprivalo,— 
tarė Leitenantas. 

Publika, kurios buvo npie 
du šitmu, triukšmingai smar- 
kiam Leitenantui nuplojo. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Subatoj lietus ir šilčiau; nedė- 
'lioj kiek šalčiau ir greičiau snie- 
į^as. 
j Saulėtekis, 6:02: saulėleidis, 
5:56. 

Mėnulis užtekės 6:22 -akare. 
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Lietuvos Klausimas Taikos 
Konferencijoj. 

Kaip mums perduodama, Washingtono 
laikraščiuose tilpo sekantis pranešimas apie 
dabartinj dalykų stovį Taikos Konferenci- 
joj, kiek tas palyti Rusiją ir Lietuvą: 

"Delei įvairių priežasčių negalima 
buvo nustatyti politikos kaslink Ru- 
sijos, nors taikos išlygos kaslink Vo- 
kietijos yra praktiškai nuspręstos. Pa- 
sekmė šitos negalimybės išrišti Rusi- 
jos klausimą jo pilnoj visatoj buvo ta, 
kad nepasisekė prieiti prie nutarimo 
kaslink rytinių rubežių. 

"Nuomonė yra tokia, kad ginčas 
tarp lenkų ir lietuvių bu3 išrištas dau- 
giausiai (mainly) naudon lenkų, kurie 
tikrai gaus Gardiną, o gal but ir Vil- 
nių. Bet Europai bus negalima nusta- 
tyti rubežių Baltiko viešpatijoms, Lie- 
tuvai ir Lenkijai patol, pakol ji [Euro- 
pa] nenusistatys sau nuomonės kas- 
link visos Rusiškos situacijos. Pakol 
kas dar nieko nepadaryta ir ant nieko 
nesusitaikinta." 

Šitas pranešimas yra ytin svarbus— 
gal but svarbiausia iš visų iki šiolei gautų. 
Jis parodo, kad Lietuvai gręsia didelis pa- 
vojus iš Lenkų pusės—ir kad iki šiam lai- 
kui lenkai, matomai, turi viršų, kiek tas 
palyti talkininkų prielankumą. Tačiauą jis 
taipgi parodo ir tai, kad "pakol-kas dar 
nieko nepadaryta ir ant nieko nesusitaikin- 
ta." Vadinasi, Lietuvos klausimas yra dar 
visai "atidarytas," ginčas neišrištas ir kova 
dar toli-gražu neužbaigta. O kol ji neuž- 
baigta, tol yra proga laimėti. Ir tą progą 
lietuviai tuii išnaudoti iki pilniausiam laip- 
sniui. 

Męs esame giliai įsitikinę, kad milži- 
niškas Amerikos Lietuvių Seimas galėtų 
galingai pagelbėti prie galutino persvėrimo 
Lietuvos naudon. Ir atpenč, Amerikos lie- 
tuvių svyravimas, kuomet sumanoma šaukti 
Seimą panašiam tikslui, gali padaryti Pa- 
ryžiuje įspūdį labai kenksmingą Lietuvos 
interesams. 

Priėjome prie tokio laipsnio, kuomet 
viena uncija, mesta vienon, ar kiton pu- 
sėn, gali galutinai nusverti visos Lietuvos 
likimą. 

: Privalome pavartoti kuodidžiausį at- 
sargumą, idant musų paskutiniai žygiai j bu'ų nukreipti tinkamcn linkmėn, kuri (luo- 
tų persvarą Lietuvai, o ne Lenkijai. Šiose 
paskutinėse dienose lietuviai neprivalo pa-; likti nei vieno akmens neatversto—tik tuo- 

* met mes galėsime su lengva ir tyra sąžine 
pasakyti sau, kad padarėme viską-o-viską, 
ką tik galėjome padaryti. 

Dėlei PiliViškų Popierų 
Ėmimo, 

Daugelis lietuviu norėtų išsiimti pir- 
mas pilietiškas popieras, idant pastoti šios 
šatfe* niliečiais, bet daugelis jų biio, kad, 
syki išsiėmę popieras, jie gal negalėsią grįž- 
ti Lietuvon. 

Tokia baimė yra visai bereikalinga. 
Išsiėmusieji amerikoniškos pilietystės po- 
pieras galės lygiai lengvai važiuoti Lietu- 
von kaip ir tie, kurie visai tokių popiėrų 
neturi. 

Tokia baimė, neigi baimė, kad Lie- 
tuvos valdžia galėtų juos bausti už išsiėmi- j 
mą pilietiškų popierų čia Amerikoj, yra 
visai nepamatuota ii- neprivalo nieko su-l 
laikyti nuo išsiėmimo amerikoniškų po- 
pierų. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lieliivius 

NEPRITARIA BOLŠEVIKIŠKIEMS 
KALBĖTOJAMS. 

"Lietuvių socialistai, raginantieji pri- 
sidėti prie rengimo 1 d. gegužės abelno 
streiko ir ilietuviai priešingi tam progra- 
mui ir norintieji buti lygiais Amerikoniš- 
kiems idealams bei užsilaikyti sulyg val- 
džios patarimų*** turėjo tankių susirėmi- 
mų žodžiais laike mitingo, laikyto utarnin- 
ko vakare Lietuvių Svetainėj, Montello. 

"Kaip kad pirmesniuose panašios rū- 
šies mitinguose, svetainė buvo priglusta. 
Nuo 7:45 iki 11:30 kalbėtojai kalbėjo ant 
platformės ir ,daugelis ginčų pasitaikė, nes 

daugelis iš publikos priešinosi bolševizmui 
ir jo politikai, nesutikdami tokiu budu su 

kalbėtojais. 
"Daugelis lietuvių išsireiškė aiškiai 

prieš bolševikiškus kalbėtojų išsireiškimus, 
jausdami, kad kalbėtojų nuomonės užvelka 
ant jų, kaipo ant kliasoš, nepasitikėjimo 
šešėlį. Šitų bolševizmo, priešų šiame mi- 
tinge buvo matytis daugiau negu pirmes- 
niuose mitinguose ir jie tankiai pertrauki- 
nėjo kalbėtojus, kritikavusius darbdavius 
ir valdžią." 

—IšTimes, Brockton, Mass. 
Kovo 5 d. 1919. 

APIE ČEVERYKŲ DIRBTUVĘ. 
Brockton Times, pranešdamas, kad lie- 

tuviu, korporacija Progress- Shoe Manu- 
facturing Co. pradės veikei nuo 1 d. ba- 
landžio šių metų Broektone, Mass:, išdir- 
binėdama po 20 tuzinų čeverykų i dieną, 
toliaus paduoda sekančių smulkmenų apie 
sicą organizaciją, kuri yra inkorporuota 
ant $100,000: 

"The Progress Shoe Manufacturing Co. 
yra Mas3achusetts valstijos korporacija su 

apie 220 šerininkų, iš kurių 170 yra čeve- 
rykų dirbėjai, gi likusiųjų didesne dalis 
yra čeveiykų krautuvių savininkai—visi 
lietuviai—ir visi su apribuotu kapitalu. 
, "Įstaigos šėrai parduodami po $100 ii 
aprubežiuoti ant $1000 vienai ypatai, kad 
joks atskiras asmuo negalėtų įgyti kontro- 
lės. 

"Šio pliano organizatorium yra P. J. 
Žuris, pirmiaus gyvenusia Illinoise, o dabai 
Broektone, baigusis Syracuse universitetą 
ir pirmiaus buvęs chemikų Suvienytų 
Valstijų valdžios tamystoje. Jis bus įstai- 
gos manadžieriu. 

"Korporacijos viršininkais yra sekan- 
tieji: Aleksandra ČižaUskas, prezidentas; 
Juozas Vaičunas, vice-prezidentas; Petras 
Vaičunas, iždininkas; Stasys Mičulis, sek- 
retorius. Kitais nariais yra Andrius Kas- 
peras ir Petras Tamulevičius. 

"Romanas Karuža iš Lietuvos Atsta- 
tymo Bendroves, kuri yra sujungta su šia 
Įstaiga, išvažiuoja šiądien j Paryžių pasi- 
tarti su tuomlaikiniu prezidentu Valde- 
maru, kuris yra Paryžiaus Taikos Konfe- 
rencijoj." 

—Iš Times, Brockton, Mass. 
Kovo 5 d. 1919 m. 

KALTINA LENKIJĄ. 
"Apkaltindama- Lenkiją už agresiją 

prieš kaimynes tautas po priedanga ko- 
vojimo su bolševizmu, Lietuvių Tautine Ta- 
ryba, atstovaujanti 750,000 lietuvių, gyve- 
nančių Suvienytose Valstijose, savo mitin- 
ge, laikytame Hotelyj Biltmore, seredoj už- 
gyrė rezoliuciją, kurioj prašoma Taikos 
Konferencijos, idant ji gvarantuotų Lietu- 
vai jus įiepriguimyoę. 

"Rezoliucija kaltina, kad viliugingi ir 
neteisingi gandai buvo skleidžiami Varša- 
vqs valdžios ir kad lenkų armijos namie 
kovoja ne su bolševikais, bet' su savo ra- 
miais kaimynais—su Lietuva, Ukrajina, 
Rutėnija ir Čecho-Slovakija. Ji (rezoliu- 
cija) prašo, idant Taikos. Konferencija pa- 
darytų tam galą ; idant įvestų Lietuvon tal- 
kininkų, o ne Lenkų kariumenę, kuomet 
vokiečiai pasitrauks-; idant Lietuvai butų 
suteikta atstovybė Paryžiuje ir kad pri- 
verstų Vokietiją užmokėti už nuostolius, 
padalytus Lietuvoj." 

—IšNew York Herald. 
Kovo 7 d. 1919. 

Daug plačiau, nes arti špaltą, apie tą 
pačią Lietuviu Tautinės Tarybos rezoliu- 
cija parašo laikraštis New York Post, tos 
pačios dienos laidoj. 

progresas. 
Jokios tautos žmonės taip 

tankiai nemini žodžio "pro- j 
gresas," kaip lietuviai. Lietu- 
viai amerikiečiai ta žodi var- 

toja visur-ktir reikia ir kur 
nereikia. Vartoja jį susirin- 
kimuose, laikraščiuose, pasi- 
kalbėjimuose. 

/ 

Bet k a tas žodis reiškia? Kas 
vra progresas,--ta gal labai ir 
labai mažai kas žino. Žmonės 
po progresu supranta, ką tai 
4'ero, ką tai augšto. Kas prie- 
šinasi progresui, tas menkas, 
blogas. 

Bet kad gerai suprasti, kas 
yra progresas, tai reikia pusė- 
tinai gerai žinoti pasaulinę is- 

torija, kultūros kilimą. Reikia •'v7 w 

žinoti kilimą mytų, patarlių, 
tikybų atsiradimą ir istoriją, 
sociali žmonių sugyvenimą. To 
nežinant, negalima gerai su- 

prasti, kas yra progresas. Šią- 
,lien jei kas nors kiek patiki 
užsilikusioms legendoms, tas 

jau jokiu budu negali vadintis 

progresyvi sku žmogumi, nors 

aiškiai žinoma, kad legendos— 
ai galingo senovės progreso 

jžsilikęs atbalsis. 
Kas gi šiądien pas mus pro- 

;resistas? Nugi tas, kuris prie 
kiekvieno žodžio savo kalbos 
ladeda "darbininkiškas,'' kuris 
noka parėkti, pakeikti tikėji- 
na. tautiškumą.—tai vra lab- 

v 
jausiai progresiviškus daiktus 
tas istorijos įronija šiandien 
.adinasi progresistu. 

Nuo laikų filosofo O. Kontc 
>as moKytesnitts žmones incjo 
įamatinėn teispii tas, kad k is 

įesugeba atsakyti, kas yra pro- 
gresas, tas neturi mažiausios 
iesos kalbėti ką. nprs apie dran 

įvijos surėdymą/ Pas mus gi, 
ant nelaimes, kiekvienas pro- 
tinas, netik neturėdamas ma- 

giausio supratilpo apie progre- 
są, bet ir apie ekn entarj socia- 
lį surėdymą, Įalbii, "išriša" 
sunkinusius gyvenimo klausi- 
mus, mokina kirus ir tokiu bu 
du veda liaudį tiesiai Į bala. 

Kas yra progresas-lengva 
atsakyti vienu įitokiu sakiniu: 
'rogresas yra tas, kas daro! 0- 

1<į nors daiktą geresniu, pato- 
gesniu, negu jis buvo vakar. 
Progresavimas, tai ir yra ėji- 
mas geryn, tobulvn. 

Bet visa svarba ir yra tame, 
k,-į reikia suprasti po tuom ėji- 
mu gervn, tobulyn. Ir kaip 
/.monės šiądien nevienodai su- 

nranta, kas yra gera ir tobula, 
taip lygiai negali suprasti ir 
kas yra progresas. Čia leisime 
sau privesti keletą pavyzdžiu. 
Sakysime, vaikas mokinasi geo 
gratijos ir jam sekasi, tai yra 
jis kasdien vis daugiau įgija 
žinių. Šitokiame atsitikime 
męs pilnai teisingi esame, jei 
pasakome, kad vaikas progre- 
suoja geografijoje. 

Vėl štai žmogus apsirgo 
plaučių uždegimu. Liga vis 
didinasi, vystqsi. Gydytojas 
tuomet pilnai yra teisingas, jei 
jis pasako, kad liga progresuo- 
ja, nors tas progresavimas eina 
sergančiam žmogui ant nenau- 

los. Vėl kuomet ligonis pra- 
icaa sveiKti, gydytojas-tu n tie- 

są pasakyti, kad ligonis sveika- 

toje-progresuoja, tai yra ligo- 
nio sveikata gerėja, stiprėja, 
didinasi. 

Neslinku progresą suprasti 
okiuose atsitikimuose, kaip ko 

nors išmokimas, praturtėjimas, 
'igos pasididinimas ar tam pa-, 
našus daiktai. P>et visiškai ki 
Uiip yra socialiuose dalykuose. 
Daleiskime, kad žmogus buvo 
netikintis, paskui jis pradėjo 
tikėti, o ant galo pasidarė gi-į liai tikinčiu, pradėjo lankyti, 

bažnyčia. Čia ir klausimas, 
ar jis "nuprogresavo," ar ne? 
Žinoma, tikėjime jis nuprogre- 
savo, bet nežinia ar jis tlelei 
to pasidarė geresniu, ar blo- 
gesniu. Kunigas, suprantama, 
atsakys kad geresniu, netikin- 
tis bedievis atsakys, kad ne. 

Štai, čia ir susitinkame su tik- 
raisiais progreso supratimo 
skirtumais. 

J r taip yra gyvenime. Ką 
vienas vadina progresu, tą ki- 
tas vadina regresu, arba atža- 

garei vyste. Panašiu atsitiki- 
mu męs galėtume privesti šim- 
tus. Vieni žmonės tvirtins, 
kad tas-ir-tas esąs progresas, 
kiti, atpene—kad tai regresas. 
Tokiu budu męs, nors jau ir 
suprantame, ką tas paprastai 
reiškia, bet žmogaus gyvenime 
negalime susitaikinti, kas yra 
tikruoju žmogaus progresu. 

Jeigu jau męs savomis spė- 
komis negalime išrišti, kas yra 
progresas, bandysime pažvelg- 
ti j tai, ką. didieji p asau1- 
liniai protai apie tai yra tarę. 
Senovės garsusis filosofas Ari- 
stotelis tikruoju progresu laikė 
ta, kas veda žmogų prie laimės 
ir naudingumo. O laimę ir 

naudingumu žmogus ingija, 
kuomet jis laikosi vidurio, 'ne- 

nubėga be atodairos toli pir- 
myn, bet ir nepasilieka ant vie- 
tos, nes stovėjimas ant vietos, 
tikrai kalbant, yra jau regre- 
su. Iš čia L paeina tas "auk- 

, sinis vidurys arba "auksinė 
gyvenimo taisyklė/' 

Vėliau tikruoju žmogaus 
progresu laikyta krikščionybė, 
artimo meilės jausmo kilimas, 
tobulinimasis. 

