
L. IT H IJ ANIA N O AILY 
H -rf >3110 2 C 

Published and distributed under permit (No. 582) authorized bv the Act of Octoberč, 1917, on file at tlie Post Office of Chicago, 
^ 53 > ir J^ Bv order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General kO ~ — 

. Sąv. XXVI ^3 ©ta i Dieii. ir CHICAGO, ILL., SUKAT A, BALANDŽIO (April) 19, 1919 m. 

llUnOlS. 
Ccpy 2c 

. 93 

Lietuva pirks reikmenis 
Amerikoje 

Bolševikai Apleido Bolšija Ozerki 

Rygoje žiurkės po 8 rublius 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
LIEPOJŲ. 

Kopenhagenas, balandžio 
18 d. Čionykštis latvių spau- 
dos biuras gavo pranešimą 
iš Liepojaus, kad Vokietijos 
kariumenė ir Baltiko pro- 
vincijų vokiečių būriai už-i 
ėmė Liepojų ir nuvertė lai- 
kiną Latvijos valdžią; taip- 
gi suėmė Latvijos kariume- 
nę, buvusią Liepojuje. 

Latvių rezervinė kariume- 
nė Liepojuje buvo nustebin- 
ta netikėtai pasirodžiusia j 
stipria vokiečių kariumene,1 
kuri apvaldžiusi latvius ka- 
re v ius suareštavo ir Latvi- 
jos vidurinių reikalų minis- 
terį ir keliolika valdininkų, j 
Dabar Liepojų valdo vokie-] 
čiai. 

Latvijos premieras uiman 

užprotestavo Vokietijos ge- I 
nerolui Goltz dėl tokio vo-' 
kiečių elgimosi, pabriežda- 
mas, kad vokiečiai organi- 
zavosi apgynimui Rygos nuo 

bolševikų, bet dabar visai 
nepaiso Rygos, gi užpuola 
Latvijos miestus. Generolas 
Goltz dėlei šio nuo'tikio iš- 
reiškė nusistebėjimą. 

Toliau pranešama, kad vo 

kiečiai užėmę premiero de- 
partmentą suėmė visas ten 
buvusias popieras. Prie to 
vokiečiai užreiškė, kad jie 
reikalauja, idant Latvijos 
ministerių kabinete butų 
nors trečdalis vokiečių. 

Bet Latvijos premieras 
Ulman užreiškęs, kad da- 
bartinė Latvijos valdžia ne- 

nusileisianti vokiečiams nei 
viename klausime, kol ji bus 
valdžia. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
SEVOSTOPOLĮ. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Paryžiaus laikraštis IVLatin 

gavo pranešimą, kad bolše- 

viKai jau užėmė Sevostopo- 
lj. Po tokiam žygiui visas 
Krimo pussalis pereina į 
bolševikų rankas. 

LIETUVA REIKMENIS 
PIRKS AMERIKOJ. 

New York, balandžio 18d. 
Lietuvių Tautos Taryba pra 
neša, kad Lietuva, viena iš i 
Baltiko respublikų, tuoj ma-l 
nanti kreiptis prie Amerikos 
rinkų reikale pirkimo sėklų, i 

ūkio mašinų ir kitų reikme- 
nų. Tapgi manoma, kad 
Lietuva pirks Amerikoje ir 
veislinių gyvulių. 

BOLŠEVIKAI "LEIDO į 
BOLŠIJA OZfcRKI. 

I 

Archangelskas, balandžio 
17 d. (suvėlinta). Valstie- 
čiai, pribuvę j talkininkų pu 
sę pasakoja, kad bolševikai 
po bombardavimo apleido 1 

Bolši.ja Ozerki ir apsistojo j 
toliau esančioj girioj. 

Girdi bolševikų kariume- 
nej daugelis norėtų apleisti 
'karės frontą, bet komunis- 
tiški aficierai priverčia ka- 
riauti, nes pakelyje yra iš- 
statyti kulkasvaidžiai, kurie 
verčia bolševikus kariauti. 

RYGOJE ŽIURKĖS PO 
8 RUBLIUS. 

Berlinas, balandžio 18 d. 
Korespondentas Gordon 
Stiles praneša gana įdomių 
žinių apie pa-Baltijos provin 
cijas. Jam suteikęs tas ži- 
nias pribuvęs Berlinan ba- 
ronas Roppas, kuris vadinęs 
save Lietuvos tarybos nariu. 

Sulyg pranešimo Rygoje 
| dabar esą tik apie 250,000 
i gyventojų; miestą valdo bū- 
relis ginkluotų vyrų ir mo- 

terų bolševikų, kurie kitus 
labai persekioja; ant tiltų, 

Į karužę Joja 

Artistas vaisdingai nupiešia sceną, kuomet šiądien lietuviai joja ginti savo 

šalį nuo priešų, užpuolančių tėvynę Lietuvą. x V 

dėl geresnio nuolankumo, 
pristatyta kulkasvaidžių. 

Maistas neišpasakytai 
brangus; pavyzdin, už žiur- 
kę mokama 6-8 rublius ir 
tai negalima gauti. 

Keletas savaičių atgal lat 
viai su pagelba kitų pa-Bal- 
tiko gyventojų (gal lietuvių 
ar estų) atėmė nuo bolševi- 
kų Mintaują, bet turėdami 
apie 4,000 organizuotos ka- 
riumenės nedrįso eiti ant 
Rygos. 
Bolševikai apleisdami Min- 

taują viską sunaikino ar nu- 

sivežė su savimi, taip kad 
latviams užėmus miestą, tu- 
rėta nemažai vargo aprūpi- 
nime gyventojų reikmeni- 
mis. 

3 MINUTU STREIKAS 
FRANČUZIJOJ. 

> 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Francuzijos gelžkelių darbi- 
ninkai atšaukė visuotiną 24 
valandų streiką 1 dieną ge- 
gužio, bet visgi turės nors 

į trijų minutų visuotiną strei- 
Iką; centralėse gi įstaigose 
bus 24 valandų streikas. 

ŽYDU POGROMAI 
UKRAINOJE. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Lenkų tautinė komisija ga- 
vusi žinią, kad Ukrainoje 
ištiko didelis žydu pogro- 
mas, kurį atliko Petluros ka- 
riumenės skyrius. 

Sakoma, Gusiatine ir Fus- 
tove esą užmušta ar sužeista 
apie 2,500 žydų; Papniar- 
koje yra apie 250 žydų už- 
mušta. 

Taipgi priduriąma} kad 
Petluros kariumenė dauge- 
lyje miestu apiplėšė visus 
turtingesnių žydų namus. 

STREIKAS SUPARALIŽA- 
VO KAIRĄ. 

Kai**o, Egiptas, balandžio 
15 d. (suvėlinta). Šiądien 
mieste pilna ramuma. Strei 
kas suparaližavo visuomeni- 

| nes įstaigas. Valdžia dėlei 
to išleido aštrų nupeiKimą 

j perspėjimą. 
j Sakoma, kad streikuojan- 
i ii ir jų šalininkai laiko susi-1 
rinkimus nakties laiku me- 

četėse. Taipgi intariama, 
kad streikierius palaiko na- 

cionalistų vadai. 

EGYPTIEČIAI GRŪMOJA 
ANGLAMS. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
čionykščiai laikraščiai pa- 
briežia apie susirėmimą tarp 
egiptiečių ir Anglijos val- 
dininkų Egypte. Sakoma, 
kad buvusie judėjimai Egip 
te turi daug gilesne pras- 
mę, negu buvo pirmiau ma- 

nyta. 
Egiptiečiai nacionalistai 

tiesiog užreiškė Anglijos vai 
dininkams, kad visi anglai 
privalo išsinešti iš Egipto iri 
palikti šali sutvarkyti pa- 
tiems egiptiečiams. 

BUVEINĖ KAIZERIUI, 
S^-kLA. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Talkininkų premierai tarėsi 
apie likimą kaizerio ir kitų 
Vokietijos militariškų šulų, 
kurie surengė šias Europos 
skerdynes. Išsidirbinėja j 
nuomonė, kad kaizeriui iri 
jo pagelbininkams nereikia 
teismo, bet pasekti pavyzdį 
su Napoleonu ir pasiųsti 
juos kur ant salos, kad jie j 
nebūtų pavojumi Europosį 
ramybei. ' 

VALSTIEČIAI PRIEŠINA- 
SI RAUDONĮEMSIEMS. 
Bėrimas, balandžio 18 d. 

Vokietijos valdžia serioziš- 
kai svarsto klausimą apie 
siuntimą Bavarijon Vokie- 
tijos i:ariumenės, kad pri- 
gelbėjus Bavarijos: aidžiai 
kovoje prieš komunistus. 
Nors nei Bavarijos, nei vi- 
sos Vokietijos valdžios ne- 

pageidauja eiti prie tokio 
žingsnio. 

Berlinan pranešama, kad 
Bavarijos valstiečiai esą la- 
bai susijudinę prieš raudo- 
nuosius, kurie turi užvaldę 
miestą Munich. Valstiečiai, 
sakoma, sulakė maisto ga- 
benimą Į Mmrchą. 

Iš Municho gi gauta ži- 
nių, kad mieste maisto yra 
gana daug ir jį kontroliuoja 
komunistai tai, girdi, jų ša- 
lininkams maisto gali užtek- 
ti ilgokam laikui. 

STREIKAS SUSTABDĖ 
JUDĖJIMĄ MILANE. 
Milanas, balandžio 16 d. 

(suvėlinta). Kaipo protes- 
tas dėl incidento utarninke, 
15 d. balandžio, kuriame bu 
vo užmušta 4 ir sužeista Į 
40 ypatų, apskelbta 24 va- 

landų visuotinas streikas. 
Streikas tiesiog šudemo- 

ralizavo miesto judėjimą, 
streikavo net bartenderiai ir 
valgyklų patarnautojai, laik 
raščiai irgi neišėjo. 

Gvardija ir policija stro- 
piai daboja, kad neinvyktų 
naujų susirėmimų tarp so- 

cialistinių ir nesocialistinių 
partijų. 

VOKIEČIUS PRIVERS 
TAIKINTIS. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Vokietijos delegacijos Tai- 
kos Konferencijon laukia- 
ma apie 25 d±eną balandžio. 
Apie tą laiką, tikimasi, jie 
pribus į Versailles, bet pir- 
mas jų susitikimas su tal- 
kininkų premjerais, mano- 

ma, įvyks panedėlyje, 28 d. 
balandžio. 

Diplomatiškuose rateliuo- 
se kalbama, kad vokiečiai 
turės priimti pasiūlytas tai- 
kos išlygas, nes kitaip bus 
uždėta blokada ant Vokieti- 
jos uostų ir taipgi sulaikyta 
siuntimas Vokietijon mais- 
to. 

LEDAMUŠIS PASIEKĖ 
ARCHANGELSKĄ. 

Archangelskas, balandžio 
17 d. Pirmutinis šią žiemą 
laivas ledamušr r^'buvo Ar 
changelsko uostan. Aru lai 
vo pribuvo ir Amerikon ge- 
nerolas Wilds P. Richard- 
4žon. 

VIENNOS BOLŠEVIKAMS 
NEPASISEKĖ. 

Vienna, balandžio 17 d. 
I (suvėlinta). Bolševikų ša- 
i liniukai bandė užimti par- 
lamentą, bet buvo apsupti 

| valdiškos kariumenės ir iš- 

jvcikyti. Yra keletas sužeis- 
tų. Tai pirmas bolševiku 
pasirodymas nuo lapkričio 

i mėnesio. 

DĖL LĖKIMO PER 
ATL/NTIKĄ. 

Limerlck, Airija, balan- 
džio 18 d. Šiądien buvo 
nustatyta diena, kurioje ma 

joras V/ood turėjęs pradėti 
.savo kelionę orlaivyje per 
Atlantiky. Bet iki 9 valan- 
dai vakaro jo nesulaukiama 
atlekiant iš Eastchurch, iš 
kur jis, su lakunu Lancas- 
ter Parker, išsileido irgi or- 

laivyje i Limeričh. 
Bijomasi. kad galėjo su 

lakūnais atsitikti nelaimė. 
Iki 9 vaia dai iš niekur ne- 

: gauta apie lakunus nei blo- 
gu, nei rėvų žinių. 

LENKĄ? APLEIDŽIA VO- 
KIETIJOS KASYKLAS. 
Pozer., balandžio 15 d. 

1 (suvėlinta). Lenkai anglia- 
kasiai, dirbusie Vestfalijo- 
je ir Reino provincijose ap- 

; leidžia tas vietas ir keliauja 
Lenkijon. Viena iš dides- 
ni ą priežasčių jų persikėli- 
mui iš Vokietijos Lenkijon 
yra spartakų judėjimas 
Ruhr distrikte ir Reino pa- 
upiu. 

SUTARTIS TURĖS 70,000 
ŽODŽIŲ. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Paruoštoji taikos sutartis tu 
ri apie 70,000 žodžiu: Ją 
tvarkė žinovai visų didžiųjų 
talkininkų šalių. Ji yra pa- 
rašyta ingių ir francuzų kai 
bose, tn but bus parašyta 
vokiečių kalboje, nes, tiki- 
masi, to reikalaus Vokieti- 
jos delegacija. 

AMERIKOS MINISTERIS 
LENKIJON. 

Paryžius, balandžio 18 d. 
Hugh Gibson, naujai pa- 
skirtas Amerikos ministeriu 
Lenkijon sekanti utaniinką 
apleidžia Paryžių ir važiuos 
Varsavon. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkčje: 
Subatoj gi dra; nedėlioje 

greičiau oras nepastovus; ki 
lanti temperatūra; švieži pie 
tų vėjai. 

Saulėtekis 6:05; Saulėlei- 
dis 7:34; Mėnulis užtekės 
11:40 vai. vakare. 
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Linksmų Velykų. 
Rytoj Velykos! Po keturių metų liūd- 

numo štai susilaukiame šįmet linksmesnių 
velykų. Velykos krikščioniškam pasauliui 
daug reiškia. Jos yra paminėjimu Kristaus 
prisikėlimo iš numirusių, platesniam gi su- 

pratime jos reiškia didelę pergalę, kurią 
Gyvybė įgijo ant Mirties. 

Siela paėmė viršų ant Kuno, Šviesa 
pergalėjo Tamsą, Gyvybė parbloškė Mirti, 
Linksmybė pamainė Liudnumą. Štai Ve- 
lykų reikšmė, kaip jas supranta visas krikš- 
čioniškas pasaulis. 

Ir mums lietuviams šiuosmet Velykos 
yra daug linksmesnės, negu paskutiniais, 
keturiais metais. Nes ir Lietuvos siela pe* 
500 metų palaidota kape, šiądien jau "kilo 
iš numirusių"; nes ir lietuvių šviesa per- 
galėjo tamsą, išvesdama Lietuvos tautą 
naujan gyveniman; nes ir lietuvių Gyvybe 
parbloškė politišką musų tautos mirti ii 
veda lietuvių tautą j naują laimingesni ne- 

prigulrningą gyvenimą—ir todėl iląų metų 
liudnumas pradeda keistis tipingai užpel- 
nytu linksmumu. 

Todėl Linksmų Velykų tau, brolau, 
lietumi ir sese, lietuve! 

Linksmų Velykų ir podraug dar vienas 
linkjėimas: idant, ačiu musų visų pasidar- 
bavimui, sulaukę ateinančių Velykų, galėtu 
me visi pasidžiaugti jau piinsl laisva ir ne- 

p •iguiminga Lietuva. 

Nemamir.sk! Nepamiršk! 
Šiądien ir rytoj yra paskutinės dieno, 

rinkimui parašų ant peticijos už Lietuvo: 
neprigulmybę. 

