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APSAUGOTA. 
Hitai UMumas Italijai 

» 

Svarsto atidarymą Lietuvos rubežių. 
Lunatikas Bavarijos Ministeriu, 

MONROE DOKTRINA 
APSAUGOTA. 

Paryžius, bal... 11. — 

Kctvergo naktį tapo priimta 
Wilsono pasiūlytas pridėčkas 
apginantis Monroe doktriną. 
Pridėčkas skamba sekančiai: 

"Skyrius 10 — irioje sutar- 

tyje nebus suprasta, kad ji pa- 
lytės jstatymišką galę tarptau- 
tiniu pasižadėjimų, kaip sutar- 

tįs dėl arbitracijos ar suopratis 
kra.stų taip Monroe doktrina 
dėl saugesnio palaikymo tai-, 
kos." 

WILSONO ULTIMATU- 
MAS ITALIJAI. 

Londonas, bal. 11. Vaikš- 
čioja gandai, kad preziden- 
tas Wilsonas rengiasi įteikti 
Taikos Konferencijai me- 

morandumą Adriatiko pa- 
kraščių klausime ir jei Ita- 
lija atmeta memorandumą, 
tai Amerikos delegatai pa- 
sitrauks iš Taikos Konfe- 
rencijos. , tfį ff lBI 

2,700 AMERIKONU PA- 
SKAITYTI ATSTOVAIS. 

New York, balandžio 9d. 
Laivu Mauretanija 2700 Ame- 
rikonų kareivių po Britanijos 
vėliava sugryžo j Ne v; Yorka. 
Kadangi Britanijos valdžia 
manė, kad Amerikos valdžia ne 

reikalaus kareivių surašo, taip- 
gi jo ir nepagamino. Atplau- 
kus laivui j portą Amerikos 
valdžia pareikalavo surašo pa- 

sažierių, kad ištyrus jų pilie- 
tystę, kdangi jo nebuvo, tai vi- 
su3 norėjo priskirti ateiviais 
Po ilgų derybų su Anglijos 
valdžia, kareiviai kol kas su- 

laikomi iki bus ištirta ių pilie- 
tystė. 4$ 

LUNATIKAS BAVARI-. 
JOS MINISTERIU. 

Berlinas, bal. 9. (suvėlin- 
ta). Pranešama, kad Ba- 

varijos ministeriu paskirt-as 
Dr. Lapp, kuris, sakoma, 
esąs lutinatikas ir nesykį bu 
vęs silpnapročių name. 

PASINTĖ DAUGIAU KA- 
REIVIŲ RUSIJON. 

Archangel, bal. 11. Ame- 
rikos kariški laivai "Galve- 
ston" ir "Chester" atgaben- 
dami Amerikonišką kariu 
menę (inžinierius) ir nau- 

ją kamanduotoją Amerikoj 
kareivijos Žieminėje Rusi 
joje Generolą W. P. Rich 
ardson'ą utarnine atplauki 
j Murmanską. 

SVARSTO ATIDARYMĄ 
LILTUVOS RUBEŽ1Ų. 
Iš prežasties sunkaus eko- 

į nomiško padėjimo Europoje 
vyriausioji >ekoniminė tary- 
ba prie taitfos konferencijr 
išnešė rezoliuciją, kad są- 
junginikų valdžios atkereip- 

! tų l tai atydą. ... 

Taryba svarstė nuėmimą 
blokados nuo Vokietijos, 
Austrijos ir Adriatiko; taip 
gi svarstė atdarymą preky- 
binio susinėsimo su Estoni- 
ja, Latvija ir Letuva. 

TAIKOS išlygos jau 1 

NUSPRĘSTOS. 
Paryžius, bal. 11. — Tai- 

kos konferencijos atstovai 
jaū susitaikė ant išlygų, ku- 
rias žada paduoti Vokieti- 
jai pasirašymui sulyg pra- 
nešimo Petit Journal ir pri- 
vačio sekretoriaus Anglijos 

[premiero Lloyd George. 
Nuspręsta yra atlyginimai ir 
rubežiai Rein pakraščių ir 
Lenkijos. Nors nekurie de- 
taliai ir liko, bet jį kelias die 
nas ir tie bus išrišti. Vo- 
kietijos delegatai bus pa- 
kviesti į Versailles bėgyje 
dviejų ar trijų sąvaičių. 

MAŽOS TAUTOS 
NEUŽGANĖDINTOS. 

Paryžius, bal. 10. — Ry- 
tojaus taikos konferncijoje 
sesijos laukiame su dideliu 
žingeidumu, kuri svarstys 
darbininkų klausimą iš prie 
žasties neužganėdinimo ma- 

žųjų tautų. 
Yra manoma, kad bus pa- 

reikalauta pasiteisinimo, dėl 
ko keturių didžiųjų tautų at 
stovą i slėpė išlygas taikos 
priešui nuo kitų Taikos Kon- 

ferencijos atstovų. Tokia 
slaptybe mažos tautos esa la- 
bai nepatenkintos. 

ŠVEICARIJA NAUDOJA-! 
SI REINU. 

Bern, baL 11. — Šiądhn 
pranešta, kad sąjungininkai 
daleido Šveicarijai naudoti 
Reiną. Amerikos laivas at- 
vež kviečių iš Antverpo į 

jKehl Vokietijoj priešais 
ĮStrassburg. Iš čia bus pa- 
rsiųsta j Šveicariją karais. 

" 

RUSAI APLEIDŽIA 

lį VILNIŲ. 
Copenhagen, bal. 10 — 

■ Iš Varšavos pranešama, kai 
; 

I bolševikai kraustosi iš Vil- 
1 niaus. 

Ar greit pasiliuosuos? 

DANZIGE SUSIRĘMIMAI; 
TRI UŽMUŠTA. 

Copenhagen, bal. 11. — 

Praeitą vakarą ištiko čionai 
kruvinas susirėmimas. žmo- 
nių su kareiviais. Karei- 
viams paleidus į žmones šu- 
vius trįs ypatos likosi už- 
muštos ir keletas tapo su- 
žeista. 

BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 
PIETINĘ AMERIKĄ. 

San Salvadoo, bal. 10. — 

(pavėlinta). Xikaraguos vol- 
džia gavo pranešimą, kad bol- 
ševikų agentai atvažiuoja čio- 
nai iš kur jie slaptai nori susi- 
siekti s ii sostapiliais ir kitais 
dideliais Centralinės Amerikos 
miestais. Parubežių valdinin- 
kams įsakyta nužiurėtus bolše- 
vikus tuojaus sulaikyti. 

( 
p 

MEXIKOS PLĖŠIKU VA- 
DAS Z AP ATA UŽMUŠ- 

TAS. 
Mexico City, bal. 11. — 

Plėšikų vadas pietinėje Mex 
ikoje Zapata sulyg laikraš- 
čių pranešimo iš Cuanila 
provincijos Morelos likosi 
užmuštas. 

SOCIALISTU DARBAI 
ARGENTINOJE. 

Buenos Aire, bal. 10. — 

(pavėlinta). Laike paskutinių 
dešimts dienų išeidinėja čionai 

į rytinis laikraštis vardu "Ban- 
dera Roja.'' Tas laikraštis 
skleidžia stiprią sicialistišką 
propagandą, kritikuoja kitus 
kitus laikraščius, užsipuola 
ant bolševikų. Gina sovietu 
valdžia ir pasmerkia "kapita- 
listų tiraniją" sajungininki; 
šalyse. 

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
NUOSTOLIAI EUROPOS 

KARFJE. 
i Washingotn, D. C. Sekan 
tis oficiališkas surašas Aineri- 
koR nuostolių Europos karėje 
buvo išleistas Varė? departa- 
mento : 

Umuštų mūšyje (drauge su 

pražuvusiais 381 ant jūrių) 
yra 32,292 

Mirė nuo žaizdų .. 13,420 
.. M.rė nuo ligos .... 22,505 

Mirė nuo atsitikimo ir kito- 
kių priepuolių 4,086 

Sužeistų mūšyje (85 nuo- 

šimčiai Bugryžo) 1()^,902 
.Pražuvo mūšyje (lepriskai- 

toma papuolusių į nelaisvę ir 

vėliau sugryžusių .. 4,900 
.Išviso nuostolių .. 273,105 

pelnas nuo juriu 
LIŪTŲ. 

Washington, D. C. Keli 
metai atgal buvo uždrausta 
medžioti ant jūrių liūtų pakraš- 
čiuose Aliaskos. 1917 metais 

Suvienytų Valstijų l'^r.gresas 
tą drausme nuėmė, lx;t aprvbo- 
jo medžiotojų norus, kad vėl 
neišnaikinus tų vandeninių gy- 

vulių. 
Jūrių liūtų dabar yra nema- 

žas skaičius; apielinkėje tik 

Pribylov salą jų esama vir: 

pusė milijono. 
Pereitais metais iirni liūtų 

užmušta apie 35,(500. Apdirbt 
jų kailiai aplamai pardavinėja- 
mi po $50.00. Dabar Suvieny- 
tos Valstijos nuo medžiojime 
ant jūrių liūtų turi pelno j ni 

lioną doliarių į metus. , 

STREIKAS RYME 
NENUSISEKĖ. 

Rymas, bal. 11 — Vienos 
dienos streikas, kurį socialistai 
norėjo praitą ketvergą sukelti 
paminėjimui "raudonos nedė- 
lios" Berlyno ir Lenino gimi- 
mo dienos pilnai nenusisekė. 

Grupa žmonių pasivadinusi 
Spartakais nešdami raudona 
vėliovą mėgino ketverge de- 
monstruoti, bet minia juos iš- 
vaikė. keletas spartakų sužeis- 
ta, kiti buvo suareštuoti. 

Tas davė progą sukelti dide- 
lę demonstraciją garbei armi- 
jos ir sąjungininkų pergalei. 
Daugeli kartų buvo girdėti 
šauksmai — Lai gyvuoja ka- 
ralius! Lai gyvuoja itališkas 
Fiunie! 

Keletas krautuvių pasiliko 
atidaros ir gelžkeliai dirbo 
normališkai. Gatvekariai, om- 

nibusai, karietos ir kitoki mies- 
to susinėsimai perstojo vaikš- 

čioja. 
Rymo garnizonas buvo pa- 

baugintas kareiviais iš provin- 
j ci jos. Pulkai kareivių dabojo 
karaliaus palocių, vatikaną, 
ministerijas, bankas ir viešas 
ĮMcllgan. 

Šarvuotį sargai daboja 
miestą iki šiam laikui dar ne- 

buvo susirėmimu. Susirėmi- 
mams turbut pakenkė gausus 
lytus, kuris čionai lijo. 

SUSIDAUŽĖ EXPRESAS. 
Pittsburgh, bal. 11. — 

Chicagos Expresas No. 1007 

Šį rytą eidamas į vakarus ant 

| Pannsylvania geležkelio atsi- 

j mušė j kitą Sudužusį prekių 
1 traukinį teis Ems\vorth. Loko- 

motivas ir bagažų karas iššoko 
iš vėžių, bet nieko nesužeidė. 

Lietuvoj Reikalai Susitvarkė 
PRANEŠIMAS IŠ \YA- 

SHINGTONO. 

Lietuvos J 'aistija Jau Pilnai 
Susitvarkė. 

| 3eabėjo kiekvienas lietuvis 
Įkas \Mauda laukia žinių iš Lie 
tu vos. Nusimenamo. kad ? tei- 
na liūdnos žinios, o slavus link- 
smesniu žinute džiaugiamasi 
ir padvigubintom je^om sto- 

jama darban. Iki šiol esame 

gavę gan liūdnų ir net skau- 
džių žinių apie musų tėvynės 
padėjimą. Suarebino kiek- 
vieno lietuvio širdį girdint, kad 
Rusijos bolševikai netik ką pa- 
tįs veržiasi į Lietuva, viską 
degindami ir naikindami, bet 
dar atsivedė tūkstantines gau- 
jas puslaukinių Kiniečių, kad 
jiems padėtų Lietuvą išnaikin- 
ti. 

Lenkų besi veržimas Lietu- 
von, it dieglys lietuvio pašony- 
je buvo jaučiamas: bet šis ne- 

tiek baimę, kiek ruf.tumą iššau- 
kė lietuviuose ir pa-katino juo:.; 
stoti smarkesnėn kovon su tė- 

vynės laisvės priešais. 
Nevien liudnios žinios mus 

pasiekdavo, Įniks fino laiko 
gaudavome ir linksmesnių. 
Džiugino mus pranešimas apie 
susidarymą Lietuvos- Valsti- 
jos Tarybas, išrinkimas Mi- 

nisterijos; ir Lietuvos nepri- 
klausomybės paskelbimas su- 

stiprino musų dvasia ir para- 
gino prie smarkesnio darbavi- 
mosi susiorganizavinias Lietu- 
vos kariuomenės ir jos narsus 

kovojimas su užpuolikais ant 

Lietuvos gyvybės ir laisvės. 
Lietuvos delegacijos atvažia- 
vimas Taikos Konferenci-ion 
Paryžiun pastiprino musų vil- 
tį, k«d musų troškimų išsipil- 
dimas jau artinasi. Švedijos. 
Danijos ir Šveicarijos pripaž' 
nimas Lietuvos atstovų, ka: 
reiškia pastatymas Lietuvos 
eilėje neprigulmingų valstijų 
atrodė mums lig sapnas, lig 
pargera* dalykas, kad įtikėti 
jog tai ištikrųjų yra išsipildęs 
lietuvių sapnas. Padarytos 
prekybos sutartis su Anglija 
nuvijo šalin baimę nuo musų. 

pro kurios akinius taip labai 

nerimaudami žiūrėjom į Lietu- 
vos kovą su alkiu ir visokiais 

trukumai.;. Anglija pažadėjo 

KEIZERIS NETURĖS 
LIUOSYBĖS. 

Ketur didžiųjų viešpatijų 
atstovai tarp keturių buvo 
ir prezidentas Wilsonas vien 
balsai nutarė patraukti kei- 
zeri atsakn./1 

Po apkaltinimo clo'kumen- 
lu pasirašė trįs premierai ir 
I Wilsonas. 

Kaltinta keizerį už per- 
žengimą Tarptautiškos mo- 

ralybės ir sulaužymą sutar- 
čių. Už tuos prasikaltimus 
keizeris turės ypatiškai atsa- 
kyti. Už tuos' prasižengi- 
mus keturi muare ąprube- 
žiuoti Keizerio asmenišką 
liuosybę. 

Lietuvai ke'ių milijonų doleriu 
paskolą. 

Štai šiandiena (l»al. 9 d.) 
i gavom kablegramą Šveicari- 
jos nuo Lietuvos atstovybės, 
kurioje praneša, kad Lietuvos 
Respublikos prezidentu išrink- 
tas Antanas Smetona. 1 »al. 4 

pi., Kaune išrinktasai preziden- 
tas prisiekė Valstijos Tarybai 
ir taipgi Taryba prisiekė Re- 

spublikos prezidentui. Ši vė- 
liausi žinutė beabejo dar dau- 
giaus lietuvius nudžiugins, nes 

aiškiai matom, kad nepaisant 
i visokių išlaukinių trugdymų ir 
naminių sunkenybių, Lietuvos 
Valstija jau pilnai susitvarkė 
ir žengi? prie pilnos laisvės ir 

pastovio* priklausom) bC*s. 