Dar vėliau, viduramžiuos 2 

svarbiausiu žmogaus progresu 
skaitėsi utilitarizmas, tai yra 
tas. kiek kuris žmogus mokėjo 
naudotis visukuom, kas aplink 
jo yra. I 

Nitsche (Nitše) svarbiau 
^ siu žmogaus progresu laike vi- 

ską, kas suteikia vienam žmo- 

gui progą geresniam gyveni- 
mui, nors dėlto kitam prisieitų 
ir mirti. Yundta® progresu 

laike žmonių draugiškumą. 
Dabartiniai mokslinčiai ir so- 

ciologai skaito tikruoju progre- 
su kultūros ir mokslo augimą, j Galėtume ir daugiau paduoti j 
didelių žmonių, minčių, kurie 
progresu laikė vis kitus ir ki- 
tus principus. , 

Taigi matome, kad galų-gale, 
atsakyti j klausima, kas yra ti- 
krasis žmogaus progresas nėra 
taip lengva, kaip tas išrodytti. 
Kaip sunku yra tikrai ir galu- 
tinai atsakyti, kur baigiasi blo- 
gas ir kur prasideda geras, taip 
lygiai sunku yra atsakyti ir kas 
yra tikras progresas. 

Paimkime, bolševiką. Jis 
nori geresnio pavalgymo, trum 

pesnių darbo valandų ir jei jis: 
tą ingija, šiądien tai jis tą skai- 
to didžiausiu progresu. Bet 
jei jis, tą Įgydamas, sugriauja 
visą šalies pramonę, jei žmo- 
nės ir kartu jis pats paskui tu- 
rės badauti, tai tas jo neapei- 
na, nes jis apie tai neturi su- 

pratimo. 
Štai vėl kitas amerikietis 

progresistas kovoja, už laisvę 
susirinkimų, spaudos, žodžio,— 
tai vra progresas, bet iš kitos 
pusės, kaip jau buvo daugybė 
atsitikimu, toks pats kovotojas 
už laisvę eina j kitaip manan- 

čių susirinkimus ir tenai juos 
išardo. Jis tai daro priešais 
progresą dėlto, kad neturi jo- 
kio gilesnio supratimo, kas yra 
pr< )gresas. 

Męs tyčia privedeme tokius 
pavyzdžius iš gyvenimo, kad 

te. ..v ' 

parodyti, kaip daug pas mus 

yra tokių, kurie vadina save 

progresistais, vienok jie kaip 
tik tarnauja regresui. 

Tikruoju progresu yra ar- 

tinimasis prie idealo, grožės, 
meilės ir laimės. Kas pastoja 
kelia idealui, kas tolinasi nuoi 

to idealo, kas kenkia ėjimui, 
prie to idealo, tas yra re^resis- 
tas. Toks ėjimas prie idealo 
tegalimas per artimo meilės 
didinimą, gražinimą-musų kas-1 
dieninių pasiegimų, per sten-| 
gimąsi Įgyti augštesnę apšvie- 
tą ir augštesnę kultūrą. * 

P. N. 

KLYSTA. 

Chicagoje operuojanti gar- 
niai visiškai žiopli. Jie labai 
tankiai suklysta antrašuose. 
Tankiai vieton kad pas ponias 
atsilankyti, atsilanko pas pane- 
les. žiopliai. 

AR GIRDĖJEI, 
AR REGĖJE1? 

KĄJ Kad loš puikų nauju- 
tuką veikalą "Čigonai.'' 

KAS? Žinoma, "Birutė," 
po vadovyste p. Stasio 
SitYilrmic 

KŲR? C.S.P.S. svetainėje, 
1226 W. 18-ta gatvė, 
netoli Racine Av., Chi- 
cagoje. 

KADA? Ateinantį nedėl- 
dienį, kov^o 16 d., 8 vai. 
vakare. 

IS THAT SO? Yes, SirL. 
Naujausis veikalas, nau 

jausios dainos ir muzi- 
ka, geriausio draugi- 
jos geriausis artistai, po 
geriausia vadovyste... 

NU, TAI KĄ? 0 kad tave 
šimts plynių! Dar klau- 
sia "Nu, tai ką?..." Ne- 

pamiršk tenai nedėlioj būti, 
—štai ką!... 

KAPITALAS 
$200,000.00 

I 
k 

PERVIRSIUS 
$25,0001)0 

Į Dekite Savo Pin gus į Paranky, Saugų ir 
• Stipry Universel State Banką 

; DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo d.) $ 16,754.35 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.80 
Gruodžio 31, 1917 418,661.63 
Liepos 2,1918 600,079X7 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 31 d., 1918 945,789.40 
Sausio 29, 1919 $1,020,090-87 
Kov0 11, 1919 f 1,095,173.32 
Visas banko turtai siekia. $1,390,495.06 

STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal State Bankas yra 
taip stiprus ir saugus, kaip ir kiekvienas didžiausias bankas 
vldurmiestyj, nes yra po aštriausia valstijinės valdžios užžiura 
ir po nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir pasekmingų ir 

patyrusių banko valdininkų, turinčių platų ir ilgmetinj patyri- 
mą: bankiniuose reika' e# Universal Slate L^nke žmonių su- 

dėti pinigai yra pilnai goti ir niekad negali žuti, nes ban- 
kas turi gryni* kapitalą, pervirš] ir nepadalintą pelną, siekianti 
daugiau kaip $231,000.00,. o suvirs 400 šėrininkų savo turtu duo- 
da depozitoriams dar didesni užtikrinimą.—žodžiu sakant, yra 
tai žmonių finansinė tvi tOvS. 

Ai SI ĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo de- 
pozitoriams išmoka pinigus ant kiekvieno pareikalavimo, nes 
banko fondai yra skolinami tik ant trump-laikinių pirmos kliasos 
gvarancijų (securities), kurias galima apversti j pinigus kiek- 
vienoj valandoj. 

f NUOŠIMTIS}. Universal State Bankas moka ant padėtu 
i pinigų 3čių nuošimtį, kurj išmoka arba įrašo į knygutę du syk 
i į metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

PARANKUMAS VIETOS. Universal State Bankas randasi 
| labai parankioj ir prieinamoj vietoj, Privažiuoti galima 4š visų | dalių miesto į labai trumpų'laikų. Halsted gatvekariai sustoja 

tiesiog prie banko durių. 
! PARANKUMAS VALANDŲ. Universal State Banke va- 

landos yra labai parankios netik biznieriam, bet ir darbininkams. Bankas yra atdaras kasdien nuo 9tos vai. ryte iki 5 po pietų, 
o Utarninkais ir Si -atomis per visų dieną iki 8:30 vai. vakare, 
duodant progų daru.ninkams atlikti asmeniškus bankinius rei- 
kalus be atsitraukimo nuo darbo ir be jokio nuostolio. 

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State Banke kiekvienas gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius 
roikalus be kitų tarpininkystės. 

BANKINES KNYGELES.' Unlvetsal Sato Bankas randa- 
voja bankines skryneles po $3.00 metams susidėjimui Liberty 
Bond'sų, Dokumentų ir ivairių brangenybių, rfios skrynelės yra 
apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiais {taisymais. Užprašome atsilankyti ir apžiūrėti, o tikriname, jog busiie 
pilnai užganėdinti saugumu ir stiprumu. 

I 
INVESTMENTAI. Jeigu Tamista norėtum išduoti savo pi- nigus ant didesnio nuošimčio negu bankose yra mokama, tai 

mes tam i s tai noriai suteiksime patarimų, kaip tų padaryti ir kokias gvarancijas (securlties) pirkti. Meldžiame atsilankyti ir pakalbėti, 

reinaiuose, užtaigi atsitikus 
'is j šių institucijų 

uanko valdyba visados no* 
patarimą {vairiuose finan- 
piogai galite drųsiai kreip-' 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, M. M. ANTONISEN, Vice-Prezidentas, JOHN I. BAGDŽIUNAS, Vice-Prez. 

ir Kasierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33. Ciucago, 111. 

t BANKO VALANDOS: Kaschen nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatomi nuo 9 vai 
ryte iki 8:30 vakare. 



Iš Gyveniroo Lietuvių Amerikoje. 
•••«% 

R A CINE, \VIS. 

Pasckmiiujos prakalbos. 
Kovo 9 d. buvo surengtos 

prakalbos Lietuvos Atstatyto- 
ji!. Kalbėtojum buvo p. J. Gi- 
raitis, kuris aiškiai ir supran- 
tamai visiems išaiškino L. A. 
B. tikslus. Prakalbomis pub- 
lika buvo pilnai patenkinta. 
Po prakalbi u parduota 20 sent 

ir kita tiek pasižadėjo grait 
laik paimti serus. 

Čionai dabar L. A. P>. na- 

riu vra apie 50. Susirinkę ant 
C ¥ 1 W 

/rakalbti didesne dalis, pasi- 
baigus prakalboms sutvėrė 

Lietuvos Atstatimo Bendro-j 
vės kuopa. I valdyba' išrinkta; 
pirmininku — J. Bakutis, i/.-! 
dininktt — P. Atkočiūnas,] 
Sckr. M. Kasparaitis. 

Po išrinkimui valdybos liko 
nutarta stengtis susižinoti su 

kenoshiečiais ir, jeigu bus ga- 
lima. rengti prakalbas. Taipgi 
nutarta kreiptis į Sheybogen, 
\Vis. ir Port VYashington. 

Rasino lietuviai tai tikri Lie- 
tuvos atstatvtojai darbuojasi 
kiek išgalėdami pagelbėti Lie- 
tuvai rinkdami pinigu Lctuvos 
atstatimui. 

Prakalbose buvęs. 

N FA V PHILADELPHTA, PA 

Kovo 9 d. čia suareštuota 
tūlas Savickas, kuomet pate- 
mita pas ji blešinė pfikrauta 
auksiniais pinigais. Prieš keles 
savaites Savickas buvo areš- 
tuotas irgi už tuos pačius pini- 
gus, bet tuomet pas ji pinigų 
neradus ouvo paleistai 

Tie pinigai (£918.00) yra 
tūlo slavoko Mikulčik, pas kurį 
Savickai buvo ant "burdo." 
Mikuičik turi Austrijoj savo 

pačią ir vajkus, o vienas gyven- 
damas prisiėmė Savicką. Apart 
paminėti] pinigu. Mikulčikas 
turėjo dar ir savo "irrajavit" 
pinigų ir visus laikydavo sena- 

me čeveryke po lova. 
Vietinė SLA. kuopa nutarė 

užsimokėti metinę mokesti 
(SI0.00) j L. Nepr. Fondą. 
Pinigai perduota vietos nepri- 
gulmybės Fondo kasier. 

Rcpovt. 
NEW HAVEN, COXN. 
Lietuvių šv. Ka/imiero baž- 

nyčia gana graži iš vidaus ir 
is viršaus. Šita bažnyčią vra 

atpirkta nuo lenkų. Buvo gana 
gerai papuošta.5, ir didysis al- 
torius per parapijonų duosntt- 
mą ir klebono Karnausko pas- 
tangas. Kaip nupirkta buvo baž 
nyčia, tai didžiame altoriuje 
stovėjo stovyla šv. Stanislovo, 
tai lietuviai pastatė stovylą 
švento Kazimiero, kaipo Lietu- 
vos patrono. 

Vienok dabar tas- negerai, 
kad klebonas ta Lietuvos pat- 
rono Šv. Kazimiero stovylą iš- 
ėmė iš didžiojo altoriaus ir pa- 
tatė šalyje mažesnio altorėlio, 
ton vieton pastatė šv. Kryžių. 
Tas yra negerai, nes čia yra 
šv. Kažymiero bažnyčia, tai 
i\K iš to' galima suprasti, ka> 
didžiamjame altoriuje stovi. 
Dabar Lietuvos patronas šv. 
Kazimieras pakęistas šv. Kry- 
žiumi klaidina mus. Cia jau 
klebonas eina priešas lietuvių 
parapijom] troškimus. Jam ne- 

reikėjo daryti tokiu pakeitimu. 
B čilietis. 

LA\VRENCE, MASS. 
Kovo 2 d. 7 vai vakare atsi- 

buvo Jaunuomenes choro kon- 
certas L. T. R. bažnytinei sve- 

tainėje. Programas buvo gana 
turtingas. Yodovavo chorą p. 
Navadauskas, kuris yra moky- 
tojų to choro ir nenuilstančių 

darbininku dailės srityje dcl 
Lietuvių visuomenės. 

Jaunuomenės choras nors 

dar neseniai susitverė, bet ne- 

žiūrint to atsižymi tarpe Lavv- 
renco visuomenės sn-o darbš- 
tumu. Žinoma, tam gelbsti my- 
lėtojai siųsdami savo vaikus į 
mokykla, kur yra mokynami 
pažinti Lietuviškus reikalus. 
Apart dailės dalyku, vaikai vra 
mokinami lietuvių kalbos ir 

rašybos. Pažymėtina, kad čio- 
nai augantis jaunimas pradeda 
kas kart daugiau suprasti savo 
tautos reikalus ir darosi daug 
prielankesnis visam tam, kas 
yra lietuviška. Teęrul buna erar- 
be tėvams, nes jie daug pri- 
gelbsti ragindami savo kūdi- 
kius dalyvauti prie lietuviu. 

Kovo 4 d. L. T. R. P>. sve- 

tainėje atsibuvo vaikų vakarie- 
nė. Dalyvavo apie 200 vaikų. 
Buvo sakomos eilės ir sudai- 
nuota keletas dainų. 

J 7 etinis. 

% 

Amsterdam, n. y. 

Sumanyta sulošti milžinišką 
veikalą "Veidmainystė ir Mei- 
lė." Veikalas yra indotnus, kla- 
siškas ir pamokinantis. Čia 
jau buvo lošta gana didelių vei- 
kalu kai]) "Keistutis" 'Gede- 
i linas" ''Valkata" ir tam pa- 
radai. Paprastai nusiseka toki 
lošimai, kuriuose mažiau lošė- 
jų, o kur daug artistų reikia, 
tai buva painių. Šis veikalas 
manoma gerai sulošti. Lošė- 
jais tikri scenos mylėtojai. 

Prie to viso pelnas nuo šio 
vakaro skiriamas ne kam ki- 
tam, kaip tiktai arba Lietuvos 
'aisvės reikalams, ar nukentė- 
jusiai Lietuvai. Iš to jaunimo 
larbo ištįkro yra kelcropa nau- 

da — grožė, pamokinimas ir 

I ir.igiskc: nauda Lietuvai. To- 
kius darbus jaunimas dirbda- 
mas užsipelno didžiausios pa- 

£a r bos. 

Milford 

MIDDLEPORT, TA. 

Šio miestelio lietuviai irgi 
gražiai pasidarbavo Lietuvoj? 
laisvės reikalams aukdas rink- 
dam. Bet kaip teko girdėti, tai 
jie labai pyksta ant "gazietų," 
kam "nepagarsino jų vardų." 
Jie taipgi sako, kad "kalti komi- 
tetai" ir kad '"pinigus sau pasi- 
laikė Nors ponas Vaicekaus- 
kas rodo kun. Žiiiaus laišką iš 
vvashingtono, kącl pinigai pri- 
imti, vistiek nepertikrina tas 

aukautojų. Čia lietuvių visai 
mažas skaičius, gal i 30 Šeimy- 
nų,'o žiūrėkite kiek jie sudėjo 
ninigij Lietuvos reikalams! 

Po $5.00: 1 

P. Švilpa ir A. Gegužis. 
Po $3.00: 
f. Vaicekauskas ir P», Norkus. 
Po $2.00: | M. Petrušis, A. Overka, K. 
Kuperavičius, I\. Jasinskas. 
Po $1,00: 1 

R. Turnelienė, M. Overkienė, 
M. Juknevičius, J. Gumauskas, 
A. Pečiuliene, V. Valiunkevi- 
čius, AT. Mildažis, J. Dekevi- 
čius, f. Rnbelis. V. Vaieekevi- 
iu\ J. Gudaitis, J. Barkauskas, 
K. Barkauskenė, T. Benedik- 
tavičius, K. Tamulevičius, Jul. 
Kalanta ir V. Navakauskas. 
Kiti aukavo smulkiau ir išviso i 
suauk aut a $46.00, n surengtas 
tam tikslui balius davė gryno 
pelno SI 41.00. tad viso j \Va- 
shincftoną Pild. Kom. išsiųsta 
$187.00. Taigi sulyg proporci- 
jos retai kuri lietuviu kolionija 
Midrlleportiečus "subytino." 

i Korcsp. 

SO. SI 1)1-: OMAHA, XEB. 