Chicagoje p. Gasparaitis, važinėdama, 
gatvekariais surinko pats vienas daugiau^ 
700 parašų nuo svetimtaučių. 

Kiek pats surinkai? Brolau, sese! 
Pasiraivyk! Pasidarbuok šiądien ir rytoj, 
idant tu ir tavo vaikai turėtų smagų h 
linksmą atsiminimą, kad ir tu pagelbėjai 
savo pasidarbavimu išgauti L;etuvai laisvę. 

Skubėk! Šiądien ir Rytoj! 

Kam Kas Reikalinga, 
Pinigai nėra reikalingi turtuoliui, jie 

reikalingi tam, kurs jų neturi. 
Sveikata nėra reikalinga sveikam. J: 

reikalinga ligoniui. 
Užtarimas nėra reikalingas laimingam 

Jis yra reikalingas nuskriaustam. Laisve 
nėra reikalinga laisvam. Ji yra reikalinga 
vergui, pavergtam. Prie kurio skyriau 
priklauso lietuvių tauta, Lietuvos žmonės, 
lietuviai darbininkai? 

Laisvė, užtarimas, pagelba, neprigul- 
mybė nėra reikalingi turčiams, aristokra- 
tams ir buržujams—jie menamai yra tur- 
tingi, jie tuii pinigu, jie yra gudresni ii 
todėl jie bile salyje, kad ir svetimo i, >zai; 
pasidalyti sau lengvą gyvenimą. Ji j tik- 
rai bile kur pasidaro ji lengviaus negu dar- bininkas. 

Darbininkas yra labjausiai nuskriaus- 
tas, labjausiai todėl jam ir reikalinga ša- 
lies laisvė, kurioje jis galėtų pats tvarky- tis be svetimų išnaudotojų jodinėjimo. 

Lietuvos darbininkui todėl ir apeina išdavimas Lietuvas laisvės. Jis daugiau- siai kentėjo, kuomet ji buvo vergijoj. lis 
daugiausia laimė3, kuomet ji bus laisva. 

Ir lietuviui darbininkui nereik nei di- 
delių mokslų baigti, nie jokių fSozofijų studijuoti, idant tai supratus. Jo papras- tas, sveikas igimtas protas jam tai aiškiai! 
parodo h- jokia izminė propaganda jo ki-' 
taip neįtikins. 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius 
LILI! J VO S REL\ ALAVIM Aa. 

Apvaikščiojimas [ateinančios j suba- 
tos, kaipo Lietuvos neprigulmybes dienom 

tarp Suvienytų Valstiją lietuvių bus, savo 

prasmėje, užreiškmas prieš prijungimą jų 
šalies prie Lenkijos. Apie tai mes išgirsi- 
me jų mitinguose. Išrodo, kad jie bijosi, 
kad lenku delegatai Paryžiuje gali išgauti 
nuo Taikos Konferencijos nusprendimą, ku- 
li. butų priešingas neprigulmybei, kuriom 
Lietuva reikalauja. Toks nu.-prendimas 
dienok vargiai Įvyks. Lietuva apskelbė sa- 

ve respublika jau nuo senai ir jos atstovai 
ouvo išklausyti parėmimui jos tautinės lais- 
,r5s atgavimo. Konferencijos politika pri- 
taria stiprios Lenkijos šutvė; irnui ir tas yra 
•juristas su sujungimu lenkais apgyventu 
kliu šalies, kurą užgriebė Rusiia. Vokie- Kj V 7 

i ja ir Austrija Luke padalinimo savo lai- 
vais galingos karalijos. Bet prijungimas 
)iov:ncijų, iš kr-.rą pirmiaus Didžioji Lie- 
tuvos kunigai', štystė susidėjo, su priešta- 
raujančiais tokiam prijungimui žmonėmis, 
nesuteiktų Lenkijai stiprumo. Tas pada- 
rytų vidujinį silpnumą. 

Istorija gali pasakoti, kad Lietuva bu- 
vo Lenkijos dalis, ar net kad per ilgoką 
laiką jos buvo politiškai indėniškos, bet 
mija buvo sudaryta tokiu budu, kuriam 
demokratiškos šių dienų tautos nesuteiks 
okio svarumo. Princo ir princesos apsi- 

•/eclimar. negali but skaitomas taip, kad tuo- 
mi iš dviejų tautų pasidarytų viena. Ke- 
unoliktame šimtmetyje Lietuvos kunigai k- 
\m Algirdas išplėtė savo viešpatavimą Į 
vietinę Rusiją, o jo sunus Jagela apsivedė 
•u Lenkijos karaliaus paveldėja ir uždėjo 
Ta melionų dinastiją. Tas buvo pirmas re- 

težis dviejų viešpatijų sujungimo. Pasku- 
tinis retežis tapo nukaltas 1569 metuose 
oer jų pilną politišką uniją.*** 

Kaip lenkai, taip lietuviai gerbia tą 
garbingų viešpačių liniją ir jie neturi bar- 
nu} dėlei praeities. Bet dabartis pašaukė 
kiekvieną u y į. ant repubiikoniškos savi- 
valdos scenoj. Kiekviena atsįliepė Į tą 
Šauksmą ir geidžia pasidaryti savo locną 
•*.t kirį likimą. Ir kodėl gi ne? Męs tiki- 
:-ic, kad kaip vieni, taip ir kiti yra pilnai 
Iccmpetentiški. Yra todėl vien tik teisinga, 
kad jos turėtų turėti progą žengti para- 
leliskais progi*eso takais, kuriuos jos pa- 
sirinko. Neprigulmybė yra nejkainuotina. 
t yra begaliniai geri aus šioms seserims- 
•c-publikoms, kad kiekviena (s jų butų lais- 
va veikti pati sau, negu kad tautos butų 
suvienytos priešingai jų bendarm norui ir 
nutikimui. •—Iš Boston Herald- 
Balandžio 11 d. 1919 m. 

LENKAI APIE AMERIKOS LIETUVIUS. 
"Kaip Bostono anglu laikraščiai pra- 

icša, tenykščiai lietuviai pradėjo kampa- 
niją su tikslu, kad Suv. Valstijos pripa 
šintų Lietuvos viešpatiją. Tuo liksiu su- 

/eiigta peticija į Prezidentą Wilsoną, po 
curia tuir pasirašyti milijonas lietuvių (?), 
?sančų Amerikoj. Ar tiek lietuvių Ameri- 
koj yra, labai abejojame. O nors ir butų, 
ai pakol milijoninis lietuvis po peticija pa- 
prašys, tai tui'but jau senai bus po Taikos 
konferencijos ir Lietuvoj bus arba rusiški 
jolševikai, arba lenkai, nes vos 4 tukstan- 
ius skaitliuojanti lietuviška armijukė iur- 
)ut neišgelbe3 Lietuvos. 

"Vieton bovytis peticijų siuntimu, vie- 
.oii kolioti lenkus ir klejod [bredziėj 'apio 
:okią ten lietuvišką viešpatiją istoriškose ry 
Dose [Lietuviai neklejoja apie istoriškas 
•ybas, bet apie tai klejoja ir dabar ponai lenkai. Vert.], kuomet lietuviai neturi 
•;ana (?) žmonių siaip-taip pamokintų, i- 
lant galėtų apimti vaidžią mažyčiuose et- 
įografinės Lietuvos plotuose ir turi naudo- 
kis vokiečiais—tai toli sveikiau ir saugiau mtii lietuviams, jeigu padarytų sutartį su 
jenirija, gautų nuo jos pagelbą ir susitai- 
kintų su faktu, kad pati Lietuva užsilaikyti įegali. Tuomet ne tik lietuvių tauta butų šgelbėta nuo pilnos prapulties, kuri jai grę- ia, bet turėdama stiprų atsiremimą Į ga- ingą Lenkiją', ji pakiltų kaip kulturiškai, aip ir ekonomiškai, nekalbant jau apie pa- kilimą savo skaitliumi. Lietuviai vienok 
/eiija klausyti vokiškų i davikiškų kukžde- 
•iinų [Mat nuodinga gyvatė vis mėgina už- 
iiuodinti žmonių nuomonę, buk lietuvių eikalavimai neprigulmybes—tai esą vo- 
dečių d. rbas. V e r t.], negu sekti paskui sveiką protą savo locnomis rankomis sau 
kapą kasa. Gal but įsitikins, kad lenkai 
;erai jiems velija [Jie jau yra apie tą ge- 

rumą senai įsitikinę. Vert.], bet turbut tiktai tada, kada jau bir pervelu. O vienok 
lietuvių interesuose jau yra tas, kad turbut 
vra geresne autonomiška Lietuva. susivie- 
nijime su Lenkija, negu tautine pražūtis :s bolševikisko.:-riu-iskoi- rankos." [O len-i k ii interesuose privalo but neatk'artoti to- 
kių kvailų baiki? po tūkstantį kartų. V e r t] —Iš DzienrJk Zwi$zkowy, ChicagO į Balandžio 16 d. 1919 m. * 

Velykes be Turky. 
Po (>74 metu šiuosmet j)ir 

nu sykiu Jcruzulimc ir vist .j 
i Palestinoj Ims apvaikščiojo 
į mos \ elykos bc turku, kurie 
ūoį karėj nustojo ''Šventos 7x\ 
iiiės." Niekur kitur j^al \ ely 
;cs nebus šiuosniet todcM links- 

nesnės, kaip Palestinoje. 
Kaip žinome, F u ropos kril>, 

čionys keletą sykių buvo mė^i- 
įe atimti Jeruzolima ir Pale- 

* 

stiną nuo turkų. Tuo tikslu 
imvo surengta keletas taip va 

iinamų Krumis karių. Me- 
tas tų karių vadas, Godfrife 

įįiouillonietis, paėmė Jeruzolim., 
r 10'>0 metais ap.;ivainika\ » 

Jeruzolimos karalium. Jis ne^ 
ilu;ni išsilaikė. Turkai vėl bu- 
vo Jeruzolima užėmę. Vėliaus 
Fridrikas Antras 122() m. vėi 
užėmė Jeruzolima ir apsivaini- 

vo jo karalium. Tas vienok 

<iip^i nebuvo ili^am. Turkai 
vėl išvarė krikščionis iš Jcni- 
zolimo ir nuo to laiko per iš- 
tisus 674 metus valdė Palest-- 
K[ be pertraukos nei iki perei- 
ti metų. kada talkininkų armi 

i;i, o vadovystė an^lų genero- 
lo Alleuby, sumušė turkus ir p i 

'iuosavo taip vadinama Šven- 
tąją Žemę—šiuo sykiu, tikėki 
nes, jau ant visados. 

Palestinos Istorija. 
I " 

Palestina buvo Romos im- 
perijos dalimi ir 305 metais ta 

! po priskirta prie Rytų imperi 
I jos. Nuo to laiko prasidėjo k e- 

;ioiies j Šventąją Žemo k visi 
•alių. Imperatorius Konstan 
.inas paskelbi" krikščionybę ka 
po valstybės tikyba. 

įJaugelis gražių bažnyčių t: 
po nuo to laiko Jeruzolime pa- 
statyta, o imperatorius Justin 
anas pastatė garsiuosius Auk 

so vartus ir dalj didžios bažny- 
*:i) s, žinomos vėliaus kaipo E 
Aksa mabometorių bažnyčia. 

Pradžioje 7-to šimtmeeū 
C'liozres 11• l'ersijos karalius 
asižymėjo didžiu krikščionir 

oerseki 'jimu, ypatingai dabar- 
'inės Armėnijos žemėse. Jis 
užėmė taipgi Jeruzolimą ir til 
o29-tuoSe metuose imperato- 
rius Hcraklius miestą nuo per 
-;ų atmušė. Vienok* neilgam 
^37- tais melais didis turkų va 

!as kalifas Omaras, užgriebi 
jeruzolimą ir pristatė čia dau- 
gelį mahemetoniškų maldna 
mių; ypatingos donios yra ver- 

ias didis Omaro maldnamis, 
kuris užsiliko iki šių dienų i: 
kuris yra pastatytas ant tos 

vietos, kur anais laikais stove- 
i. ... 

jo ^aiioniono maldnamis. 

Daugiaus negu per 400 me- 

tų po to mahometonai viešpats 
vo Jeruzolime, pakol neprasi 
dėjo garsios kryžiaus karės. 
G dfridas I>ouillonietis, vadas 
\ ienos tų karių atmušė Jeru 
zolimą 1099 metais. Bet, kaip 
minėta krikščionis negalėjo iš- 
silaikyti, nes' jie visados kovo- 
davo tarp savęs ir todėl Sala 
dinas, galindas mahometonu 
vadas, vėl užkariavo kaip Jc- 
ruz. ;liina, taip ir visą Palestini} 
: 187 metais. Kiek vėliaus krik 
iionjs ]>o vado\ vste Fridrike 

II dar sykį atmušė Jeruzolimą 
nuo Mahometonų, bet krikščio 
iiims besikivirčijant tarp savęs 

i mahometonams nesunku buvo 
įjuos vėl išvyti ir nuo 1244 me 

tu turkai galutinai, net iki šiol 
laiko, buvo Šventąją Žemę pa 
siveržę. 

i 'ereita gruodį mėnesį anglu 
kariumenė užėmė Jeruzolimą 
0 paskiaus ir visą Jeruzolimą ir 
dabar jau nėra abejonės, kad 
šios vietos vargiai kadanors 
pateks atgal turkams, kurių g-i 
lybe tapo galutinai sutruškinta. 

Krikščionims yra labai svar 

1 bu palaikyti Jeruzolimą savo 

rankose, nes ėia ra ulasi kriks 
čionijos lopšys ir vioos šventos 
vietos' lygiai visų krikščionių 
gerbiamos. Visos kelionės į 
Šventąją Žemę, visos šventos 
vietos, surištos su Kristaus gy- 
venimu, buvo iki šiolei maho- 
metonų kontrolėje.) Po arti 
700 metų "ios yra pirmos Ve- 
lykos, kurios yra apvaikščioja- 
mos Jeruzolimoj be turkų glo- 
bos. 

Apie Naprapatiją. 
Pats vardas A'aprapaiija 

(anglų kalboje rašoma Nepra- 
pathy) Lietuvių kalboje yra 
dar naujas. Dešimts metų 
atgal ji išvedė į žmones Dr. 
Okley Smith, įkūrėjas po tuo 

.'vardu tam tikro moksliško ty- 
rinėjimu. Tas vardas yra su- 

dėtas iš dviejų žodžių: Čekiš- 
ko—Xepravit, kas lietuviško- 

į je kalboje reiškia atitaisyti ir 
grekiško žodžio pathos—liga 

iDaiktan sudėjus bus: atitaisy- 
ti, arba išgydyti liga. 

j Budas, kokiu Naprapatij i 
Igydo ligas, yra skirtingas nuo 

j kitų būdų, kokiais yra gydomi 
į žmones, arba juos gydyti mė- 

gina. Patyrimas-gi leidžia pa- 
sakyt. kad sis būdas yra geras. 
Ši gadynė yra tyrinėjimo ir pa- 
žangus gadynė. Pasilikti vis 
tose pačiose vėžėse butų prie 
šinga šių dienų bėgiui. 