Amerikos lietuviams ypač 
linksma girdėti Lietuvos ne- 

priklausomybės klausimui uc- 

sigerinant, beabejo, kad nors 

isdalies yra pasekmės Ameri- 
kos lietuvių padarytų pastan- 
gų. Mes irgi turėjom j vairių 
sunkėm nių ir trukdymų pasek 
ming£) dar1«o. \*ienok pusėti- 
nai nuveikta dirbant prisitai- 
kius prie tuo laiku esančių ap 

Į liuky&fų 
Šiuo tarpu ir Anierifcos lie- 

tu \* i u tai pe randasi geresnes 
dienos. Rimtesniam gaivalui 
besidarbuojant, prašalinta prie 
žastis sriovinių, nesutikimu; 
laikraščiai liovėsi užsivarinėję 
ir visą savo energiją nukreipė 
Lietuvos reikalus ginti: karje- 
ristams pakirsta sparnai ir pri 
versta liautis saumilingai į da- 

lykus atsinešti, bet dirbti L;e- 
tuvos labui. Raudonajame 
Kryžiuje esanti pinigai daug 
prisidėjo prie sriovių ir pavie- 
niu kiršinimo; dabar Egzeku 

Į w 
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tvvis Komitetas pasiima juos 
savo rankosna ir sunaudos 

giminėms tiesiogine paramą 
greitai galėsim pranešti lietu- 

vių visuomenei reikalingas tai- 

syklės su Lietuva susinešti ii 

tuomet pavieniai galės savo 

giminėčiams tiesiogine paramą 

priduoti: tas turėtų pavieniuo- 
se prašalinti nerimavimą ir sv: 

ravimą, jei koksai randasi. 

M yerzvaiga ir priminimus 
tegul kiekvienam parodo rei- 

I kala sutartino veikimo, tegul 
intikina reikalą prašalinti nors 

šiuo tarpu sriovinį politikavi- 
mą, tegul priverčia kiekvieną 
'lietuvį visas galimas jėgas Lie- 
tuvos reikalams pašvęsti; ypač 
šiomis dienomis, kada esame 

pasiryžę surinkti milijoną, pa 
rašų po į itieija reikalaujančia 
Lietuvai nepriklausomybę už- 
tikrinti. 

Ėyzck. Komiteto Informacijos 
Biuras. 

ORAS, 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Sukatoje dalinai debesuota: 

nedėlioj greičiau nepastovus 
oras \ idutiniai iš įvairių pusių 
v? i ai". 

Saulėtekis, 6:14: saulėlei- 
dis, 7:27. Mėnulis užtekės 7:12 

I raka r ė. 
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Didele Lenkija—Francuziįai 
Pavojus. 

Kas seka pasaulinę politiką ir Taikos 
Kongreso bėgį, tas žino, kad lenkai yra 
toki pat užgrobikai, kaip ir vokiečiai. Len- 
kai nori didelės Lenkijos. Jie nori pavergti 
baltrusius, mažrusius, lietuvius ir dalį vo 

kiečių. Jie neatsižvelgdami Į nieką nori 
užgrobti svetimas žemes. 

Kad lenkai yra tokįai3t pakulis gal 
iki šiol nežinojo, bet lietuviai, ukrainiečiai 
ir baltrusiai puikiai juos pažįsta, nes nuo 

seniausių laikų išbandė ant sžwo kailio len- 
kų "gerumą." Iš visų didžiųjų tautų idėją 
didžiosios Lenkijos remia tiktai Francuzi- 
ja. Čia ir kįla klausimas, kodėl francuzai 
taip daro? 

Francuzai neatsižvelgia į teisingumo 
pradus, jie priešakyje mato tiktai ateities 
strategiją. Rusija juk bolševikų nuslopin- 
ta ant daugelio metų, daug laiko reikės kol 
ji pakils. Vokietija gi gali greitai, j ke- 
liolika metų, pakilti ir grąsinti Francuzijai. 
Tad Francuzija jau iškalno jieško naujo 
draugo rytuose—Lenkijos, ir nori, kad ta 
Lenkija butų stipri ir didelė, kad ii galėtų 
spausti Vokietiją iš rytų pusės, ir francu- 
zai neatsižvelgia į tai, kad gali buti pa- 
vergtos tautos, jei rupi tiktai jų ateities 
strategija. 

Bet ar prijungus lietuvius, ukrainie- 
čius, baltrusius ir dalį vokiečių prie Len- 
kijos, ar pastaroji bus stipri? Niekados? 
Tokia Lenkija visiškai butų silpna. Jei 
tik Taikos Kongresas padarytų tokį žing- snį prieš lietuvių, ukrainiečių ir baltrusių 
norą, tos tautos užreikštų pasauliui, kad 
jos nesutinka su Taikos Kongreso nutari- 
mu ir pakeltų revoliuciją, žinoma, lenkai 
malšintų tokią revoliuciją, butų kraujo pra- liejimas, ir pati Francuzija padėtų numal- 
šinti sukilėlius. Žinoma, lietuvitii, ukrai- 
niečiai ir baltrusiai nutiltų prieš kanuoles. Bet tas reikštų tiktai tą, kad Lenkija tu- 
rėtų laikyti didelę kariumenę tam, kad jos pavergti žmonės butų ramus. Gi iškilus kokiai nors išlaukinei karei, tos paverg- tos tautos pasinaudotų proga lenkams ant nenaudos. Vienu žodžiu, didelė Lenkija butų skaudamu šašu ant sveiko Europos kuno. 

Taip tai butų, jei Taikos Kongresas padarytų tokį klaidingą ir neteisingą žing- snį paklausydamas Francuzijos su jos stra- 
tegiškais išskaitliavimais. Visai kas kita, jei Lietuva butų padaryta Neprigulminga. Tuomet Lietuva butų tikra alijantų drau- 
gė, nes tuomet Lietuva aliantuose matytų tikriausius savo užtarėjus ir kiek jos ga- lėję bųtų, neleistų vokiečiams peštis, nes juk lietuviai amžini yra vokiečių priešai, j Tad daug geriau, saugiau ir nepavergiant, tautų turėti kelias gerai susiorganizavusias, i stiprias nor3 mažas valstijas, negu rfcną' nedrūtą dėlei vidurinių suiručių Lei^'ją.1 

Alijantai tą gerai supranta, gal išski- 
Liant francuzus. Jie jau linksta teisingon 
ir liogišiįon pusėn. Apie tokį alijantų pa- 
linkimą praneša specialis "The Chicago 
Daily Nevvs" reporteris, dabar esantis Pa- 
ryžiuje. Tiesa, jis išreiškia jsias jmintis 
kaipo savo mintis, bet jei jos netiktų ali- 
įantų politikai, jos nebūtų išreikštos. 

Iš to aišku, kad alijantai linksta gero- 
jon ir teisingon pusėn ir nyksta lenkų im- 
perialistiškos svajonės apie Didžiąją Len- 
t'iją- 

Neužteks. 
Lietuvos valdžios atstovas Šveicarijo- 

je, kun. J. Dobužis, kablegramavo Pildo- 
majam Komitetui Washingtone pareikalau- 
damas, kadr kogreičiausiai Lietuvon butų 
pasiųsta 15 tūkstančių tonų greitai nepa- 
kenčiamų valgių, 2,000 tonų konservuoto 
>r kondensuoto pieno ir 500 tonų riebalų. 
Reikalaujama, kad tie valgomieji daiktai 
tuojaus butų pasiųsti j Klaipėdą jar Lie- 
pojų. Iškaščius supirkimo tų daiktų turi 
f.udčti amerikiečiai lietuviai, o jei nega- 
les, tai Lietuvos lietuviai užmokės. 

Pildomasis Komitetas gavęs tokias ži- 
lias, tuoj kreipėsi i Suv. Valstijų valdžią, 
kad lietuviams leistų supirkinėti minėtus 
daiktus ir juos išvežti Lietuvon. Taipgi 
Suv Valstijų valdžiai' pranešta, kad tokias 
reikmenis praleis Anglijos valdžia. Pildo- 
masis komitetas taippat prašė tų 130 tuks- 
iančių doliarių lietuvių surinktų pinigų, ku- 
rie dabar guli Amerikos Raudonamjame 
Kryžiuj. Tie pinigai tai butų kaipo už- 
statas už suteikiamus daiktus. 

Taigi Lietuva prašo pagelbos ne pi- 
nigais, bet valgiu. 

/ 

Čia ir kįla klausimas, kur męs ame- 
rikieciai gausime pinigų. Aišku, kad tų 
^100,UUO neužteks. U juk amerikiečiai 
lietuviai kaloa apie kariumenės suorgani- zavimą, ar apie kitokią paramą, bet kol 
padarys, kol susiruoš, tai Lietuva gali pa- 
kliūti svetimųjų jungan. Su 130,000 do- 
liarių galima suselpu kelias parapijas, bet 
ne visą Lietuvą. Kad Lietuvą suselpti, rei- 
kalingi keli milijonai doliarių. 

Ir amerikiečiai turi ir gali tai padaryti. Aiperikoje yra apie 750,0U0 lietuvių. Jei, abelriai imant, kiekvienas Lietuvys'-sušel- pimui duotų tik po 5 doliarius, tai susida- 
rytų netoli keturių milijonų doliarių. Su 
tiek Lietuvą sušelpsi, bet ir tai visai maža 
butų pašalpa. O kad žmogus gali duoti 
5 doliarius, tai nėra mažiausios abejonės, juk ir turtingiausiose valstybėje, kur mo-j kesčiai mažiausi, kiekvienas moka ne po 5 doliarius, bet po kelias penkines, į metus. 

žinoma, kad tą padaryti, reikia su- tartinumo. Jei vienas duos penkinę, o kitas atkalbinės ir paskui šimtas nieko ne- duos, tai surinksime tiktai kelis tukstančius ir tai jau džiaugsimės. 
Jei tik butų vienybė ir sutartinumas, męs viską padarytume. 

LIETUVOS ATSTOVAI PARYŽIUJ. 
Laikraščio New Yqrk Times korespon- 

dentas E. L. Berneys minėto laikraščio 
neclėlclieniniame žurnale parneša aj)ie Ame 
likos laikraštininkų įspudžius iš Taikso 
Konferencijos. 

Girdi, Amerikos laikraštininku kurie 
faktiškai kontroliuoja mintis 100 milijonų 
gyventojų demokratiškos šalies, atsinešama 
it prie kokių karaliukų. Ypač gretinasi likos laikraštininkų Įspudžius iš Taikos 
čių tautų. 

Amerikos laikraštininkams tarp kitų 
teko susitikti ir su lietuvių tautos atstovais, 
kurie, sulyg laikraštininkų išsireiškimų, ne- 
šiojasi kišeneje 6 milijonus gyventojų, in- 
teikusių savo atstovų išminčiai ir sumanu- 
mui tautos ateitį. 

Lietuvių atstovai, apsukrus advokatas 
iš Detroit ir Lietuvos ministerių pirminin- 
kas, gretinasi prie Amerikos laikraštininkų ir stengiasi susitikti su jais prie kiekvienos 
progos. Pasakoja, kad apsukrusis advoka- 
tas iš Detroito net barzdaskutykloįe suti- 
kęs Amerikos laikraštininką byloja apie Uetuvių reikalus. 

—Iš New York Times Magazine. 
Balandžio 6 d. 1919 m. 

Lietuvos Konferenciia 
Kaune. 

(Tąsa) 
J. \ č a s (ministcris). Švie 

tinias j,ei ne pirma8, tai ant- 
ras dalykas Lietuvai. Mo'cvk- 
la būtinai reikalinga. Savi- 
valdos dabar neapmoka moky- 
tojų. Mokyklų gavome iš vo- 

kiečių visoj Lietuvoj 1500, 
mokytojų apie 2000 žin. Vo- 
kiečiai nenoriai steigė mokyk- 
las. Mokykla dabar netinka- 
mai išsiplėtusi'. Švietimo mi- 
nisterija prašo nepeikti moky- 
tojų. nes gerų negreit gausime. 
Joniškėlio apskritis labai gerai 
aprūpina mokyklas. Nevisur 
žmonės užlaikytų mokyklų, tat 

ministerių kabinetas nutarė iš- 
duoti kiekvienam mokytojui 
tam tikrą suma. Lietuvoj mo- 

kyklos bus maždaug vienodo8 
ir valdžios šelpiamo bei pri- 
globos patys tų tautų žmonės, 
žiūrimos. Tautų mokyklas 

Mokyklo8 turi buti visų pa- 
laikomos, nes mokykla yra vi- 
sa kas. Jei nefius visi pilie- 
čiai apsišviet, tai ir nebus Lie- 
tuvos nepriklausomo3. Dabar 

apginkime kraštą ir statykime 
mokyklas. 

Riekus (pažng.). M ęs 
nuo lenko visgi neišgirdome, 
kas tie lenkų komitetai yra. 
Šiądien turi visi komitetai pil- 
dyti valdžios įsakymus. 

J. Vileišis (ministeris). 
Dėkoja už nurodymus. Rei- 

kia, kad prie valgjjįaus komite- 

tų butų taryįosi^ į v Viršaičiui 
vidaus reikalų ministerija nu- 

mato tam tikras piliečių ap- 

saugos funkcijas. Šis klausi 
mas tolimesnis*iir svarstytina 
Vals. Taryboj, ir. L*. Vyriausy- 
bėj. Maisto , klausimas jau 
ministerijose yra svarstomas. 

Del smuklerių ir, degtindarių, 
tai bus išlepta' įstatymas. 
Tremtiniams ir pabėgėliams 
bus padedama. Šiądien svar- 

biausia apsauga. Lenkų komi- 

tetų veikimas reikia atidėti j 
iRtoriją, nes Lietuvoj jiegali 

buti kelių vyriausybių. 
Daroma pertrauka. Po per- 

traukos prasideda 9 v. v. 

P e t r u š a u s k a s (kr. d.) 
1 skaito kr. deni., pažangos, ne- 

partvvių grupės ir gudų frak- 

cijų priimtą rezoliuciją dėl ša- 
lies tvarkymo. 

G 1 a z a u s k as. Lietuvos 

atstatymo Sąjungos vardu ir 

prisideda prie pateiktos rezo- 

liucijos. 
Priimta tokia rezoliucija: 
"II Lietuvos konferencija, 

išklausiusi pranešimo apie ša- 
lies organizavimą, pareiškia: 

1) reikalinga nustatyti sa- 

vivaldybės organų kompeten- 
cija. 

2) reiaklinga nustatyti san 

tikins ir susinėsimą su Centra- 
lc Valdž-ia. 