\ ietiniai darugysčių komite- 
tai veikiantieji skyriuje L. G. ir 
L. X. fondo jau užbaigė rinki- 
mą.atiku del išfflivvmo Laisvės K> C O 

Lietuvai,' bet negalėjome anks- 
čiau paduoti surašo aukautojų, 
nes buvo daug pasžiadėjisių 
,auktuti. Atidėliojimas neatne- 
šė laukiamu pasekmių. Viso 

yra suaukauta $£HoO, iš ku- 
riu $300.00 jau yra pasiųsta j 
Amerikos Lietuvių Centralį 
Komitetą, o $10.00 kalėdų Eg- 
laitei per Lietuvą." Dabar 
$325.00 siunčiame Į L. G. ir 
L. X. fondą (čia iš kasos pri- 
dėjome $18.50). Rinkime aukų 
tarpe vietinių lietuvių pasidar- 
bavo: Y. Poškienė, 1. Zigman- 
čiutt. Jonas Barisas, A. Poš- 
kus, K. Laučius, Ap. Saba- 
liaueikenė, P. Šarpaitis, M. 
Maslauekaitė ir J. Navickas; 
tikėjomės, kad del Laisvės Lie- 
tuvos didžiausia ir turtingiau- 
sia dr-stė So. Omohoj Šv. An- 
tano "subytis" visus auka, bet 
tie; neaukavo nieko, atidėjo 
ant toliaus t. y. kaip dasižinos 
tikrai, kad Lietuva yra Nepri- 
gulminga ir turi valdžią. 

Aukavo šie: 
Šv. M. P. Ražancavos mdterų 
dr-stė $100.00 
Susivienijimo L. A. 87 Kuo- 

pa 50.00 
K, Yuniavičienė 50.00 
Po $25.00: 
A. Poškus, \V. J. Sakaliauckas, 
K. Laučius Ant. Akronias, 
ir Juozapas Pilus. 
Fr. Zigmantas $15.00 
Po $10.00: 
T. M. D. 17 kuopa, Lietuviu 
ligoje pašelpinė dr-stė, Šviesos 
drtugija, J. Kancleris, B. Mo- 
komis, D. Mažeika, V. Didyka, 
M. Lavvranavičiutė, K. Akro- 
nias, [. ir V. Paukščiai. 
Po $5.00: 
St. Geržaitis, M. Uždavcnis, V. 
Uždavenis, Y. Yaškelaviče, A. 
Genaitis, K. Baltušis, Jonas 
Borisas J. Popika, A. Savic- 
kas, J. Savickas, kun. Aleksan- 
dra (lenkas), M. Tumosas 
(Lenkas), Andrius Bazis, K. 
Gražis, Vincas Vaškelavičia, 
K. Alnkonis, P. Milinavičia, 
Ant. Sabutis, J. Sabutis, K. 
Jenkevicz, Onufras Poškus, 
B. Maslauckas. 
Po $3.00: 
P. Šarpatis, Juozapas Barisas, 
M. Poškeviče. 
Po $2.00: 
M. Brindza, K. Šimkus, f. Sy- 
nionas, J. Bluvas, Y. Redeckis, 
F. Lukoševičia, St. Kačenas, 

P. Sukis, A. Špokas, J. Šakinis, 
K. Treinaviče, J. Jonaitis, Y. 
Litvinas, P. Kirdeikis, G. Kun- 
ccviče, A. Paurznis, 1>. Diede- 
lis ir Bandolla. 
Po §1.00: 
J. Yirpatinskas, Y'. Bagdonas, 
A. Smailis, V. Novickas, J. Ya- 
ciunskas, Antanas Bazis, V. 
Stankus, (i. Šidlauskas, M. 
P>ekša, V. Pameditienė, Y. 
(idodmoniene, St. Zidelis, A. 
A. Cesnelaviče, V. Jackoviče, 
J. Armoška, J. Jankauskas, P. 
Rimkus, J. G. Gaudutis, A. 
Matulaitis, Antanas Šnuolis, 
Jonas Kzlauskas ir J. ALksa. 
A. Petrauskas 30 centų. 

Viso $616.50 
Širdinga ačiū tariame vi- 

siems So. Omahos aukauto- 
jiams už duosnumą šiame svar 

biame momente. 
Pirmininkas B. Maslauskas 
Kasierė K. Yiinicivičicnė 
Raštininkas F. Ziymuntcis. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ8TSENĖJUSIOS 

L I G O 8 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 3 
valcarate. 

3303 SO. MORGM STREET 

Dr, VirgiDia Narbutt 
Physįęįan & Surgęon 

3001 West 22nd Street 
2į ii Marshall Bivd. 

Ofiso valandos; 
2 Iki 4 po pl et 
7 iki 9 vą&ąrę 

X*L L«wndale 660 1 

Gyvenimu; 
Tei. RackvvelJ 1681 

DEL 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
* visoje 
Amerlkoja 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

k1624 S Ashland Av. 

Chicago, 111. 

LIETUVIU TAUTIŠKOS KAPINES 4- 

Priklaupo ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Cblcagos ir apielinkes Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi be skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus \r pažįsta- mus; patarnavimas yra suteikiamas vislema lygiai ir patarimų ne- rėkia krieiptls niekur, kaip tiesiog j kapines. Lotai parsiduoda nuo $50. dol. ir augičlau. Jos randasi prie Keen Ave., vienas bliokas i pietus nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiamo kreipties prio kapinių užve!''!- dos ypatifika! arba telefonu 

\7ILL0W SPRINGS 20 R. 

NE APLEISTI N A PROGA 
Tiems, kurie perka arba budavoja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuto Pask, ir Budavojimo Dr-ja No. 1 
Skolina pinigus be KOMIŠINO perkantiems arba budavojantiem namus. Todėl šios PROGOS 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant 
trumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite į Draugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai. 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmar_o Sa- 
lėje, 3251 Lime St., kampas 33čios gatvės, minė- tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs iš savo pusės užtikriname kožną vieną užganėdinti 

Su pagarba Valdyba ir Direktoriai 
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1 

rtyC/S-* V* »*< w vV vV .A.- •- -' 

— Velnias man davė mai- 
nyti savo pavardę—iš Šmikai- 
čio pasidaryti Šmitu. Dėdė 
Šamas palaikė mane už vokie- 
tį ir davė darbo akmenų skal- 
dyti. 

— Taigi užtai. Ir mane bie 
sas papainiojo. Aš irgi iš Mi- 
liaus pavirtau i Milėri ir dabar 
kankinuosi. 

APLINKYBĖS. 
— Gydytojau, kaip liga?— 

klausė jaunas žmogus gydyto- 
jo, kuris tik išėjo iš senelės te-1 
tos kambario.—Ar galima tli- 
rėti vilti, kad.... 

— Žiūrint kas yra jcs tikri 
pavaldiniai. 

PARTIJOS. •' 
— Petrai, kiek dabar vra 

taip lietuvių partijų? 
— Ugi bala žino. Aš žinau 

cicilikus, bolševikus, kontr bol- 
ševikus, menševikus, grigaiti- 
niui, laisvinius, keleivinius,' 
sąjr.ngiečiu. Paskui žinau' 

tautininkus, tautiečius, sen- 

tautininkus, liaudininkus, san- 
dariečius, santariečius, rač- 
kauckinius, širvydinius. Dar 
yra ir šios partijos; kemeši- 
niai, vytiniai, jakaitiniai, ro- 

moviniai ir kitoki. \"el dar esu 

girdėjęs sventakuprių partiją, 
špiltolninkų, šveiitatiesių, Špy- 
g-ininkų. 

— O ar tu kartais negir- 
dėjai ką nors apie socialistus, 
demokratus ir klerikalus. 

— Ne, tokių partijų tarp' 
lietuviu nesu girdėjęs. 

R ESTOR A CT J O J E. 
— Kas čia per veršiena, tur- 

būt jau trįs mėnesiai, kaip iš- 
kepta. 

— Nežinau, nes aš čia dirbu 
tik antras mėnuo. 

KRAMOLOS DARYTO TŲ 
SURAŠAS. 

Jokūbai,, kaip tu ma- 

nai, ar reikia dabar visuo- 
tinojo seimo, ar ne? 

Negaliu pasakyti. 
-- Kodėl? 
-- Nenoriu patekti i kra- 

molos darytojų surašą. 
-- Kaip tai. 
-- Nugi ar nematei, kad 

"Draugas" jau užvedė tokį 
listą, kur jo skaitytojai su- 

rašys visus tuos, kurie kal- 
ba už visuotinąjį seimą. O 
aš ne kramolčikas. 

Ar tai kas stoja už vi- 
suotinąjį seimą, tai tas kra- 
molčikas ir patenka j juodą 
surašą. 

"Šiur," tik dabar nėra 
žandaų kad kramolčikus 
naikinti. 

LOŠĖJAS IR STATISTAS. 

Statistas.— Leiskite persi- 
statyti. |au mėnuo kaip mes 

draugai ir kartu, lošiame. 

Lošėjas.— Draugai? l>et aš 

jus veido rodos niekad nesu 

matęs. 
Statistas.—' Tamista nega- 

lėjai mano veidą matyti, nes 

aš losiu pirmąją sloniaiiš Icoją. 

SAVO SAIKAS. 
— Ar tamista kuomet nors 

girdėjote skambinant Pederev- 
ski ant piano? 

— Xe. ...r 

— Jei tamista matyt ;im 

kaip jis skambina, tai .jei jis 
taip rašytu ant rašomos maši- 
nos, tai kur lenkiškoje redak-' 
cijoje jis dar didesn tis pini- 
gus uždirbtu. 

SUMANUMAS:' 

Vienas Chicągos lietuvių 
dienraščio redaktorius klausia 

\ v*o reporterio. 
— Na, o ką, ar tave priėmė 

ponas X. 
— Kalbėjau apie 20.minu- 

tų, bet tokiame šiltame kamba- 
ryje, kad aš vos neužtroškau. 

— Parašyk, kad tave šiltai 
priėmė. 

MEDAUS MĖNĖŠIS. 
J i.— Mielasai, šiandien tu 

turi daii; ka atminti. Štai su- 

rašas: arbata, cukrus, knygos, 
bilietas teatram. 

Jis.— Bet kam prie kiekvie- 
nos eilutės tu prirašai savo var- 

dą? ;; 
Ji.—Kad tu nors kada atsi- 

mintum apie mane. ... 

| Zinios-Žineles. j 
Akron, Ohio. Čionai at- 

sibuvo vietos L. Darb. Są- 
jungos apskričoi susivažiavi- 
mas. Vakare sulošta veika- 
liukas "Daina be galo." 

Hudson, Mass. Susitvėrė 
"nauja Sus. Liet. Rymo-Kata- 
iikų kuopa. 

Albany, N. Y. Katalikų 
jaunimas pabudo ir prade- 
da veikti. Suruošė keletą 
vakarų. 

Benld, III. Kalbėjo "ne- 
zaležnas" kunigas Mockus. 
Skleidė prieštikybinę dvasią. 

Ansonia, Conn. Veik pu- 
sė darbininkų jau neturi dar 
bo. Žmonės važiuoja kitur 
darbų jieškoti. 

Philadelphia, Pa. Socia- 
listai suruošė vakarą. Buvo 
sulošta B. Vargšo "Žmonės" 

Boston, Mass. Mirė p. J. 
Bukantas paeinantis iš Šiau- 
lių pavieto. 

TELtfboNE: 
YARBS 155 

YARDS 55! 

Rej. Phone Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKS 
F. k. JUOZAPAITIS, D. PH. 

DRUG STORE 

Pildome Visokius Receptus 

3601 Sa. Halsted Street 
Kimpu 3ot«s Gatvei 

CHICAGO 

{Laikykite pinigus, Tvirtame, Išbandytame, Vai s 
tybiniame Banke ant Bridgeporto 

i CENTRAI MAMCTUHG DiSTRICTi ♦ 

I A STATE 

j BANK 
t 

A STATE • 
BtlIK j 

j i 112 W. 35th STREET CHICAGO, 'LL. j j (3 blokai nuo Halsted St.) 
kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA ! 

■ laiko pinigus. 

Turtas$5,00b,000.oo 
Wir, N, Jarnai.ig 

Prezidentas 

H. E. Poronfo 
Vlc8-Pr?zidentas 

JohnW, Gorby 
Vlce-Prezidantas 

S, L. Fabi onas 
Lietu*. Skyr. vedėjas 

Frank L. Wibb 
Kasininkas 

J. R. Rollejf 
PaS. KiMainko 

H 
& F. C, Hosbe1 
W'm P»g Kisinuko 

f"' 
, , ; A.J. Pefratii 

R*a! EiatB ir |(1S. 
Sky. Videjas 

Nors nebūvu pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bijojo laikyti savo pinigus ant knygutės ban- ke, ir kavojo tankiai labainesaugiose vietose. Tuomi trotijo procentus ir buvo pavojuje p-arasti pinigus. KARE PASIBAIGĖ j Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠIA ViSIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka 13 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant pareikalavimoo. ! Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atlikimą dalyki]' I VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. jSubatoje nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se- {sėdomis nuo 6 iki 8 valandos. 

A5 ADOMAS A. KARALIAUSKAS SEKANČIAI RAŠAU: Į Ai labai sirjaii tvr 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis 'buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujt inkstų. Nervų ir ahelnas sfčkų nustojimas viso kuno, tr buVau nustojęs vilties, kad begyven- au. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo sveikatai pagelbos. 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ditterio, Kraujo valytojo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano i pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas iislvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. ; Reumati«..nas j.ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ilnyko po užmušimui vU.. u"— "* 

giu 3 mėnesių iSgerdavau kas savaitė po buteli Sa. kitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pama ėiau tckj skirtumu kaip tar dienos ir nakties. Da-bav jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 Sykių dėkoj" Salutaras mylistų geradėilstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiem su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Satutaras: 8 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 
1707 So.Halsted St. Phone Ccnal 6417 Cliicago Iii 



s VIETINES ŽINIOS s 

E X T R A! 
SLA. ANTRO APSKRIČIO 

KUOPOMS. 
Gerb. kuopos,.rnmiau bu 

vo pranešta, kad Antro Ap- 
skričio susivažiavimas įvyks 
kovo 23 d., bet atvažiavus 
SLA. sekretoriui, p. A. B. 
Strimaičiui, susivažiavimas 
likosi perkeltas ant kovo 16 
dienos, toj pačioj "Birutės" 
svetainėj, 3249 S. Morgan 
gat., 1 vai. popiet. 

Kuopų atstovai malonės 
nesivėlinti, nes susivažiavi- 
me dalyvaus ir p. A. B. Stri-j 
maitis. 

B. Janulis, pirm., 
S. K»ietkauskas, 

Sekr. 

LIETUVIS AFICIERAS— 
TRIJŲ KARIU VETERA- 

NAS. 
Vakar atsilankė į "Lietuvos" 

Dineraščio redakcija Leitenan- 
tas Julius Baronas, ką-tik at- 

važiavęs iš Washington, I). C. 
kur jis buvo paskutirfiu laiku 
instruktorium jauny aficicrių. 

Sausio 3-čia dieną šiais me- 
^ U 

I 
tais, Leitenantas Baronas su- 

grįžo iš FrancuzijoSj nuo karės 
fronto. Anot Leitenanto l>a- 
rono žodžių, "prisiėję paragau- 
ti ir vokiečių gazų." 

leitenantas Baronas Dėdės 
Sanio armijoje tarnauja jau 10 

metų. Turi kryžini "šarpšute- 
rio" už gerą šaudymą ir ge- 
riausius paliudijimus nuo aug- 
štesnės karkos vyriausybės. 

Leitenantas Baronas « nėra 

joks ''naujokas*:" jis dalyvavo 
Cubos karėje ir Meksikos ex- 

nedicijoje, Vera Cruze. 
Dabar yra paleistas vakaci- 

.joms ir lankosi pas savo gimi- 
nę, p. Vasnonį, gyvenantį prie 
34-tos ir Halsted gatvių Clii- 

cagoje. 
Prieš 10 metų p. Baronas 

buvo gyvenęs ant Tovvn of 
Lake. 

Leitenantas Baronas vra J 

labai užsiinteresavęs lietuviš- 
ka kariumene ir ateinančiame 

nedeldienyj žada atėjęs į lietu- 
viu kareiviu susirinkimą, anot 

jo žodžių "drožti spyčių." Lei- 
tenantai Baronas paeina iš 
Kauno red,, Panevėžio apskri- 
čio, Vabalninku miestelio, ir 

yrav18-k;į metų išbuvęs Ame- 
rikoje. 

UŽPUOLIMAS ANT 
MOTERIŠKĖS. 

Chicagoje jau žmonės nega- 
li buti rainiais nei viduryje 
dienos. Pereitą subatą apie -3 
v. \yj pietų trjs jauni vyrai 
plėšikai įėjo į kambarius naš- 

lės S. Kukarskienės, gyvenan- 
čios namuose ant. kampo 54-os 
ir Artesian gatvių, {ėję, plė- 
šikai surišo žmonos kojas ir 

rankas. Kad ji negalėtų Šauk- 
ti pagalbos, uždėjo ant burnos 

padušką ir vifvute aprišo. 
Plėšikai, pinigų neradę, iš- 

eidami pasakė, kad jie atsilan- 

kys dar pas ją, kuomet ii pini- 
gų turės. Jei vaikas nebūtų 
įlindęs per langą ir nebūtų pa- 
liuosavęs, tai žmona butų už- 
troškusi. 