J )r. Smiih manė, kad buvo ni 

klydimu senesniuose buduose 
jis manė, kad tikra pamatini 
priežastis dar nebuvo užtikta 
! r •pasekmė jo studijavimo, 111 i v 

iijimo, sanrišyje su tyrinėjinn 
laboratorijoje, ji privedė pru 
persitikrinimo, jog tikroji vie- 
ta' kur daugumoje atsitikimu 

liga slepiasi, yra suveržtas nu 

garkaulis, ką padaro susirukš- 

Įėjusios nugarkaulio kaulus vu 

Inijaneios gjslos. Šitos gjslos 
Į susidarą \> daugybės gįslučių 
'audimo. Todėl Naprapatija ir 

| remiasi ant gįslučių audinio li- 

gos. Tokis minėtų audimų su 

! sirukšlėjimas daugiausiai pa 
eina nuo susitrenkimų, užsiga 

| vinių, nikstelėjinių, stokos mai 
sto, o kartais ir nuo kraujuie 
susirinkusių nuodų. Ir bile at- 

sitikime pasekmė esti tokia, 
kad užgautas vietas pereinanti 
dirksniai yra trukdomi, o pa- 

starieji gale savo kelionės ap 
re išk i a nesm agu m ą—1 igą. 

Aaprapatijos gydymo ypa- 
tybė yro toji, kad esti išlygina- 
ma, ištiesiama susirukšlėjusios 
sutrumpėjusios gįslos per rau 

kus spaudimą, o tuom paliuo- 
suojama paliesti dirksniai, pra- 
šalinant jų kenksmingą veiki- 

mą įvairiose kuno dalyse. 
Dirksniai atlieka svarbų žmu 

gaus kuno budavonėje darbą. 
Kuomet dirksniai esti geroje 
tvarkoje, žmogus gėrisi s vc'.- 
kata. 

/ra L. Hanford. D. N.. 

Xaprapatiios kolegijos 
Registratorius, Chicago, II! 

Koks Yra Didžiausias Išradimas. 
Jeigu jus kas paklaustų, 

koks yra didžiausis išradi- 
mas pasaulyje, kuris suteikė 
žmonėms daugiausiai nau- 

dos, ką jųs atsakytut? 
Išradimų yra tūkstančiai, i 

milijonai. Kuris iš jų jums | 
išrodo didžiausiu ir naudin-j 
gausiu ? 

Jųs pagalvokit apie tai ir 
savo mintyje duokit į ta1' at-! 
sakymą. Arba užduokite ši 
tą klausimą savo šeimynoje, 
savo draugams, ar pažįsta- 
miems. Pažiūrėkit, ką jie 
į tai atsakys. 

Iš šimto atsakymų Vargiai 
atrasite bent keletą, kurie 
teisingai į tai atsakytų, 

t 
# ♦ 

Vienas pasakys, kad gari- 
nė mašina ir geležinkeliai, 
apjuosusie visą žemės ka- 
muolį, yra didžiausis išradi-1 
mas, nes jie panaikino tolu- 
mą, suartino miestus ir šalis 
i: susinešimus tarp žmonių, 
padarė 'engvais ir patogiais. 
Ištikro, tai didelis išradi- 
mas, bet jis toli gražu nėra 
didžiausis. 

Kitas gal jums tars, kad 
telegrafas, gramofonas, au- 

tomobilius, elektriką—viens 
iš jų yra didžiausis išradi- 
mas. Jųs galite jar.i pasa- 

| kyti, kad jis klysta. 
| Trečias paminės jums nau 

įjausius išradimus, kaip ve: 

orlaivį, kuris iš žmogaus pa- 
darė paukštį, arba bevieli- 
nį (be dratų) telegrafą, ar- 

ba bevielinį telefoną, su ku- 
rių pagelba žmogus savo 

silpnu balsu šiądien gali su- 

sikalbėt! tiesiog iš Amerikos 
su Europa, arba nuo orlai- 
vio debesiuose su žmogum 
gilioje mainoje, po žeme. 
Ištikro, ar ne stebuklingi yra 
šitie išradimai?. O kas gi 
gal buti didesnio už stebuk- 
lą? Bet jųs galite tvirtai 
pasakyti, kad nei vienas iš 
šitų išradimų nėra didžiau- 
sis ir žmonijai daugiausiai 
naudos padaręs. 

& * 

1 "Kas-gi tas didžiausis iš- 
; radimas yra?"—nekantriai 
: pasiklausite. Nesikarščiuo- 
kit! Jeigu jųs gerai, aty- 

i džiai pasvarstytut, jųs čia 
i pat duotut teisingą atsaky- 
'mą. Nes tas išradimas yra 
senas išradimas ir jųs jį ge- 
rai pažįstate. 

Be šito išradimo męs šią- 
dien neturėtum nei vieno iš 
tik-ką paminėtų išradimų. 
Be šito išradimo šiądien pa- 
saulis butų vargiai išiugęs 
iš viduramžnio barbarizmo 
laikų. 

— Po šimts plynių, tai 
greičiau gi sakyk, kas jis! 
1—sušuksi, kantrybės nusto- 
jęs. • 

Well, kaip ten nebu;ų, 
žmogus yra n, *7atnas sutvė- 
rimas: jis tankiausiai nema- 
to daiktų, kurie yra čia pat 
po jo akimis, nors jis įžiūri 
žvaigždes už milijonų-mili- 
jonų mylių dangaus dauso- 
se. 

Didžiausis pasaulio išra- 
dimas yra čia-pat po jus aki 
mis. Jus šioje valandoje 
į jį žiūrite. Jis yra dvejo- 
pas: 

Raidžių arba aliabetos iš- 
radimas ir spaudos išradi- 
raas yra didžiausis pasaulio 
išradimas, kurio iki šiolei 
dar jokis kitas išradimas 
nepervi*sijo. 

Jeigu truputį pagalvosite, 
tai lengvai suprasite kodėl. 
Jųs žinote, kaip yra sunku 
turtingu likti, jeigu jųs pats 
neturite cei to prie dusios. 
Ir jųs suprantate, kaip yva 

lengva tam, kuriam tėvai pa 
ii ko gražų kapitalą tolimes- 
nio gyvenimo pagerinimui. 

Tas pats yra su žmonija. 
Jeigu kiekviena gentkartė 
turėtų pradėti pati sau, žino 
nija nebūtų toli nuvažiavus. 
Šiądieninė civilizacija ir pro 
gresa« yra palaikai, kuriuos 
mums paliko žmonių gent- 
kartės per tukstančius ir 
tukstančius metų. Męs šią- 
dien naudojamės, arba ga- 
liue naudotis tuomi, ką mi- 
lijonai protų pagamino. Ne 
daro skirtumo, ar tas protas 
buvo Europoje, Amerikoje, 
Australijoje, ar Afrikoj; ne 

daro skirtumo, ar jis buvo 
vakar, ar šimtus metų atgal 
—męs jo darbu šiądien nau- 

dojamės. 
Eet mes negalėtume nau- 

dotis visu tuo protišku tur- 
tu, kuris susikrovė visam pa 
šaulyje per amžius laiko, jei 
gu męs šiądien neturėtum 
alfabeto ir spaudos išradi- 
mo—nes visa tai butų pa- 
miršta, nebūtų užlaikyta. 

Kuomet pats skaitai—na, 
sakysim, kad ir šiądisninį 
"Lietuvos" dienraščio nume 

rį—beveik visas pasaulis sto 
vi prieš tavo akis: ten ne- 

esi, to nematai, o vienok ži- 
nai, kas ten darosi. Žinai, 
ką tavo broliai lietuviai po 
visą Ameriką daro; žinai, 
ką tavo broliai Lietuvoj vei- 
kia; žinai, kas darėsi tūk- 
stančiai metų atgal ir kas 
darosi šiądien; žinai visus 
svarbiausius atsitikimus, ne- 
žiūrint to, ar jie butų tavo 
mieste, ar už tūkstančių 
mylių, kur nors atokiausiam 
pasaulio kampelyj. Ir tas 
viskas tau atsieina cik du 
centu. 

U to viso nebūtų, to viso 
nežinotum, to viso neturė- 
tum, jeigu nebūtų buvę iš- 
rasta raidžių ir spaudos. 

Taigi ar nepuikus tai iš- 
radimas? 

* * 

Jis yra didžiausis išradi- 
mas todėl, kad jis daugiau- 
siai naudos, ži. onėms pada- 
rė, daro dabar ir padarys 
ateityje, žmogaus, tautos, 
viso pasaulio gerbūvis tie- 
siog priklauso nuo to, kaip 
kur yra išsiplatinusi spauda. 

Jus negirdėjot apie gero- 
vę hotentotų, zulusų, ar ki- 
tokių pusiaulaukinių žmo- 
nių, kurie šiądien yra toki 
pat, kaip jų pratėviai buvo 
tukstančius metų atgal. Jie 
nedaug kuom skiriasi nuo 

tų žvėirų, kurie miškuose ir 
raistuose aplink juos gyve- 
na. O jų pra-pra-pratėviai 
ir musų pra-pra-pratėviai bu 
vo lyggųs portu ir turėjo iy- 
gias progas gyvenime. Skir- 
tumas tarp jų ir musų pasi- 
darė todėl, kad kiekvienas 
jų pradeda gyvenimo kelio- 
nę ten pat, kur jo tėvai pra- 
dėjo; gi męs pradedame to- 
liaus—nuo tos vietos, kur 
musų tėvai užbaigė. Jie min 
džioja ant vietos, męs eina- 
me vis toliaus. Jie gyvena 
ir naudojasi tik savo protu, 
męs naudojamės tuo, ką pa- 
liko mums milijonai protų 
per tukstančius metų. 

To nebūtų, jeigu spaudos 
nebūtų. 

(Toliaus Bus) 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
\VATURBURY' C()\'\*. 

Čia tautininkai ir katalikai | 
suiarkiai darbuojasi rinkiniui ; 
parašų po peticija už Lietuvos; 

nepriklausomybę. Buvo ma- ; 

nyta, kad nesiras nei vieno lie- 

tuvio, kuris nepasirašytų po 
tuo brangiu nuisų tėvynei.n 
inentu. Uet pasirodė kitaip. 
Rinkinių dienoje geri tėvynai 
mai ėmėsi už darlx>: ėjo per 
stubas, krautuves dirbtuves— 

ėjo visur kur tik randasi žmo- 

nių. Svetin taučiai pasiro<1." 
gana prielankus; ypatingai sa- 

vo prielankumu atsižymėjo 
amerikonai,—nei vienas jų ne į 
atsisakė pasirašyti po peticija 
P>et su nektiriais lietuviais i^"' 

jo visai kitaip; buvo tokių lie- 

tuvių, kurie netik kad patįs iv 

si rašė, bet dar skleidė vi-oki s 

neteisybes, kad kitus sulaikyt i 
nuo pasirašymo. Tokiais v 

teisybių skleidėjais, tai hu- 

musų bolševikai. Jie įkalbini, 
jo ž:n»nėnis, kad peticijos esatį 

čios pagamintos pavergimui 
Lietuvos, kad pasirašiusiems 
po jomis, busenčios prisiųsto:, 
kokios tai bylos ant kelių de 

šin;čių doliarių; pagalios ėmė 

net įžeidinėti žodžiais dirbtu 
včse parašų rinkėjus, už k n tū- 

las jų tapo prašalintas užveiz- 
dos iŠ darbo. 

Tai^i pasirodo, kad bolševi- 
kams visai ncapeina Lietuvos 
gerovė, nes jie stengiasi truk- 
dyti darbą už tėvynes laisvę 

Bet bolševiku pastangos eit a 

vėjais. O męs savo darbą va 

rome pirmyn. Štai balandži > 

13 d. Eden svet. buvo sureng- 
tos prakalbos, kuriose kalbėjo: 

Nauga'tock Conn. teisėjas j. 
Mc Daugh, advokatas Finu, !. 
Strimaitis ir L. Šimutis, — 

"Garso" redaktorius. Pirv 

prasidėsiant kalboms, vietinis 

parapijos choras sudainavo 
Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Paskui oratoriai pradėjo savo 

kalbas. Pirmas kalbėjo teis"4 
jas }. Mc Daugh. Jo kalba 
buvo gana Įspūdinga; jis nu 

rodė, kaip lietuviai buvo perse- 

kiojami caro vaklži ;s, kaip IA 
tuva tapo nutcriota karės laikv 
ir kaip dabar lietuviai sukjlo 
prieš savo pavergėjus; paga- 
liaus ragino rašytis po p'./ci 
ia. Antras kalbėjo advokatas 
Finn. Jis trumpai apibudino 
'Lietuvos praeitį, pradėdama 
nuo Gedimino laiku ir paragi 
nęs klausytojus rašytis po pe- 
ticija, linkėjo, kad Lietuvos tri 
spalvė vėleva plevesuotų tarpe 
kitų tautu vėlevtj. Trečiu kal- 

bėtoju buvo L. Šimutis. Jis 
kalbėjo gana gerai, pabrė/.da 
mas, jog lietuviai iki Šiol mažri: 

k«'į tegalėjo nuveikti delei par 
tijinės kovos. Ketvirtas lai!:;' 

prakalbą J. Strimaitis. Jo kai 
ba buvo Įspūdinga. Baigdama 
kalbėti išreiškė vilt] sulaukt; 
laisva Lietuva ir ragino klau- 

i, C. » 

sytojus organizuoti kariuome 
nę apginitnui mušu šalies nuo 

priešų. 
K. G ir kalni skis. 

ttROuKLYNi, :\T. V. 

"Aido" choras (Socialistiš- 
kas) statė scenoje penkių veik 

smij dramq, 12 d. balandžio, 
McCaddin svetainėje. Persi a 

tymas gana gerai pavyko, žmc 

nių buvo pilnutėlė svetaine 
Buvo garsinta, kad lošimas pra 
sides v. vakare, vien >k prasi 
dėjo 25 minutos iki 9 v. Reikia 

pažymėti, kad socialistiška pub 
lika dar nemoka ramiai užsi 

laikyti laike perstatymo, juo 

labiausiai, pigiose sėdynėse. 
l«»ki žodį jai patinkama 

nu<> scenos, tai ploja rankomis 
v'sai ne vief: >jc, arba kur tra- 

giškos vietos, verksmas, di- 
džiausi dvasinė kova, tai, nc- 

kurie i-. publikos juokus kre- 
čia. catoja. 

Aukas rinko, Garsino ka i 
dcl nukentėjusių nuo karės, iš- 
gelbėjimui is kalėjimu. V/. au 
kas dalino, lapeli su revoliu.'i 
joniškomis dainelėmis: inter- 
nacionalas ir kitos. Taipgi- 
tarpakr.iuose buvo pardavinė- 
jama sociali-tiška literatūra. 

Su parašu rinkimu Brookly- 
ne kaip matyt nesparčiai eina 
Daugelis užsikrėtė nuo laisvic- 
č ų visokiais paskalais tam ne- 

pasitiki. 
V. J. N. 

BELO IT, \VTS. 
\ ietos lietuviai matydame 

laikraščiuose, jog kitose kolio- 
nijo.se lietuviai subruzdo au- 

kauti pinigus clelci pagalbos 
nukentėjusiai musų brangiai 
tėvynei-Lietuvai, ypač kad su- 

šelpt musų brolius, seseris, tė- 
vus ir gentis mirštančius nu 

bado. Taigi ir mes, Belvitie- 
čiai, atjauzdami jų vargus ir 
kančias, nutrėnr prisidėt prie 
t<> !alxlaringo ir prakilnaus da«*- 
bo. Ačiū pasidarbavimui Jur- 
gio Xakr« šio, Kaspero-Janu- 
li.), J. Križanauskio, B. Liub 
kevičia'us, P. Petrausko ir B. 
Pankausko 6 dienoj balandžic 

tapo visi vietos lietuviai para- 
ginti idant susirinktų koskait- 

lingiausiai į nuramdytą sve- 

tainę. Susirinko nemažas bū- 
relis. Bet daugumas musų bro 

!ių ir sesučių nepanorėjo ateit 
ant to, taip svarbaus susirin- 
kimo. Vedėju susirinkimo ta- 

• P-e.8 St. Šimkus 
tuoj po Velykų pradės lankyit kai-kurias lietuvių ko- 
lioni jas su koncertais ir paskaitomis apie dailą. Drau- 
ge su juomi važiuoja p-le Mariona Rakauskaitė, kai- 
kur ir p. P. Stogis. 