3) reikalinga kovoti greiž 
tai su sepkuliac'ija ir degtinda- 
riais netik vietų, bet ir centrą 
lei valdžiai. '* 

4) kuoveikiau-iai reikalinga 
organizuoti pačtas. 

'5) reikalinga užginti išve- 

žimą iš Lietuvos produktus į 
užsienius. 

6) nustatyti valsčius ir ap- 

skričių ribas. * 

7) uždrau3ti svaiginančių 
gėrimų pardavinėjimą. 

8) apsaugoti miškus;- 
9) organizuoti karės nuos 

toliu apskaitymą. 
10)' įvesti privalomą prair- 

dama ją mokymą dovanai. 
11) aprūpinti.jnaistu pavat 

gelius ir bedarbius. 

12) panaikinti vietine8 
valdymo organizacijas, nepri- 
pažįstančia' L. Vyriausybės". 

Ši rezoliucija pateikta — kr. 
dem., pažangos, nepartyvių 
grupės, gudų frakcijos. Bal- 
savo už 100 ir du susilaikė. 

Al o r k 11 a s atsiprašo kari 
ninkus už pasakymą, kad tar- 

navusieji rusų kariumenėj yra 
ištvirkę; jis turėjo omenyje 
vien bolševikus ir jienis pana- 
šius. 

Z a s k e v i č i u s. nepr. klu 
bo frakcijos vardu siųlo klau- 
simą dėl Kuriamojo Seimo pa- 
vesti išrišti tam tirkai komisi- 
jai, kurią sudary8 L. Vyriau- 
sybė iš partijų ir tautų mažu 
mų atstovų. 

Leonas, (teisingumo mi- 
nisteris). Pasiruošimas j ku- 

riamąjį seimą yra labai 8var- 
uus ir didis darbas. Reikalinga 
nustatyti šalies rybas, nustaty- 
ti kas turi rinkti ir kaip rinkti. 
Kinkiniams pavesti" reikalingu 
tam tikrų įstaigų, turi buti sa- 

vivaldybių jau įstatymo keliu 
sutvarkyti organai, turi buti 
teismai, kurie spręstų rinkimų 
teisėtumą. 

Dėl-užmetimo, kad skiriant 
savivaldybių oragnų, nebuvo 
kam rinkti tų teisėjų ir reikėjo 
būtinai skirti. Antra vertus 
ir nebuvo tinakiru žmonių, nes i, c 

ma.'.afjuristų, ir iš esamųjų bu- 
vo tokių, kurie kažin ką prasi- 
manę steigia respublikas. 

J. Grajauskas (kr. 
deni.) frakcijos vardu. Rinki- 
muose Į kuriamąjį seimą ren- 

kama visuotiniu, lygiu, teisiu 
betarpiu ir slaptu balsavimu 
proparcionale sistema esant ša- 
lyj visom8 piliečiu teisės p-nrnn- 

ti joms. 
J a k i ui a v i č i u s. (Ne- 

part. grupės). Siūlo daryti 
pertrauką, kad frakcijos pasi- 
tarusios pateikti^ bendra rezo- 

liuciją. Daroma pertrauka 30 
minučių. 

T u č k u s (kr. deni.) Kri- 
kščionių demokratų frakcija 
siųlo rezoliuciją, kuri priimta 
77 bal8ais, susilaikius 10 bal- 
sų.. 

Rezoliucija dėl bendrųjų 
dėsnių rinkimams Į Kuriamą- 
jį Seimą šiokia: 

"Antroji Lietuvių Kon- 
ferncija. susirinkusi sausio 
10 dieną 1919 metų, apsvar- sčiusi Kuriamojo Seimo rei- 
kalu8 nutaria: 

1. Kad Lietuvos V. Tary- 
ba ir 1.. Vyriausybe neatidė- 
liojant turi imtis prirengia- 
mojo prie Kuriamojo Seimo 
darbo. 

2. Kad Kuriamasis Sei- 
mas butų sušaukta8 lygiu, 
slaptu, tiesiu, visuotinu bal- 
savimu proporcionalc 8iste- 
nia. 

3. Rinkimuose aktyvę ir 

pasyvę balsavimo teisę turi 
turėti \ isi Lietuvos piliečiai 
be lyties, tikybos, tauto8 skir 
tumo, kam sukako 20 metu. 

4. {statymai Kurimajani 
Seimui turi buti išleisti lai- 
kinosios konstitucijos dės- 
niais. 

5. Šaukiant Lietuvos Ku- 
riamąjį Seimą, turi buti lais- 
vė spaudos, agitacijos ir žo- 
džio. 

C). Kuriamojo Seimo vieta 
■turi buti Vilnius". 
i ■ 

i : 

B r i d 1 i u s (pažam?;.) 
rakc. vardu skaito pareiškt- 

mą, kuriame siųlo dėl Kuria- 
mojo Seimo Budaryti L. Vyriau! 
sybei tam tikrą įstatymą ir jj' 
įduoti Valstybės Tarybai. Pa- 
reiškia, kad Kuriamasai Sei- 
mas turi susirinkti sostinėje 
Vilniuje ir, kiek leis aplinky- 
bės, kuogreičiausi visuotiniu, 
lygiu, betarpiu ir slaptu balsa- 
vimu prisilaikant proporciona- 
lumo. 

T) r. Staugaitis, (s. 1. 

d.), frakcijos vardu daro p&- 
nasų pareiškimą. 

(Toliaus Bus) 

žinios iš Lietuvos. 

Slavikai, Naum, ap. Slavi- 
kiečiai turi 7 mokyklas, tris 
grynai lietuviškas; prie tri- 
jų mokyklų yra vakariniai 
kursai; silpnai jie gyvuoja, 
vis del to gyvuoja. Pačiuose 
Slavikuose gal jie ir išnyks, 
jaunimui nenoromis juos 
lankant. Ir šviesuomenė nela 
bai sutartinai dirbą; tai ir 
geri jos sumanimai neįvk- 
sta, kaip va: vakaras, gegu- 
žinės. 

Ivoniškiai, Naum. ap. Lau 
kiama leidimo istegti prie 
mokyklos vakariniai kursai. 

Šeš. Sargas. 

Naumeisis, Suv. Sumanyta 
įsisteigti mišroji aštuonių kla 
siu gimnazija, nes daugelis 
iš apylinkės priversti yra vai 
kus leisti kur kitur mokytis: 
i Šakius, j Mariampolę, kur 
daug brangiau atsieina. Tuo 
reikalu buvo sušauktas ypa- 
tingas "Žiburio" Draugijos 
susirinkimas; buvo pakviesti 
ir nenariai. Susirinkimas sva 

rstė, ar būtinai gimnazija y- 
ra reikalingą; gal gi tekni- 
kos mokykla butų naudinges 
nė. "Žiburio" valdyba piršo 
juoba teknikos mokyk1 % nes 

gimnazija jau yra viena ap- 
skrityje. Tik p. Kp.voliunui 
parodžius sąrašą jnorinčių 
lankyti gimnaziją, nors "Ži- 
burio" valdyba prirodinėjo 
lėšų nebusią 8 klasių gimna- 
zijai, susirinkimas balsavo 
už gimnaziją. Gimnazijai į- 
steigti išrinko penkių narių 
komitetą: Kavcliūną, Stan- 
kūną, Valaitį, Gudėną (vais- 
tininką) ir J. Matulaitį (mo- 
kytoją.) Komitetas jau pada 
ve prašymą "Žiburio" Cen- 
trui ir valdžiai. Bet 
šiemet vistiek dar jos nebus, 
tai žmonės neprivalo sutruk-' 
ti, pasiketinę vaikas kitur iš- 
vežti. Jeigu ir įvyktų suma- 

nymas, „n vis tik ne 8 kla- 
sių, bet tik 2 4 klasių.t 

Joze. 

Keturvalakiai, (Vilkaviš- j 
kio ap.) Per pereitą mėnesį j 
Keturalakiu Liaudies Namu" * 

r\ 

se buvo suvaidintas "'Švar- 
kas ir Milinė." Vaidino, ma- 

tyti, žmonės rcenoje patyrę. 
Neįstabu kad. žiūrėte jai di- 
džiausio pasitenkinimo reiš- 
kė. Ątstetikos žiupsnį gavo 
kiekvienas. Šis sodžaus vaidi 
nimas, ir dar atliktas gražiai 
išpuoštuose Liaudies Namuo 
se, kai kuriais žvilgsniais 
prolenkė ir "miesto" sceną. 
Pelno 348 markių paskirta 
"Žiburėliui ir 100 markiu 
grįžtančių tremtinių naudai. 
Kitas vakaras yra manomas 

paruošti rugsėjo 21 per šv. į Mato atlaidus ir, kaip girdė- j 
ti, be šokių, kurie tik tvar- 
kai kenkia ir vakarų gerą- 
sias pusės paskaldina. Ž. 

"SKOLINU PINIGUS i 
ant antro morgečio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, te«ul atsilanko j ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 N. La Sille St., 

Telefonas Franklin L'Sūį 

Oflit Telcfoaii Booleurd 60 

DR. M.T. StrlKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 VV. 47th st. 

flio Vilu oi: 1 rrto Iki. 3 po ple 7 Iki 9 fikirt 
Nedėliotais na) 8 ryto Iki 2 p pieta. 
Narna 007 Oakley lilvd. 

tfoB2s Sider 420 

DR. S. NflIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos Ofisą?: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drover 7012 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefoįv.s Cicero 39 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

2149 S. Morgan St., kerta 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 

ir Chroniškų Ligų. 
Vajandos: 0—10 ryto, 12—2 po 
plet. 0—8 vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Dr. M. Herzman 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo pataręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
p rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcphone Canal JUO 

GYVENIMAS: 3412 So. Ilalsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

Tel YARDS 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speclališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 

i ir paslaptingas vyrų ligas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

K.. MICHALOWSKI 
daktaras 
OPTIKA3 

Egzaminuoja akis 
^į, vN&j^oir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokių aukso daigtij. Męs taipgi taisome visokiu^ aukso '* 
i sidabro daigtur.. Kainos žemiausios. | 3303 SO. MC3GAN STREET 

Phone Bouievard 2160 

Dr. fl. j. Karalius 
UŽSISENĖJUSIOS 

U 1 G O 3 

Valandos: 9 iki 12 tr 4 lkl 3 
vakarais. 

SIC3 SQ MORGAN ST.1EEI 

Dr, Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 MarshalI Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lavvndalc 66C 
Gyvenimą;] 

V ei. Rockwel| 1681 

Pridėk Naujus Metus su tob „iu aki<j rt> 
Rijimu, taip. kad nieko n?praleistumei per r 
bus metus, kas tau gali outi naudinga. Gerai pritaikinti akini.il prašalins akių *r 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
reir'stė prašalinama, pasitarkite su mantai 
prieš einant kur kitur. Egramlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S. Ashland Ave., ChtcagO 

Kampai '16tcs Gatvfcs. 
3čios lubos, viri Piatt'o aptiekus, TimvkH' 

mano paraki 
V landos: nuo 9tos vai. ryto 'i 8 vai. va'<. ■lioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai, dienas. 

A. J. KALASAUSKAS 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 
cinių rakendų. Kas 15 lietuvių roi- 
kalaunat, pašaukite mane. Kas 
turėtumėt oanašių darbų, meldžiu 
kielpUs vas reanė. 

2C09 W. 21 st PI., Chicago 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
SPRINGFIELD, MASS. j 

Tarptautinis koncertas ir Lie- 
tuvos laisvės klausimas. 

Štame miestelyje balandžio 
26 d. miesto salėje Audito- 
rium įvyks tarptautinis kon- 

certas, kuriame dalyvaus 12 

tautų dainininkų, būtent: ame- 

rikonai, franeuzai, belgai, gre- 
kai, armėnai, čekai, rumunai, 
airišiai, italai, lenkai, rusai ir 
lietuviai. Lietuvių programai 
išpildys "P.irutes" Choras ir 
Mikas Petrauskas su savo po- 
ra dainininkų. Taigi lietuviam* 
bus puiki proga išgirsti daug*: 
garsių įvairių tautų dainų. 

Reikia pažymėti, kad suren ! 

ginui to koncerto pasirūpino p. 

Tomašaitis, kuris nemažai jau 
yra pasidarbavęs lietuvių nau- 

dai: Jis apsčiai yra parašęs j 
anglų spaudą apie lietuvių vei- 

kimą ir jo pastangomis yra 
įsteigtas viešame knygine an: 

State gatvės lietuvių skvriits. 
kuriame lietuviai gali gausiai 
pasisemti apšvietos. 

Šitame miestelyje tapo iš- 
suktas Komitetas rinkimui pa 

^imi po peticija už Lietuvos 

laisvę. Taipgi tapo paskirtas 
ir korespondentas rašinėjimui 
į anglų spaudą apie to Komi- 
teto veikimą. 

J. M, Z. 

ROCHESTER. N. V. 

Lietuvos laisvės klausime. 
Čia Lietuvos laisvės naudai 

darbuojasi tik dvi sriovės: kai- 
kurie katalikai ir sandariečiai. 

Balandžio 6 d. buvo prakal- 
bos tikslu parinkti parašų po 

peticija už Lietuvos neprigul- 
mvbę. Kalbėjo polit: katali- 
kas kun. Kasakaitis, Ričkis ir 

sandarietis p. Petronis. 
Tos prakalbos 'prtyftfodo". 

kad svarbiame momente abi 
menamos sriovės šios kolioni- 

jos stoja petys j petį už Lietu 
vos laisvę. Bet sr. lietuviškais 
bolševikais tai kitaip: Kada 
rinkimo parašų komitetas tapo 
pasiųstas į Gedimino svetainę, 
tai prie svetainės durių atsto- 

vai buvo sulaikyti,—jų neįsi- 
leista nei i svetainę. Negana 
lietuviai bolševikai vėliaus 

^platino pag irsinimus, kad jie 
rengia prakalbas išaiškinimu., 

v 

—ar rašytis po klerikalu ir tau- 
tininku pagaminta peticija. 

ko norėti pasauliui ramy- 
bės, kad męs turime t'>kių, ku- 
rie trukdo ja vydinti. 

Paukštelis. 

\VHITSKTT, PA. 
Darbai. 

Šioj apielinkėj randasi tiktai 

anglių kasyklos, kuriose pir- 
miaus darbai buvo sumažėję, 
bet dabar vėl pradėta dirbti vi- 
sas dienas ir atvažiavusiems iš 
kitur nesunku darbą gauti. 

Darbininkai turi kompanijos 
pripažinta unija. 

Lietuvių čia mažai tegyvena. 
Mykolas l'aitkevičicius. 

\VATERBU R Y, COX\\ 
Kovo 30 d. \Vaterburio ka- 

talikiškų bei tautiškų draugijų 
sąnrįšis atstovaujantis 30 drau 
gijų bei kuopų laikė savo susi- 
rinkimą. Tarp kit-ko vienbal- 
siai priėmė rezoliuciją, pagei- 
daujančią idant butų šaukia- 
mas Amerikos Lietuvių Visuo- 
tinas Seimas 5 d. gegužio. 