VAGILIAI ANT BRIDGE- 
PCRTO. 

Vakar anksti i- ryto, du plė- 
šikai užpuolė ant vieno žmo- 

gaus važiojančio keksus ir pa- 
jus po vietinius restauraaus. 

> Plėšikai užšoko ant vežimo 
viens pridėjo revolverį prie 
žmogaus galvos, kitas prie šo- 
no ir liepė važiuoti nesustojant 
ir nešaukti grasindami žmocį 
nušauti ant vietos. 

I -V 

Taip nusivarę plėšikai žmo 
gų i tuštesnę vietą atėmė nuc 

jo $18 ir pabėgo. Žmogus bu 
vo amerikietis, pravardės ne- 

sužinota. Rašantis šiuos žo- 
džius pats girdėjo, kaip tas 

žmogus viename restauranc 
skundėsi. 

R. 

UGNIS ANT BRIDGE- 
PORTO. 

Vakar 1-ma valandą 30 mi- 

nutų po pietų iškilo ugnis p 
Šmidlevskio namuose prie 93C 
\Y. 33-čios gatves. 

Atvažiavus ugnegesiams ug 
nis tapo užgesinta* j vieną mi 

nutą. 
Ugnegesių kapitonas išeida- 

mas pasakė, buk vaikai bcžaiz- 
dami briežukais uždegę divo- 
nus ir kitokius skarmalus. 

Nuostuoliai menki. 
R. 

LIETUVIU KAREIVIU 
DOMAI. 

Lietuvių kareivių iš eilės 
mankštinimasis atsibus ry- 
toj, tai yra nedalioje, kovo 
16 d. Dievo Apveizdos pa- 
rapijos svetainėj (kampas 
Union Ave. ir ltf-tos gat.) 
Prasidės lygiai ant 2 vai. 
po pietų. 

Visi kareiviai kviečiami 
atislankyti, nes yra atvažia- 
vę pora aficierų Suv. Valsti- 
jų armijos ir jie nori maty- 
ti, kaip lietuviai kareiviai 
tvarkosi. Susirinkite visi. 

Valdyba. 

DRAUGYSČIU KON- 
FERENCIJA. 

Vakar vakare p. Wood- 
mano svetainėje atsibuvo 
Chicagos ir apielinkės drau- 
gysčių konferencija, kurioje 
dalyvavo netik draugijų at- 
stovai, bet ir Šv. Kryžiaus 
parapijos atsovas p. Elijo- 
šius. 

Buvo skaitytas pereitos 
konferencijos protokolas ir 
su entuziazmu priimtas. Vi- 
si atstovai kaip vienas stovi 
už Visuot. Seimo šaukimą, 
Laukia iš tarybų atsakymo. 
Delegatai pasipiktino dien- 
raščių "Draugu" kam jis ne- 

talpina konferencijos nuta- 
rimus. 

Konferencijoje buvo atsi- 
lankęs svetis iš New Yorko 
S.L.A. sekretorius A. B. 
Strimiatis. M. K. Š. 

APIE PEREITO NEDĖL- 
DIENIO PRAKALBAS. 
Pereito netiėldienio prakal- 

bose, kurias surengė vietinio 
Tautos Fondo 39-tas skyrius 
ir kurios atsibuvo E'iąs sve- 

tainėj, žymiausiu kalbėtoju bū- 
vu kun. X. Pakalnis. 

Jis buv ) pirmu kalbėtoju ir, 
pirm kalbėsiant, pareikalavo, 
kad butų sugiedotas lietuviu 
Tautiškas Hymnas. Jo pra- 

kalba buvo graži, įspūdinga ir 

pritaikinta prie dabartinių Lie- 
tuvių tautos reikalu. 

Kalbėtojai didžiai apgailes- 
tavo mūsų partiji* dabartinius 
vaidus. Partijas dabar reik 
šalin vyti — sakė kalbėtojas, 

;—o vieton to visiems veikti ir 

Į veikti." Kitaip, be vienybės 
| neprigumybės Lietuvai neiš- 
! kovosim. Partijas, *sakč jis, 
pastatysim vėliaus ir tada ga- 
lėsim pasirodyti, kurie geri aus 

veik'.am. "Vardan tos Lietu- 
vos. vienybė težydi"—užbaigė 

!kalbėtojas paskutiniais Lietu- 
vos Hymno žodžiais. 

PRIE HOLP-UPO LIETUVIŲ BAIl 'O. 
j Kuomet pereitą pėtnyčią keturi plėšikai užpuolė lietu- 
viu Metropolitan State banką ant Bridgeporto, tik p. 
J. Bronzom ir p. Kupšiutės drąsa išgelbėjo banką. (Jie 

i parodyti viršuje). P-nia Geidžius (apačioj) yra žmona, 
kuri buvo sunkiai šūviais sužeista. Aprašymas tilpo 
vakarykščiam "Lietuvos" r» umeryj. 

Po šios prakalbos programas 
buvo pamargintas dekliamąvi- 
nu: eilučių, ką gerai atliko p- 
lė Vasiliauskaitė; šv. Cecilijos 
vietinis choras, po p. V. Dauk- 
ši-o vadovyste gražiai palink- 
smino publiką dainomis, o pa- 
skui p-le Aukškalnaite .tiek, 
prijuokino publiką savo 1110- 

noliogu, kad tapo net du syk 
atgal iššaukta. 

Čia publikai tapo perstaty- 
tas Mr. R. Sweitzer, demokra- 
tų partijos -kondidatas i miesto 
majorus. 

Mr. Svveitzer pradėjo nuo 

to, kad išreiškė smagumą, jog 
jam yra proga prieš lietuvius 
pakalbėti. 

Prisimindamas apie karę, jis 
pasakė, kad lietuviai kaip čia, 
taip ir tenai Europoj lygiai su 

kitais stojo kovon už demokra- 
tiją ir viso pasaulio laisvę. Ly- 
giai'su kitais nešdami pareigas, 
jie dabar turi teisę ir prie ly- 
gaus su kitais atlyginimo—jie 
turi teisę reikalauti ir privalo 
gauti savo kraštui pilna nepri- 
gulmybę. 

Šitoki ir panašus Mr. Svvei- 
tzer užreiškimai buvo sutikti 

griausmingais publikos ploji- 
mais 

Kalbėjo taipgi p. J. Elias. 
Savo kHboje jis prisiminė apie 
Visuotiną Seimą. Jis nurodi- 
nėjo, kad seimas yi*a reikalin- 
gas, o jeigu partijų vadovai de- 
lei kokių ten priežasčių nesusi- 
taiko ant Seimo šaukimo, tai 
Chicagos ir apielinkiu draugi- 
jos, sako kalbėtojas, turės su- 

sieiti, paimti visą tą reikalą i 
savo ranka* !r daryti ką nors 

kaip reikale kariumenęs orga- 
nizavimo ir siuntimo jos j Lie- 
tuvą, taipgi ir visuose kituose 
reikaluose. Publikai, o tai bu- 
vo "katalikiška"' publika, nes 

vakarą rengė Tautos Fondo 
skyrius,—visos šitos kalbos la- 
bai patiko. 

Paskutiniu kalbėtoju buvo 
vietinis klebonas, kun. A. 
Skripka. TŠpradžių jis gražiai 
nupasakojo apie Lietuvos isto- 
riją, o paskui "Įmetė brangtą 
Į ratus," pradėjęs kritikuoti pi, 
mesnius kalbėtojus, kfclbėju-] 

sius apie reikalingumą vieny- 
bės ii Seimo šaukimą bei apie 
numetimą šalin partijų. Anot 
kun. Skripkos, esą galima 
daug ką nuveikti ir kas sau 

atskirai veikiant, tik esą reikia 
noro. Kalbėtojas, deja, neiš- 
aiškino, kodėl iki šiolei kas sau 

* 

veikdami Amerikos lietuviai 

"daug ko gero" nenuveikė. 
Ant daugelio klausytojų pa- 

skutinė prakalba padarė įspūdį 
tokį, kaip jeigu vledru šalto, 
vandens aplietum, m.*s buvo aiš- 
ku, kad kalbėtojas yra priešin- 
gas kaip Seimo šaukimui, taip 
ir darbavimuisi partijų išvie- 

Ta pačią dienv pas bažny- 
čių ir svetainėj buvo renkamos 
aukos. Girdėtis, kad buvo su- 

rinkta apie $300.00, kas ant 

tykios Jcolionijos kaip Town of 
Lake ir tokioj dienoj, kaip 
"Tautiškoj Šventėj'' visai nėra 

perdaugiausia—matyt, kad to 

"noro," apie kur j paskutinis 
kalbCtojas kalbėjo, buta neper- 
daugiausia. 

Vietinis. 

Prakalbos. Vakar vakare 
Mildos svetainėje kalbėjo 
tūlas Jukelis. Tai buvo ne 

prakalbos, bet koks tai lo- 
šimas. Kalbėjo apie bolše- 
vizmą ir daugybę kitų rei- 
kalų. Žmonių daug susirin- 
ko pažiūrėti į lošimą. 

SUSIRINKIMAS. 
Susivienijimo Brolių Lie- 

tuvių Draugystės susirinki- 
mas atsibus subatoje, kovo 
15 d., A. Valinčiaus svetai- 
nėj, 1732 S. Union Ave., 
Chicago. 

Susirinkimo pradžia 7:30 
vakare. 

M. Klioštoraitis, Rast., 
1557 Girard St. 

Valandos: Po piet nuo 2 iki 5. Va- Arrrltags 3209 karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

DR. H. A. BROAD 
SPECIALISTAS MOTERŲ L1GU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

"CSC>(3NAi "; 
2-jy veiksmų Kompozitoriaus St Šimkaus 

Muzikališk, Tragedija. 

P i i"m n K artu Sce n o j o 

Stato L'etuvių Muzikos bei Dramos Draugija 

ii 
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Labai gražus veikalas iš čigonų gyvenimo. Kiekvienas turčių 
jj pamatyti ir išgirsti. 

I 
Nedėlioje, 

ta-ffiaroli 16,1919 I 

C. S. P. S. SVET. 
112G W. 18th St., arti Racine Aven 

PRADŽIA LYGIAI 8-tą VAL VAK/ 

IŠ BRIGFTON, PARK. 
L. R. K. Labdaringos Są- 

jungos 8 kuopos nedėlioje 
16 kovo 7:30 v. vak. baž- 
nytinėje svetainėje bus su- 

loštas teatras, deklamacijos 
ir bus pasakytos prakalbos. 
Visi kviečiami i tą vakarė- 
lį. 

J. Petraitis, raštin. 

SUSIRINKIMAS VYTAU- 
TO DR-STES. 

Leib-gvardijos D. L. K. 
Vytauto 1-m D. R. ant 

Bridgeporto sekantis susi- 
rinkimas įvyks nedėlioję, 16 
d. kovo šv. Jurgio parapi- 
jos svetainėje. Meldžiam 
nepamiršti atsilankyti ir at- 
sivesti narių prisirašymui. 

A. Stukas, prez. 
St. Kunev. rast. 

REIKALAVIMAI. 
REIKALINGA mergina prie namų 

darbo. Geras ir lengvas darbas gerai 
merginai. Gera užmokestis. Atsišau- 
kite' tuojaus po No, 1741-43 W. 47th 
Street, J rakandų krautuvę. ANTON 
KOSMOWSKI. 

ANT PARDAVIMO! 
..PARSIDUODA keturių pagyvenimų 

mūrinis namas lietuvių apiclinkėje. Rei 
kia jmokėti $1000; likusius išmokėji- 
mui pagal sutarinuj Galima priimti 
lotq. kaipo dalj jmokejimo. Atsišaukite 
pas A. GRIGAS & CO., 3114 S. Huls- 
ted St., Chicago, 111, 

EXTRA STORACE PAR- 

DAVIMAS 

rakandų ir Victoroių. Ui $50 nu- 

pirksi didelę Ca'j net Victrola su 

puikia pastata, taipgi $12 vertė? 
rekordu mokėjusių $200. Męs tu- 

rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setu, kaip nauji, buf 
parduota už geriausią pasiūlymu 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bor 
ds.'ii bus priimti už mokesti. Ats; 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedč 
liomis iki 4 valandai. 

WESTEKN STGRAGE 
2810 Harrison St. C: :<&rn 

Naujas mūrinis namas, ver- 

tas $7000.00 ant West Si- 
dė3, netoli McCormick'o dir 
btuves, lietuvių apielinkė, 3 
lubų ir beisementas, 2 gyve- 
nimai po 5 kambarius ir 1 
gyvenimas 4 kambarių. Ga- 
zas, vanos, ir 1.1. Visas na- 

mas geram padejime. Ran- 
du $576. ant metų. Kai- 
na dėl pardavimo $5750.00. 
Atsišaukite pas J. Cochins- 
ky, 2318 So. Oakley Avenuę 
Chicago, 111. 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
3040 Wallacs Street 

Pietinėj dalyj miesto, 3040 \Vallace 
gat., parsiduoda 7 fliatu mūrinis na- 

mas, po 4 ruimus ir mažesnis mūrinis 
namas užpakalyj au C ruimais. K:ių- 
dos noša apie $975 j meh s. Pard.io- 
siu už $8,000. Reikia $2,000 įmokėti, 
o kitus ant morgečiaus. Msišaukitc 
pas A. ADLER, 2724 Diversej* Ave., 

Chicago, Iii 

Parduodu ant Bridgeporto arba mai- 
nau ant mažesniojiamo. Namas šešių 
pagyvenimų su namuku užpakalyj vie- 
no pagyvenimo. Abu-muro, ąugštas 
beizmentas. Puikus {taisymas viduje, 
Randos neša i mėnesi $00.00. Kaina 
$8,300 00. $2,500.00 įmokėti, kilus ant 
lengvo išmokėjimo Atsišaukite į savi- 
ninkę sint 3-čių lubų iš užpakalio 

J. K., 
3533 So. \Vallace St„ Chica^o 

Ar Jus 
BU,'C VE L SVEIKAS 

JoiįjU taip. tai męs esame užtikrinti, jog męs galime palengvinti 
jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti jus—visai be 
jokiu mokesčių už egzamįnų, arba patarįmų. 
Peoples Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems 
žmonėms geresnį, tinkamesnį ir modernišką patarnavimą 

egzaminacija ir patarinas DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurį tari tik kelios aptiekos ir tai yra 
budr.s, vedantis prie ekonomijos; daugelis daktarų imtų nuo 

jusų po kelis doliarius vjen tįk už ekzaminacijų. 
Męs specializuojamės patentuotose gyc 10- 

iese ir Naminėse gyduolėse. 
Vaistinė ti- parenkame jas, žinodami jų gydačią. vertę nuo paprastų 
kra oaiari-neSVeika, ngUmŲ' Kiekv5enl namai privalo buti prisirengę ir 
mo kokio" ViSU°niCt tur6t> 1)0 ranka gyduoles ant rejkalo. 
kitur ne- Męs tikinu'> kad musl.' smulkmenos, aoiletų daiktai, kvepalai ir 

I gausite. kiti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvienų žmogų. 
Musų vaistai ir kemikalai yia gryniausi, kokius tik už pinigus 
galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik registruotais 
vaistininkais 

ATEIKITE IR PAMATYKITE MUS 
Atminkite! visai nieko neimama už Egza- 

minaciją arba Patarirfją 
Importuotas 605 Sa!^ars-no Kraujo Valytojas "$v0.00. 

P©op"©s Dispansery Co. 
Pecpies Thsatre Euilding 

ĮGIS V/EST 47-th \STREET 
MES KALBAME LIETUVIŠKAI 

Geriausios Pro|os del Lietuvių 
. Pietines Illinois Valstijos! 

Pas mus randasi lapai daug farmų parda- 
vimui ir išmainymui ant miesto namų. 

P. BURNEIKA & CO. 
840 W. 33 rd ST, CHICAOO, ILL. 

■> 

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia j 
I 

Lietuviška Valstybine Banka Amerikoje i 

8j7-8G9 W. 35ih St., Kampas S. Halsted St. 