Koncertų programas labai turiningas; daugiausiai 
tai vis naujieji, dar niekur nedainuoti p. St. Šimkaus 
veikalai. 

Lietuvių kolionijose jaučiasi didelis užsiineteresa- 
vimas teis koncertais; sutverti tam tyčia koncertų ren- 

gimo komitetai; vietiniai chorai sparčiai rengiasi artis- 
tams talkon. 

Pitt^burgan ir Clevelandan p-as St. Šimkr" važiuos 
sąvaite anksčiau ir lavins vietinius chorus, rengs prie 
,'?.vo koncerto; kai-kuriai?; patsai koncerte ir diriguos. 

Koncertų eilė šiaip nustatyta: 
Rockford. 111 27 J. bol. ?. v o. p. 
De Kalb. IU 3 d. gegužio 7. v. 

Kmosha, Wis 4 d. geguž. 2 v. p. p. 
Racit n. Wis 4 d. geguž. 8 v. v. 

Pittsburgh, Pa. ir apie- 
lir.kėje .... nuu o iki li J. gegužio. 

Dayton. Oliio 15 d. geguž. 
Clinton, Ind 16 d. geguž. 
Detroit, Mich 17 d. geg. 8 v. vak. 
Grand Rapids, Mich 18 d. &cguž. 
Clevelar.d, Ohio 1 d. birželio 
£o. Omaha, Nebr 10 d. birželio 
Waukegan, 111 22 d. birželio 

}x> išrinktas1 Jurgis Nakrošis. 
Jis papasakojo apie skurdą ir 
a>aras nuisit broliu anapus van 

denyno ir apie reikalingumą '.r 

priedermę mums juos dabar 

šelpti. Kada prasidėjo rinki- 
mas aukų, tai daugumas iš su- 

sirinkusiųjų tuoj apleido sve- 

tainę. Bet likusieji smuikavo 
su virš 200 dol. Yiršminėti tau 

tiečiai nenusiminė, kad daugu- 
mas iš vietos lietuviu neatjau 
čia tam labdaringai darbui jie 
nutarė sutvert kuopą šelpimui 
Lietuvos ir išrinko, komitetą, 
kuris pereitu per visas, lietuvių 
apgyventas stubas dėlei parin 
'.imo aukų. Kaip giruCl. ko- 

.nitetui ncpcrblogiausia dabar 

j sekasi. 
Cia yra dvi lietuviškos (Irau 

gystes: Draugystė Šv. Antano 
ir Lietuvių Apšvietos Kliuba*. 
Ii d. balandžio kliubiečių bti\'o 
mėnesinis susirinkimas. Jie nu 

tarė paaukaut iŠ Klinbo kasos 
150 dolarių Tėvynės labui 
Švento Antano Draugystės su- 

sirinkimas atsibus pirmam nc- 

dėldieyj po Velykų. Manome, 
kad ir antaniečiai nepamirš sn 

vo brolių Lietuvoje. Taigi tu 

riin vilt], kad surinksim pusė- 
finai aukų. Tik męs gerai ne- 

žinom į kokį fondą potam pa- 

siųst tuos pinigus. (Geriausiai 
L. Neprig. Fondą — Red.) 
Mes nenorim, kad tie skaitv- 

kėliai, taip sunkiai uždirbti- pa- 

pultu i rankas tokiam Gabriui 
ar kunigui Olševskiui ir tam 

panašiai. Kad tie mūsų pini 
geliai nebūtų panaudoti ant žu- 

dymo įrakui, atkreiptų prieš 
darbininkus. Todėlei ir krei- 

piamės j "Lietuvos" Redakciją 
idant ji malonėtų patart, kur 

mūsų aukas reik siųst!. Ma- 
lonėkite šj raštelį patalpint į 
gerbiamą "Lietuva." nes męs v- c 

ją skaitome. 
J ilimas Stankevičius. 

i 

\YORCESTER, MASS. 

Koiiip. Miko 1'ctrausko Kou 
certas ir Klebono negražus pa- 

mokslas. 

Sekmadienyje Balandžio 6 
d. Konip. Mikas Petrauskas da 
vė puiku koncertą didelėj kon 
certinėje svetainėje Mecbauic's 

1 lall. Programas buvo gan 
turtingas ir įdomus, kurio viso 
neminėsiu, nes perdaug Vieto.. 
užimtų. * Minėtas programa 
susidėjo iš paties M. Petrau- 
sko veikalų-kompoziciju, o taip 
gi buvo pamargintas keliais 
operatiskais Šmoteliais, kaip 
tai: Iš operos Eugenij Oncgiv. 
—"Kitda, kuda vy udalylis." 
iš opr." Faust" "Even bra- 
vest" is opr. "Pagliacei" "Kc- 
citai" ir iš opr. Jocelvn "Oli! nc 

'eveille ])as", o taipgi iš lietu- 
viškos operos, "Eglė žalčiu kr- 
ralienė." Apart Komp Miko 
Petrausko dar dalyvavo seka- 
mos ypatos: gabi dainininkė iš 
MontelUv Mass. p-lė Y. Putvin 
skaitė, soprano, Juozas Ziuro 
na s iŠ La\vrence. Mass.—tvir- 
tas baritonas ir žvmus ameri- 
konas artistas iš Bostono Cari 
Wcbster,solo ir Carl Lamsoii 
-])ianistas. Visi artistai, savo 

roles atliko puikiausiai ir delnu 

plojimui nebuvo pabaigos' ypač 
buvo plojama Mikui Petraus- 
kui pasirodžius ant estrados. 

Mėgėjai dainų ir muzikos, 
džiaugėsi gavę proga išgirsti 
tokj nepaprastą koncertą. 

I skalno laukta skaitlingo 
žmonių atsilankymo. Bet vis- 
gi apsirikta. Atsilankė tiktai 
parinktosios publikos dalis— 

publika, kuri interesuojasi dai- 
lei. Gi likusioji dalis, kuri pa 
ti negalėdama nuspręsti, ką 
veikti, kur eiti, ką remti, vien 
tik klausydamas tėvelio sa- 

vo, kuris taipgi labai siaubai 
mato dalykus,—nedrįso ateiti 
i tokj puikų koncertą. Tokiu 
vadovu buvo vietinis klebonas 
kun. Jakaitis. Jis bažnyčioje 
per pamokslą prikalbino, žino 
nes neiti ant "bedievišku" v 

karu ir grasindamas pragari 
vos sakyklą nesudaužė kumš- 
čia. Vadinasi puikiai pasielgė. 
Ar ne? Vietoj raginti žmones 

prie dailės vakarų, vietoj juos 
šviesti, jiems durnus akysna 

pučia. Visgi įdomu žinoti 
ar gi Kun. Jakaitis ne 

žino, kad dailė yra beparty- 
viška ir visų gerbiama ir 
mylima, ar taip sau tyčia ne- 

tiesa pasakoja. Jeigu nesu- 

pranta, tai ką jau bepadaryki, 
bet jeigu supranta o tik veid- 
mairiauja, tai visai nekunigiš- 
kai elgiasi. 

Kadangi Aušrelė "dramos ir 
dailės Draugija remianti Įvai- 
rius dailės veikarus- nemažai 

prigelbėjo ir Mikui Petraus- 
kui surengti koncertą, tai ir j ;i 
kliuvo nuo kun. Jakaičio Kuni- 
gas per pamokslą ją nupiepė 
kaipo kenksmingą jauninu,i 
draugiją ir liepė parapijonams 
ją baikotuoti. Gal silpnos sa- 

lios žmonės ir patikės kun. Ja- 
kaičiui, bet rimtesnieji tik pa- 
sijuoks is 10 111 prasimanimu. 
nes juk visi žino, kad menama 

draugija neturi jokiu partvvis 
kų tikslų, o darbuojasi vien 
dailės srvtyje. Kad tikrai taip 
yra, tai tas matosi ir iš "Auš- 
relės" įstatu, kuriuose vra pa- 
sakyta: kad ta draugija poli- 
tikos klausimais neprivalo už- 

siimti, kad jai gali priklausy- 
ti įvairių pažiiirv. asmei.į^, kad 
ios nariai gali prigulėti viso- 
kioms draugijoms ir kad na- 

riai neturi tiesos užsimetinėb' 
vieni antriems delei pažvalgu 
skirtumo. 

Kadangi "Aušrelės" tikslas 

yra prakilnus ir jos įstatai iv.ii 
rių pažval^ti žmonėms yni pa 
togus, tai jos narių skaiMius 
sparčiai auga. O kunigą:; Ja 
įkaitis, matomai tam užvyzdžia 
todėl ir bando jai užkenkti. I »eei 
veltui jo pastangos; t;« draugi 
ja jau Įgijo plčios visuomenė^ 
užuojautą. Ir kaipgi įi neįgis 
kad yra nuveikus ir toliaus vei- 
kia visuomenei naudingus dar 
bus, i.š kurių galima pažymėti 
sekamus: 1) Pereitą žiemą tu 

rėjo įsteigus vakarine mokv- 

klą, kurioje mokinasi nema- 

žas skaitlius jaunimo lietuviš- 
kos rašybos; 2) Rengiasi prl? 
perstatymo greitu laiku "Fau- 
sto" ir "Birutė;" 3) turi pui- 
kiai išlavintą chorą, kurį v." 

dovani a klikas Petrauskas ir 

t. t. 

Taigi nekalbant ap'e kitus 

draugijos prakilnius kiekius, 
jau ir iš viršminėtu nurodymu 
aišku, kad kun. Jakaiti.", sten- 

giasi jai užkenkti visai bere 
kalo ir kad j<» tns pastangos no 

daro jar.i garbės. 
Kaukė. 

TELEPHoNE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

Re?. Phoiif Drover 7781 

LIETUVIŠKA APTIEK* 
F. A. JUOZAPAITIS, R. Pll. 

Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Ralsted Street 
Kampas 36tos Gatves 

CHICAGO 

Tel VAROS 1532 

DR. J. KOLOS 
LIETi.'VIS GVūYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias, užsist-nėjusius 
ir paslaptingas vyrų ligos 

| 3259 Su. Halsted St., Chicago, III. 

KARE JAU PASIBAIGĖ. 
Ar nori matyti kaip dideli mūšiai 

ėjo Francuzijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Galicijoje, Turkijoje, Balkanuose, Gre- 
kijoe ir Serbijoje? Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai kariavo ore? Ar nori ma- 

tyti kaip povandeniniai laiveliai (sub- 
marinos) kariavo po vandeniu? Viską 
gali matyti savo nmuose, už labai že- 

mų prekę. Męs gavome labai daug ka- 
rės pa\eikslų dėl stereskopų. 

žiūrėdami ant tų paveikslų per ste- 
reskopų, jųs įsivaizdinate sau, kad jųs> 
esate ant tikro mūšio lauko, matote 
tą viskų savo akimis. Stereskopas. ku- 

rį jųs matote žemiau, kainuoja vienų 
doliarj. 

No. 1. 2C3 vJsokių kares paveikslų $3.00 
Męs turine taip pat ir kitokių ste- 

reskopų karės paveikslų, kuriu šeri- 

jų surašus męs paduodame žemiau. 
Kiekvienoj serijoj yra 25 paveikslai. 
Kaina viei.js serijos 35c. Rašydami 
paminėkite tiktai serijos numprj, o męs 
žinosime, kuriuos siųsti. 
No. Vardai Serijų Kaina 
101 Amerikos Istoriškos vietos 35 
102 Apsilankymas Washingtonan 35 
103 Niagaros vandenpuolls 35 
104 Kelionė per Dixie žemę 35 
10" Kelionė j Vakarus 3b 
10G Kelionė j Pacifiko pakraštį 35 
107 Kelionė per Araer. didmiesčius 35 
108 Kelionė j Philiphuis 3b 
10D Gyvenimas Kristaus 35 
110 Kelionė } Palestinu, šv. žemę 35 
111 Kelionė j Kynijų ir Japoniją 35 
112 Aplankymas Romos ir Venecijos 35 
113 Kelionė per Italijų ir Sveicarijų 35 
114 Kelionė per Anglijni ir Franciją 3ū 
115 Kelionė per Norvegiją, i,- švedijų 3; 
116 Dyvai Senojo Pasaulio 35 
117 Vestuvių Varpai (Juokinga) 3.r 
118 Gyvulių paveikslai (juokinga) 3b 
119 Vaikai bus vaikais (juokinga) 35 
120 Kelionė autom, per New York 35 
121 Kelionė skersai Panamos kanalų 35 
122 Mergaitės bus mergaitėms 

(labai juokinga) 35 
Nesiųskite mums visų pinigų. Siųs- 

kite tik 25 cenfūs suiabru arba štampo- 
mis, o likusius damokėsite, kuomet 
laiškanešis atneš siuntinį į jusų namus. 

Adresas: 

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

PIRMA NEGU KIRKSI, GAUK. MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, LCntu, Rėmų ir Stogams Popievio SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stubu iš vidaus, po $1.40 ui galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3C03-3C39 SO HALSTED STREET CHICACO, ILL, 

Šiądien pranešu gerbiamai visuomenei, įcg aš tu- 
riu giažiaushi ir geriausiai padarytų velykinių pa- 
rėdniu, kaip tai: siutų, pavasarinių overkotų, vai- 
kams siutų, marškinių viršutinių ir apatinių, kak- 
laraiščių (nėktaizų). Skrybėlių ir kepurių di- 
džiausia pasirinkime Lekiu tik kas nori, prekės 
yra žemesnės, kaip kitur, o tavoras irgi geresnis 
negu kitur. Viskas yra kogeriausio darbo ir ko- 
naujausios mados, kaip tai siutai Hart, Schaffner 
& Marx, visi žino, koks yra darbas ir kaina šitų 
gvaraniuotu drabužių* Kas pas mane perka, gra- 
žiai pasirėdo ir pinigus sučėdija. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvo Chicagoje. 
Antanas Martinkus Savininkas 

1922=26 So, HaSsted Street 
Telephone Canal 989 

Priežastis Nervu Ligos 
žmonės serga galvos skaudėji- 

mo ir nervų ligomis, jie ima vi- 
sokiu:-. žinomus vaistus, gauna pi 
tiktai laikir.n pagelbą. Išgydy- 
mui priežastis yra darbas 

Kęmpetentiško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo tar- 
pu jųs negalite nit kuomet žinoti, 
kad jusų akįs yra dlpnos. Lai- 
ko praeitų 

21 metų Chicagoje 
Aš išgydžiau tukstančius nusi- 

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise. 

Kreivos akys išgydoma 
vienu atsilankymu. 

Per 20 motu buvusi kreivomis 
akimis Sophia Masatus, lietuvė 
morgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei- 
vos akys. 

•Teigu jusu akjs kreivos, nenusi- 
minkite. Aš išgydysiu jus br> vais- 
tu, peilio arba skausmo ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti Jums 
laiškus nuo šhntu išgydytų ligo- 
nių. patvirtinančių mano praktiš- 
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuolati- 
ni gydymų, ir suteiksiu jusų a- 
kinis sveiką regėjimą Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtimas ausies 
nuo įvairiu priežasčių gydoma pa- 
sekmingai. 

Kam kentėt nuo nosies 
ligų ir kataro. 