1.. 1). D. "Varpas" statė sce 

noje veikalą "Gyvenimo Ver- 

pete"—5-kių veiksmų dramą 
Lošimas nusisekė gan gerai ir 

publika liko pilnai užganėdin- 
ta. Tik apgailėtina, kad pub- 
likos buvo mažai. 

Iš vyrų nekurie lošė kiek 

silpniau, bet merginos tai visos 
atliko savo roles labai gerai. 
Ypatingai gerai lošė p-lė. Ane 
lė Seštokiutė, Magdės Vait- 

kaus moteres rolėje, kuri savo 

komiškais judėjimais bei nu- 

davimais tiek publikai pridarė 
juoko, kad net ir po šiądien gir- 
disi kalbant apie jos lošima. P- 
!ė A. Šeštokiutė yra dar jau- 

na—apie 18 m., čia augusi lie- 

tuvaitė, kuri gan su didelių pa- 
sišventimu darbuojasi dailė- 

je. Taip-pat atsižymi ir p-lės: 
M. Seštokiutė, A. Ališauskiu- 
tė ir K. Morkiutė; Visos čia 

augusios lietuvaitės, kurios gan 

pasekmingai darbuojasi prie 
"Varpo" draugijos. Reikia 
dar pasakyti, kad mename per- 
statyme, gerai atsižymėjo ir p- 
lė I). Gvildžiutė. Jievos ro- 

lieje, parodydama tiek jausmo, 
kad net publikoj buvo matyt 
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REUMATIZMO IR ABELNO SKAUDĖJIMO 
GYDUOLĖS 

Pilnai Užtikrintos Gyduoles nuo 

REUMATIZMO Visose Formose 
Reikalaukite tuojaus per krasą—$1.10. 

Grąžinami pinigai, jei užganėdinančios pasekmes ne 

gaunama į 5 dienas. Išdirbtos ir užtikrinančios per: 
C A R L F. W O R M 

3400 So. Halsted Street*, Chicago, III. 

Generališkas Kontraktorius 

3114 So. Haisted St. 

Jeigu turi lotą, tai statyk namą, nes namų stoka. 

Jeigu tavo senas namas reikalauja pataisymo, aš 

jį pataisysiu už maž ą atlyginimą. 
Jeigu nori savo kambarius išpopieruoti ar išpenty- 

ti, tai užsisakyk dabar. 

Jeigu tau sto^a pinigų, aš tau paskolinsiu. 

PARUPINU STATYMUI PL1ANUS DYKAI. 

PAMATYK MANE IR PASITARK VISOKIUOSE 
REIKALUOSE. 

verkenčių. Žodžių sakant vei- 
kalas paliko gan gera įspūdį Į 
atsilankiusius: 

Linkėtina "\arpiečiams" ge 
ros kloties ir ant toliaus dar- 
buotis dailėje. 

"Neprošalį bus pastebėti, 
kad vietos lietuviai gan stro- 

piai rengiasi prie parašų rinki- 
mo dienos, t. y. J 2 d. Balandžio 
daroma kodidžiausi prisirengi- 
mai, idant iš 100,000 \Vatcr- 
burio gyventojų nevienas neis- 
1 iki u ne pakalbintas pasirašyti 
delei reikalavimo Lietuvai Xe- 

prigulmybės. 
Žodžiu sakant vvaterburie- 

čiai dirba su didžiausiu pasi- 
J # # 

1 

šventimu delei išgavimo Lietu- 

vos Laisvės. 6 d. Balandžio L. 
S. S. 34 kp. ir \Y iii jos choras 
statė scenoje veikalą "Spiglio- 
tais Takais." Publikos susi- 
rinko apie 200. Lošimas išėjo 
silpnai. 

K. Girkabiiškis. 

PASIGAILĖKITE, Atsakanti familija, 
Kuri neturi vaikų, Kali gauti už sav$, 
tai yra už augintinę 2 Jų meti) mergai- 
tę, našlaitę (siratą). Atsišaukite laiS- 
ku: JOHN KOZLOVSKĮ, 2352 N. Ro- 

bey St.. c-o Drug Store, Chicago, 111. 

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE. 

Męs duodame vieną karvę, 
dvi kiaules ir 12 vistu kiekvie- 
nam, kuris pirks viena iš siu 
40—80—160 akeriii farmą. 
Dobilu ir bulvių vieta, arti eži- 
rų. Vilas pavietę, Wisconsino 
valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
rį, lengvas išmokėjimas. 

Atsišaukite G. F. SAN- 
BORN (Savininkas) arba ra- 

šykite lietuviškai CHAS. GOD 
LESKI (tos kolionijos atsto- 

vas). Ofisas atdaras iki 8-tos 
vakarė. 908 Peoples Gas Bldg. 
Chicago, 111. (Apgars.) 

D! 5 t) V, i' Uit V A K A KIN E 

MOKYKLA 
Cia eaU lengvai ir greita! j.-nokti Anglų Ir 

LietŲvių kalbas, aritmetiką, t>. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelnrt istcijas, geografiją, raSyti 
laiikus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
Schooi'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 
kite iLj-į Itiką pasimokinimui, nesigailėsite. 

American Coliege Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. 

K- MflĘTER5Y5TET1 ) 
Męs mokiname ši puikų, gerai 

apsimokanti amatą, į trumpu lai- 
ką. Klrplkai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle 8t, 4 augšta* 

(Prieš City Hali) 

VALENTINE DRĖSSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina Bluvimo, kirpimo, designing 
dienomiB ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai ISdupdami ir vi» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsim*- 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstftd St., libO Wells St 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos lr lietuviškos kalbų, 

aritmetikos, knygvedystčs, stenografijos, ty- 
pewriting, [irklybos teisiy, Suv. Valst istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pllicty»tės. dailiarašystis. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yr= 

apsipažinę su imončmis Ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algq 
nepertraukus savo dabartinio užsISmU 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

LIETUVIS APTIEKORIUS PIRKO APTJEKĄ 
Nuo bėgimo ant 18tos ir Canalport A ve., Chicago, 
111. po No. 534 W. 18 St* ties Edelweiss Company, 
kur galima bus dabar gauti visokias žoles, gyduo- 
les ir kur bus duodami patarimai kaip vyrams taip 
ir moterims, Su pagarba, 

A. YONAITIS 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 
VIŠKA VALSTYBINE BANKA AMERIKOJE 

ETROPOLUAfj STATE BANKU 
807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, neviriniraas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir ahelnas sfčkų nustejimns 
viso kuno, lr buvau nustojes vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negaviu aa*o 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatout, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, uicgllai nebeBadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu J mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

Kitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. 9avo paveiksle pama čian teki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksma* ir 1000 sykiu dėkoju Salutaras mylistij geradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltreua?, Prof. 
1707 So.Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, 

15 AKERJŲ ŽEMĖS. 
Aš esu priverstas parduoti labai 

pigiai 15 akerių puikiL\usio juodže- 
mio. žemė viua gerai nudžiovinta 
prie Rock Island gelžkelio, tik "2 my- 
lios j Chicag.ą, j 50 minutų pasiekia- 
ma didmiesčio. Puiki vieta, kas nori 
laikyti ppukšCiy ir gaminti pašaru. 
Aš parduosiu t;.i puiki;}. žemę už $ 11)0.00 
ant labai lengvu mėnesinių išmokėji- 
mu. Pavasaris jau artinasi, taigi ne- 

prošal} buty pasiskubinti Dėl toli 
mesniu žinių klauskite arba rašykite: 

J. BEND1CK,-, 
106 N. LaSalle St., Rm. 40 
Telefonas Main 2043. 

Pagyvenimas Telefonas McKinley 4120 

TELEPHONE: 
YAKDS 155 

YARDS 551 

Res. Pnont Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
F. A. JUOZAPAITIS, R. PH. 

DRUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kampas 36toi Gatvei 

CHICAGO 

DEL 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 
Net Gydytojai 

Jas Pataria 
Parsiduoda 

visoje 
Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

k1624 S Ashland Av. 

Chicago, 111. 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chicagos | lr apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi be | skirtumo lietuviai norėdumi laidoti savo mirusius artimus ar pažįsta- | mus; patarnavimas yra suteikiamas visiems lygiai ir patarimų ne 1 r ?kia krieiptis niekur, kaip tiesiog J kapines. Lotai parsiduoda nuo $50. 1 dol. ir augščiau. Jos randarl prie Keen Ave., vienas bliokae \ pietus \ uuo Archer Ave. Su reikalais meldžiame kreipties prie kapinių užveiz- § (los ypatiškai arba telefonu I 

WILLOW SPRINGS 20 R. I 

Didelis Išpardavimas į Deimantu, Laikrodėlių ir Gražnu. Paedavimas jau prasidėjo J 
Pranešame visiems, jog niekuomet savo gyvavimo 1 
istorijoje, nepardavinėjome taip pigiai, kaip kad J męs pardavosime ant šio išpardavimo. Priežastis— j męs norime sumažinti savo tavorą ir duoti progą j šios apielnkės žmonėms įš to pasinaudoti. : 

Męs taipgi duodame raštišką gvaranciją ant kiek- j vieno daikto pirkto pas mus. j Pinigus grąžiname atgal, jeigu neužganėdinti. \ 

Deimanto žie- 
dai $5. augš, 

6.98 

$2.00 Laikrodėlis, gvan 
tas ant vienų metu, 
šiądien tiktai 
$2.00 Budninkas, gvarantuo 
tas ant vienu metu 1 10 
šiądien tiktai... ..... h f 3 
14 K Aukso laikrodėlis, 25 
metų gvarancija, vertės $25. 
šiądien ant pa- C1Q ir 
sirinkimo nuo ...^13 aug 
14 K Aukso priešakiais laik- 
rodėlis, 25 metų gvarancija, 
veitės $25., šiądien ant pasi- 
rinkimo parsiduos 10 OK 
tiktai už Z 
20 metų Crown laikrodėlis, 
vertės $20.00, šią. 
dien už 
20 metu gvarantuoti laikro- 
dėliai, vertės $18. n 7C 
šiądien tikta už Ji (J 
10 metu gvarantuoti paauk- 
suoti laikrodėliai, vertės $12. 
šiądien parsiduos P O C 
tiktai u z Ui£J 
Aukso frantais lenciūgėliai, 
20 ir 25 metu gvarancija, 
parsiduoda 1 00 ir 
nuo ■ 1□U aug 
14 K auskarai 1 no .. ir 
nuo I įJU aug 

S. IOLPWITZ. m 

Sidarbo laikrodėliai, gvaran- 
tuoti, su aukso Q QC kvietkomis Ui du 
Kaklaraišiui sagutes, vertos 
$1.00, išsirink kokią 1Q« 
tiktai nori I dli 
Kolionikai vertes $i.uo, šią- 
dien, išsirink kokią 01 n 
tiktai nori, u ž L I u 
Žiedai, vertės $1,00, šiądien, 
išsirink kokią Ą O n 
tiktai ori, už tau 
Gvarantuoti žiedai, vertės $i 
šiądien parsiduos 7Qf tiktai už ... I du 
Gryno aukso žiedai, pasiduo- 
da 1 0Q ir 
nuo f TU aug 
Moteriški laikrodė-.ai parsi- 
duoda .. Ą ir 
nuo "+■ □ cP aug $6.00 laikrodėliai, 3 metams 
gvaratuoti O OK 
už Ji J J aug 
Taipgi didelis pasairinkimas 
paauksuotų Lavalifs, parsi- 
duoda OQrt ^ 
nuo %7'Jli aug 
10 K ir 14 K Aukso Lavaliers 
parsiduoda 1 HO ir 

j nuo liiJU aug 

'I S, Ashland IW> 

•/frmours Star 
"The Ham What Am"-witli Stockinet Govering 
TZ* IEKVIENAS kumpis, kuris yra tinkantis dėl Armour Žvaigždės turi buti AUGŠČIAUSIO sorto. Męs panaudojame kumpių pras tesnio sorto į tarpą tų, kurie buna "Armour Star". Po perleidimo 
šių kumpių per garsią Armouro džiovinimo metodą, jie buna išrukin- 
ti ant riešut-medžio ugnies—tiesiog jųjų "Stockinet" vyniojime. 

Tasai "Stockinet" Suvyniojimas 
užlaiko visas tas geras kumpių 
sultis ir tą kvepentį skoni kum- 
pio viclui yje, tokiu budu sutei- 
kia tam produktui tą, kas yra 
stipru, mirksta, drėgna — Kum- 
pi kokiu jis turi buti. 
Tai todėl Armour'o Star Kumpis 
kepasi, verdasi, spirginasi ar smo 
žinasi geriausiai. Jisai pjaunasi 
lygiai. Vyniojimas jį apgina pa- 
kol jisai pasiekia jusų stalo, pa- 

silieka saldum ir drėgnu pakol 
paskiausias kąsnelis susinaudoja. 
Pirk visą "Star" Kumpį, yra eko- 
nomiška. 
"Star" Lašiniai perstato tokią 
pat atydą parinkime ir prirengi- 
me kaip ir "Star" Kumpis, ir 
yra tokia pat vertybė dėl Jus 
pirkti šiądien. 
Klausk savo krautuvninko Ar- 
mour'o Star Kumpių ir Lašinių. 

ARMOUR^COMPANY 



Vigantus. 
< « 1», 

Vokiečiai Lietuvoje. 
Vokiečių valdininkai, kurie 

išdavinėjo leidinius važiuoti, 
įstagų taip vadinamų Verke- 

hrabtcilung," buvo vieni iš ar- 

šiaušių žmonių kankintojų. 
Jų žiaurumas ir nežmonišku- 
mas pagarsėjo po visa Lietuvą. 
Jie elgėsi ne tik su paprastais 
piliečiai3, bet ir .su Lietuvos val- 

džios atstovais, kaip si kokiais 
savo erfeitorius. Apie k >kj nors 

paprastą mandagumą, kuris 
visados yra vartojamas civili- 

žuotų žmonių tarpe, tie ponai 
neturėjo jokio supratimo. Vil 

niuje ypač atsižymėjo leitenan 
tas fon Rappard. 

Už viena tik patarimą para- 
pijonams paduot skundą auk- 
štesnei valdžiai ant žandarų 
už jų neteisingą pasielgimą, 
kunigas Kunigėlis vos neteko 
susauditas tų žandarų. 

Po Lietuvos miškus kapstė- 
si daug pabėgėlių. Tai buvo 

rusų kareiviai, pabėgusieji iš 

Vokietijos bela:svės, arba pa- 
čių, vokiečių kareivai, kurie ne- 

norėjo eiti iš Lietuvos ant fron- 
to ypač prade j u® nepasiseki-1 
mams ant franeuzų fronto. 