Padėkite savo taupomuosius pinigus į tvirtą 
vietinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija 
yra, kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie 
bus išmokėti, kuomet jųs pareikalausite. 
3 procentas pelno moklina už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidejimui dėžės. 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

| Toji Ekstra Pora Reiškia 
| Dvigubą Nešiojimą. 
1 Ekstra kelines dykai su kiekvienu siu- 

tu. Kas pirks ik» Balandžio-April Imą. 
Labai man butų malonu, kad jųs at- 

silankytumėte pas mane, aš jums par- 
duočiau visą savo tavorą, jus galėtu- 
mėte išsirinkti, kas jums labiausiai tin- 

= ka. •> 

| Ao J. Žukauskas &Co. 
Iii SO. CLARK STREET 

i Tarpe Monroe ir Adams gatvių. 
pirma buvo 3310 So. Halsted Street 



SAVAITINĖ KAKĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas 

jjl*» Taikos Konferencija, ir iš- 
keliavus Amerikos prezidentui, 
veikė gana greitai. Gal ten 
skubinosi tyčia, kad preziden- 
tui sugrįžus, jis rastų jau nu- 

spręstus tuos dalykus, kuriems 

galėjo pasipr iešinti. Amerikos 
prezidentas sugrįžęs, ras jau be 
jo Svarbius taikos reikalus nu- 

spręstus, kaa priesintiesi to- 

liau, kaip talkininkai norėjo, ne 

butų pamato, nei galės. Ma- 
noma, k?. d galutinos taikos iš- 
lygos pabaigoj šio mėnesio bus 
užbaigtos. Pasirašyti po išly- 
gomis vokiški delegatai bus pa- 

kviesti taikos konferencijos 22 
ar 25 dieną kovo, bet jie ten 
'.lerėtiesi negalės, tas jiems bus 
uždrausta, jie galės vien ar pri 
imti, ar atmesti talkininku iš- 

lygas* Bet jas atmetus vo- 

kiečiams nieko kito nelieka, kai 
tik atnaujinti karę, ko jie, tu- 
rėdami naminius maištus, dar) 
t i legali, tai jiems lieka vien 
islygas priimti ir po jomis pa- 
sirasyti, nors talkininku reika- 
lavimai yra dideli ir labai sun- 
ktis Vokietijai. 

Taikos išlygos užgauna Vo- 
kietiją jautriausioj jos daly]— 
mobilizavime. .Vokietija turės 
išsižadėti ir tvirto laivyno, o ji 
mane j j pastatyti lygioj eilėj su 

laivynais pat tvirčiausių juri- 
niu tautų. Savo laivyna jau 
atidavė veik visą te.lkininkans. 
Turės panaikinti dirbtves sub- 
marinų ir orlaivių, nes jų atei- 
ties karėse nutarta nevartoti, 
kaip Jr nuodingu gazų, kurie 

'buvo uždrausti Haagos konfe- 
rencijoj, t>?t karėj vokiečiai u; 

'raudimo nepaisė. Uždrausta 
jai laikyti daugiau kaip 100,00C 
žemes kariumenės ir kariškair 
laivyne daugiau kaip 15,000 
žmonių; tuom tarpu prieš karę 
net taikos laike Vokietija laikė 
visados apie 800,000 kareivių, 

Kaip praneša iš Paryžiaus, 
popiežius vėl rengiasi atsiliepti 
į talkin'nkus su užtarimu už 

Vokietiją, kad talkininkai ne- 
dėtų ant jos sprando perdaug 
sunkiu išlygai, kad vokiečių per 
daug nežemintų. Bet reikia 
abejoti, kad popiežiaus užtari- 
mas ką gelbėtų Vokietijai; da- 
bar popiežius politikoj neturi 
tokios įtekmės, kaip seniau, kuo 
met jis galėjo ir karę vesti už- 

drausti, tik retai iš to pasinau- 
dojo. 

Talkininkams pasisekė nu- 

malšinti labjausiai susipykusius 
už grobj kraštus—Italiją su 

jugo-slavais, bet taikos tarp jų 

clai nėra. Italija pažadėjo leis 
t i laivus su maistų Dalmatijon 
ir į kitu Adriatiko buvusios 

i Austrijos portus. 
Talkininkai lenkams pripaži- 

no ne tik Tešino apskritį su jo 
anglių laukais, bet pietinės Si- 
lezijos dalį. Cechų kariumenė 
pasitraukė iŠ taikos konferen- 
cijos lenkams pripažintų Sile- 
zijos kraštų. Lenkai neatmo- 
ka su skriauda kitų tautų savo 

reikalus ginti. Dėl to pas ma- 

žąsias tautas lenkai nekenčia- 
mi^ 

Besibaigiant karei ir taikai 
besiartinant, maištai apima vis 
daugiau kraštų. Rusiški maiš- 
tadariai bolševikai tikisi visus 
kraštus savo tinklan pagauti, 
bet kad tas pasisektų, reikia 
abejoti, nors maištai apsireiš- 
kia ir iki šiolei ramiuose kraš- 
tuose, nors jups gal ne visur 
bolševikai sukelia, nors jie gi- 
riasi, kad apvaldys visa žemės 

pavii'šių, o lenkai net gązdina, 

'buk be galingos ir dideles Den- 
ki jos, tas bolševikams pasiseks, 
vien lenkai, esą, gali svietą nuo 

bolševizmo išgelbėti, nors nuo 

jo Lenkija pati save negali iš- 
gelbėti, nes jis ir Lenkijoj ga- 
na turi parėmėjų. Tuom tarpu 
ištikro bolševizmas platinasi 
veik visur, vien kol kas Fran-' 
cuziją nuo Jo gina didelis fran- 
cuzų patriotizmas. Bet svar- 
biausias Rusijos bolševikų or- 

ganizatorius ir vadovas, Le- 
nine, nepranašauja jam nei Ru 
sijoj ilgesnio gyvenimo, Jisai 
pats mano, kad įsigalėjimas jo 
Rusijoj yra tik tuomtarpinis, 
nes netvarkoj žmones negali 
ilgai gyventi. 

Darbininkių mai tai, kurie 
greitai paprastai persikeičia į 
bolcševikus, užėmė jau Ispa- 
nijos dalį, o dabar pasiekė ir 
Anglijos valdomą Egypt^. Jo 
gyventojai yra mahometonai, 
j ii, matyt, neužganėdina anglų 
krikščionių valdymas, nors ang 

lai visgi kraštui daugiau tlarc 
gero, negu mahometonų Turki- 
jos sultano valdymas. 

Šiaurinėj Rusijoj maža tal- 
kininkų kariumene turėjo tru- 

putį pasitraukti prieš didesnes 
bolševikų pajiegas, bet užtai 
kitur visur bolševikų raudono- 
ji gvardija traukiasi prie 
šais rusų ir talkininkų pajiegas. 

.Vokietijoj vis dar tvarkęs nė 
ra, nors tuom tarpu Eberto vai 
džios kariumenė pradeda imti 
viršų ant spartakų. Laikraš- 
čiai smarkiai protestuoja prieš 
sunkias, talkininkų pastatytas 
taikos išlygas, kursto net jų ne 

priimti, nors reiktų atnaujinti 
kare. Bet apart kraujo, talki- 
ninkai turi gale vokiečius pri- 
versti pasiduoti neduodant vo- 

kiečiams maisto, Dabar Vo- 
kietija maistą gauna iš Ame- 
rikos. 

^Vokietija Jau paskyrė savo 

atstovus pasirašyti po talkinin- 
kų apdirbtoms taikoj išlygoms/ 

Jie norėjo keliauti Paryžiun, 
bet Prancūzijos valdžia nesuti- 
ko. iVokietijai praneše, kad 

negali imti atsakomybes už gy- 
vastį .Vokietijos atstovų Pary- 
kiui, nes ten gyventojai bai- 
sai ant vokiečių įširdę. 

Pradik Naujus Metus jo to®ula aidų *• 

gėjimu, taip. kad sieko ncpraleistuttei per t. 
sus metus, kas tau gali bud naudiofr. 

Gerai pritaikinti akiniai praialins aidi) ir 
galvos skaudėjimus, trumparegyste Arba t«U« 
rcgystS prašalinama, p- atarkite »u manim, 
prieš einapt kur kitur. Egzamlnadja DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland A ve.* ChicagO 
Kampas lStes Gatvfca. 
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PIRMAS TOWN OF LAKE 

LIETUVIS. 

Istorija Town of Lake 
Lietuvių Kolionijos. 

Gal niekas negalėtų geriaus 
papasakoti apie šios kolionijos 
istoriją, kaip p. I>ondzinskis, 
vienas is seniausių šios kolio- 

nijos gyventojų. 
1889 metais Antanas ~P>on- 

dzinskis iš Kaimo rėdybos, Kė- 

dainių apskričio, Grinkiškėsj 
miestelio, būdamas jaunas ir 
tvirtas vyras apleido savo Tė- 
vynę Lietuva ir iškeliavo Ame- 
rikon. 

Atvažiavęs į Chicagą, p. 
Bondzinskis apsigvyeno tuo- 
met ant Tovvn of Lake ir, pa- 
gyvenęs apie 3 mėnesius, nu- 

sipirko savo pirmutini namą, 
nes atvažiuodamas iš Lietuvos 
atsivežė ir savo pinigų, 

Tai buvo pirmas lietuvis, ap 
sigyvenusis ant Town of Lake. 
Ant Bridgeporto tuomel gyve- 
no tik keturios lietuviškos šei- 

mynos. 
Lietuviai, dažinoje apie p. 

Bondzinskis apsigyveno tuo- 
Tovvn of Lake, pradėjo važiuo- 
ti jojo antrašu. P-nas Bon- 
dzinskis, turintis savo namą, 
juos priėmė išnuomuodamas 
jiems kambarius ir laikydamas 
juos "ant burdo." "Pirmiau- 
sia važiuodavo nevedę vyrai, 
paskui pradėjo važiuoti ir su 

šeimynomis.' Jaunieji pradėjo 
kviesti savo merginas, kiti savo 

gimines ir tokiu budu vis dau- 

ginosi mūsų tautiečių būrys ant 

lWn of Lake—pasakojo p. 
Bondzinskis. Vėliau pradėjo 
lietuviai savo namus pirkti, 
statyti ir visokius "biznius" 
užsidėti. 

Parapijos tverimasi. 
P-rias Bondzinskis buvo fir- 

mas, kuris paskatino Tovvn of 
Lake lietuvius prie uždėjimo 
čia savo lietuviu parapijos. 
.Vėliau, privažiavus daugiau 
lietuvių, jie parsikvietė velio- 

nį kun. Kriaučiūną nuo 

Bridgeporto, kad padėtų su- 

tverti parapiją, bet jam ne vi- 
si pritarė. Tuomet jau buvo 

pora šimtų šeimynų ant Tovvn 
of Lake ir pagalios Vyskupas 
sutikc- sutverti čia naują lie- 

tuvių parapiją. 
Tokiu budu atsirado čfci da- 

bartinė šv. Kryžiaus parapija, 
kuri šiądien jau pralenkė 
Bridgeportą ir yra didžiausia 

lietuvių parapija Chicagoje. 
Lietuviai nupirkę lotus ir už- 

mezgę parapiją, parsikvietė 
dabar klebonaujantį kunigą 
Alexandrą Skrypką. 

Nuc to laiko Tovvn of Lake 
labai išaugo. Tovvn of Lake 

kolionijos lietuviai, matytis, 
buvo labai darbštus žmones, 
kad apart visokiu savo "bizniu" 
galėjo išstatyti bažnyčią, kle- 

boniją ir mokyklą vettės apie 
$300,000. Dabar lietuviai iš- 

siplatino visoje Tovvn of Lake 

apielinkėje. 
Gyvena daugiausia, prade- 

dant nuo 43-čios j pietus iki 
51-mos gatvių. Iš rytų pu^ės 
nuo Racine į vakarus iki Ke-I 
dzie avenue. 

Prie dabartines lietuviškos 
Šv. Kryžiaus parapijos pri- 
skaitoma apie 10,000 žmonių, 
bet daug yra ir tokių, kurie 

nepriguh pri'e parapijos. 

Pamena "sunkius laikus". 
P-nas Bondzinskis pergyve- 

no labai sunkius laikus. Jis 
pasakoja, kaip prez. Cleve- 
land'o laikais žmones padali- 
janti pasivadinę "Cox Army," 
(Cox buvo tuomsyk savo rū- 

šies vadas), apsišarvavę dal- 

giais, kirviais ir kitokiais Įran- 
kiais keliavo j>eksti j Washing-Į 
tona prie prezidento, reika- 

laudami maisto ir darbo. 
Žmonės išbadėję, degino ka- 

rus ir plėšė kas tik papuolė į 
rankas. Laikai buvo baisus 
ir neapsakomai sunkus. Žmo- 
nės per pusantro meto negavo 
jokio užsiėmimo. Lietuviai 

pirkdavo darbus ir mokėdavo 
"bosams" už suteiktus darbus 
po $25.00 ir taip negaudavo. 
Išbadėję žmonės užpuldinėda- 
vo vieni kitus, naikindami iš 

piktumo savastis ir 1.1. 
Nors tokius sunkins laikus 

p. Bondzinskis su savo žmona 

[pergyveno, jiedu per savo 

darbštumą ir pačėdumą, išgy- 
venę Amerikoje apie 30 metų, 
susidėjo grašio, pasidarė saąe 
neprigulmingais laimingai su- 

silaukė žilos senatvės, ir, apart 
to jiedu labai gražia: išauklė- 

jo ir išmokino savo vaikučius 
vienas sunus yra daktaras, o 

duktė mokytoja. 
Senis Bondzinskis.yra labai 

iškalbus žmogus ir myli pasa- 
koti—ypač apie senus laikus. 
Savo pasaką jis taip užbaigė: 

— Laikas greitai bėga. Ma- 
no kaimynai, rodosi, kaip čia 
nesenai, buvo maži vaikučiai, 
bėgiojo gatvėmis, o šiądien jau 
patįs turi vaikus. Jau aš mir- 
siu, bet jus dar vaikai esate 

jauni ir galite visko sulaukti. 
P-nas Bondzinskis, nors jau 

•žilas senukas, 1>et dalyvauja 
visame lietuvių judėjime ir re- 

mia Lietuvos reikalus iš visos 
širdies. 

"LIETUVOS" SKAITYTO- 
JAS DAR IŠ "KRAJAUS." 

P-as Kareiva Pa* .koja Aplo 
Savo Kolionijos Darbus. 

Jeigu nc pamestas paišelis, 
tai "Lietuvos' 'Dienraščio re- 

porteris gal butų praleidęs ge- 
rą žinutę iš Town of Lake: 
jis gal butų praėjęs pro namą, 
kuriame gyvena vyras, kuris 
"Lietuvos" laikraštį gerai jau 
pažino dar tais laikais, kada 
jo akįs visai nebuvo matę nei 
Tovvn of Lake, nei garsios Chi 
cagos. 

Reporteris, pametęs paišelį, 
užsuko j p. Antano J. Kareivos 
krautuvę prie 1805 W. 46th 
gatvės, ir čia' netrukus tokia 
kalba užsimezgė tarp jo ir p. 
Kareivos. 

Tai tamista busite "Lietu- 
vos" Dienrašgio reporteris— 
malonu matyti, malonu... Aš 
turiu tamistai pasakyti, kad 
"Lietuvą" aš skaitydavau, dar 
Lietuvoj būdamas ir kuomet 
"Lietuva" dar nekasdien, o tik 
sykį į savaitę ėjo. Tuomet bu- 
vau Suvalkų gub. Naumies- 
čio miestas, ant pat upės Šir- 
vintos kranto—tai mano gim- 
tinė. 

Sneku-pašneku ir p. Karei- 
va daug dalykų papasakojo 
apie Tovvn of Lake—papasa- 
koti gi jis gali ir moka. Nu- 
pieš jis tau Town of Lake taip, 
kad manytum, jog čia pats ro- 

jus, o gyventojai vieni angelai, 

—taip ]>. Kareiva savo kolio- 
nija didžiuojasi. 

Apie tovvnlakiečių nuopelnus 
p. Kareiva štaip nupasakojo: 

— Townieikiečiai lietuviai 
pa?'statė sau milžinišką, pui- 
kia bažnyčią; žiūrėk, kokia ji 
yra graži ir kaip puošia visą 
musų kolioniją, tai yra Town- 
leiKiečių ir mūsų gerbiamo klc- 
!x)no kun. A. Skrypkos triūsas. 
Apart to, turime savo didelę 
mokyklą. Priskaitome apie 40 
suviršum įvairių draugiją; pu- 
sė draugijų yra tautiškos, o ki- 
ta kaip ir išpuola—pusiau, nei 
vieniems nėra skriaudos, nei 
kitiems. Paskui čia y i trjs 
jaunimo kliubai. Turime Su- 
sivienijimą Lietuviškų Organi- 
zacijų Į kurį priguli 36 kaip 
tautiškos, taip ir katalikiškos 

draugijos. Tikslas šio Susi- 
vienijimo pasistatyti savo sve- 

tainę. Turime du bankus p- 
no Elias ir'p-no Milaševičiaus. 
Turime dvi aptiekas tris ra- 

kandų krautuves, apie dešimts 
krautuvių su aprėdaiais, ketu- 
ris auksakalius, tris duonke- 
pius, du graborius, na Ir dau- 
gybę mėsininkų ir karčiaminin- 
kų. 