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 priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jur,ų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio "ra- 
gauti šaltį". 

Jeigu aš prašalinsiu jusu 
Tonsiius jus Gerkles ligos 

pasibaigs. 
Yra |3teigtus fakcaa tarp moks- 

linčių, k r. d tonsilai yra priežastis 
gerklės ligų. 

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tor.si- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra- 
f 'linti visiems sergantiems, o ma- 
ž'oms vaikams reikalinga praša. 
ltntl tousilus pirma negu jie su- 
serga. 

Tonsilai yra oriežasčia 
visu gerklės ligų. 

Jei jųsŲ tonsilai kuomet nors 
jusŲ buvo užsidegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie įtraukia perij !r ga 
dina pamažu jusŲ gerkle iki ant 
galo neapsiroiškia nuolatinė gerk 
lės liga ir liūdnos pasekmės. 

Aš prašalinu tonsilus fce 
skausmo 

Be chloroformo—be krau- 
jo—be ligonbučio. 

Savo 21 metiĮ praktikos gydy- 
me gerklės ligų, aš jgijau speci- 
alę mokslišką motodij. nežinomu 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jusŲ tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra- 
ujo. be siuntinio jus } HgonbutĮ 
Mano metodos yra visai ne kenks» 
mingos. ir j minutę aš apsidirbu, 
justi gerklės ligos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsilanko dau- 
giau ir daugiau žmc Uj, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurio 
tikrai prabmlo, kad tonrilai yru 
jien^s nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės. 

Mano mokestis yra 
nebrangios 

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienu gerai ir sąžiningai. Ma- 
no atlyginimas už prašalinimą ju- 
sų. tonsilų bus mažesnis negu ju- 
su daktaro sąskaita už Jūsų gy- 
dymų.. Todčl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jųs sergalo ka- 
klu dabar arba kada pirmiau, jr.3 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojau kol pasekmės n<V 
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum. 

DR. F. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Valandos: 9 iki 7. 
Nedėlioms 10 iki 12 

Vienos durjs J žiemius nuo 
Tho Fair. 
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Kam Apaina T. rl. S, Likimas 
Prieš pereitąjį mūsų drau 

gijos Seimą, T.M. Draugi- 
ja buvo plačiai isbujojusi ir 
jos darbai buvo dideli ir 

pasekmingai atlikti. 

19I6tai?. ir lTtais metais 
visi T. M. D. nariai gavo po 
apštoką skaitlių draugijos 
knygų už sulyginamai ne- 

didelį narystės mokestį. Bet 

po pereitojo Seimo draugi- 
ja lyg ir pradėjo nykti-ma- 
žėti savo skaitliumi narių ir 
aktyviu darbavimosi. Seni 
nariai pradėjo nebemokėti 
mokesčių, kuopos nustojo 
laikiusios savo mėnesinius 
susirinkimus ir abelnai vi- 
sas draugijos judėjimas lyg 
apsistojo. Šiuo laiku kuo- 

pos, apskričiai bei pavieniai 
nariai jau nebejieško budų; 
kuriais butų galima sukelti 

draugijoje geresnį ir ener- 

giškesnį upą ir darbavi- 
mąsi, bet tankiau ir lan- 
kiau tėmyjama neužsiganė- 
dinimai dabartine Centro 
Valdyba, o ypatingai Prezi- 
dentu, ir rugojimai, kad na- 

riai negauna išleistų raštų— 
neleidžiama nauju leidinių. 
Tankiai patėmijama, kodėl; 
dabartinė Centro Valdyba | 
neduoda nariams kas tre- j 
čias mGnuo po naują leidinį. I 

Dėlei visų užmėtinėjimų į 
dabartinei Centro Valdy- 
bai, ypatingai Prezidentui, 
tegul bus man leista duoti 
visiems, kuriems apeina T. 

M. D. gerovė, paaiškinimas. 
Visiems jau žinoma, kad 
už pereitą metą musų Lite- 
ratūros Komitetas nutarė at 

pirkti visus Šerno raštus ir 

juos išleisti taip greitai, kaip 
draugija turės užtektinai 
pinigų. Šernas apsiėmė vi- 
sus savo raštus prirengti į 
spaudą į 2 metu ir užtai 
draugija jam turi atlyginti 
$2,000.00. 

Kaip tik Literatūros ko- 
mitetas su Šernu paderė su- 

tartį, tuojaus Centro Val- 
dyba atsišaukė netik į T. 
M. D. kuopas, bet į visas 
draugijas ir didžiausias lie- 
tuvių organizacijas melž- 
dama, kad visos draugijos 
prigelbėtų T. M. D. išleisti 
visus Šerno raštus kaip grei 
tai galima. Centro Valdy- 
ba atsižvelgdama, kad Lie-į 
tuvoje per visus šiuos karė3; 
metus nebuvo galima nei jo i 
kių knygų išleisti, mate di- 
delį reikalą skubinti Šerno 
raštus išleisti, idant butų ga- 
lima, karei pasibaigus, sių- 
sti Lietuvon daugiausia kny 
gų. Tam tikslui męs pri- 
rengem atsišaukimus į visas 

draugijas, idant sukėlus Šer 
no raštų leidimui užtektinai 
didelį fondą; męs atsikrei- 
pėme į visas T. M. D. kuo- 

pas ir musų veikėjus, idant 
pagelbėtų išplėtoti Šerno 
raštų leidimo idėjft ir, tokiu 
buclu, sukeltų reikalingą ka 

pitalą. V130S draugijos, ku- 
rios aukauja nemažiau $25. 
Šerno raštų leidiniui, gauna 
visus Šerno raštuj kietais 
apdarais, o aukaudami ne- 

mažiau $15.00, gauna visus 
Šerno raštus minkštais po- 
pieros apdarais. Tokia pro- 
pozicija, rodosi, tur";jo turė- 
ti pasekmę tarpe kulturinių 
draugija nes juk Šerno raš- 
tų bus apie 16 ar iTką to- 
mų, tai juk tas bi*s verta 

daugiau negu $15:00. O 
vienok pasekmių susilaukė- 
me ne tokių, kokių męs ti- 
kėjomės. Prie šio darbo 
daugiausiai galėjo prisidi- 
dėti visi T. M. D. nariai pa- 

kalbindami savo kolionijų 
draugijas prie minėtos pro- 
pozicijos. C V. priruošė 

į tam tikrus laiškus, kurie 
buvo išsiuntinėti visoms kuo 

poms, kad jų nariai eidami 
i draugijas galėtų laiškus 

j neštis, kurie draugijai per- 
statytų aiškiai visą dalyką. 
Atskiruose laiškose męs 
kiek sugebėjome, padavėme 
planus kuopoms, kuriais va- 

dovaujanties galėjo pasek- 
mes turėti neblogas. Atski- 
ruose laiškose kuopoms pri- 
siųstuose vardeT.M.D. mel- 
dėme visų T. M. I). narių 
prisidėti prie to darbo. 

Po šito viso sunkaus C. 
V. pasistengimo pasekmės 
buvo sekančios. Chicagos 
22tra kuops per pasidarba- 
vimą Dr. Graičiuno. ir I. 
Papausko surinko iš vieti- 
nių draugijų apie $400.00 
šerno raštų leidimui ir vie- 
na ar kita kuopa pridavė 
dar keletą dešimčių dolia- 
rių, o visi kiti T. M. D. na- 

riai, visos kitos T. M. D. 
kaopos bei triukšmingi ap- 
skričių susivažiavimai į tai 

atidos neatkreipė. Apskri-' 
Mų susivažiavimose jei bu- 
vo kas entuzijastiškai gvil- 
denama, tui kaip pasekmin- 
gai surengus apskričio nau-; 
dai pikninkus ir kad parei- 
kalavus C. V.„ kad visi na- 

riai gautų kas tris mėnesiai; 
po naują leidinį, bet nei 

kaip padidinus Įplaukas. ! 
Augščiau minėti dalykai 

buvo padaryti dar prieš pe- 
reitą seimą. Aš, matyda- 
mas iš to viso blogas pa- 
sekmes, rašydamas pereitam 
seimui tavo raportą (gaila, 
kad jis mūsų organe nebuvo 
patalpintas) išdėsčiau pla- 
čiai apie tą reikalą ir mel- 
džiau seimo delegatų, kad 
jie, jeigu užgirtų Šerno raš- 
tų leidimą, pasvarstytų tą 
reikalą koplačiausiai ir 
stengtųsi surasti budą, kad 
šį taip svarbų reikalą pra- 
dėjus pasekmingiau vykdin- 
ti. Seimo delegatai užgyrė, 
tai tiesa, bet kad pasvarsčius 
ir atradus budus, kad kaip 
nore; butų galima greičiau- j 
;-ia Šerno raštus išleisti, tai; 
nei žodžio. Seimas neturė-į 
damas draugijos ižde pini- 
gų, pasistengi Sekretoriui 

pakelti algą iki penkių šim- 
tų doliarių, juk seimas tu- 

rėjo žinoti, kad Sekreto- 
rius darbo turės visai ma- 

žai, jeigu nėra draugijos iž- 
de pinigų leidimui naujų 
knygų. 

Pereitas Seimas išrinko 
mane ir vėl prezidentu. Aš, 
dasižnojęs apie Seimo nu- 

tarimus, nebenorėjau dau- 
giau buti tame garbingame 
krėsle, nes mano raporte bu 
vo daugelis sugestijų paduo- 
da tolimesniam draugijos plė 
tojimuisi, o ant to Seimas 
visai atydos neatkreipė. To 
dėl aš :r permačiau, kad 
draugija bus priversta eiti į 
apsnūdimą. Tokiu budu, pa 
kol kifi C. V. nariai priver- 
tė mane pasilikti preziden- 
tu, išėjo gerokd laiko, pas- 
kui Seime išrinktas Sekre- 
torius rezignavo ir tuomet 
reikėjo rasti hitą Sekreto- 
rių ir tvarkyti Sekretoriaus 
re kalus, tai ir vėl daug lai- 
ko praslinko. 

O tuom tarpu draugijos 
nariai nedarė visai nieko. 
Šią žiema, tuojaus po Nau- 
jų Metų aš ir vėl pasisten- 
giau atnaujinti su visomis 
kuopomis susinėsimus ir to- 

/ 

dėl atspaudėme į visas kuo- 
ipas atsišaukimus, melsdami 

j visus TMD. narius prie dar- 
bo. Ir vėl pasiuntėm kiek- 
vienai kuopai laiškus, ku- 
riuos butų galima išnešioti 
Į kolionijų draugystes pra- 
šant Šerno raštų leidimui pi 
nigiško prisidėjimo. Ant ši 
to kuopos bei nariai matytis 
visai atydos neatkreipė. Vie 
toje, kad šiek-tiek pasidar- 
bavus, idant butų galima 
draugijos finansus padidin- 
ti, tai aš karts nuo karto 
patėmijau visokius C. V. iš-': 
mėtinėjimus, kad, girdi, C. 
V. neduoda nariams naujų; 
knygų ir visokių kitų pri-j 
dėekų jau galima išgirsti. 

Gerbiami TMD. nariai iri 
visi tie, kuriems liaudies, švie, 
timas rupi! Dalykai dabar, 
stovi taip: Šernui iki šiol1 
jau išmokėta apie $900.00, \ 
nes jam męs iki šiol mokė-! 
jome po $20.00 į sąvaitę. Į 
Dabar iš priežasties nebu-! 
vimo draugijos ižde pinigų' 
esame priversti sustabdyti! 
tolimesnius mokesčius Šer- i 

nui. Šernas neturi nei ska- 
tiko šiame momente ir tam- 
pa tiesiog paliktas "ant gat- 
vės." Senelis, kuris lietu- 
viams tiek daug prirašė nau 

dingų knygų, liekasi užmir- 
štu. O reikia žinoti, kad 
Šeinas jau sukumpręs sene- 

lis ir jau niekur jokios vie- 
tos užimti nebegali. Jis per 
pereitus metus priruošė į; 

spaudą jau apie 10 tomų sa-l 
vo raštų dėl TMD. ir dėl 
to rankraščiu nų' turime 
tiek, kad galėtume nariams 
teikti net kiekvieną mėnesį 
po knygą, jeigu butų už ką 
tas knygas spausti. Bet mu 

sų ižde nera pinigų. 
Kad musų draugijos iž- 

das yra jau tuščias, tai ger-į 
biamieji jųs negalite už tai 
kaltinti C. V., nes juk C. V. į 
negali iŠ savo kišenės tą iž-; 
dą pripildyti, jeigu draugi- 
jos nariai į tai nepaiso. 

Rodosi, TMD. nariai yra; 
suaugę ir kulturingi žmonės 
ir todėl jie turėtų suprasti, 
kad bile kokios draugijos 
gerbūvis priklauso nuo jos 
narių darbštumo. Valdybos 
juk visur renkamos, kad 
tvarkyti draugijos vidujinius 
reikalus, aš bent taip su.pran 
tu, o ne kolektavimui drau- 
gijos iždui pinigų. 

uuoKite U. V. pinigų, o1 

aš užtikrinu, kad gausite už j 
tuos pinigus knygas, bet be! 
pinigų C. V. negali išleisti j 
nei vienos knygos. Dabar j 
norėtus) duoti s^audon tuo-' 
jaus Šerno prirengtą pirmą 
tomą "Mokslas apie žemę 
ir kitus Svietus," bet nėra 
ižde pinigų. 

Aš, iš savo pusės, dariau 
ką galėjau, daugiau nema- 

nau padaryti nieko, jeigu 
man draugijos nariai ne- 

gelbsti. 
Galiu pasakyti dar ir tiek. i 

Negeidžiu tos didelės gar- 
bės, kad buti kuoilgiausiar 
TMD. prezidentu, ir todėl 
esu pasirengęs kiekvienoje 
valandoje pavesti tą garbin- 
gą vietą tam, kuriuo TMD. 
nariai daugiau užsitikės ir 
pagelbės. Norite dabartinę 
C. V. prašalinti, tai rinkite 
naują. Norite, šaukite eks- 
tra Seimą, arba tą atlikite 
per kuopų susirinkimus, bet 
tikrai darykite ką nors, kad 
nenuslopintumėt draugijos. 

Aš susirašinėjau su kuo- 
pomis, rašiau per ©rganą, 
visuomet ragindamas narius j 
prie energiškesnio darbavi- 
mosi, bet mano tas darbas 
per draugijos narius buvo* 
ignoruojamas, iš savo pa- 

stangų visuomet gavau ko- ( 
liojimus ir pasakysiu, kad! 
man tas jau gerokai nusi- 
bodo. Jeigu nariams drau- 
gijos gerovė šiuom laiku ne- 

apeina, tai C. V. pati viena 
be narių pagelbos be laik- 
raščių paramos, negali visą 
draugiją ant savo pečių iš- 
nešti iš dabartinio jos sto- 
vio. Jusų 

Br. A. J. Zįmonias, 
TMD. Prezidentas 

A. fiasaiskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus l: au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius iauk- 
ties: Taipgi samdomo automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dlen.j ar 

naktj. 
330) Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

Ofiso Telefonas Boulevard !(>0 

DR. M.T. StriKOl'iS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
11 ryto iki 3 j.o pict. '! iki 9 vakare. 

Ncdčliomis nuo S iki 2 po pielij. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonas Seeley -IJ0 

riRSTEa 5YSTEI1 j 
V-- —-v^1 "" "r 

Męs mokinamo ši puikų, gerai 
apsimokanti arap.tę i trumpę lai- 

kg.. Kirpilta'. yra labai reika- 

laujami. Vietos nepripildytos Iiu 
kia. Ateik dionrt ar vakare. 