Tokie pabėgėliai dienomis 

slapstėsi po miškus; naktimis 

gi eidavo pagal gyventojus jieš- 
koti sau mai9to. Kas duodavo 

geruoju maisto tokiems sve- 

čiams, tas nukentėdavo baisiai 
nuo vokiečių valdžios (buvo 
atsitikimai sušaudymo), kas 
nedavė geruoju, iš to atėmė 

su ginklais patis pabėgėliai ne 

tik maistą, bet ir pinigus. 
Visi dvarai, kurių savininkai 

laike karės pabėgo, buvo paim- 
ti pačių vokiečių valdyti. Tani 
tikslui vokiečių pastatytas u/- 

veizda varydavo aplinkinius 
ūkininkus ant darbų dvaran, 
už ką kaikada siek tiek nioko- 

davo, o dažniausiai nieko ne- 

mokėdavo. Tokiu budu buvo iš 
dalies sugrąžinti baudižavos 
laikai. Kas link dvarų pas vo- 

kiečius buvo, ma viai, savo 

idea. Užveizdos tų dvarų pra- 

dėjo daryti taip vadynamus 
"pagerinimus" tai yra duokim, 
vienoje vietoje sugriauna trio- 

bą, o kitoje pastato; kasa ra- 

vus, veda tvora" ir 1.1. Visa 

tai, žinoma, buvo daroma vel- 
tui — lietuvių rankomis ir iš- 
Lietuvos medžiagos. Bet pasi- 
rodė, kai pradėjo grįžti namon 

tikri dvarų savininkai, vokie- 
čiai padavė jiems sąskaitas už 

"pagerinimu3" ir pareikahvo 
užmokėti nuo ko 50. nuo ko 80, 
o nuo ko ir kelis šimtus tūks- 
tančiu rubliu. 

Savininkams buvo pranešta, 
kad, jei jie neužmokės minėtų 
stirną, negaus atgal savo (įva- 

rų. Suprantamas dalykas, kad 
išmokėti taip didelia8 sumas 

[x> visų kares, nelaimių nebuvo 

galima. To tik ir laike vokie- 
čiai ir tokiu hudu jie noffjo 
pradėti Lietuvos kolionižavi- 
mą, paėmę į savo rankas ge- 
riausius ir didžiausius žemės 

plotu*. 
Labai didelius nuostolius pa- 

darė krantui j vesdami okupa- 
cijos valdžios Lietuvoej pinigų 

f valiuta. 
Vokiečiai jvedė savo poj)ic- 

rinius pinigus, taip vadinamus 
"0ber-08t0," rusų gi pinigai 
sustojo ėje. Nors "Ober-Ost" 
pinigai buvo pavadinti taip 
pat '"rubiir.is" ir "kapeikomis," 
bet mainant rusų pinigus ant 

''Obef-Ostų" buvo nustatyta9 
ktirsas, kuris ispradžių nebuvo 

taip,labai žymus, l>et la;kui bė- 

gant kaip rusų rulis vis krito, 
oi "Ober-Osto" kilo, taip kad 

pabaigoje 1018 m. už vieną 
oVer-o8to" rublių reikėjo mo- 

kėti 1 Vį iki 2 rusų rublių. Sun- 

U 

ku išpasakot visas kombinaci- 
jas, kurios buvo daromos su 

tais "Ober-Ostais'' ištuštini- 
mui piliečiu kišenių. Gana to, 

kacl tie pinigai buvo išleisti pri- 
vatinio banko Vokietijoje, taip 
vadynamo: "Ostabank f "r 
i landei und Ge\verbe Darele- 
huskasse ost" su trimis para- 

šai3, kaip daugelis tvirtina, vie 
no ir to pačio direktoriaus, nors 

vokiečiai garsino laikraščiuose, 
kad jų valdžia pilnai gvarntuo- 
ja t ii pinigų vertyę lygiai, kaip 
ir vokiečių markių. 

Is viso ko galima Dttvo pas- 
tebėti, kad vokiečiams labai 

reikalingi rusu valdžios, ypač 
caro, pinigai. Kad išgavų8 iuos 
iš gyventoju okupacijos val- 
džia Lietuvoje apskelbdavo lai- 
kas nuo liako, kad nuo pažymė- 
tos dienos nebebus mainomi 
rusų pinigai ant "Ober-Ostn." 
Gyventojai skubiai maine rusų 

pinigus, atiduodavo juos už pu- 
se kainos/ Stebėtina tas, kad 
tuo pačiu laiku, kada oficialis 
vokiečių banka8 duodavo už 

musų rublį viena markę (50 
kapeikų), ant biržos duodavo 
už rusų rubli 65—70 kapeikų 
"Ober-Ost." 

Galima stačiai pasakyti, kad 

į vert vilias Lietuvoej "Ober- 
Ost" vailiutos veltui perpylė 
pusę Lietuvos kapitalo j Vokie- 

čių kišenės. 

Kas gali suskaityt visus nuo- 

stolius, visas ašaras, kurias vo- 

kiečiai pridarė Lietuvos pilie- 
čiams ! 

('Poliaus Bus) 

Juokeliai. 
KAD NEAPSVYLUS. 

— Mano miela Onyte, ar 

tu priimtum mano ranką? 
— Parodyk pirma kiek ta- 

vo rankoje yra. 

MOKYKLOJ i:. 
— Pasakyk, Jonuk, kokia 

turi reikšme tav0 kune nugar- 
kalis? 

— Ant vieno nugarkaulio 
galo sėdi galva, o ant kito nu- 

garkaulio galo sėdžiu aš pats. 

SMARKESNI 
— Aš gailiuosi, kad apsive- 

džiau su tavim. Aš turėjau 
Į porą tuzinų vaikinu, kurie 

norėjo vesti mane. Ir kiek- 
vienas iš jų buvo daug smar- 

kesnis už tave. 
— Matyt, kad jie buvo 

smarkesni, nes mokėjo išsisuk- 
ti nuo tavęs. 

NORAS. 
— Man biuvi didelė laime, 

Jonuk su tavim ranka rankon 
eiti per visą gyvenimą. 

— Na.......'.. 
—Bet dar didesnė laimė Im- 

tų važiuoti automobiliuje. 

NESUSIPRATIMAS. 
— Delko tu susipykai su į 

An ska ič i 11 šeimyna. 
— Įvyko nesupratimas. As 

buvau pas juos ant varduvių, 
na ir užmiršau, kad tai buvo 
varduves, o ne Nauji Meta?. 
Aš pradėjau sveikinti jų vy- 
riausia dukterį su Naujais Me- 

tais, tai mane ir išvijo. 

Jei plianuojate pirkti Pianą arba Player 
Pianą, nepraleiskite neaplankę musų krau- 

tuvės, nes męs galime sutaupinti jums pi- 
nigus ir duot geresnį Pianą. Męs turim Pi- 

anu nuo $150. iki $350. ir Player Pianas 

nuo $425. iki $575. 

Turime labai didelį pasirinkimą Ritinių 
Pianams. 

GEORG! & V1TAK 

1540 
W. 47th St. 

Chicago 

IšgeLbes Tik Farmos. 
NCTO bedarbes, brangau.s pragyvenimo, nuo nesveiko dušnaus oro 

ir visokiu pavojingų sužeidimu dirbtuvėse užtikrins jums ateit j ir lai- 

mingą gyvenimą tik Farmos. 
Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemių reikalavimas 

kokio dar niekad Amerikoje nebuvo. Kaip tik tapo paskutinis suvis 

Francuzijoj iššautas, tai Amerikoje atsidarė laikai, kad visa geresnė 
žomė bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė tokis trukumas pro- 

duktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už viso- 

kius produktus. 
Lietuviai, važiuokite j Lietuvišką Kolioniją, išs' 'nkite sau geras 

farmas, pakol dar galite gauti pigiai. "Pirkite tiesiog nuo žemes savi- 

ninkų iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Land & Invest- 

ment Co. ^rie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. Ben- 

drovės užduotis yra pp^elbėti lietuviams įsigyti labai geras farmas, 

pigiai su mažu išmoKėjimu, ir duoti visas pageltas pradedant gyvent 
ant farmų. Bendrovės žemė yra labai panas' J lietuvos žemę, ant ku- 

rios auga visoki produktai, kaip tai: bulves, žirniai, kviečiai, rugiai, 
miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės. 2emė yra labai ""era ir 

lengvai dirbama, taipgi randasi prie visokių parankumų farmeriams. 
Prie geru kelių (vieškelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie 
gražJų ežerų, prio pat miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai 
atidarė biznius, o ateinanti pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus 

; visas miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsite gyventi 
kaip lietuvoje, visur lietuviškai susiaklbėsite. Iš lietuvių korporacijos 

i pereitą metą jau daug lietuvių pirko «au farmas, o ateinančią vasarą 
I tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau farmas ir ro.mus miestelyj ir ap- 
i slgyventi tarpe savųjų. 

Klauskite platesnių paaiškinimų, prisiųsdam; savo vardą ir adresą 
i o męs prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie- 

j tuvlšką kolioniją. Adresuokite tiesiai } bendrovės ofisą. 

J Liberty Land and Investment Co. j 
i 3301 S. Halsted St. Chicago, III. į 

PAS ČIGONE ANT 
HALSTED STR, 

čigonė—Tamistos vyras 
greitai mirs. 

Ponia—Tai labai galimas 
daigtas. Jis visuomet skubi- 
nasi, net aš negaliu pasikalbė- 
ti su Jonu, kaip jis išsiskubina 
namon iš balių ir mane Išveda. 

PARSIDUODA 
PARSIDUODA—ant dviejų lubų me 

dinis in.:ims, Netoli nuo Lietuviu 
bažnyC'os 
1735 Herniitage Ave., Chicago. 1111 

EXTRA! BARGENAI! 
PARSIDUODA 6 kambarių medinis 
namas, llandasi ant Lowe gatvės. 
Prekė tik $1300 00 Inmokėti tik 
$300.00 likusius kaip randų: 
PARSIDUODA 2 augštų namas 2 pa- 
gyvenimai po 5 kambarių. Lu balto- 
ms sinkoms,- toiletais ir kitais nau- 
jais intaisymais. Namas randasi 
3022 S Emerald A ve: Prekė $3200. 
PARSIDUODA 2 augštų muiin's na- 
mas,Ruaugftu bcisnmntn: 2 pagyveni- 
mai po 5 kambarius. Viduryje ištai- 
syta pagal naujos mados j taisymus: 
Randasi ant Lovve gatvės: Prekė tik 
$3800; Inmokėti $500, likusius kaip 
rendų: 
PARSIDUODA NAUJAS 2 augštų mū- 
rinis namas su beisiimntu 2 pagyve- 
nimai po 6 kambarius su Elektra ir 
gazo šviesa, su veidrodžiais sienos^ 
inniuryta, su puikiu bufetu, aiuolo 
florai, baltos maudynės, j-jeismante 
skalbykla ir kiti naujesni intaieymal. 
Nepraleisk progos, pamatyk šj namų. 
PARSIDUODA NAUJAS 3 lubų augš- 
čio mūrinis namas, su augštu beis- 
mantu ir stogu. Su elektra ir gazo 
šviesa, baltoms maudynėms ir kitais 
naujos mauos intaisymais. Namas 
randasi ant Emerald Ave:, Prekė 
$7300. 
PARSIDUODA 50x125 pėdų du liotai ! 
ant Halst(1d gatvės, tarpe 32 ir 33 gat 

ės. Gera vieta garadžiui. krautuvei 
ar kitokiam bizniui: Prekė $6300. 
Visi virš minėti namai parsiduoda su 

mažu jnešimu, ir levgvu išmokėjimu. 
Dėl platesniu paaiškinimų meldžiu 
kreiptis pas: 

MICHAEL J. KIRAS, 

3331 So: Halsted St: Chicago, III: 

Tel: Yards 681*4 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

C'jo Francuzijoje, Rusioje, Italijoj*', 
C alicijojo, Turkijoje, Balkanuose, Gre* 
kijoe ir Serbijoje? Ar nori matyti, 
kaii> orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 

tyli kaip povandeniniai laiveliai (ąub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viską 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 
mę prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės paveikslų dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant^tų paveikslų per ste- 
reskopą, jųs įsivaizdinate sau, kad jųs 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
li> viską savo akimis. Stereskopns, ku- 
rį jųs matoto žemiau, kainuoja »ieną 
doliarj. 

No. 1. 200 visokių karčs paveikslu $3.00 
Męs tr.rime taip pat ir kitokiu ste- 

reskopų karės paveikslų, kurių seri- 
jų surašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina vienos serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numeri, o męs 

žinosime, kuriuos siusti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 j 
102 Apsilankymas Washingtonan 35: 
103 Niagaros vandenpuolis 35 i 
104 Kelionė per Dixie žemę 35 ! 
105 Kelionė | Vakarus 3b J 
įor, Kelionė | Paclflko pakrašt} 35 1 

107 Kelionė per Amer. didmiesčius 35 j 
108 Kelionė j Philiplnus 35 ; 
109 Gyvenimas Kristaus 35 j 
110 Kelionė j Palestiną, šv. žemę 35' 
111 Kelionė i Kyniją. ir Japoniją. 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 [ 
113 Kelionė per Italijg. ir Šveicariją, 35 j 114 Kelionė per Angliją, ir Franciją, "5 
115 Kelionė per Norvegiją ir Švediją. 35 1 

116 Dyval Senojo Pasaulio 35 1 

117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 35 j 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 35j 
119 Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 \ 
120 Kelionė autom, per New York 35 j 
121 Kelionė skersai Panamos kanalą 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 
Nesiųskite mume visų pinigų. Siųs- 

kite tik 25 centūs sidabru arba štampo- 
mis, o likusius damokėsite, kuomet 
luškanešis atneš siuntiuj i jusų namus. 

Adresas: 

Slavia Comemrcial Co. I i 
149 E. 15th ST. NEW YORK CITY 

roto^">-rv^>toyotoTotorrM-voT< wvVWWVWV vVVWVVVV%fVVVM VWWWWV 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų. Rėmų ir Stogams Popierio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubg iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3C33 3039 SO HALSTED STREET CHICAGC, ILL, 
A riA-rtrt-rt-JVrtJV/i rtrtAAAArt * * a 

Laikykite pinigus, Tvirtame, Išbandytame, Vals" 
tybiniame Banke ant Bridgeporto 

CENTRAL MANIIFACTllNG DiSTRIGT 
A STATE 

QANK 
A STATE 

BANK 

į 1112 W. 35th STREET CH1CAGO, IU v 

(c blokai ruo Halsted St.) 
kuriame SUVIENYT J VALSTIJŲ VALDŽIA 

laiko pinigus. 
.00 

I 
į W. N, Jarnagin 
Į Prezidentas 

I H. E: Poronto' 

Į Vice-Prezident i 
t 

j John W. Corby 
I Vice-Prezident. 
i | 
I S. L, Fabijonas ^ 

j .Liet. S k, ved: 

FranklynWebbj Kasininkei j 

J: R: Rolylen 
Pag, Kasininko | 

F. C: Hoebel 
Pag Kasininko 

f 
A: J: Petraitis 
Real Estate ir 
Ins. Sky, Ved: 

* 

i Nors nebūvu pavojaus, vienok daug žmonių laik£; 
karės bijojo laikyti savo pinigus ant knygutės ban- 
ke, ir kavojo tankiai labai nesaugiose vietose. Tuomi 
trotijo procentus ir buvo pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ 
• Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus i ŠIĄ 
| VISIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka 
|3 proc. Pinigus vsunią) išmoka ant pareikalavimoo. 