— Kiek lietuvių galės buti 
ant To\vn o f Lake? 

— Lietuvių, galima spėti, 
yra apie 10,000 šioje kolioni- 
joje. Darbininkai daugiausia 
gyvena iš skerdyklų. Inteli- 
gentiškos spėkos mūsų ir ne- 

silpnos. Turime tris kunigus, 
keturis daktarus, (du gydyto- 
jus ir du dentistuš) ir viena 
advokatą. Yra ir daugiau in- 
teligentiškų spėkų, bet visų ir 
negaliu iŠskaitliuoti,—manau 
užteks ir tiek darodymui, kad 
To\vn of Lake koliomja neap- 
sileidusi, bet yra gana pažan- 
m 
O"" 

— Musų parapijine moky- 
kla atlieka didelį Lietuvai dar-, 
ba. Praeitais metais iš 19-kos c 

vaikų, užbaigusių šia mokyklą 
14-ką šymet lanko augštesnes 
mokyklas (High Shcools). Tas 
parodo gerą vedimą musų mo- 

kyklos ir darbštumą musų mo- 

kytojų. Tai ką dabar pasaky- 
si, broluži, apie Town of Lake 
kolioniją?—paklausė p. Karei- 
va. 

Na-gi išrodo nei šio nei to 

—pasakyčiau, išiodo visai ge- 
rai. 

P-nas A. J. Kareiva paeina 
iš Suvalkų redybos, Naumies- 
čio miesto nuo Širvintos kran- 
to. Jis jau yra 18 metų Ame- 
rikoje ir 8 metai kaip gyvena 
ant Town of Lake. Turi krau- 
tuvę prie 1805 W. 46-tos gat- 
ves vyriškų ir moteriškų ap- 
r ėdalų ir vaikų mokykloms vi- 
sokių įrankių. 

Kareivos brolis Vincas yra 
dabar liuosnoriu prie orlaivių 
sekcijos Suvienytų Valstijų ka 
riumenėje, Prancūzijoje. Sa- 
vo laiške jis siunčia labas die- 
nas Townleikiečiams ir klau- 
sią, ką lietuviai daro del Lie- 
tuvos Neprigulmybės. Vieti- 
niuose francuzų laikraščiuose, 
rašo jis, mažai tenka apie Lie- 
tuvą ką matyti. 

DIDŽIAUSI LIETUVIŲ 
DUONKEPIAI. 

Beeinant po Marshfield ave- 

nue, tarp 46 ir 47-tos gatvių, 
"Lietuvos" Dienraščio repor-, 
teris pasitinka savo gerą pa- 
žįstama, p. Petrą P'Varuną, 

To\vnic.Kiečių duonos gamin- 
toją. 

— Sveikas drūtas p-nas Pi- 
varunas, kaip einasi?—paklau- 
sė reporteris. 

— 13a po biskį, da po bis- 
kį,—atsake p. Pivarunas. 

Beje reik eia pat pasakyti, 
kad broliai Pivarunai yra gal 
vieninteliai lietuviai biznieriai, 
kurie varo biznį Chicagoje ir, 
apart to, turi to biznio šakas 
kituose miestuose. 

— Pasakykite man, p. Pi- 
varunai, šį-tą apie savo biznį, 
nes girdžiu, jus, .pasekmingai 
varote biznį ant kelių rankų. 
Lietuviams butų žingeidu apie 
tai žinoti, nes nors pas ameri- 
konus tas yra ne naujiena, bet 
pas lietuvius dar negirdėti, kad 
tokius biznius varytų. 

< Žiūrėk, o kas tenai ?—pa 
rodė p. Pivarunas į kerdyklas. 

f—i iTenai mėsos dirbtuvės— 
atsakė reporteris. 

—r* Na, o ko labiausia rei- 
kia prie mėsos?—paklausė p. 
Pivarunas, 

— Prie mėsos reikia duo- 
nos. 

— Žinoma,—patvirtino p. 
Pivarunas. 

— Patėmijei, kad čia daug 
saliumi, bet be saliunų žmones 
broleli gali gyventi ir turės gy- 
venti, kaip jų nebus, jet be 
ėi.onos niekas negali apsieiti. 
Tai dabar žinai kodėl aš duo- 
ną kepu. 

Petras Pivarunas dar yra 
jaunas žmogus gerai žinomas 
ne tik To\vn of Lake kolionijo- 
je, bet ir Chicagoje ir toli už 

Chicagos. 
Jis tik trylika metų kaip 

Amerikoje ir jau dešimts metų 
kaip užsiima duonos kepimu; 
nors jatmas Amerikonas, bet 
jau senas ir gana prityręs biz- 
nierius. 

Ant To\vn Qf Lake pt P. Pi- 
varuno duonkepykla randasi 
prie 4622 Marshfield avenue. 
D lOnkepykla yra viena iš pui- 
kiausių tarp lietuvių ne tik Chi- 
cagoje, bet ir visoje Ameriko- 
je,—didelė ir labai švariai už- 
laikoma. Prie duonkepyklos 
yra ir visokių valgomų daiktų 
sankrova. "Biznį'* varo drau- 
ge su savo. broliu Domininku 
Pivarunu, 

Apart duonkepyklos Chica- 
goje, p. P, Pivarunas, kaip mi- 
nėta, dar turi ir kituose Ame- 
rikos miestuose savo duonke- 
pyklas. tViena duonkepy kla 
yra Pittsburge, Pa. prie 1426- 
28 Juniata, str., o kita Water- 
bury, Conn. prie 678 North 
River Side street. 

Abidvi duonkepyklas—-Pitts 
burge ir Waterburyj—prižiū- 
ri ne giminės, svetimi žmonės, 
lietuviai. P. Pivarunas tik 

laikas-nuo-laiko jas atlanko, 
suteikia instrukcijas, prižiūri. 

Viso biznio apyvarta yra 
diktoka. Viską krūvon suė- 
mus, Pivarunai bene bus di- 
džiausiais lietuviais-duonke- 
piais Amerikoje. 

Abudu broliu yra geri lie- 
tuviai, karšti tėvynainiai, re- 

miantieji visus tautiškus lietu- 
vių reikalus iš širdies. Tai yra 
kita ypatybė, skirianti juos nuo ; 
daugybės kitų biznierių, kurie 1 
šiuo atvėju neturi taip jauslios l 
širdies. 1 

Petras Pivaruna9 yra taipgi 
'Lietuvos" Dienraščio Bendro i 
/ės direktorium. c 

NAUJAS IŠRADĖJAS. 

Štai čia paduosim žinutę, 
kuri šiuo laiku, prieš Velykas, 
gal bus ypatingai 'žingeidi. 

Jonas D. Mališevskis; savi- 
ninkas "Red Crown" aptiekos 
prie 4552 S. Ashland avenue, 
sakoma esąs pirmutinis išradė- 
jas įvairių naujų dažų kiauši- 
niam nudažyti. 

P-no Mališevskio išrastos 
spalvos niekados esą nesitrina 
kiaušinius galima nudažytus 
virti ir spalva visados pasilie- 
ka ta pati. Nudažytas kiauši- 
nis išdžiūsta į vieną minutą. 
Su tais dažais galuna spalvuo- 
ti ir elektriškas lemputes sako 
išradėjas; tokios lemputės la- 
liai gražią spalvuotą šviesą iš- 
duoda. 

J-Mias Malisevskis turi daug 
kiaušinių primarginęs parody- 
mui ir taipgi turi lempučių nu- 

dažęs, ka jis mielai norintiems 
parodo savo aptiekoje. 

P-nas Mališevskis, kaip jis 
savę vadina yra ištiesu "trum- 

pas žmogus su didele galva." 
O aš manau kad jis ir su dide- 
le širdžia, nes jis visados pa- 
laiko lietuvių reikalus. Kas tik 
ateina su Lietuvos reikalais, 
visados p. Mališevskis malo- 
niai priima ir gelbsti sulyg sa- 

vo išgalės. 
P-nas Jonas Mališevskis gi- 

mė Kauno gub. Panevėžio ap- 
skrityje. Išauklėtas Petrogra- 
de, Amerikoje gyveno jau 27 
metai ir yra vienas is rvmių 
biznierių ant Tovvn o f Lake. 
:"Red Crown" aptieka, kurios 
savininku jis yra, sakoma, 
esanti seniausia aptieka ant 
viso To\vn of Lake—ji turin- 
ti jau apie 40 metų. 

— ❖* 

SUGRIŽUSIS KAREIVIS. 

Jonas Čaikauskas, gyvenan- 
tis prie,4600 S. Wood gatvės, 
pirmiau dirbusis prie p. Elias 
banko, paskutiniu gi laiku 
Central Manufacturing Dis- 
triet bankoje, 6 dieną kova su- 

grįžo iš Dėdės Šamo kariumė- 
nės nuo Meksikos rubežiaus. 
Kariumėnėje išbuvo metus lai- 
ko tarnaudamas prie 37-to in- 
fanterijos (pėstininkų) regi- 
mento reguliarės armijos buvo 
pastatytas su kitais kareiviais 
daboti Mexsikonus, kurie nuo- 

lat norėdavo pereiti Rio Grand 
upę į Suvienytas Valstijas. 
Amerikos kareiviai, kaip jis 
pasakoja, turėdavo daug darbo 
juos sulaikyti. 

Tame pulke buvo apie 50 
lietuvių, beveik dar visi tebe- 
tarnauja prie Meksikos rube- 
žiaus. 

P-nas Čaikauskas 9 metai 
Amerikoje, paeina iš Vilniaus 
redybos, Švenčionių apskričio, 
Daugėliškio miestelio. 

P-nas Čaikauskas sakė, kad 
lietuviai kareiviai, tarnaujanti 
Dėdės Samo armijoje Texase, 
labai yra užganėdinti iš Ame- 
rikos lietuvių veikimo, ypač 
Chicagiečių, nes Texas valsti- 
jos gyventojai visai nežinoję 
įpie lietuvius, bet pasidarba- 
vus Amerikos lietuviams. 
Te\aso laikraščiai visų miestų, 
/pač San Antonio, laikraščiai 
:ankiai rašo apie 'ietuvių vei- 
cimus Amerikoje ir apie Lie- 
uvą prilankiai parašo. 

P-nas Čaikauskas vėl žada 
arp senų pažystamų ant TownJ 
)f Lake apsigyventi. 

BROLIAI BASINSKIAI 
vi Žinomi iš žemų kainų 

4541 South Ashland Avenue 

IR ; 

| 
1516.1518 S. Broadway, Gary, Indiana 

Ateikite į šią krautuvę šį pavasarį pirkti 

rakandų savo namams. Tai yra vienintelė 

krautuvė, kur jųs galite pirkti prieinamo- 
mis kainomis geriausius rakandus. Me« 

nuoširdžiai užkvlepiame jumis atsilankyti 

pas mus. 

a 

SOUTH-VVEST 

TRUST & SAVINGS BANK 
35-TA GATVĖ 

ARCHER IR HOYNE GATVĖS 
TELEPHONE MeKINLEV 17V8 I 

TURTAS $2,000.000 > 

PO VALSTIJOS PRIE2IURA 
1 

Suvienyti} Valstijų Valdžios Krasos Taupimai, III- j 
no jaus Valstijos, Pavieto Cook ir Chicagos Miesto | 

pinigai yra dedami į tą banką. 
Mokame h ml ant pinigu idetu taupinimui ; 

Męs taipgi išrandavojame Safety Baksus už 
$3.00 į metus. I 

BANKO VALANDOS; 
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

Subatomis nuo 9 iki 12. 
Panedelio ir Petnyčios vakarais nuo 6 iki 8. 

The Star 
U. Nausiedas, Savininkas 

4605 SO. ASHLAND AVENUE 
Telephofie Yards 1077 

SIUTAI. 
75 vyriškų elutu riso- 

! kio gatunko. Daugiau 
: mažesnių mlenj preke 

stebėtinai numažinta » 

$15.00 

ČEVERYKAI. 
Moteriški čeverykai le* 
keruoti ir skurinlal, au- 

gštom ir žemom kulni- 
mis Didelis pio urnas, 

$2.19 

į Vyrų Apatiniai. 
Vyriški balti apatiniai 
marškiniai lr kellnėa. 

j Didelis pigumas, filamg 
išpardavimo tiktai 

69c 

SIUTAI. 
Vyriški gero darbo 8iu- 
tai. Visuomet parsida- 
vė po $27.50 lr $32.50. 
Parduosim tiktai po 

$22.50 

MARŠKINIAI. 
Vyriški mSlynl marš- 
kiniai. Verti $1.23. Ga- 
rantuota spalva^ frekS 
tiktai 

79c 

SVETERIAI. 
Jaunų mergaičių svete- 
rlal, raudoni ir mėlyni. 
Dabar garslduoa tiktai 
po 

$2.39 

ČEVERYKAI 
Vyrifikl Šventadieniniai 
Eeverykal Racine, Wls. 
F.F K.Co, $«.0Q rerttos, 
Parsiduoda po 

$3 95 

DROBĖ. 
1 yardo pločio balta dro j 

bė. Parsidava po 85c i 

yardas. Preke šio lš i 

pardavimo 

23c 

SVETERIAI 
Moteriški svetteriai vi-: 
fiokios spalvos. Kol tu-;- 
rčeime parsiduos tiktai:: 
UO 

$3.75 I 

ČEVERYKAI : 
Mergaičių lekeruotl če-: 
verykal, juodais drobi į 
nlaifl aulais, graikais ir : 

feftiurale. Saizal 12—2.: 

$1.98 I 

PERKELIS 
S9 eollų pločio perkelis 
Iryiuot&a Ir kvietkuo- 
aa. Didelis pigumas. 
Parsiduoda po 

26c 

KEPURĖS 
raunu mergaičių nortl- 
lės kepurės. Pilkos, ru 
avos lr mėlynos. Gerų 
'linų. Preke tiktai 

59c 

į Prekės nužemintos visuose departamentuose, Pirkite 
dabar, o sucėdysite pinigus. Męs paduodam 

; nekuriąs musų prekei. 



Nekurie Town oi Lake Biznieriai. 1 

Lietuvių biznierių Town 
Lake turi daug ir visokių. 

Visų jų nei neišskaitliuosi. 
Žemiaus paminėta tik clalis 
jų. 

Juozas J. Elijošius (Elias) 
yra vienas iš žymiausių ir 

senų Town of Lake lietuvių 
piliečių. Pri^ 4600 S. Wood 
st. laiko savo "Kęal Etsate" 
ir ''Insurance" biznį ir ban- 
kinę įstaigą. 

Nuo 19 metų p. Elijošius 
jau gyvena šioj miesto da- 

lyj ir gal ebus to lietuvio 
šioje apielinkėje, kuris jo 
nepažintų, ypač todėl, kad 
jis yra veiklus miesto poli- 
tikoje. 

P as Elijošius, kaip ii vi- 
si kiti lietuviai, pradėjo, kai 
sakoma, "nuo apačios," ir 
prasimušė augštyn per savo 

veijdumą ir energiją. Savo 
jaunose dienose du metu lai 
ko jis lankė Notre Dame 

University, o vakacijomis 
dirbo departamentinėj Op- 
penheiniericf krautuvėj, ant 
47-tos ir Ashland Av. Iš 
čia jis perėjo dirbti Union 
Stock Yards State Banke, 
kur jis prižiūrėjo Foreign 
Exchange departamentą — 

siuntimo pinigų ir šifkorčių. 
Ir vienoj ir kitoj vietoj 

būdamas, p. Elijošius turėjo 
progą sueiti pažintin su dau 
geliu žmonių, kas nutiesė 
kelią jo vėlesniam veikimui 
politikos dirvoje.' 

Juozas J. £ 11 josi us (Elias) 

1906 metais, jis gavo no- 

minaciją ir buvo išrinktas 
Cook pavieto komisijonie- 
rium ir tą vietą laikė 4 me- 

tus. Iki šiolei jis turi žy- 
mią įtekmę miesto politi- 
koj, republikonų partijoj. 

Šiuo laiku jis yra prezi- 
dentu tlidžiauiso lietuvių 
valstijinio banko—Univer- 
sal State Bank, esančio prie 
3252 S. Hal?ted St. 