Master Cuttir.g ochoo) 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LsSalle St.. 4 augšta» 
(Prieš C:>7 Hf.il) 

M -J K Y K L. A 
Cte j -li lo.isvai ir .;v8 c »-«io <ti Anghi 'r 

Liatuvjų kaltus, ar!tm:l:c., S. V., Anglijos, 
Lietuvos i' abiMr^ istorijas."jreo^rafijtį. rašyti 
laiškus, ir U. Taipgi, turinio Gramn:;.r ir Hieh 
SchcoVių skyrius. Li<|hivia! mokytojai. Su i?, u Jo- 
ki t e ... ,„<> l iika D3s:moi:iniaiui. ncsijailosilc. 

Ainfe'lcan C'ollege %{n*» SgIiooI 
3104 SO. HALSTED «!.. iGU- ML. 

SKOLINU PINIGUS 
ivnt. r.ntro morgečio hbai prieinan- r 
mis sąlygomis. K:im reikalinga sko- 
linti pinigai, temii atsilanko j ofisai. 

H. EPŠTEIN, 
Itooin 708; b N. La Salio St.( 

Telefonas Franklin 2?03 
r- 4, 

A. J. KALASAUSK.AS 
Pagarsšjęe taisytojas visokių na- 

minių rakar.č'j. Kas lš lietuvių rei- 
kalaunnt, pašauicite mano. Kas 
turėtumėt panašiu darbų, meldžiu 
kreiptis ;»as mane. 

2009 W. Zlst Pi., Chicago 

IŠMAINYMUI. | 
Afi noriu Mainyti 2 lotu Qary, lnd., į 
ant automobilious. Kurs turėtų, t." i 
gali pa;nat; t i. 3220 S. Wallace st. j 

^ G-crgo Sarpaliuc, 

REIKALAVIMAI 
REIKALINGA fe-'.myninkė rrie ma- 

žos šeimynos. Mergina arb?„ našlė 
be vaikų. Pastovus darbas. Gera, 
mokestis. Atsišaukite greitai Į 

ORUMUS CIIEMICAL 
LABCEAlORV 

17] S So. I-Ialste- Bt., CbRago., 1)1, 

PADJD1NK. ALGĄ. 
Peikalinge. keletas Vytų, kurie yrr. 

apsipažins su žmonėmis <r turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo alg^ 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ar,t 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 G. !iALSYED ST., CHlCAGO, ILL. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Paj'eakau r.rvo brolio Domininko 

Novickio paeinančio iš Kupiškio pa- 
rapijos, VilLmers"3 pavieto. Kauno 
gubernijos: Friea ):arę jia gyveno 
Pitsburgh, Pa. Turi"." labai didelį ir 
svarbu r< Skalę (noriu užrašę padafy-i 
ti): Jis ]>rs, ar kiti geri žmonės| 
prašau tegul padusaa jo tikri}, adresą. 

Kazirrefis Novitzkv, 
Benoni. P O. }!:s: V- Transvaal, 
South Africa. 

ANT PARDAVIMO 

PARSIDUODA—an», dviejų lubų ne , 
tliuij namas. Netoli nuo Lietuvių j 
bažnyil'e'J 
1735 lleruiUagc Avc., Cbieago. 1111 j 

Parsiduoda už didelį bargenų, i>ly-' 
tų ir medžio gerame stovyje naru a 
ant dviejų lubų, po du flatų ir try.;i 
ruimai bolsmento, ^ondasi prie 224:> j 
\\\ 28rd St. Ra'.MJoi neša 
Kaina $3200.00. Pamalykile M r. iCa- 
pek, Emil A. Basėm r, 'J" 10 \V. -2mi 
St.. Chingo. 

PARSIDUODA: 3?" "i Normali Ave 
ant 2-jų lubų piytę narnas, du liet. i. 
su mažu groserio štoru. $500.00 įmo- 
keti, o kitus ant prieinamų sųlygų iš 
mokėjimo. Kaina $3200.00 vert"- 
$5000,00. priverstai! parduoti, savinin- 
kę galima matyti krrutuvėje. 

PARSIDUODA: extra bargenai:, 1 •• 

nio praperty netoli nuo šio ofiso, Ln 

ras ir fletai. neša geras randas ir ki- 
bai žema kaina. Labai geras plytų, 
2 lietais namas, prie Emerald Ave. 
Netoli nuo 31-nios. turi būti parduot \a 

Bii> sąvaitę labai pigiai. 
Puiki plytų cottag.; o rūmai, galima 

padaryti du fletu, extra lotas uždyk:i. j 
prie Union Ave.. netoli nuo 35-tos. 

Geras medinis 2 -j it f lot u namas flr'.c 
TJnion Ave.. netoli nuo 35-tos: i ;mt>s 

kainos. Galite atsišaukti kasdien:], 
vakarais arba nedčliomis: 

ERNI3 E. FcENEY, 
603 West 31st St.. 

BUK. FATS SAU BOSU. | 
Ingyk vieną iš musų'40, 80, arba 150 
akelių dobilų, bulvių ir pienininkys- 
<<^=1 farmą garsioje 2 ežerų apigardo- 
,ie Vilas county, \Viaconsin. ant pri 
lizinų išmokėjimų. Kaina $lū.Uo iki 
$30.00 už akerj. $200.00 pinigais }mo- 
kūti ant 40 aker'.ij, $300.00 i-iokr.i 
ant 80 ak riy, likusius išmokėti pagM 
būdą, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA. 
Kam atidėlioti igijimą farrnos \Vis- 
consinoderlingi^upios žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
dobilai auga kaip žolė ir kur bulve? 
žemėje daugiau verto;-, negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) darom:*.- 
ypatiškai kas Utarninlco ir Pėtnvė os 

naktį. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
BORN. musų Cliicngoje atstovą, •» " 

Poople* Gas Building ir susitarsim 
kaslink sekanlios ekskursijos arb.\ 
telefonuokito \Vabr..h 1507 dėl paliki- 
mo Ims vietos. Rašykite lietrkiškai: 
CHAS. GODLBSK!, Colony Director. 

SANBORN CGMPANY, : 

Eagie River, Wisconsin 
Box 4 

MĘS TURIME 
VisokiŲ praperčiu. visada galėsit" 

Tiuti pas nnis tą Tco Tamifctos jie'■■ko 
to. meldžiame au.iti, o. mę. parody- 
sime. 

Sekančios prapertės, dėl netikėli 
priežasčių parsiduoda, labai pigiai." 

P ARSI I UODĄ 2-jii pagyvenimų n ri- 

mas ant muro fundamento, bu gerais 
įtaisymais vidurj. randas neša 14 pro- 
centą. Parsiduod ; ir. $13w\ t:k J 
įmokėti, o liku.-iiis raudos išmokė?. 

PARSIDUODA 2-jų aug-tų ".aujm 
medinis namas po G kambarius ir us 

l ikai} namelis 4 kambarių, su vi-. 

gerais įtaisymais ir maudyklėmis 
taipgi ant cemento beismentų. Ran- 
dos neSa 540. } mene:;}, Parsiduoti i 

už $3600' Randasi Cicero ant 49-tos, 
ir 15-tos. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų nutri- 
nis namas po 4 kambariu:-, vis.! 

ram padėjime. Randc-s n u ša $40. 
mėnes}. Prekė $3800 ant lengvų i .nv> 

kojinių. Randasi ant lJridgeporio tarp 
Lietuvių. 

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų ptn 
kus mūrinis namas Vyik pabaigtas 
budavoti, busparduotas $l(Jb0 pigiau 
negu kainavo pabudavoti. viskas su 
auki'tt-H kliaaos Įtalsym tis, kad 'r 
milijonierius gyventi. Lotas 30x123. 
Randos nrša 10 procentą. Parsiduus 
su $800 įmokėjimu. o kitus iš randų 
i mokėsite. Brighton Parke tarp Li 

tuvių 
LIBERTY LAND INVESTMENT 

CO. 3301 So. Halstcd Street, Clii'cago. 

Lotas už pusę prekes. 
PARSIDUODA Kampinis lota: pus- 

dykiai, vertu? $16' 0, l:as pirks Iail:< 

5-kių dienų. tai ga) "s gauti už $800, 
ant lengvų i^'iroUrj. 4;u. Didumo yn 
110x1 !0 p~dų. Gfe.tai pamatykite, m ^ 

yra proga padvigubinti pinigus. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

Co. 3301 G. Halst&ci ct. Chicaco,. !!!. 

Gera Farma Išmainymui. 
S) akerių f ar n v. v pureiduoda arba 

mainysime ant namo ar loto. Randa- 
si \Visconsino valstijoje labai gražioj 
vieto prie 1 ikos ir beveik yn 
dirbamos. .Nauja stuba ir gera barr.č 
ant farmos. Pa r; i duoda už $250". ant 
išmokėjimų. 
LIBERTY LANO ■> INVESTMENT 

CO. 3301 Sc. Hals'cd Slrcet, Chicag.\ 

15 AKERIŲ ŽEMĖS. 
Aš esu priverstas parduoti la,b:.i 

pigiai 15 akerių puikiau- io juodžemio, 
žemė visa gerai nudžiovinta prio 
HO( k Island gelžl: dio, tik 22 mylics 
j Chicagą. j 5<» minutų pasieki.imi 
didmit čio. Puiki vieta- kad noi'i lai- 
kyti paukščių ir gaminti pabarų: 
Parduodu tą puikia že ę už $190.U) 
tint labai lengvu išmokėjimų: Pava- 
saris jau artinasi, taigi' nepro'-al} bu 
tų pasiskubinti. Del tolinv ;-:nių žiu: .1 
klauskite arba rašykite: 

J. BENDiCK, 
106 N. LaSaile St., P.m. 40 
Telefonas Main 2043. 
Pagyvenimas Telefonas McKinloy 4420 

REIKALAUJAMA: VYRU; 
IR MOTERŲ. 

Koilčl jii-iS-itnokyti Laboratorinis Jientinln- 
;y-t m inu -'j met "'a? Nes ui yra i.em 
liausi:-. Groji ir.' i-. l'i.i t-is buda-. Tu 
nereikalauji tilok'!o; labai menkas supratimas Aligli :os Kalbos reikalingas, .ics ypatUkos 
in»trtik.:ijos praktini ame <larbc b" studijavimo, t'.i ęali'atai išmokti į labai tfump-j l;.:k.i už 
labai mažai pinigų — dienomis arba vaka- 
rais. 

liciitininkystč yra a u į.; į Hausis f.roicsijonalis 
ir K'-'i iaitsis verlelgiška.. amatas; clldcliat r< i- 

liajavim. dcntlninkišktj Jarbininktj. l'i- 
dqiau ia užmokestis. l'aliudljimas yra pri- 
paži : v;-am" sviete. Priimtiemsiems ap'i- katitams u/^anėdinimaj įvarantuojamas. Ateik 
pat. ir pasiteirauk. M,-i išaijkinsiine i.- išde- 
monstruositne vistj darbą. 

Lengvos iilygos. Amžius 1" iki SO. Ypa- tingai patraukianti propozicija tiems, kurie 
atsišaukia tuojaus. Reikalauk kataliogo, arba 
atiik ypatiškai į ofisij. Valandos: 10 ryto iKi 
'5 vakaro. 

SCIIOOL OF M F. CIIA N O D E N TIST R Y 
80' \\ est Madison St., 2-»il Floo<' "hlcago, 111, 

AR NORI? 
padaryti ekstra pinigu liuo- 
gu laiku, po iį 10.00 ir dau- 
giau i vakarą. Kreipkitės i 

"LIETUVA" 10, 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 

V A L&NTIN E DRESSM AKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dcsigji 2£ 
dienomis ir VAkarals dėl biznio li 
:i;i: 'j. Paliudijimai isducdainiTr vi& 
Jo:-? parūpinamos drkal. Atsilankykite 
arba rąžykite, o męs pasbtci:gs:i&" 
riiteikti jura? patarimą. 

«lRA patek, Principal 
i;205 S. Maiste F.Lt' i'ėO Well9 Sl 

AMERIKOS LIETUVIU 

ilOSCYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos kalbi;, 

aritmetikos, knygvedystčs, stenografijoj, ty- 
|)c\vriting, f.irklybc> tciiių, Suv. Yalst istori- 
Los, alulnos i^nrlio?. geografijos, politikinSs 
ekonomijos, pilletystčs. dailiarašyslės. 

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

3106 S. Halsted st., Chicago 

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

\ Eg/n minuoja akis 
ir pripkiri.i akinius 

i'a iis nanueiiH viPoKtr. 3Ul".so daigt'l 
Męs ta!?.d ta'Bome visokius aukso >» 
pldnbro dnletu?'. K'iinos riinuaioa. 

3303 ŠO. \*C "3GAN STFIF.T 

Or, Virginla Narbult 
Physician & Surgfeon 

3001 West 22nd Street 
2; 11 Marsnall BlvcL 

Cfiso valandos: 
2 11:1 4 po p!et 
7 iki 9 vakaro 

Tel. Lavvndale 6rtC 

VeJ. Rockvvell 1*181 

Dr, M, Mmm 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomn* per 16 me- 
ti? kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniška? ligas, vy- 
moterg ir vaikų, pnt-a 1 naujausias 

nfloi1.v.. \-Kay ir kitokius elektros 
p ict.'iisus. 

O f i s ir Laboratorija: 1023 \V. 18tii 
Street, netoli l"i*k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—'2 piet'4, ir 
6—9 vakarais. Tslcphrr. Cana! .'110 

GYVENIMAS: 3412 Po. Halsted St. 
VALANDOS: S—9 rv'.o, tiktai. 

I'honc Boutevard 2160 

Dr. J. Karalius 
UŽ5TSEN&JUS10S 

LIGOS 

Valandos: 9 ikJ 12 ir 4 Iki 'J 
vakarais. 

33lJ3 31 M013M STP.EEI 

b*" DEL 
ILOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoja 
Kuiną 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

loJi S Ashland A v. ^ 

Chlcago, IU. ^ 

Mieli Draugai 
Dabar yra svarbiausias lai- 
kas istorijoje Wilson & Co, 
Kiekvienas jaučiasi entuzias 
tiškai ir vaikščioja ant pirš- 
tų galų pasididžiuodamas". 
Tai yra laikas: kuomet Wil- 
son ir Kompanija paskelbė, 
jog jie gamins certifikuotą 
Kumpi ir Lašinius. Po visą 
šalį pardavėjai turi iškabas 
languose, pareiškiančias nau 

jienas. Diena iš dienos man 

darosi aiškiau, jog parda- 
vėjai Wilsono produktų turi 
tą patį pasitikėjimą ir pasi- 
didžiavimą Wilsono įstaiga, 
l&iip 25,000 darbininkų Įvai- 
riuose skyriuose ir šakose. 
Visi V.'ilsono ir Kompanijos vyrai ir 
moteris yra taip užganėdinti, kaip t'U 
galima būti užganėdintais, nes jie visi 
senai jau žinojo, kad kompanija išsta- 
1am rinkos sertifikuotą, Kumpj ir 
Lašinius. Jie i.'kalno žinojo, su kokiu 
rūpestingumu ir sumanumu tie pro- 
duktai buvo tobulinami, idant užsi- 
tarnauti sau vardą Wilsono sertifi- 
kuoto labelio. Šis sertifikatas y t?, ne 

plus ultra bilo kokiam W11aono pro- 
duktul. Kuomet jis yra uždėtas ant 
ko nors, tai reiškia, jog ta ypatinga 
rijšis valgomųjų daiktų yra taip pui- 
ki, kaip kad galima pagaminti, taip 
gryna, kaip pats grynumas, taip ge- 
ras kaip ka3 nors kad gali buti ge- 
ras valgymui. 