Pas mus rasite uiandagij patarnavimą ir rūpestingą atlikimą dalykų 
! VALANDOS: nuc 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
; Subatoje nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se- 
I sėdomis nuo 6 iki 8 valandos. 

VELYKŲ SPECIALISKUMAS 
Musų trys Didelės Sankrovos perpildytos naujais ir moderniškai tavoaris. Įgykite naujus rakandus 
Velykų šventėms, tegul jusų namuose ištikro apsilanko laimė ir užganėdinimas ir kad jus galėtumėte 
kartu su savo artimais ir giminėmis ir draugais džiaugtis apstatytomis rakandomis. Neužmirškite, 
joę jusų priederme yra sutaupinti sunkiai uždirbtus skatikus, kam duoti save išnaudoti svetimtaučiams. 

Ateikįje pas mus—tegul vienas iš penkių brolių Perlovskių patarnaus jum ypatiškai. Persitikrin- 
kite, jog pagal musų Union Planą apturėsite "Liuosybę nu oaugštų kainų ant rakandų". Siunčiame dy- 
kai tavorą iš Chicagos. Sankrovos atdaros ketvergo ir subatos vakarais. 

IS 
TELEFONU STA- 
LIUKAS. su kedp. 
Tvirtai padarytas 
ir labai dailiai puli- 
turuotas 
Spec (PUiutJ 

ARBATAI IŠVEŽIO- 
TI STA l IUKAS, Rei 
kalingas kiekvienam 
kompletiškam namu, 

specialiai (M ^ 
tiktai .... ^jUU 

VARINE LOVA. Tvirto ir moderniško 
darbo, satiną vos spalvos <!»nni or 
specialiai tiktai 

VEŽIMUKAI, Ateikite ir pamatykite niusu 

naujausius ir moderniskiausius visokios 
spalvos ir visokio išdirbinio C1*!"? C31 
Gvarantuota. Kain? nuo $65, iki $£1 uJU 

SUPANTI KEDE, 
Visokios mados ir 
visokios raoterijos 
mušta. <MP 1C 
Prekė .... į į U11 5 

KAMBAFMNIS STALAS, 
mahagony. labai puikiai po 
liruoias Kaina ft 7C 
specialiai \P I ui I J 

jį I 
ri & 

GAZINIAI 
PEČIAI 

SI 

Ateikite ii' apžiūrėkite mūsų slcait 

lingij, skyrių, pritaisy 
mas dykai, nuo $75, iki 

Š E PINIA i LAIKROD 

21 Al, Ateikite pasi- 
žiūrėti musų labui 

skaitlinga pasirinki- 
mą, Kaina nuo 

$200, iki 

froc: nn 
4>U«JiUU 

* 

Trys 
Dideles 
Sankrovos 
Rakandų 

JĮ •> P*—A ■*' 

3 ŠMOTU PAKAJINIS GARNĮ,TURAS rėmai padaryti iš kieto ar 

{ šuolinio medžld. rankomis palituravoti. Gvarantuojame 
» darbą irmaterijolą, specialiai ant Velykų už 4> dUiUU 

Sandeliai 
Atdari 
Ketvergo 
ir Subatos 
Vakrais 

LIUOSYBĖ NUO AUGŠTŲ RAKANDŲ KAINU 

1272-74-76-78 MiLWAUK.EE AVENUE. Pirma Mceller Bros.) 
Prie Paulina gatvės 

4705-07-09-11 SOUTH ASHLAND AVENUE, prie 47-tos gatvčs. 
1565-67 MIWAUKEE AVENUE, prie Robey ir North Avenue. 



Pranešimas iš Washingtono. 
Šiomis diencmi Federal 

Reserve Board pranešė,- Eg- 
zekutyviam Komitetai', kad 
pavelijama pinigai siųsti j 
Lietuvą, Estoniją, Latviją ir 
į Lenkiją; tiems žmonėms, 
kurie nėra Vokietijos paval- 
diniaisį arba valstijų esan- 

čių sąjungoje su Vokietija. 
Dėl Estonijos ir Lenkijos 
jau yra išlesta tam tikros 
taisyklės, nurodančios, ką 
galima į minėtas valstijas 
siusti ir ko reikia prisilai- 
kyti. Lietuvai tokių taisyk- 
lių kol-kas dar neišduota. 

Nuėjus prie minėtos komi- 
sijos Egzekutyvio Komite- 
to atstovui ir išdėsčius visą 
reikalą, užtikrinta, kacl grei- 
tai ir dėl Lietuvos tokie 
žingsniai bus padaryta. 
Kaip tik gausim tokias tai- 

sykle^ tuoj bus visuomenei 
pranešta. 

Egzekutyvio Komiteto at- 
stovai atsilankė ir War 
Trade Board reikale Lietu- 
vai maistą pampinti. Šiuos 
žingsnius iššauki šiame 
pranešimo paduotas Dobu- 

^žio kablegramos. 
Minėtoje Komisijoje mū- 

sų atetovai priimti labai 
prielankiai ir pažadėta ga- 
lutina^ atsakymas duoti į 
keletą dienų. Reikia tikė- 
tis, kad greitai galėsim Lie- 
tuvon pasiųsti užtektini*! ja- 
vų ir šiaip visokių maisto 
produktų. 

Be abejo lietuvių visuo- 
menė jau nuosenai laukia 
žinių apie ''Lietuvių Dieno- 
je surinktus pinigus. Jau' 
beveik treti metai kaip tie 
pinigai guli Amerikos Rau- 
donajame Kryžiuje. Begu- 
lėdami Amerikos valdžios 
globoje gerokai paaugo, nes 

dabar randasi šimtas trisde- 
šimts tūkstančių doliarių. 
Nežiūrint to, kad nuolatos 
buvo klabinama ir dedama 
pastangos, kad' tuos pinigus 
Lietuvon išsiuntus, vėliaus 
.r^ęinta kitais budais Lie- 
tuvos to^oimui sunaudoti, 
bet iki šiam laikui viskas 
buvo be pasekmės — vai 
džia neleido tuos pinigus 
išsiūti. Balandžio trečioj 
^enoj Egzek. Komiteto at- 
stovai, apsišarvoję tvirtais 
argumentais atsilankė Rau- 
donajame Kryžiuje ir vėl 
klibino pinigus išsiųst. Po- 

gerų. pasikalbėjimų Raudo- 
nas Kryžius sutinka tuojau 
visus pinigus atiduoti Egzek. 
Komitetui, Lietuvos šelpi- 
mui panaudoti, tiktai dar 
reikia tam tikri formališku- 
mai atlikti. Tad gi kaip tik 

į laiką šis leidims išgauta, 
nes jei kuomet Lietuva pa- 
ramęs reikalavo, tai siuo 

tarpu tokia parama labiau- 
siai yra reikalinga. 

Apart pinigu išsiuntimo, 
taipgi rūpintasi gauti' Lie- 
tuvai greitą medikalę pagal- 
bą ir prašyta kad kaip ga- 
lint greičiausia misija Lie- 
tuvon pasiųstų, Amerikos 
Raudonasis Kryžius pasi- 
žadėjo tuojaus daryti visus 
galimus žingsnius. 

Šiądiena (bal. 7 d.) ga- 
vom nuo Dobužio sekančią 
kablegramą: 

"Tarptautinio Pašalpos 
Komiteto atstovai Turczino- 

>vicz, Lathrop. Benton ir 
Pakštas vakar išvažiavo Lie- 
tuvon. Amerikos Raudono- 
jo Kryžiaus atstovybė pri- 
siuntė 690 kiliogramų (apie 
vienas tonas) medikamentų, 
sanitarių prietaisų ir drapa- 
nų. Išlaidos padengta musų 
pinigais. Biuras turi daryti! 
šimtą per.kesdešimts tuks-1 

tančių frankų mėnesinių iš- 
laidų, męe remiam jųsų su- 

manymus. 
Dabužis. 

Tai bus atsakymas pas- 
tangomis Egzek. Komiteto 
padarytam bal. 3 d. 

Egzek. Komitetas gavo 
nuo Dobužio kablegramą 
reikalardamas Lietuvos1 
valdžios vardu, kad męs 
užsakytume Lietuvai maisto. 
Pareikalauta nuo Dobužio, 
kad šiam įsakymui jisai 
gautų patvirtinimą nuo Lie- 
tuvos valdžios. Kelioms die- 

( 
noms praslinkus, atėjo ir 
patvirtinimas. Dobužio kab- 
legramą ir tam tikrą rezo- 

liuciją, kurią Egzek. Komi- 
tetas kreipėsi prie Amerikos 
Valdžios, prisiunčiame ant 
atskiro lapo. čia tik norime 
pastebėti, kad Egzek. Komi- 
tetas, maisto reikale, daro 
reikalingus žingsnius ne 

tik su Amerikos valdžia, bet 
taipgi ir su tikrom firmom. 

Šiomis dienomis Egzek. 
Komitetas pasiUntiė Prezi- 
dentui Wilsnui sekančią 
kablegramą: 

April 1, 1919. 
To the Honorable Woodrow 
Wilson, President of the 
United States, American 
Mission, Paris, France. 
bir: 

The Germans, in their 
reply to the note submitted 
to them by the Allies on 

March 26, 1919, demanding 
passage for the Polish divi- 
sion of Gen. Haller through 
Danzig, have suggested in 
that purpose the ports of 
Stettin, Koenigsberg, Me- 
mel and Libau. 

The ports of Mem^1 and 
L«ibsu are in Lithuanian and 
ijetish territory. The Lan- 
ding of Polish troops there 
>^ould be construed by Lith 
uanians as opportunity. for 
Poles to occupy that territo- 
ry and Lithuanians would 
feel themselves compelled 
to resist by armed force. 

The Lithuania.'-;. troops are 

at present engaged in figh- 
ting the Russian Bolshevists, 
and such an action would 
split their forces, and might 
even influence tln most ra- 

dical of the Lithuanians to 
join the Bolshevists against 
the Poles. 

In the name of the Lith- 
uanians living in America 
we apeal to the Hcn. Presi- 
dent Wilson, to present this 
German seheme to draw the 
Polisn attention from Dan- 
zig to Lithuania, to the Al- 
lied Militr^y Commission in 
Paris. 

Žemiaus tilpusią kableg- 
ramą Egzek. Komitetas pa- 
siuntė prof. Valdemarui, o 

antrają Valdemarui ir Lo- 
petai. 

April 4, 1919. 
Voldemar, 
Hotel Palais D'Orasay Pa- 
ris. H.1 

American National Red 
Cross recomends that take 
up the ąuestion of Red 
Cross Relief Mission to Lith 
unian with Col Olds Red i 
Cross Commissioner to Eu- 
rope in Paris. Have 
some American Lithuanian 
see Olds and tell him that I 
800,000 Lithuanians in Ame; 

i 
rica have cmtributed theirį 
to American Red Cross but; 
no relief work whatever has 
been done in Lithuania. 
Support of American Red 
Cross is assured if Olds de- 
cides favorably. 

Vinikas. 
Žilius 
Bielskis. 

Voldemar—Lopatto, 
Palais D'Orsay Paris. 

American National Red 
Cross is willing to rea įsfer 
Lithuanian money now de- 
posited with them to execu- 

tive Committee. Lopatto' 
jeable your authorization at^ 
once. 

Vinikas, Žilius, Bielskis ! 
Siunčiam visą pluoštą ži- 

nių iš Lietuvos, kurios tik 

j ką mus pasiekė. 
Egzek. Kom. Inr. Biuras. 

LIBERTY BONDs 
Męs perkame Liberty Bonas u z 

pilnį "Casli" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utaminkais Ketvergais ir 
Subatomis 9—9. 

O A S H 
J.G- SACKHEIM& CO. 
1335 Milwauke Ave. 
arti Girard St. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Edmund 
GHMIELINSKI 

1174 Milwaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aptie. W. Wie,,!5orka 

Pastaba dil nešiojau 
čių ūkinius. 

Peragzaminuok Bavo 

akis antru kartu, su 

naujausnu elektro", 
aparatu. Persitikrini: 

/■ ar stiklas, iš kurio a< 

kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

^jucr 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdltiifl 

liiio 9 iš ryto iki 3 

vakare. Nedėlioj nuo 

9 ryto iki 12 dienr.. 

VELYKOS JAU ARTI | 
Visi žmonės puošiasi, rengiasi prie šios pavasari- j 

nes šventės. j 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

parėdnių. j j 
Vyriškų, moteriškų bei vaiki; čeverA j. kepurių, i i 

skrybėlių, graznų ir t. t. 

JOSEPH RIDI K/" I 
3354 SO. HALSTED ST„ CHu,miO, ILL. : 

Tdlephone Drover 6716 

Didžiausia Lietuviška Jubi" 
lieriška ir Muzikališkų Ins- 

trumentų 

KRAUTUVE > 
in 

Ant Town o f Lake O 

«j J, j ASINSKt 1 
w 4543 Ho. Ashand Av©M Chioagog 
W Jeigu nori gerą laikrodėlį, čysto aukso, šliubinius k 
S žiedus, signietą* auskarius, moteriškų špilkų ir gra- g 
§ šių šukų į plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso, y 
įį Pas mane vieninteliai galima gaut visoki deiman- # 

! h tiniai daigtai' dideliame pasirinkime. Turiu taipgi C 

visokių muzikališkų instrumentų, grafofonų, vokiš- ^ 
kų armonikų ir koncertinų, smuikų, vargonų ir t.t. ^ 

Gvarantuotų britvų, geriausio plieno ir daug viso- 
kių kitų daigtų. Su pagarba, J. JASIN3KI 

i 

BUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai.n-,ęs esame užtikrinti, jog męs 
galimo palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčių už egzaminaciją. arba patarimą. Peoples 
Dlspenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms ge- 
reresnj ir modernišku patarnavimu 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurj turi tik kelios aptiefcos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prie ekonomijos. 

N M ES SPECIALIZUOJA M ES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 
IR NAMINESE GYDUOLESE. 

VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- 
renkame jas, žinodami jų gydančią, vertę nuo paprastų nesveikatinguinų 
Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti po ranka 
gyduoles ant reikalo. Mes tlki^ė, kad musų smulkmenos, toletų dalg 
tai, kvepalai ir kiti yra geriausios rųšles ir tikrai užganėdins kiekvieną 
£mogų. Musų vaistai Ir kemikalai yra gryniausi, kokius tik už pini- 
gus galima gauti ir musų receptai yra pildomi tik regitr. \uistininkais. 