Jis taipgi turi ryšių ir su 

kitomis įstaigomis: yra di- 
rektorium South-West Tru3t 
& Savings Banko ir vice- 
prezidentu Lake Building 
Material Co. 

1910 metais, laike pasku- 
tinio cenzo, p. Elijošius, sy- 
kiu su velioniu kun. Krau- 
čiunu ir kun. A. Skrypka 
bei p. Meldažiu nuo 3Vest 
Side, važinėjo Washington- 
an, kaipo komisija nuo Chi- 

cagos lietuvių, idant išsirū- 
pinti lietuviams atskirą rub- 
riką laike cenzo darjuio. 

Paeina jis iš Aleksandra- 
vičių sodžiaus, Raseinių pa- 
vieto, Kauno gub. 

* + 

P. Barškis turi rakandų 
krautuvę, apart to pardavi- 
nėja divonus, pečius ir už- 
laiko valgomų daiktų krau- 
tuvę. Krautuvė randasi prie 
'4644 So. Paulina gatvės. 

Paeina iš Kauno rėdybos, 
Raseinių apskričio, 11 metų 
Amerikoje. Pirmiau dirbo 
dirbtuvėse, vėliau už kler- 

ką rakandų krautuvėje iš- 
dirbo 3 metus; paskui pra- 
dėjo savo biznį. 

Dr. C. Z. Vezelis, dentis- 
tas, laikantis ofisą prie 4712 
So. Ashlancl Ave., yra vie- 
natinis lietuvių dentistas ant 
Town of Lake ir turi puikią j 
praktiką — ne todėl, kad 
townlakiečiams dantis per- 
daug geltų, bet todėl, kad 

puikiai darbą atlieka. 
Sykiu su Dr. Vezeliu, jo 

ofise yra ir Dr. Naikeiis, ne- 

senai pargrįžusis iš Dėdės 
Samo kariumenės. 

* * 

Dr. S. Naikeiis, Laiko 
ofisą prie 4712 So. Ashland 

av. drauge su i)r. C. Z. Ve- 
žei. Dr. S. Naikeiis tarnavo 

kariumenėje ir dabar jau yra 
sugrįžęs. Jis gydo vyrų, -mo- 

terų ir vaikų ligas. Dr. S. NaL 
kelis labai užimtas, taip kad ji 
Slinku namieje rasti; jis vis 
bu va pas ligonius išvažiavęs, 
Reporteris pora kartų pas jį 
užėjo, bet jo neradus namieje 
ir įu pasikalbėjus su juomi ne- 

galime šiuom kartu paduoti 
I platesnių žinių apie jį. 

<<• * 

Dr. Silvestras Brenza. Ji- 
sai laiko savo ofisą prie 
4608 S. Ashland Av. Jau 

apie 10 metu, kaip gydo 
ligonius ant Town of Lake. 
Gimęs Amerikoje, mieste 
Nanticoke, Pa. Baigė mok- 
slus Rush Medieal Kolegi- 
joje ir Yale Universitete. 
Nevedęs. 

Daktaras S. Brenza turi 
du brolius (bankieriai) ir 
dvi seseris. 

Jonas Brenza, advokatas, 
yra prezidentu Metropolitan 
State Banko. 

* * 

v/ Broiiai Marozai laiko duo 
nos keptuvę prie 4617 So. 
Paulinu st.—jau bus ketvirti 
metai ir džiaugiasi geru pa- 
sisekimu. 

Vienas brolis yra Kazys, 
o kitas Stasys, tik-ką nese- 
nai pargrįžęs iš Francuzijos, 
kur buvo su Dėdes Samo ka 
riumene ir sako visko yra 
matę.s 

Paeina jiedu iš Ramiga- 
los, Panevėžio pav., Kauno 
gub. ™ 

* * sĮs 

Antanas Vcrbyla, šiaučius 
prie 172£ W. 47th St. Pir- 
miau clirbo skerdyklose, ant 
farmų ir anglių kasyklose; 
nuo dviejų metų užsiima 
šiaučysta. Amerikoje 14-ka 
metų. Paeina iš Suvalkų 
gub., Mariampolės pav. 

* ■* 

G. Sinkevičiene, 5146 So. 
Ashland Ave., užsiima nė- 
rimu "sveterių" ir kitų ne- 

rinamų aprėdalų, taipgi siu- 
vimu "dresių." Amerikoje 
16 metų. 

* * 

W.P, Kraučiunas turi va1.-' 
gomųjų daiktų krautuvę 
(grosernę ir bučernę). Pa- 
eina iš Kauno rėdybos ir ap- 
skricio. Amerikoje 11 me- 

tų. Prekyba užsiima 3'me- 
* r 

«i. 

Pirmiau dirbo geležinėse 
dirbtuvėse ir prekinėse sto- 
tyse. 

* * 

Leonardais Butkevičius, 
gyvenantis prie S. Hermi- 
tage ave, paeina iš Kauno 
rčdybos, Telšių apskričio, 
Laukuvos parapijos. Aplei-r 
do Lietuvą 1909 metais. 

Amerikoje dirbo skerdyk- 
lose keletą metų; paskui už- 
siėmė agentūra, pardavinė- 
damas visokius valgomusĮ 
daiktus grosernėms, kepyk- 
loms, kaip tai miltus, cukrų 
ir t.t. 

Jonas Viskontas, gyvenan- 
tis prie 1809 W. 46-tos gat., 
turi užeigą. Užlaiko impor- 
tuotus ir naminius vynus, 
hkierius ir cigarus. 

P-as Viskontas yra daug 
pasidarbavęs lietuvių labui 
ir dabar stipriai remia Lie- 
tuvos reikalus. 

P-as Viskontas atvažiavo 
į Ameriką 1903 metais. Pa- 
eina iš Kauno gub., Telšių 
apskričio, Kartenos mieste- 
lio. P-as Viskontas yra pre- 
zidentas Susivienijmo Lie- 

tuviškų' Organizacijų ant 
To\vn o f Lake (prie to Su- 
sivienijimo priklauso 38 vie- 
tinės katalikiškos ir tautiš- 
kos organizacijos) ir dviejų 
draugijų yra iždininku, Šv. 
Vincento Fer. ir Šv. Stanis- 
lovo V. ir K. 

* * 

Juozas Rusteika, gyvenan 
tis prie 4537 Paulina gatvės, 
turi valgomųjų daiktų krau- 
tuvę. 

Amerikoje 18 metų; biz- 
nyje 2 metai. 

Paeina iš Kauno rėdybos, 
Raseinių apskričio. 

* * 

Stanislava Beinorienė, gy 
venanti prie 4605 S. Paulina 
gatves, laiko mėsos krautu- 
vę. Amerikoje 18 metų. 
Biznyje 10 metų. Turi savo 

locną namą. P-ni Beinorie- 
nė paeina iš Kauno rėdybos, 
Raseinių apskričio, Viduklės 
parapijos. 

* * 

Antanas Kasparas, gyve- 
nantis prie 4555 So. Paulina 
gat., turi valgomųjų daiktų 
krautuvę. Amerikoje 15-ka 
metų. Biznyje 8 metai. Ne 

vedęs. Pirmiau dirbo Ar- 
mcur'o skerdyklose. 

Paeina iš Kauno guberni- 
jos, Šiaulių pavieto. 

* * 

A. Gedrimas 4541 Her- 
mitage av. laiko groserj, 
saldainių ir tabako krautu- 
vę. Iš Lietuvos atėjo 20 
metų tam atgal. Dirbo 
Stockyarduose, o dabar l/> 
metų laiko biznį. Vedęs, už 
laiko šeimyną iš 3 vaikučių. 
Paeina iš Kauno gub. Re- 
seinių pavieto. 

* * 

Kostan. Burkauskis, gyve- 
nantis prie 4G21 S. Marsh- 
field A ve.; Amerikoj 19-ka 
metų. Paeina iš Kauno gu- 
bernijos, Panevėžio pavieto, 
Naumiesčio miestelio. Sa- 
koma, kad jis esąs smarkiau- 
sis kalvis ant Town of Lake. 
Tuomi amatu užsiima apie 
20 metų. Jo kalvė randasi 
prie 4428 Ashland Ave. Jis 
yra geras tautietis ir gabus 
kalvis. 

* * v 

L. Geležinis, 4503 South 
\Vood gatvės. Siuvėjas. 
Amerikoje 19-ka metų. Pa- 
eina iš Kauno gub.,-Raseinių 
pav. Amato mokinosi Lie- 
tuvoje. Yra vedęs, turi vie- 
ną dukterį. Jis yra geras 
tautietis ir daug vra basidar 
bavęs Lietuvių tautos-labui. 

♦ * 

W. M. Juknis, 1802 W. 
46-ta gat Turi pieno krau- 
tuvę. Amerikoje 18-ka me- 

tų. Paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio apskr., vedęs, tu- 
ri šeimyną. 

* • * ^ 

S. Miukžis, 4544 S. Wood 
jatvė. Laiko saldainių ir 
mokyklos įrankių krautuvę. 
Paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinių apskr. Amerikoje 6 
metai. Vedęs, turi šeimy-j 
ną—vieną dukterį. Jojo tikį 
ras amatas yra kalvyste. Jis f 
irgi yia geras tautietis ir' 
daug yra pasidarbavęs Lie- 
tuvos labui. 

Mikolas Rekštis, 4406 So. 
YVood gatvė. Siuvėjas, ama 

to mokinosi Lietuvoj. Ame- 

i'ikoj 6 metai. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav. 
^ra vedęs, bet žmona Lie- 
tuvoje. Turi vieną sunų ir 
dukterį. Taipgi yra geras 
;autietis ir mylintis savo ša- 
lį Lietuvą. 

* * 

W. A. Kruklis, 4359 So. 
VVood gatvė. Turi vaglomų 
jų daiktų krautuvę. Ameri- 
koje '20 metų. Paeina iš 
Kauno gub., Novo Aieksan- 
Irovos apskr. Prekyboje 3 
metai. Turi 4 vaikus. 

v * 

Adomas Sobockis, 4337 S. 
Wood gat. Išdirbėjas "Bal- 
tos Rožės" cigarų. Jau 10 
m. kaip tuomi užsiima. Jis 
per savo darbštumą likosi 
turtingu, jis taipgi neužmirš 
ta ir savo tautos reikalu. 
Daug yra pasidarbavęs Lie- 
tuvių tautos labui. 

* * 

Petras Mikaliunas, 1803 
W. 46-ta gatvė. Siuvėjas. 
Amerikoje 14-ka metų. ?a- 
eina iš Kauno gub., Vilk- 
mergės apskr. Amato mo- 

kinosi Lietuvoje. Vedęs, tu- 
ri žmoną ir du vaikus. Daug 
'yra pasidarbavęs Lietuvių 
tautos reikalams. 

* * 

S. P. Kazlauskas, 4632 S. 
Ashland Ave. Turi auksi- 
nių ir dailės dalykų krau- 
tuvę. Amerikoje 16 metų. 
Vedęs, jis priderančiai gy- 
vena ir yra geras tautietis. 
Taipgi yra daug pasidarba- 
vęs Lietuvos reikalams. Jis 
savo teisingumu įgijo žmo- 

nių meilę, užtai ir pralobo, 
; kas teisingas tam ir sekasi. 

Paul Smith, 4624 S. Wood 
gatvė. Turi valgomų daik- 
tų krautuvę. Amerikoje 10 
metų. Paeina iš Suvalkų 

: gub., Seinų apskr. Pirmiau 
'buvo paprastu darbininku, 
paskui buvo duonkepiu ir 
karčiamninku. Vedęs, turi 
žmoną ir du vaikus. 

* •* 

Jonas Gandrimas, 4310 S. 
Wood gatvė; Turi grosernę 

jir bučernę. Amerikoje 13 
; metų. Paeina iš liauno gu- 
bernijos, Raseinių pav. Ve- 
'dęs, turi žmoną ir du vai- 
kus. Pirmiau dirbo įvairio- 
se dirbtuvėse. Prekyboje tik 
pusė metų. 

* * 

Stanley Balček, 4001 So. 
Brighton Place. Amerikoje 
6 metai. Paeina iš Kauno 
gub., Vilkmergės apskr. Pen 
kis metus laikė savo bučer- 
nę ir grosernę, dabar yra 
pardavėjas "Wholesale Gro- 
ceries." Dar nevedęs. 

V. Milaševičius, 1725 W. 
47-ta gatvė. Buvęs privati- 
nis bankininkas. Laike ban 
'kų bankrutijimo visiems sa- 

vo depozitoriams išmokėjo 
iki centui. Tai yra vienas 
iš teisingiausių žmonių. 

P-as V. Milaševičius da- 
bar užsiima "Real Estate" 
ir "Insurance" bizniu. 

Antanas Žemaitis ir K. J. 
Pajauskas yra savininkais Že 
maitis Printing House prie 
4736 So. Wood gat.—viena- 
tinė lietuvių spaustuvė ant 
Town of Lae. 

P-as Žemaitis yra senas 

šios apielinkės lietuvis ir, ži- 
nomas, kaipo vienas geriau- 
sių lietuvių spaustuvninkų. 
Minėta spaustuvė pagirtinai 
atliko net ir didelių darbų, 
kaip, pavyzdžiui, spausdini- 
mą keletos didelių Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos leidinių. 

[ UŽLAIKAU EXPRESA. 
Užlaikau Expcs$. Kam reikalinga at- 

vožti anglių, arba malkų, ar persikelti 
iš vienos vietos kiton, visiems patar- 
nauju greitai ir pigiai. Reikale malo- 
nėkite kreiptis j mnne. Gyvenantieji to 
liau, malonėkite telefonuoti. s 

S. M. ŠLAZAS 
1907 So. Halsted St. Chicago, III. 

Phone Canal 2452 

Dr G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Mote.iškg, "Vyrišky, 
ir Chronišku Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir ukufieris. Gydo aštriaa ir chroniškas 
ligas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 

jausias metodas X-Kav ir kitokius prie 
t alsus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

Valandos: Nuo 10—12 pietų, ir C— 
8 vakarais. Telephoue Canal 3110. 

Gyvenimas: 3412 S. HALSTE3 ST. 
Valaudo.-: 8 iki D ryte tiktai. 

»—» •> -—« 

Ofiso Telefonai Bo, 'ettrJ 160 

DU M. T. S'JtOlU 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1737 W. 47tli st. 

Oliio Vilu oj: 1 rrto Iki. J po ple! 7 iki 9 vakare 
NtdtlioBU DB9 8 ryto iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oakley lilvd. 
Tliifotit 5ieley 20 

MOKYKLOS 

die::ihe ir vakarine į a M O K Y K L A 
Cia kali lcngvii ir fjrcitai išmoki? Anglų ir 

t! Lietuvių kalbas, arUmetUcfĮ, S. V., Anglijo?, 
t Lutuvos ir abclnq istorijas, geografiją, raflyti J laiškus, ir tt. Taipgi, turims Grammar ir High 

Scliool'ių skyrius. Liefuvlai mokytojai. Sunando- j kito ltuosii Uiku pasimokinimui, nesigailėsite. 
i American College Pjeparatcry School 

! 3103 SO. HALSTED ST.. CH1CAG0, ILL. 

VALENTINE DRESSMAKiNC 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dcsięn'ns 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasietongsinii 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St, 1850 Wells St 

MOKINKIS ANGLIŠKAI 
NAMIE. 

Lengva Išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisome visas užduotis. Jei nepatiks, 
: sugrąžinsime jusų pinigus 
Jeigu nori greitai ir lengvai išmokti 
augliškai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai 
mokinkis savo namuose iš musų ypač 
tam tikslui sutaisytų lekcilų. Jose is- 
tarimas angliškų žodžių ir vertimas 
lietuviškon kalbon yra paduota taip 
aiškiai ir praktiškai, kad kiekvienas 
išmoksta bo vargo. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos yra 
užduotis, kurių mokinys išrašo ir pri- 
siunčia mums dėl pataisymo. Męs pa- 
taisome ir sugrąžiname mokiniui 

Pirma šito kurso kaina buvo $10 00, 
o dabar paskyrėme 500 ku-sų po $<*., 
vien tik išplatinimui savo metodos, pc 
to ir vėl bus $10 00 

Užsirašyk šj kuršę, dabar—šiųdien, 
kolei gali gauti už $2. 

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 centų 
markių nusiuntimui, męs tuojaus nu- 
siųsime visas lekcijas Jeigu lekcijos 
nepatiks, sugrąžink už trijų dienų, męs 
nusiųsime atgal jusų pinigus. 