Vardas Ir Šlovė WiIsono ir Kompani- 
jcs sertifikuotų produktų lp.bai pra- 
siplatino per paskutinius dvejus m*1- 
tus. Jie buvo pradėti kuomet kompv 
nlja {vedė šakį pakuoti 1 blekines 
vaisius, du; ioves ir kitus stalui Uu- 
kamus speciallškumus, duodami jimes 
vardą "Sertif;kuoti' ir dėdami ant jų 
gvarantijas. jos: vartotojas ras juoso 
augščiausics kokybės produktus. 

Savo rūkytose mėsose "Majestic'' la- 
b lis buvo jų augščiauslos kokybėm 
Majestic kumpiai ir lašiniai buvo ir 
yra gerai žinomi ir visų mėgstami 
Fonas Vilsonas pamatė dideli popu- 
iis.riškumą "Sertifikuotų'' vaisių ir 
daržovių ir pasakė: 

"Męs ti 'ime turėti sertifikuotus kum- 
pius ir lašinius. Ar męs galime pada- 
ryti juos uiteY-nai gerais, idan jiemi 
tiktą vardas serifikuoto labelio'. 

"Męs galime ir męs padarysime*' buvo 
greitas atsakimas. 

Taigi biskis istorijos. Tai nebuvo 
vlentik klausimu, džiovinimo ir rul.i 
mo kumpių ir lašinių puikiausios rū- 
šie*. Tai buvo dalykas žinomas ant 
kiekvieno žingsnio, jeg tie kumpiai 
lašiniai bw užt lėtinai geri nešioti 
garbingg, vardg. "Certified" 

Tas reiškia jog reikia parinkti tinka- 
mas kiaules. .Jos privalo buti puikios 
rųšies kiaulės, geriausiame stovyjo, 
jcs turi pasirėdyti prityrusioms akims 
ekspertų, kurie jas renka, jog jos'i 
yra pageidaujama kokybė. Aš esu 
užtektinai prisižiūrėjęs gaminimui s»?f 
tifikuctų kumpių ir lašinių— mačiai 
•u'.ip atsargiai ir sumaniai jie ouvo 
renkami. Turi buti tam tikras rie- 
bumas ir liesumas, oda turi buti sli 
di, kumpis arba lašiniai privalo buti 
gryni. Po to turi buti atsakančiai nu 
valyta ir apsiųsta toHau džiovinimui ir 
rukymui. Niekas nes1 daro sku- 
bei, nes kaip man pasakojo vienas iŠ 
prižiūrėtojų, jog greitas džiovinime 
ir rūkymas nesuteikia to saldaus sko- 
i.lo ir užganėdinančio sotumo, kuris 
uharekterizuoja puikią kokybę šmo- 
tuko kumpio arba lašiniu. 

Man nuolat metėsi j ak's, jog tos mr:- 
sos, kaip ir kiti \Vllsono produktai 
buvo gaminamos su GODONE. "Go- 
donė" tai nustatytas principas \Vi! c- 
no dirbtuvės ir kuomet jus pradedate 
monetyti apie tą, tai labai puiki idė- 
ja godoti valgomus daiktus. Jie užsi 
tarnauja godonės, jei jiems yra lemt.: 
atfii;;'*ti art J lis u stalo. \\*ilsono r iriu 
nės žino tą labai gerai, numano užtai 
jie atsineša su godone "ukui jų. 

j Pirmuos© savo U.iškuose aš jums nu- 

j pasakojau, kaip geros valios Ir lojalia 
: kuma.s viešpatauja VVilsono organlze- 
cijoje. Aš mėginau užminti, jog ta 
dvase pasididžiavimo ir draugiškumo 
yra garantija gerumo produktų \Vilso- 
110 ir Kompanijos. Kiekvienas darbi- 
ninkas \Vilsono dirbtuvėse tą jaučia, 

I štai kodėl kiekvienas iš jų taip labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi. Kad sertiH- 
kucti kumpiai ir lašiniai yra garsina* 
mi. 

v.i kvionas iš ju jaučia — supranta— 
jog ^ai yra antras parodymas l:ą ir 
dis ir dvase reiškia \Vilsono organ: <r 

l^ijjje. jog ir vėl ju užsltiUojimas, jn 
j gera valia, j u geras darbas bui, a p- 
kainuoti — jumis, jūsų. šeimyna ir t- 
sakomingomis gaivomis vVUsona įs- 
taigos. 

Tai tik dėl to pasididžiavimo. lojaltS* 
kumo ir mtelegenilškumo šiokio, ko'I 
VVilson ir Kompanija gali jums pasiū- 
lyti sertifikuotus kumpius ir la.'lnius 
ir užstoti juos su geriausia pas:.u!vjo 
garantija, būtent: sa'vo locna garbe Ir 
tj'arbo savo bendradarbių darbin.ir.ku. 
"Certifled" reiškia TTilugiau kiip var- 
das. Tai yra saikas. Sui'/as, karia 
privalo buti užlaikomas. Tam tikras 
komitetas iš aštuonių žmonių, neša 
atsakomybę nusprend' me, jog proc-'-k- 
ta; sutinka visus reikalavimus saho. 
Tr šis saikas užveria vl.-ką. savyje1, kad 
liečiasi produkio— parankamu, p; .a- 
minima, vyr.lojimą., pokaviraą, net fol- 
inę. pako ir labrlį. 
Tai yra ypatybė ruoestigumo, dnrbf» 
ti'mo ir doro pageidavimo pagaminti 
kuogeriauslai ir geriausiu buuu, kas 
:.r pagimdė obal*i "NYil.^ono LabplH 
Vpsaugos Jūsų Stalę" tai yra Rai- 
čiau tikras faktas, negu apgarsinimo 
frazė. 

širdingai, William C. Freeman, 
Fifth A ve., Xe\v York City. 

(Apgarsinimas). 



Stasys Šimkus 
talkoje su Mariona Rakaus- 

kaite ir Pov. Stogiu pradės 
lankyti lietuvių kolionijas su 

konecrtais. Tėmykite ap- 

garsinimus ir nepraleiskite 
progos pasigėrėti gražia mu- 

zika ir yru jos išreiškimu. 

DAUG PAŠAUKTŲ, O MAŽAI IŠRINKTŲ. 
✓ 

Daug vra laikrodininkų, bet no visi gali padnrytl gerai darb^. 
Aš esu užbaigęs Amerikoj ir užrubežinius laikrodžių Ir laik- 

rodėlių kursus, praktikavęs Amorikoj per 7 metus Kiek- 

vif-nas darbas užtikrintas: Taipgi užlaikau visokios rųšies 
auksinių tavorų su didelėmis nuolaidomis prieš Velykas: 

John htazakauskas 
LAIKRODININKAS, JUBILIERIUS 

IR OPTIKAS. 

Tel. Drover 10105 3255 S. HALSTED ST. 

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

nes šventės. \, 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

parėdnių. 
Vyriškų, moteriškų bei vaiki; eeverAų, kepurių, 

skrybėlių, graznų ir 1.1. 

JOSEPH RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Telephone Drover 6716 

VE1YKŲ išpardavimas 
Deimanto ir au- 

kso žiedų, aukso ir 
paauksuotų laikro-s 
dėlių lenciūgėlių, 
locketų, kolonikų 
lavolėrių, špilkų ir 
visokių sidabrinių 
daiktu. Musų Krau- V 

tumėje yra pripildy- 
ta naujausios ma- 

dos tavorais ir pre- 
kės pigesnės kaip 
kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3321 SO. HALSTED ST. CHICAGO. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Etioiuiid 
CHMIELINSKI 

1T74 Milvvaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aptie. W. Wle«iorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 

akis antru kartu, su 
naujauanu elektron 
aparatu. Persitikrink 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUS 
AKINIUS. 

Valandos: Kasfllen« 
nuo 9 iš ryto Iki 3 

vakare. Nedėlioj n*o 

9 ryto iki 12 dienę. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

LENKAMS PRITARIA. 
Šėta. Apylinkėje upas nu- 

puolęs; valdžiai nepasitiki. 
Dauguma važiuoja į Lenki- 

jos kariuomenę, nes sklei- 
džiama gandai, kad pasta- 
roji laimėsianti ir duobianti 
žemės. 

LENKAI ĮSIVYRAVO. 
Baptai. Bežemiai ir ma- 

žažemiai laukia bolševikų. 
Komitetas lenkų rankose ir 
laikinosios vyriausybės ne- 

pripažįsta. 

M ALĖTAI. 
Malėtuose buvo viso ap- 

skričio vartotojų draugijų 
atstovų susirinkimas. No- 
rėta įsteigti centralinis san- 

delis, tik dčl karės paliko, 
kaip ir bur» vi, apskrities 
viršininko vedama sankro- 
va, kuri gabenasi prekių di- 
delėmis partijomis. Tačiau 
gauta palengvinimų gauti ir 
gabentis prekių vartotojų 
draugijoms. Už gaunamas 
prekes mokėti reiks, bent 

dalis, produktais. Tai žy- 
miai trukdo prekybą. Už 

druską bus reikalaujama 
mažiau produktų, nes jos 
lyra reikalingi ir tie, kurie 
nieko neprodukuoja; jų dau 
giau bus uždedama ant deg 
tinės, suki aur, tabokos. Kad 
visos vartotojų draugijos1 
vienu iaiku galėtų gauti pre 
kių, bus prieš kiekvieną 20 
dieną užsakoma raštu. Gau 
tos prekės tiesiog iš gelžke- 
lio stoties bus skirstoma san 
krovoms. Už visa atsako 

Malėtų vart. dr. vedėjas. Už 
sisa.cyta vagonas įvairių ge- 

| ležų ir vagonas geležinių 
produktų. Vartotojų Draug 
agentams bus duodama liu- 
dymai, leidžiantys po kai- 
mus supirkinėti produktus: 
kiaušinius, mėsas, sėmenis, 
pluostus. Spėjama, bus var 

žytinių su perkupčiais, ku- 
riuos tačiau vartotojų drau- 
gijos nugalės, mokėdamos 
aukštesnes kainps: užmokė- 
ti pinigai liks vietos žmo- 
nėms, kaip tik naudai tų, 
kurie vart. draug. sankro- 
vose prekių perkasi. Men- 
kiau pasiturinčios vart. drau 
gijos bus bendrai paremia- 
mos, kad pašaliniai pirkliai 
negalėtų joms užkirsti kelio. 
Pažadėta pirmenybė vart. 
draugijoms iv tik jas aprū- 
pi nus, bus prekių parduo- 
dama ir atskiriems pirk- 
liams. Busią duodama trum 
pam laikui kredito. 

A7~ 

SALOČIAI. 
Joniškėlio apksr. Tai ne- 

didelis ant Mivsos kranto 
miestelis, su medine bažny- 
čia ir nauja, dviem gyveni- 
mais klebonija. Kleboną 
dar prieš karę iš senosios 
klebonijos pastatė mokyklai 
namus. Prieš kare moky- 
tojavo čia dvi mokytojos; 
viena buvo lietuvė, antra 
rusė. Artinantis karo aud- 
rai, mokytojos išbėgo į Ru- 
siją. Užėjus vokiečiams, 

■ ———— 

mokykla buvo vėl atidaryta 
ir mokytojauja lietuviai mo 

kytojai. Nuo pernykščių 
metų ji yra pakelta dvikla- 
se mokykla. Apylinkės kai- 
muose yra šios mokyklos: 
Saudogaloje, Kiemeliuose, 
Vidugiriuose, Planėnų dva- 
re ir Kiburiuose. Žmonės 
noriai leidžia savo vaiku- 
čius į mokyklas. Miestelis 
nuo karo visai nenukentėjo. 

Saudagalis. 

SALOČIAI. 
Saločių parapijoje yra ne- 

mažas būrelis inteligentų; 
jie vaidino: "Ant bedugnes 
kranto" ir "Kurčias žentas." 
Vietinio vargonininko P. 

Ladigos vedamas choras pa 
dainavo "Himną" ir keletą 
tautišku dainelių. Pabai- 
goje buvo stygų trio ir tau- 
tiniai žaislai. Vakaras nu- 

sidavė, publikos buvo nema 

ža. Publika buvo tautiniais 
ženkleliais pasipuošusi. Li- 
kusieji pinigai skiriami Lin j 
kavos gimnazijai. Mums 
ateina šių laikraščių: "Lie- 
tuvos Aido," "Tėvynė Sar- 
go," "Vienybės" ir "Dar- 
bo balso." Gaila tik, kad 
jaunimo laikraščio "Pava- 
sario" čia beveik visai ne-1 
skaito. Pageidaujama čia 

jaunimo organizacija ii' 
kursai suaugusiam jaunimui 
lavintis. 

Saudogalis* 

SALOČIAI. 
Joniškėlio apksr. Prieš ka 

ra čia gyveno daug žydų, 
kurie beveik visą prekybą 
turėjo savo rankose. Arti- j 
nantis karo audrai, žydai 
rusų valdžios buvo išgaben- 
ti į gilumą Rusijos. Užė- 
jus Skiečiams, lietuviai pa 
tys griebėpi pratybos. At- j 
klydo ir vienas žydas, kuris 

| paskutiniu laiku labai įsi- 
gyveno ir naudoja žmones. 
Musų žmonės juo labai pa- 
sipiktinę, del tankių kelio- 
nių jo reikalais, čir. reik- 
tų vartotojų draugijos. 

Saudogalis. 

NARLAIVIU DARBO 
VAISIAI. 

Suvienytų \ralslijų nuosto- 
liai laivais dėl vokiečių narlai- 
vių karės sulyginamai nėra 

taip dieli. Laivyno departa- 
mentas dėl nuskandintų laivų 
paduoda statistika, kur' apima 
laikotarpį nuo rugpjūčio 1914 
metų iki 1 dienai lapkričio 
1918 metų. 

Per ta laika nuskandyta lai- 
vų pagal valstijas sekančiai: 

laivų tonų intalpoę. 
Suv. Yalst. 125.... 385,96/ 
Anglija žv. 672.... 71,035 
Anglija pr. 2,475 .7,757,935 
Francuzija 528 .... 907,138 
Italija 565 .... 852,12-1 

Japonija 29 150,784 
Belgija 34.... 81,408 
Portugalija 7.1 92-382 
Grekija 162 .... 337,545 
Rusija 124 .... 183,85? 
Norvegija 781 .... 1J 78,335 
Švedija 185 .... 201,732 
Danija 225 .... 239,922 
Hollandija 105 .. .. 199,976 
Ispam'ja 76 167,693 

Tai užti.vtinos skaitlinės, 
kad pripažinus, jog vokiečių 
narlaivės padare pasaulio pre- 
kybai milžiniškus nuostolius 
Reikia pažymėti, kad čia nėra 
įskaitomi kariški laivai. 

TRUPINĖLIAI. 

Varpus išrado ne krikščio- 
niškoji bažnyčia, bet aigiptėnai 
prieš Kristaus giminia. 

Bijokitės ateities, nes tai ga-l 
lutinč skaitline Jusli visu dar- 
blj. i*. 

Rašytojas, genijus ir išradė- 
jas savo" geniai iškurnu tveria' 
naują gyvenimą. 

Geria ir valgo visi žmones,, 
bet pasigeria ir persivalgo tik- 
tai laukiniai žmonės. 