ATEIKITE IR PAMATYKIEfE MUS. 
1 Atminkite! viai nieko neimame už Egzamlnaciją Ir Patarimą 

I ■' » 'I 

PEOPLES THEATRE BUILDING 

161C WEST 47th STREEET 
Męs Kalbame Lietuviškai 

Siunčiame Pinigus 
L S M KIJ O N 
Galime siųsti pinigus (S^oney Orders) ant vardo privatiškų 

ypatų, kurios nėra priešininkais arba draugais priešų 
ir kurios gyvena sekančiose šalyse: 

(Apairt sekančiu pavietu. Bialsko ir Vladi- 

vostoko, Siedleckos gubernijos ir pavietų 
Bilgoraiskio, Chelmo, Hrubiešovo, Kras- 

nostavskio, Tomašovskio ir Zamoiskio, Liu- 

bielskos gubernijos). 

(Į vakarus nuo Upės San). 

(Apart Vengrijos, Transilvanijos ir Buko- 

vinos). Užtat pažymime, jog pinigai išmo- 

kami Carnilijoj (Kraina), Carinfchia (Ka- 

erthen, vokiška dalis Tyrolio, Augštoji Au- 

strija, Žemoji Austrija, Salbzdurg, Silesia 

(Schlesien), Siansk ir Styrią (Steiermark) 
ga!i buti pasiusti. 

1201 lilwaukee 4ve., Kampas Bivisien St., "Baltas Mamas" 
JONAS F. SMULSKI, Prez. 

W. H. SCHMIDT, Vice-Prez. 

JONAS A. PREBIS, Vice-Prez. 

f T. M. HELINSKI, Kasierius. 

BANKAS ATDARAS: 
Kasdiena iki 4:30 po pietų. 
Utarninke iki 8-tos vakare. 

Subatoie iki 9-tos vakaro. 

Gerbiami Draugai. 
Viskas eina šešiais Ra- 

tais Wilson ir Kompanija or 

ganizacijoje.' 
"šeši" lošia labai svarbią ro 

lę biznyje. 
Žodis WILSON susideda iš 
šešių raidžių Wilson turi 
šešis vice-prezidentus—pir- 
mieji pagelbinnikai Pono 
Wilson. Idėja "šeši" prasi- 
dėjo trįs metai atgal šį mė- 
nesį, kuomet ponas Wilson 
įstojo į biznį įr davė jam 
savo vardą. Darbininkai 
skaitė tą už gerą ženklą. 
Vienas iš pirmiausių daikt'], 
ką Ponas Wilson padarė, 
kuomet jis paėmė biznį į 
savo rankas, tai buvo pri- 
taikymas obalsio, kurio kiek 
vienas laikytųsi. Obalsis bu 
vo parinktas: 
"Wilsono laibelis apsaugoja 
jusų stalą." 
Neužmirškite, jog šis obal- 
sis turi savyje žodžius. Jie 
yra labai svarbus žodžiai. 
Sekanti: dalykas an- pro- 
gramo išvystyti darbo dva- 
sią, kurioje visi dalyvautų/ 
kaip darbininkai, taip ir 
perdėtiniai. 
Tas buvo padaryta greitu lai 
ku. Neužmirškite pažymėti 
jog žodis "dvasia" suside- 
da iš šešių raidžių. 
Iki šio laiko aš dėjau visą. svarbą ant 
dvasios, kuri gyvuoja \Vilson ir Kom- 
panija organizacijoje. 

v 
Aš manau, jog užtektinai priparo- 
džiau, kad pamatas pasisekimo bizny- 
je yra budavojamas ant širdies, lai- 
mės atsidavimo, pasišventimo, entu- 
ziazmo Ir pasididžiavimo darbininkų 
r—kartu su teisingu apkainavimu, pri- 
pažinimu ir kooperacija galvos biznio 
ir oficialės šeimynos 
Pamatas Wilsono ir Kompanijos biz- 
nio yra pastatytas ant tų šešių prin- 
cipų, štai kodėl obalsis "\Yilsono la 
liplis apsaugoja jusų stalą" reiškia 
taip daug pasaulid žmonėms. 
Kiek tas obalsis butų vertas, joigu jis 
neturėtų teisingog ir nuoširdžios pa- 
ramos oficialės šeimynos lr dvidešimts 
penkių tūkstančių lojališkų, atsidavu- 
sių darbininkų. 
Tai butų tik popiergalis, pasaulis turi 
užtektinai popiergalių. 
žmonės nori teisingų daiktų dabar. Valgomųjų daiktų produktuose jie gauna po Wilson labeliu. Aš ką tik 
pradėjau naują seriją seV. laiškų. Iru- 
riuose aš parodysiu jums iš kito kau- 
po pusės \Vilsono ir Kompanijos bu- 
"j. Aš esu pasiryžęs laikytis idėjos 
"šešių". Malonėkite pažymėti, jog žodis "kampas" susideda iš šešių rai- 
džių. 
Aš manau, kad tai yra prakilnus daig- tas jog gryni, čvsti valgomieji daik- 
tui gaunami VViison ir Kompanija, ku 
rie yra ren lamijų gaminime per dvi- 
dešimts penkis tuksUiiifius darbinin- 
kų, kurie skaito savo ypatišką atsako- 
mybe ir kurie nei jokiu budu sauži- 
uial neprisdėtų prie išsiuntinėllmo po 
visą pasaulj savo dranga ms-žnioiiėius 
negeistinų, nešvarių maisto produktų. Jų sąžinė nekuomet, jiems nepavelytų 
tų padaryti, aš žinau ti? t ikrai, nes aš 
ėsu su šimtais jų kalbėjęs — su dau- 
guma iš visų departamentų biznio — 

jie visi yra persiėmę dvasia duoti 
kuogerlausĮ patarnavimą, savo žinoji- 
mą, garbę kompanijai. Paimkite dėl 
pavyzdžio ką man vienas rusas-darbl 
ninkas iš Dešrų Skyriaus papasakojo. 
Aš nustebėjau jojo entuziazmą, ga- 
bumą ir greitumą su kokiu jis atlik- 
davo savo darbą ir aš jo paklausiau, 
kodėl jis buvo taip užintereeuotns sa- 
vo darbu. 
"O. aš myliu padėti dirbti gerus daig- 
tus valgymui'.' jis pasakė savo sulau- 
žyta anglu kalba. "Aš valgau juos 
pats. Aš turiu pačią, ir aštuonis vai- 
kys, aš jiems duodu geriausi maistą. 
\\'ilsono valgomieji daiktai yra kuo- 
geriausi. Mano pati ir vaikai visuo- 
met yra sveiki, nes jie valgo gerą 
maistu Taip ir aš pats: Aš mėgstu 
čia dirbti. Mano bosas yra man ge- 
ras ir taip pat kitiems Jis dižiuojasi 
musų darbu, čia viskas kuogeriausiai: 
Męs visi Ssame labai atsargus Męs 
stovime už Wiisono v ardę, dešros, ku- 
rios turi Wllsono vardą yra labai pui- 
kios. Aš žinau, nes aš pats jas val- 
gau .Tos yra labai, k'bai geros: 

Totam jis atsigrįžo j mane, imdamas 
paišiali ir gelsvos popieros iš kešia- 
niaus ir parašė savo vardą, paskutinis 
labai ilgas rusiškas vardas. Tuomei 
jis perljąrukė su paišeliu kelos pasku- 
tines raides sakydamas: "Tik palikti 
tas. Greitai tapsiu Amerikos pilie- 
čiu. 

Tikras išbandymas yra. kuomet darbi- 
ninkas noriai valgo tą, ką. jis pats pa- 
gamina. Aš mačiau pats savo aki- 
mis kaip dešros yra dirbamos ir aš 
noriu jums pasakyti, kad dabar aš tu- 
riu supratimą, ir visai kitok| apetitą 
negu pirma ant dešrų ir grlddlo keksų 
ir aš visuomet juo.s valgau Nedėlios 
pusryčiui. 

širdingai. \Villiam C. Frooman. 
131 E. 23rd St ... Ne\v York Citj: 



VIETINES ŽINIOS, 
># 

PRANEŠIMAS 
KAREIVIAMS. 

Lietuviai kareiviai lietu- 
vių kariumenės prašomi su- 

sirinkti ant "lavinimosi šioje 
nedėlioje, baiandžio 13 d. 
ant 2 vai. po piet, Brighton 
Park lietuvių parapijos dar- 
že, 44-ta ir California Ave. 

Atsilankykite visi. 
Valdyba. 

TAI BENT PARAŠU 
RINKĖJAS. 

P-nas A. Jablonskis, lai- 
kąs čeverykų krautuvę prie-j 
šais ''Lietuvos" redakciją! 
ant S. Morgan st., pėtnyčioj 
pasiėmė iš "Liet." redakci-i 
jos parašams blankų. Už 

poros valandų atėjęs ir vėl! 
prašo blankų, nes girdi, jau! 
surinkęs į 50 parašų tarp# ki- 
tataučių ir tai tik dar pra- 
džia. Pažiūrėsime ar daug 
tokių rinkėjų rasis. 

IŠ BRIGHTON PĄRK 
Šios apielinkės lietuviai 

gali pasirašyti po peticija, 
reikalaujančia pripažinimo 
Lietuvai neprigulmybės se- 

kančiose vietose: 
V- Klimas ir J- Barkauskas 2542 W: 

45 PI: 
J: Belčik 2482 W: 46 PI: 
A Dovidauskas 2611 W: 44 9t: 
V: Volk 4238 So: California A ve: 
P: Sefpetis 4504 So: Washtf,naw 

A ve: 

R: Andrellunas 4434 So: Fairficld 
Ave: 

F: Stasiulis 4438 So: Fairfieid Ave: 
F: Poc^viČia 4111 So: Richinond 3t: 
J: Stalilionis 3137 Wr. 38 P': 
J; Juzėnas 2!)06 W: *0 

CHICAG03 VARGONI- 
NINKŲ KONCERTAS. 
Ketvergo vakare atsibu- 

vo Chicagos vargonininkų 
koncertas Apveizdos Dievo 
parapijos svetainėje. 

Programas buvo gana įvai 
rus, kurį atliko chicagiečiai 
lietuviai vargonininkai ir 
taipgi poni Pocienė. 

Programas nusisekė gana 
gerai, bet publikos atsilan- 
kė visa: mažai. Tokios ne- 

skaitlingos publikos turbut 
ir patįs rengėjai nesitikėjo. 

f CICERO GERBŪVIO 
' RATELIS. 

Svarbu Ciceriečių Šeimy- 
noms. 

Cicero, Ui. seka kitas mie 
stus pagerinime savo gyven- 
tojų gerbūvio; ypač rūpina- 
masi sveikata vaikų. 

Šiame reikale tapo suor- 

ganizuota labdaringa įstai- 
ga, kurios tikslu yra duoti 
patarimus dykai klausimuo- 
se vaikų sveikatos. 

Šią įstaigą remia žyrj'os 
•organizacijos ir veikfįai. 
Daugelis turtingų firmų bei 
ypatų suteikė šiam Cicero 
Gerbūvio Rateliui žymių au- 

KU. 
Cicero Gerbūvio Ratelis 

atidaro eilę vaikų klinikų, 
kuriuose yra suteikiama pa- 
tarimai dykai. Šios klini- 
kos veiks sekančiai: 

Vaikams iki dviejų metų, 
seredomis nuo 2 iki 4 vai. 
po piet, Dr. Fouser, 4800 W. 
22nd st. 

Vaikams nuo 2 m. iki 6 
.m., panedšliais nuo 2 iki 4 
vai. po piet, Dr. Hood, 5149 
W. 25th st. 

Vaikams nuo 6 iki 12 m., 
pėtnyciomis nuo 2 iki 4 vai. 

po piet, Dr. Barnes, 5823 W. 
22 n d st. 

Į šias klininkrs paskirto- 
mis dienomis lankytojai bus 
įleidžiami tik iki 3 vai. po 
piet; vėliau nebus įleidžia- 
ma, kad neužvilkus daktaro 
darbo vėliau paskirto laiko. 
Klinikose bus ir nursė. 

Kiekviena Cicero organi- 

rv——— 

izacija gali turėti atstova šia- 
me ratelyje ir daugelis jau 

1 

prisiuntė savo atstpvus, gi 
I kitos yra kviečiamos prisiųs- 
ti. 

Kiekvienas Cicero gyven- 
tojas irgi gali tapti nariu 
šio ratelio, užsimokėdamas 
vieną doliarį į metus. Pini- 
gus su savo adresu reikia 
siųsti ratelio sekretorei Mrs. 
Joseph Hart, 5206 W. 25th 
st., Cicero. 

Lietuvės turėtų pasinau- 
doti šių klinikų patarnavi- 
mu : Lietuvių vaikai, kartais, 
kad ir sirguliuoja kiek, bet 
tėvai, gailėdami doliario, už 
leidžia ligą, o paskui tas daž 
nai išena ant blogo. Šia- 
me atsitikime, kur patarimai 
teikiami dykai, verta pasi- 
naudoti patarimais. Reikia 
pamesti tėvelių seną įprotį 
"nedrįstu". 

SUGRĮŽO kapelionas 
j. JONAITIS. 

Chicagon sugrįžo iš kariu- 
menės kapelionas Jurgis Jo- 
naitis. Gerb. kapelionas pa- 
sižada lankytis po lietuvių 
naujokynus su prakalbomis, 
kad sujudinus darbavimosi 
dėl Lietuvos labo. 

Norintieji turėti kunigą J. 
Jonikaiti pas save kalbėt*. 
jumi turi kreiptis prie kun. 
J. Jonaičio, 3832 Fulton st., 
Chicago, 111., telefonas Ke- 
dzie 5951. 

NESUTIKIMAI TARP 
GIMINIŲ. 

"Lietuvos" X 73 buvo minė- 
ta, kad ponia Ona Gaudišienė 
(2340 W. 21 Place) patrau- 
kė teismiškon atsakomybėn p. 
P. Kiršį už šmežtus buk palei- 
stus p. P. Kiršio ant jos. 

Dabar pas mus atsilankę gi- 
minės iš p. Kiršio pusės pra- 
neša, kad p. Kiršis tiktai lau- 
kia, kuomet jis bus pašauktas! 
teisman. Jis teisme žadąs aiš- 
kiausiai prirodyti, kad čionai 
jokių šmeižtų nėra. Jeigu gi 
ponia Gaudišienė nepatrauktų 
teisman, tai p. Kiršis žadąs 
patraukti p. Gaudišienę teis- 
man, kam ji iš savo pusės,š'mei 
žia p. Ivrišį sakydama, kad jis 
šmeižikas. 

Taigi teismas pasakys, kur 
teisybė ir kuris fcurį šmeižia. 

S- G. A. 17 kp. ir T. 
M. D. 8 kp. mėnesinis su- 
sirinkimas bus balandžio 13 
d. 1:30 vai. T. Mažonio 
svet. 3834 S. Kedzie Ave. 
Visi nariai minėtų kuopų 
malonėkit atsilankyti pas- 
kirtu laiku ir paprašyti at- 
eit kitų, norinčių prisirašyti 
prie šitų draugijų. 