"L" AmCr College Prep. School 
3103 So Halsted St Chicago, III. 

> HA5TER 5YSTEH j V— v y 
Męs mokiname yi puikų, gerai 

apsimokanti amatą į trumpą, lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietoj nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KA3NICKA, 
118 N. LaSalls St., 4 augstas 

(Prieš City Ilall) 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir. lietuviškos kalbų, 

aritmetikos* knygvedystės, 'stenografijos, ty- 
pcwriting, r-irklybos tcisiq, Suv. Vai s t. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilictystCs. daiKarašyslės. 

Mokinimo valand.s: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietij. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

JOHN K. RODOVB&Z 
užlaikau 

VYRIŠKĄ PARĖDŲ KRAUTUVĘ 
Visokių Tavorų, kaip tai: Batus, čeverykuc, ir 

visokius VyrišKus Drabužius 

4513 So. Wood Street :: Chicago, III. 

ATYDAI KURPIŲ 
2 vartotos Singer patch mašinos geram© stovyje, viena Finisher 

mašina, jake ir visi kiti jranliiai turi būti parduoti greitai ir pi- 
giai. Atsišaukite pas mus. Męs turime visokių odų ir Įrankiu. 

K. KAPLAN & SONS 
4608 S. Ashland Av., Tel. Yards 3404. Chicago, 111. 

į saugią vietą, ten iš kur jųs galėsite 
gauti, kuomet jums reikės. 

Neatidėliokite, bet pradėkite po ma- 

žą sumą nuo kiekvicno čekio savo už- 
darbio ir p»*. busi nustebintas, kaip 
greitai jie auga. 

Męs mokame 3 nuošimčius ant pa- 
dėtų taupymui pinigu. 

Jus galite pradėti taupyti nuo ao- 
li&rio, 

t 

Mūsų turtas išneša suvirs 11 milijonų 
doliarių. 

Didžiausias Valstybinis Bankas sale didmiesčio 

471a ir Ashiand Ave, 

Didelis Mėsos ir Paukščių 

Nsw City Packįng Conipany 
4737-39 So. Asiiland Ave., Ghicsgo 

Tautiškas Sirloin Steikas 22c 
Rauncl Steikas 

,.. 22c 
Puiki jautiena kepimui , kokį šmotą norite. .16)/>c 
Puiki veršiena nuo krutinės 12y_>c 
Veršienan uo pečių lQ^c 
Puikios veršienos kojos 18*/>c 
Puikios avienos kojos 16y>c 
Veršiena šutinimui -13^ c 

Šviežios kiaulienos kojos 5</>c 
Švieži kaL'akaulįai Qy2c 
Nutaisytos vištos 25c 

Sūdyti šonkauliai 10c 
/ 

Sūdytos kiaulių uodegos 10c 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VISOKIOS 
RŪŠIES ŽUVŲ. 

per visą gavėnę už žemą kainą. 

Pastaba: Atsineškite šitą apgarsinimą su savim ir 
gausite dvigubai stempų. 



Jonas Karnelskia, 4601 
S. Hermitage A ve. Siuvė- 
jas ir kirpėjas moteriškų ir 
vyriškų drapanų. 22 metai 
kaip tuomi užsiima. Pla- 
čiai žinomas anc To\vn of 
Lake kolionijoį. 

Amerikoje 14-ka metų, pa 
eina iš Kauno gub., Rasei- 
nių pav., Kibučių sodžiaus. 

Prie Karnelskio dirba ki- 
tas siuvėjas, p. Antanas Ka- 
likas, 9 metai Amerikoj, pa- 
eina iš Kauno gub., Rasei- 
nių pav., Plaukėnų sodžiaus, 
nevedęs. Abudu geri tė- 
vynainiai ir remia Lietuvos 
reikalus. 

* * 

Vaclavs Pierzinskis, gyve- 
na prie 4600 S. Paulina gat. 
Jis laiko pakeleiviams gerą 
užeigą. Jis yra geras lietu- 
vis ir retkarčiais aukauja 
tautos reikalams. 

* * 

Jonas Balnis laiko rakan- 
dų krautuvę prie 4510 So. 
Paulina gat. Jis iš Lietuvos 
atvažiavo 1907 m. Dirbo 
pirmiausiai įvairiose vieto- 
se, bet daugiausiai prie ra- 

kandų, taip kad dabar turi 
tame reikale gerą patirimą. 
Dabar jis pirko dviejų aug- 
štų namą vadinamą "sv. Pe- 
tro bažnyčia/' 

Jis yra vedęs, 4 metai 
kaip turi tą rakandų biznį 
su žmonėmis gražiai gyvena 
ir aplinkinių gyventojų guo 
dojamas, dėlto ir biznis jam 
sekasi. Jis yra didelis lie- 
tuvis patriotas. 

♦ m 

Mikalina Bukauskas, 4636 
Hermitage ave., turi saldai- 
nių (kendžių) ir visokių 
daiktų del mokyklos krau- 
tuvę. Ji 6 metai kaip at- 
vyko iš Lietuvos. Paeina 
iš Kauno rėdybos, Panevė- 
žio pavieto. Užlaiko 4 vei- 
kučius. 

r Antanas Kosmauskas, gy- 
jvenanlis prie 1741-43 W. 
;47th St., laiko didelę ra- 
1 kandų krautuvę. Amerikoj 
125 metai; dirbo pirmiaus 
j bučeriu, laikė grosernę ir bu 
Ičernę per 13 metų, kur su- 

jsitaupino keletą grašių. Da 

ibartinę krautuvę laiko jau 
10 metų. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Girdiš- 
kės parapijos. 

Jo dabartinė krautuvė yra 
gerai lankoma, nes jis yra 
žinomas, kaipo sąžiningas 
biznierius. 

I * 

Jonas Cheikeris 4536 
Hermitage užlaiko groseri- 
nę i;* saldainių krautuvę. 
Paeina iš Kauno guber. Re- 

seinių pavieto. Iš Lietuvos 
4 metai. Vedęs. Jo mote- 
ris paliko Lietuvoje su duk- 
tere ir dviem sunais. 

* * 

Franas Dikčius 4458 W. 
45 str. užlaiko barzdaskuty- 
klą (Barberšapę). Dešimtis 
metų kaip atkeliavo iš Lie- 
tuvos. Paeina iš Kauno gu- 
ber. ir pavieto. Penki metai 
kaip vedęs, turi šeimyną iš 
2 vaikų. 

* ♦ 

Alexandras Palubinskis 
4416 Hermitage užlaiko sal- 
dainių krautuvę. Iš Lietu- 
vos atkeliavo 21 metai at- 

gal. Dirbo Stockyarduose. 
Reseiniuose jis irgi laikė 
krautuvę: Paeina iš Resei- 

nių. 
♦ * 

Kazimieras Grigaliūnas 
4544 Paulina taiso visokius 
muzikalius instrumentus 
kaip pianus, vargonus ir tam 

panašiai, šeši metai kaip 
atkeliavo iš Lietuvos. Paei- 
na iš Kauno guber. Reseinių 
pavieto. Nevedęs. 

IR ILLINOJAUS VALSTIJA 

SAUGOJA JUSU PINIGUS 
X X X X X 

NARIAI FEDERALIŠKOS REZERVO SISTEMOS 

4633-37 SOUTH ASKLANO AVENUE 

TURTAS 

January, 1914, $ 636,893,16 
January, I9I9, $ 4,214,007,45 

Didžiausia Lietuviška Jubi- 
lieriška ir Muzikališkų Ins- 

trumentų 

KRAUTUVE t 
Ant Town of Lake O 

s j, jasinski : 
H-J H 

2 4543 $e. AsMand Ava., ©hloago* 
h £ 
^ Jeigu nori gerą laikrodėlį, čysto aukso, šliubinius 
H žiedus, signietą, auskarius, moteriškų špilkų ir gra- 

^ 

^ žių šukų į plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso. O 

§ Pas mane vieninteliai galima gaut visoki deiman- § 
5į tiniai daigtai dideliame pasirinkme. Turu taipgi H 
H visokių muzikališkų instrumentų, grafofonų, vokiš- 

kų armonikų ir koncertinų, smuikų, vargonų ir tt. 
Gvarantuotų britvų, geriausio plieno ir daug viso- 
kių kitų daigtų. Su pagarba, J. JASINSKI 
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Jonas F. Eudeikis grabo- 
rius, turi clu -ofisu; vieną 
4G05—07 S. Hermitage av. 

kitą 4332—34 S. California 
ave. Jau 27 metai atvyko iš 
Lietuvos. 11 metų kaip lai- 
ko tą biznį. Paeina iš Kau- 
no gub. Šiaulių pavieto. 
Prie jo drauge biznyje yra 
tėvas. Yra vedęs. 

# » « 

Vincentas Jesulaitis ap- 
tiekorius 4559 Hermitage av 
Jau 18 metų kaip Ameriko- 
je. Paeina iš Vilniaus. 5 
metus dirbo Stoekyarduose. 
Vedęs. 

# ♦ 

Jurgis Brazauskas barzda- 
skutis prie 4551 Hermitage. 
Amerikoje 20 metų. Paei- 
na iš Kauno gub. Reseinių 
pavieto. Dirbo stockyarduo 
se. Dabar jau devinti me- 

tai, kaip laiko tą biznį. Ve- 
dęs, užlaiko skaitlingą šei- 
myna iš 7 vaikučių. 

* * 

Stanislovas Razbadauskas 
laiko barzdaskutyklą "O. 
K." prie 1711 West 46-tos 
gatves. Paeina iš Kauno 
redybos, Reseinių apskričio, 
Dirgėlų sodžiaus. Ameriko- 
je 8-metai. Jau penki me- 

tai kaip užsiima tuomi ama- 
tu. 

Toje pačioje barzdaskuty- 
kloje dirba ir p. Mikolas Ga- 
sparavičius. Jis yra 10 me- 

tų Amerikoje, paeina iš Vil- 
niaus rčdybos, Švenčionių 
apskričio, Sena Daugeliškė 
sodžiais. Amatu užsiima 4 
metai. Jis yra specijalistas 
plaukų kirpimo visokiomis 
madomis. 

Abudu yra geri tautiečiai 
ir remia Lietuvos reikalus. 

* * 

R. S. Iwaszkewicz, savi- 
ninkas "Garden City Bott- 
ling Works." yra išdirbėjas 
sodos, minėrališkų vandenų 

4833 SŪ. ASHLAND AVL, 
STOR 

GKIGAGO, ILL 

Męs perkame viską ant licitacijų ir parduodame licitacijos kainomis. 

Moteriški Kautai, vertes iki $*20.00, dabar už $1.50 

Moteriški garniturai vertes iki $20, tiktai už... $3.98 
Moteriški Sijonai, vertes iki $8.50, už.. .$1.69 ir $2.48 

Vyriški ir Moteriški Union Siutai, vertės iki $3.50 

dabar parsiduos tiktai už $1.48 

Vyriški Parėdiniai Marškiniai, vertes $2.00 už 79c 

Vyriški Satininiai Juodi Marškiniai, parsiduoda. .98c 

Vyriškos Dryžuotos Overofe 98c 

Vyriškos Mėlynos OveroU $1.49 

Visos Vilnonės Škerpetkos, vertes iki $1.25. dabar 

parsiduos tiktai po 39c ir 42*Xc 

Vyrų ir Vaikinų Kepurės, vertės iki $1.50, už 39c 

Vaikų Stori Čeverykai $1.39 

Vyriški Darbiniai Čevery-r.ai, vertės $8.00, parsiduoda 
tiktai po $2.98, $3.48, $3.98 

Vaikas Čeverykai, vertės $2.25, parsiduos už....$1.19 
Dryžuoti ir pamušuoti A matiniai 69c 
Pliširiės Vaikų Drapanos, vertės $8.00, už $2.^8 

Deiei didelio skaitiiaus, visų daigtų negalime išvardinti. Viskas pas mus 
parsiduoda pigiai. Ateikite ir atsiveskite savo draugus. 

MĘS KALBAME LIETUVIŠKAI 

ir Įvairių minkštų gėrimų. 
Jo įstaiga randasi prie 4312 
-22 South Paulina gatvės. 

P-nas Ivaškevičius daug 
yra pasidarbavęs lietuvių la- 
bui ir yra geras tautietis. 

PORA ŽODŽIU ANT 
GALO. 

" 

Bevaikščiojant po šita kolio- 
ni ją reporteriui prisiėjo patč- 
myti taipgi ir juokingų atsiti- 
kimu. Pavyzdžiui, keliose vie 
tose žmonių buta labai bailių 
ir manyta, kad "čia kasnors yra 
negero" jeigu pas juos atšilau- 

ko jiems nepažįstamas žmogus, 
Kas ten net paleido gandai, 

kad, girdi, "Lietuvos" dienraš- 
tis surašinėja visus turtinges-i 
nius lietuvius ir kolektimja' 
nuo jų taksas. Tas, žinoma, 
yra visai neteisybė ir turbut 
tiktai "Lietuvos" Dienraščio 
priešų tyčiai paleistas gandas. 

Viskas, k.'i "Lietuvos" Dien- 
raštis nori, tai tiktai parodyti, 
kas gero, kas prakilnesnio yra 
tarp lietuvių, kad tas butų ir 
kitiems lietuviams paraginimu 
prie geresnio gyvenimo sieki- 
mo. 

Tik labai blogo noro žmonės 
gali tokius išmislus paleisti ir 
tik labai kvaili i*ali tam tikėti. 
"Lietuvos" Dienraštis per 27 
metus, kai]) siena, stovėjo, už 
lietuvius ir jų gerovę ir stovės 
taip pat ir toliaus. 

Trumpas laikas ir stoka tam 
tikru žmonių neleido mums 

šiuo kartu paminėti nei dides- 
nės dalies. Town of Lake biz- 

nierių įžymesnių žmonių, ir 

aprašyti visko, kas šioje ko- 

lionijoje. Už tai, tikimės, 
į nuims Ims atleista šiuo sykiu. 

REIKALINGAS 
JAUNAS VYRAS, KAL- 
BANTIS ANGLIŠKAI, LIE- 
TUVIŠKAI, LENKIŠKAI IR 

SLAVIŠKAI, I MUSU AU- 
TOMOBILINI SKYRIŲ UŽ^ 
KELIAUJANTI PARDAVĖ 
JĄ CHICAGOJE. GEIS- 
TINA, KAD TURĖTU GE- 

RĄ PAŽINTI TARPE ŽMO 
NIU, IR BUTU APSIPAŽI- 
NĘS SU MIESTU. GERA 
UŽMOKESTIS. 

Telefonuokite 
MAJESTIC 8095, 

klauskite MR. AVERY. 

ATIDARYMAS 
1 «. 

NAUJO SUBDIVIŽINO MORGAN PARKE. 

Tai bus vienas iš puikiausių subdivižinų, kokio jau seniai Chicagiečiai 
laukė, ant kurio randasi labai gražių medžių, kurie dabina visą apielinkę. Arti 
karų linijos, kur už 5 centus gali nuvažiuoti j visas dalis miesto. Arti didelių fab- 
rikų, kuriuose Lietuviai uždirba didelius pinigu.s 

PIRK GREITAI, TAI PIGIAI NUPIRKSI, LOTAI TIK PO $225.00 IR AUKŠČIAU. 

$25.00 įmokėti, o likusius po $10.00 ant mėnesio. Tokius pat lotus prie ša- 
lies kitos kompanijos parduoda po $800.00. Tokiu budu ir šitie lotai netruki pa- 
kils trigubai vertėje. 

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti gražią farmiukę mieste. Galės užsi- 
auginti gyvulių ir visokių daržovių; tas palengvins pragyvenimą. Daugumas Lie- 
tuvių jau gyvena apie musų subdivižiną, kurie turi visada šviežio pieno, sūrio, 
sviesto, kiaušinių ir visokių daržovių, netik patiems visko užtenka, bet dar ir ki- 
tiems parduoda. Visi pripažįsta, kad jiems pragyvenimas pigiai atsieina ir 
visada turi šviežią malsta ir apart to kvėpuoja tyru oru—tas žmogui yra reikalin- 
giausia. 
KAS PIRKS LOTĄ, TAM PABUDAVOSIME NAMĄ, PAGAL PIRKĖJO NORĄ. 

Lietuviai nepraleiskite minėtos progos, atvažiuokite tuojaus j Korporaci- 
jos ofisą prie savininkų minėtų lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, iš ko jus 
galite turėti didelę naudą 

LIBERTY LAND a INVESTMENT C0MPANY 
3301 S0. HALSTED STREET PHONE BOULEVARD 6775 

t<yL- , ■' v--" 
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