Rast. J. O. Povilaitis. 
Šv. Stanislovo Dr-stč laikys 

savo bertaininį susirinkimą 
nedėlioj balndžio 13 d. 1 vai. 
po pietų Šv. Kryžiaus parap. 
svetainėje 46 X. Wood St. 
Kiekvieno rtf.rio pribuvimas 
būtinai reikalingas. 

Rengia L. M. Apšv. Dr. 
nędeįipj Balandžio 13 a. 2 
vai. po pietų "Aušros" sve- 

itaineje. į 

į 'Prelekciją skaitys dakta 

j ras Graičunas temoje apie 
pamatinius motėm sveikatos 
dėsnius, kurių supratimas 
sumąžins šeimynišką skur- 
dą. P. Valasevičienė. 

Draugystes Meiles Lietu- 
vių .h neri ko j e mėnesinis su- 
sirinkimas bus subatos vaka- 
re 7:30, balandžio 12 d. pa- 

prastoj svetainėj 1900 So 
Union A ve. Malonėkit nariai 
atsilankyti patįs ir pasikviesti 
daugiau draugų, norinčiu įs- 
toti j mūsų draugystę. Ir tie 
draugai, kurie parvažiavote iš 
kariumenės teiksitės i susirin- 
kimą ateiti, kad paskui nebūtų 
pervėlu. 

Fiit. Sckr. hid. Vcdcckis. 

Draugystės Susirienijimo 
Brolių Lietuvių mėnesinis su- 

sirinkimas bus Subatoje bal 
12 d. 1919 m. A. Vaiinčiaus 
svet. 1732 So. Union A ve. Su 
sirinkimas atsidarys 7:30 vai 
vakaro. Draugystės nariai 
privalo skaitlingai atsilankyti 

|į šį susirinkimą, nes turime at 
likti svarbius draugystės rei- 

kalus. 
M. Kliostoraitis, rast. 

Draugystė Saldžiausios Šir- 
dies Viešpaties Jėzaus balan- 
džio 6 d. laikė bertaininį susi- 
rinkimą. Besvarstant Drau- 
gijos reikalus tapo apkalbėta 
apie Amerikos Lietuvių Sei- 
mą. Vienbalsiai nutarta šauk- 
ti seimą kogreičiausiai. 

Toliau buvo pakeltas klau- 
simas apie statymą ant Rridgc 
porto lietuvių svetainės. Nu- 
tarta prisidėti tam naudingam 
darbui, su tūkstantine ($1,- 
000), t. y. nupirkti tos ben- 
drovės šimtą šėrų. 

Patartina ir kitoms organi- 
zacijoms bei pavieniems remti 
tą pradėtą naudingą darbą. 
Jeigu visi išvien dirbsime, tai 
beabejonės darbas bus nuveik- 
tas. 

B. M. Butkus, pirm. 
A. Mosteiko, uut. rast. 

Su p. Nut. Kast. P. Rauba. 

Ši'. Jouo Krikštytojo Dran 
gystes susirinikmas bus nedė- 
lioj balandžio 13 d. 1 vai. die- 
nos Šv. Jurgio parap. svetai- 

Inėje, num. 26. Nariai yr: 
'kviečiami būtinai atsilankyti, I .. f* i i 
'sį susirinkimą, nes yra svars- 

tymui svarbių klausinių. liūs 
apkalbama apie susi\iehijimii 

J.r rengimosi prie šeinio. 
J. Er i n (jis. pirm. 
J. Scrcikis, rast. 
* ♦ j 

KETVIRTO WARDO LIET. 
POLIT. PAŠELP. KLIUBO 
BUVUSIŲ NARIŲ DOMAI 

Minėtas kliubas per ne- 

į kurį laiką buvo apmiręs, bet 
dabar veiklesnių narių pa- 
stangomis tapo atgaivintas. 
Balnęlžio 5 d. buvo sušauk- 
tas susivnkimas, kuriame ta- 
po išrinkta nauja valdyba. 
Visi buvusieji to kliubo na- 
riai yra kviečiami atsilanky- 
ti jsusirnkimą, kuris bus Su- 
oatoj balandžio 12 d. 1919. 
7:30 vai. vakaro L. Ažuko 
svetainėj 3301 Aubum Ave. 
Taipgi yra kviečiami prisi- 
rašyti ir nauji nariai pakol 
pigus įstojimas. 
K. V. L. P. i'. K. Valdyba. 

REIKA1 INGA teimyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pasiovus darbai. Gera; 
mokestis. Atsišaukite greitai j 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY 

1718 So, Halsted St., Cbicago. 111. 

Pajleškau Jono Valantino, apie 7 
metai atjal jis gyveno Chicagoje, o 
dabar nežinau kur. Taigi meldžiu jo 
paties ar kas apie j} žino pranešti se- 
kančiu adresu: 

Mr Domininkas Nagutis, 
P. O. Box 115 Indiana Co Frnest, Pa. 

anTpardavimo. 
Turime nam^ murin} ant 4 pagyve- 

nimu po 5 ruimus ir norime mainyti 
ant farmos. Atsišaukite pas 

V- Rumchaks, j 
948 W.; 36th St., Chicago, <11. 
; ; ; ,; 

Reikalingas Pardavėjas. 
Klein Brothers krautuvė- 

je yra vieta dėl patyrusio 
LIETUVIO PARDAVĖJO 
prie abelno pardavojimo 
po visą krautuvę. Gera vie- 
ta, gera mokestis. Ateikite 
tuojaus. 

KLEIN BROTHERS, 
Halsted & Canalport 

AR JIEŠKAI NAMO? 
.iTEIK IR PAMATYK SEKANČIUS: 

BARGENUS. 

PARSIDUODA 7 kambariu visa ge- 
ram padėjime stuba, randasi ant Lowe 
Ave. ant. Bridgeporto. Rnndos neša 
$20. į mėnesi: Parsiduos už $1200, 
ant lengvų išmokėjimų. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų geras 
mūrinis namas su gerais {taikymais, 

j randasi ant Bridgeporto gražioj vie- 
toj. Raudos neša 14 procentą: Prekė 
$3800, užteks $500, {mokėjimui. 

Parsiduoda 2-jų pagyvenimų ant 
mūrinio fundamento namas iš viso 10 
didelių kambarių šviesus Iš abiejų pu- 
sių. Parsiduoda už $1000 su $300: 
įmokėjimų, o likusius rnndos išmo- 
kės. 

PARSIDUODA visai naujas mūrinis 
narnai su pirmos klesos įstaigomis 
dvėjų pagyvenimų ir galima trečia 
jtaisyti beismentr. Parsiduos su $1000 
įmokėjimų, kas norite puikiai gyven- 
ti, tai nepraleiskite progos, nea parsi- 
duoda pigiai 

PARSIDUODA biznevas visai nau- 
jas mūrinis namas ant Halsted St. tin- 
kams bile kokiam biznieriui. Parsiduos 
tukstančiu doliarių pigiau negu kašta- 
vo pabudavoti Greitai klauskitės 
pas: 

f IEERTY LAND & INVESTMENT 

3301 S. Halsted St. Chicago, iii; 

ALEXANDRA R. JUNIEVICZ 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVE 

r- 

| 

Deimantus ir Auksinius tavoms par 
/)t t y 
duodu ir taisau. Pavienėms ypatoms 

I ir visokioms draugijoms ir kliubams 

[.dirbu ženklelius iš aukso. 

3313 SO. HALSTED ST. 
i 

CHICAGO, ILL. 

La Hfla Pa S. 9tOS kllOpOS 

.Moterų Choro Koncertas.. 
Verbų Nebeldienį, Balandžio-April 13t«, 1919' 

Meldazio Svef., 2242 W. 34rd PI. 
VADOVAUJA P: M: GUGIENE Pradžia lygiai 3 vai: vakare 

Moterių Chorai rengia didelį gražu koncertu: Programas bus :abai jvairus ir jį "ipildys gerier.sios 
lietuvių muzikalės spėkos: Atidarymui programo Choras atvaizdins sceną iš operos "Faust'o"; ^us lošta 
Misteria "Lietuvos Giriu Dvasios" su dainomis; taipjau dalyvaus kompozitoriuj Stasys1 Šimkus, pianistas; 
dainuos p-ia M: Gugienė, ąkampanuojant p-lei Milašėvlčiutei; pirmą, sykĮ dainuos Mišrus Kvartetas; Moterių 
Choras dainuos naujų dainų ir dar bus kitų duetų ir s.olų Koncertui1 bus specialiai parvežtas pianas: 

Visus Kviečia LMPS: 9-TOS KP MOTERIŲ CHORAS 
llllll III lllllllllllllllll III lllll IHilIlIlIlIlll II •llliilllHiiii ii u iiiiii m minim .................... 

I "ČIGONUS f T JEIGU NEMATEI, TAI ATEIK } T 
f K, OF P. SVCTAIMME m"T,c.t„7Sr"' f 
Subatos vakare, 

Bal.-April 12, 1919 

■ 
Po perstatymui "Birutės" Choras, čigonais apsirėdę sudainuos daug vi- 

sokių dainų, po vadovyste St. Šimkaus. Kiekvienas privalo atsilankyti, kuris 
myli muziką ir dailą, nes šis veikalas yra puikiausias iš visų. Svetaine atsi- 
darys 7:30. Prasidės 8:30. 

TIKRAS PIGUMAS! | lVO akru fariua, arij Kaliųazoo, 
Mich. gera žemė juodžemis. 8 kamba- 
rių namas su1 beisnientŲ. barne su 
muriniu bolsmentu, arti prie strytka- 
rio ir prio geležinkelio; pcp pat far- 
mą bėga upė Tą t'armą parduodamo 
arba išmainome ant namo. o likusią 
sumą pinigais. Ateikit.* arba rašyk'- 
to pas: 

West Realty E,xchange, 
2015 S. Robey St., 

Chicago, 111. 

KLIASOS ANGLŲ 
'' KALBOS. 

Vėl prasidėjo vakarinės kliasos An- 

glu kalbos Pėtnyčioj Ualandžio-April 
11, 8 -valanda vakare. Pamokos (lek- 

cijos) bus kaš Pahedėlio, Serodos ir 

PėtnyOfos Kakarais. 
> * 

L. P. Narrnontaitė, 
3223 Parnell Ave., Chicago 
Telefonas Boulevard 9923. 

DAUG PAŠAUKTŲ, O MA:'AI IŠRINKTŲ. 
Daug yra laikrodininku, bet ne visi gali padaryti gerai darbą. 
Aš e • '"^nigęs Amerikoj ir užrubežinius laikrodžiu ir laik- 

rodėlių kursus, praktikavęs Amerikoj per 7 metus Kiek- 
vienas darbas užtikrintas: Taipgi užlaikau visokios rųšies 
auksinių ta vorų su didelėmis nuolaidomis prieš Velykas: 

John Kazakauskas 
LAIKRODININKAS, JUBILIERIUS 

IR OPTIKAS. 
Tel. Drover 10105 3255 S. HALSTED ST. 

NEAPLEISTI NA PROGA 
t 

Tiems, kurie perka arba budavoja Namus 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

Keistuto Pask. ir Budavojimo Dr-įa No, 1 
Skolina pinigus be K O M I Š IN O 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 Wodmano 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 

Silpnos 
Akys 

rriezastįs Nervų Ligos 
žmonės serga galvos skaudėj i- 

mo ir nervu ligomis, jie ima vi- 
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy- 
mui priežasties yra darbas 

Kompetentiško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo tar- 
pu ]ųk negalite niekuomet žinoti, 
kad jusų akįs yra silpnos. Lai- 
ke praeitų 

21 metų Chicagoje 
Aš išgydžiau tukstančius nusi- 

minusiu ir bevilčių, ir aš gailu tjj 
prirodyti laiškais savo ofise. 

Kreivos akys išgydoma 
vienu atsilankymu. 

Per 20 metų buvusi kreivomis 
ikimis Sophia Masatvs, lietuvė 
mergina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei- 
vos akys. 

Jt'igu jųsų akĮs kreivos, nenusi- 
minkite. Aš išgydyp'u jus be veis- 
tų, peilio arba skausmo ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyto man parodyti _Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų Ilgo- 
i ių. patvirtinančių mano praktiš- 
ka gydymo metodą prašalinimui 
lig \. Aš jums užtikrinsiu nuolati- 
nį gydymų, ir suteiksiu jusų a- 
kims 3veikų regėjimų Atldėllor 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtim.is ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma pa- 
sekminga!. 

Kam kentėt nuo nosies 
ligų ir katare. 

Daug akių, ausų ir gerklės li- 
gų paeina nuo nosies ligos. Aki- 
niai nepagydys skaudančių akių 

kuomet priežastis ligos — nosyje. 
mano patyrimas prigelbsti man 

surasti priežasti—ir išgydyti lig;}. 
Aš prašalinsiu Jusų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo jpročio "pa- 
gauti šalt}". 

Jeigu aš prašalinsiu jusų 
Tonsilug jųs Gerkles ligos 

pasibaigs. 
Yra įsteigtas faktas tarp moks- 

linčių, kad tor.silai yra priežastis 
gerklės ligų. 

Jie yra Bereikalingai susirinkę, 
lio yra kvėpavimo vietoje, įtrau- 
ilmui pavojingų peru, kurie yra 
jriežastim gerklės ligos. Tonsi- 
itis tankiai yra pradžia tuberku- 
iozo. Visi gydytojai pataria pra- 
šalinti yislems sergantiems, o ma- 
žiems vaikams reikalinga praša, 
lintl tonsilus pirma negu jie su- 
serga. 

Tonsilai yra priežasčia 
visų gerklės ligų. 

Jei jysŲ tonsilai kuomet nors 
ju6ų buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie {traukia peru ir ga- 
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsirelškia, nuolatinė gerk- 
lės liga ir liūdnos pasekmės. 

Aš prašalinu tonsilus be j skausmo , 

Be chloroformo—be krau- 
jo—be ligonbučio. 

Savo 21 metų praktikos gydy- 
me gerklės ligų, aš įgijau specl- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jusų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra- 
ujo, be siuntimo jus j ligonbutj 
Mano metodos yra visai ne kenks- 
mingos, ir j minutę aš apsidirbu, 
jusų gerklės ligos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsilanko dau- 
giau ir daugiau žmonių, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilal yra 
jiems nenaud'ngi, kad .tonsilal yra 
priežastis Ilgos ir nelaimės. 

Mano mokestįs yra 
nebrangios 

visuomet nusitariau gydyti 
Kiekvieną, gerai ir s^žiaingai. Ma- 
no atlyginimas už prašalinimą Jū- 
sų tonsilų bus mažesnis negu ju- 
su daktaro sąskaita už jusų gy- 
dyma- Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jųs sergato ka- 
klu dabar arba kada pirmiau, Jųs 
ir vėl girgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojau kol pasekmės nė- 

ra pavojingos—ir aš patarsiu jum. 

DR. F. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 metas prie State gatves 
120 So. State St., antras augštas. Chicago. 

Valandos: 9 Iki 7. 
Nedčlioms 10 iki 12 

Vienos durjs } žiemius nuo 
The Pair. 
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