PridSk Naujus Metus su tobulu akhj ra 

gėjimu, taip. kad nitko nepralftlslumei per r 
sus metus, kas tau gali Imti nauding.a. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių « 

galvos nkaudi-jimus, trumparegystS arba t»H 
rcjtysti prašalinama, pasitarkite su manim 
prieš einant kur kitur. Egramlnacija DYiLAl 

JOHN SM^TANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., ChicagO 
Kampas IStos GatvJs. 

3čios lubos, virš Platt'o aptiekoe. Timyldte 
i mano para&) 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedciioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 
VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

ETROPOUTAN 
STATE BANKll 
807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

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

3 prc;entas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ujnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

A 5 ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

| Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjes pilveli J 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas spėkų nustojimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vii '?s, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pare'kalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervą. nq, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojii <ui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, st prėt, gerai dirbt. Kr»uja» 
išsivalė. Nervai ėmė stipria1 dirbt. Rikstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, dieglni nebeBadė po krutinę. 
\'idurių rėžimas išnyko po uimušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė oo buteli S»- 

■uiarus, i>iiieria, ir po J mcn. savo paveiksle pama čiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykig dėkoju oalutaras mylistų geradėjlstei ir linkiu vi-šiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, Prof. 

1707 So.Halsted St. Phone Caual 6417 Cliicaj;o, 

I LIghthouse Washing Powder 
Palengvina Gaminį Dafhą 

Iv IGHTHOUSE Washing> Powder palengvina darbą plovimo 
dienoj. Jo gryna naphtha iiuosai putoja ir atsakančiai išvalo dra- 
pans be pagelbos boraxo arba amonijos. Kuomet jus mazgojate su 
Lighthouse Washing Powder, jus žinote, kad jusų drapanos bus 
sveikos. Nes iis padarytas tik iš grynų sudėtinių. Jis padarys ju- 
sų drapanas švariomis, nepakenkiant joms. 

FOR GENERAL ^ 

HOUSEHOLD PUrp0SES 

lightens 
—~—--^otr 

BET LIGHTHOUSE WASHING 
POWDEii tiui daugeli kitų pa- 
prastų naminių vartojimų. Ten 
kur grynas muilas skalbimui rei- 
kalingas, Lighthouse Washing 
Powder privalo buti vartojamas. 
Nes tai yra grynas muilas mil- 
telių pavidale ir sutaupo pini- 
gus, nes jus galite vartoti tiek, 
kiek jums reikia. Vartodami ji, 
mažiau darbo padedant plovi- 
mui. 

Indų mazgojimui taipgi Light- 
house Washing Povvder tinka, 
nes suėda taukus kaip matant. 

Pavelykite Lighthouse Washing 
Powder sumažinti jusų naminį 
darbą. 

Užsisakykite nuo savo 

Pardavėjo Šiądien. 
ARMOUR & COMPANY 

CHICAGO 

UU i; 
"" HnnmnnnnraaaiCTiiimmmttttmmmtmtmmmMtHfininĮHtreftfflr 

-R R ® S D n H d (j n 

Chicagcs Lietuvių 
Vyrų Choras 
Rengia VELYKI] VAKARĄ 

2242 WEST 23-rd PLACE' 
» asasatKnasmsu-'BJtKacsraKsajcysiaaitsaKSKJKin;!; 

|| b»wiiABflUfiBll£ npBBB 
Svetaine atsidarys 5:30 valanda vakare. Lojimas pra 
sidės 7:30 vai. vak. :: Įžanga 35c ir augščiau. 

H 
1 I C- 

Gerbiamieji ir gerbiamosios. Malonėkite atsilankyti kuo- H , .u. M v ,. skaitlingiausiai, nes pirmu sykiu Chicagoje statoma "Daina |j 
0 neousl e SU.V1 l> Phnai užganėdinti, 

be Galo" komedija vieno atidengimo. Todėl atsilankykite, ljj Kviečiiv C. L. V. CHORAS. 



"Pasakyk tą su Gėlėmis' 
Neužmirškite pasiusti Velykų 

Pasveikinimus su Gėlėmis 

užsisakykite Dubrir 

STANLEY C, LOV1CK, 3320 S, Halsted s/, 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso no vienai kokiai šoktai, bet jos yra savastis Chicagos 

ir apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi bo 
skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažįsta- 
mus; patarnavimas yra suteikiamas visiems lygiai ir patarimų nt,- 
r ikia krieip<is niekur, kaip tiesiog į kapines. Lotai parsiduoda nuo $50. 
dol. Ir augšč'au. Joa randasi prie Koen Avc., vienas bliokas į plotus 
nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiamo kreipties prio kapinių užvoiz- 
dos ypatiškai arba telefonu 

WILLOW SPRINGS 20 R. 

MEAPLElSTi^A PROGA 
Jiems, kurie perka arba Moja Mamos 
Šiuomi turime už garbę pranešti, jogiai 

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

5 Su pagarba Valdyba ir Direktoriai 
J Keistuto Paskolinimo ir Budavojirrio Dr-ja No. 1 
* 

PELNYK IŠ NAMO IR DIRBK 
MIESTE TAIPGI 

Pirk Akro Farrną 
Forest Ridgs 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiin) 

Musu naujas mažu farmų padalinimas. 
Tik 45 minytas kef onės i didmiesti Rock Island 

geležinkeliu. 

Akru farmos $395 
ąlygos: $40 įmokėti ir $5. į mėnesį. 

žeme 51a juodžemis ir taipgi derlingas, jog vis- 
l:as užaugs- ką tik panėši, o labjausia ši v'.eta tinka 
auginimui vistų, ančių, žąsų, kiaulių ir visdkių dar- 
žovių. čhieaga yra didžiausia rinka, aur. kurios pe-- 
apskritus .etus tik atvežk, parodyk, o kaip matant] 
viską išpirks, kas nebūtų, ar tai paukščiai ar dar- 

Į avės. 
Tos akrinės farmos tik tris bliokai atstume nuo 

gelžkelio stoties ir jos taip patogios, jog gali gy- 
l venti čia ant farmų. o dirbti važiuoti J Chicagą. 
i štai tau puiki proga lt i i savo namą ir tapti 
| ant visuomet neprigulmingu 

Tau visai nieko nekainuos sužinoti visą- nuo- 
dugniai. štai tą kuponą, kuris randasi apačioj pa 
o męs snteikfimo tau pilnas ir tikras žinias, 
dėk sa.o vardą, pravardę, adresą ir prisiųsk mūras. 

s : : : KUPONAS : : : : : 

AP.THUR T. McINTOSH & CO., 
106 No. La Salle St., Chicago, III. 

Gerbiamieji:— 
Be jokios obligacijos Iš mano pusės, malonė- 

site prisiųsti man pilnas inforinacijs kaslink jus*: 
Forest Ridge akrir.ių farmų. Lt. 19. 

St. Gasparaitis skundžiasi ant "Naujienų." 
Nenorėjo duoti blankų. 

Anądien atėjo "Lietuvon", 
p. Stasy? Gasparaitis, gyve- 
nantis prie 2813 Canton st., 
su savim jis atsitempė visą j 
pundą peticijos blanku—pili 
auteliai prirašytų parašais. 
Ačiū p. Gasparaičio pasidar; 
buvimui daugiaus negu 700! 
svetimtaučiu pasirašė pope-' 
ticijos, kurioje reikalaujama 
Lietuvai neprigulmybės iri 
kuri bus pasiųsta •preziden- 
tui Wilsonui. 

Męs nežinome, ar kas ki-! 
tas pats vienas surinko tiek 
parašų, ypač nuo svetimtau- 
čių, kiek tai padare p. Gas-į 
paraitis. Todėl męs jo pa-! 
siklausem, kaip jis tai pa- 
darė. 

— O, labai lengvai! — 

atsakė Gasparaitis.— Para- 
šus rinkti nuo svetimtaučių 
yra lengviaus negu blynus 
kepti, Ištikrųjų, daugiau bė 
dos turėjau su nekuriais lie- 
tuviais negu su amerikonais. 
Svetimtaučiai Noriai Rašosi. 

— Visoj šitoj kiuvoj — 

tęsė toliaus p. Gasparaitis— 
yra per 700 parašų ir iš jų 
visų tiktai mano ir mano šei 
mynos parašai yra lietuviš- 
ki: visi kiti yra amerikonų 
ir svetimtaučių. 

— Kaip tamista tiek jų 
surinkote? 

— Daugiausiai ant gatve 
karių. Taip lengva tai pa- 
daryti, kad net dyvai—galė- 
tum vienoj Chicagoj milijo- 
ną surinkti. Sėdu ant gat- 
vekario ir išdalinu visiems 
peticijos blankas—kas paišė j 
lio neturi, tam ir paišelį pa- 
duodu. Nesirašo tiktai tas, 
kas nemoka skaityti ir ne-j 
supranta kame dalykas, bet 
ir tai pas kitą pasiklausia, 
jeigu pats angliškai nesu- 

pranta, ir pasirašo. Po to 
pereinu, surenku atgal blan- 
kas ir kelios dešimts para- 
šų yra Į porą rninutų. Ant: 
kito karo ta pati istorija, j 

Prie Teatru. 
Bet p. Gasparatis ne vien 

gatvekarius panaudojo. 
Kiekviena vieta, kur susi- 
renka daug žmonių, jam yra 
gera—ir juo claugiaus žmo- 
nių, juo vieta geresnė. 

Majestic teatras vidumies 
tyj buvo }). Gasparaičiui tik 
ra šienapjūtės vieta; trum- 
pam laike jis ten gavo dau 
giaus 200 parašų nuo žmo- 
nių, einančių teatran. 

— Sutikau ten nemažai 
žydų—pasakoja p. Gaspa- 
raitis.—Pirmas klausimas, 
kokį nuo žydų išgirsi, tai 
tas: Ar lietuviai prijaučia 
žydams? "Šiur — sakau — 

prijaučia. Lietuviai su žy- 
dais, sakau, visados gerai 
sugyvendavo; ne tik prijau- 
čia, bet ir tris žydai užima 
ministerių vietas Lietuvoje 
—aiškinu aš jiems. "Good 
—sako jie—lai gyvuoja Lie 
tuva! Duok šią blanką!..." 
ir rašosi, kad net miela žiu- j 
rėti. Du šimtu parašų leng- i 
viau buvo surinkti, negu ba1 
ranką suvalgyti. 

— Prie Adams ir State 
gatvių—pasakojo toliaus p. 
Gasparaits—yra kllubas,— 
kad jį bala, pamiršau jo var 

dą,—tai čia taippat suvir- 
šum du šimtu parašų gavau. 

"Naujienose'* Matyt Esaira 

Bolševikų. 
— Na, tai visai puikiai 

jums sekėsi. G ką-gi jųs 
ant lietuvių nusiskundėt? i 

— Jes, su lietuviais dau- 
paus baderio, negu su žy- 
lais, ar svetimtaučiais. Aš 
.anristai papasakosiu, kas su 
manim atsitiko "Naujieno- 
se." 

Gerai, pasakokit! 
— Pereitos sąvaitės pėt- 

uyčią užeinu į "Naujienas." 
Žinote, tai yra lietuvių laik- 
raštis, tai manau Lietuvus 
reikalai čia turi buti ant 
pirmos vietos. Sutinku p. 
Jamontą, kuris, rodos, yra 
generalis "Nuajienų" mana- 

džeriuG. 
— Duokit, sakau, man 

blankų dėlei peticijos už Lie 
tuvos neprigulmybę. 

— Nieko apie tai neži- 
nau, atsakė p. Jamontas.. 
Nieko, o nieko nežinau. In- 
ėjome į vidų ir čia sutikau 
p. Briedį, dirbanti "Naujie- 
nose." 

— Ar turite peticijų? — 

klausiu. 
— Tiek-ir-tiek, atsakė p. 

Briedis ir—ačiu jam—sutei- 
kė man pluoštą, apie 50 
blanku. 

Iki nedeldieniui visas iš- 
pildžiau. Reikia daugiau. 
Važiuodamas vėl sustojau 
pas "Naujienas/ vėl suti- 
kau tą patį p. Jamontą ir 
vėl ta pati istorija. 

— Nieko nežinau, ir ga- 
na. 

— Na-gi, sakau, jus turi- 
te, nes aš jau gavau, tik pa- 
žiūrėkit, štai tenai pundas 
jų buvo ir iš ten p. Brie- 
dis davė. 

Pradėjo p. Jamontas j ieš- 
koti. Aplink jieško, ueran- 
da. Ateik, sako, vėliau, nes 

nežinau, kur randas. Ateik, 
kai Briedis bus. Jieškojo 
dar. Pakėlė vieną. Sakau 
"Na, tai ve s&os—duok 
man." Ne, as, sako, neži- 
nau, ar tai šitos. 

Tuo tarpu išėjo iš kito 
kambario jaunas vyrukas. 
Nepažįstu jo: ir pavardės ne 

žinau. 
— O kam tos blankos rei 

kalingos ir kam tie parašai 
reikalingi ?-klausia jis, paro- 
dydamas, kad, matai, nie- 
kai darbą dirbi, parašus 
rinkdamas. 

— Turbut reikalingos, sa 

kau, jeigu padaryta—ir ne- 

norėdamas j ginčus eiti, pra 
sau blankų. Pagalios duo- 
da man—-vieną. Sakau: no 

riu daugiau. Duoda man 

dar—vieną. Tokiu budu— 
vis po vieną—vos 8 blan- 
kas sau išsiprašiau ir kan- 
trybės nustojau. 

— Tai toki jus, broliai, 
socialistai lietuviai—sakau. 
Kada jusų Gugis runino ant 
sudžios, tai aš visą naktį ne- 

miegodamas lakiojau kai 
šuo liežuvi iškišęs, pliaka- 
tus ir visokią literatūrą ne- 

šiojau. Tada buvau geras, 
kaip už soeialist Party dir- 
bau. O dabar, kada noriu 
savo broliams lietuviams ir 
savo tėvynei pasidarbuoti, 
tai aš jau negeras, manęs 
jau nepažįsta ir nenori nei 
to duoti, kas jiems prisiųs- 
ta išdalinimui. Blogai, ma- 

nau sau, su jumi3. 
— Tai taip, matote tamis 

ta, išeina. Niekados tam 
netikėjau, bet dabar pats pa 
mačiau,—baigė p. Gasparai- 
tis.—Maniau ir visus para- 
šus surinkęs, grąžinti juos 
per "Naujienas," bet kai iš- 
girdau klausimą "O kam tie 

parašai reikalingi?" ir kai 
pamačiau, kaip jie darbuo- 
jasi dėlei Lietuvos paliuosa- 
vimo, taip man galvon ir 
taptelėjo: Nenešiu aš jums 
parašų, nes jeigu jus taip 
darote, tai ko gero ir visas 
blankas su parašais pečiun 
sukišite. Tai ve atnešiau 
visą šitą glėbį pas jus, "Lie- 
tuvos" redakcijom Meldžiu 
jas persiųsti, kur reikia ir 
prašau, kad mano vardu tą 
visą atsitikimą pagarsintut. 
Sarmata mums lietuviams, 
kad tokių žmonių tarp mus 

yra 
Taip užbaigė p. Gaspa- 

raitis savo istoriją, pasiim- 
damas dar naują pundą 
blanku. 

REIKALAUKIT KVITU 
NUO TAKSŲ. 

Svetimtaučiams, kurie ren 

gias grįžti į Europą prane- 
šama, Kad nuo jų yra rei- 
kalaujama kvitos ar kito- 
kio prirodymo, kad jų tak- 
sai nuo ineigų yra išmokė- 
ti. Tas prirodymas turi bū- 
ti suteiktas jo paties arba 
jo taksų kolektorių-darbda- 
vių. Be to neišduodama 
pasportų ir neįleidžiami 
ant laivų. 

Kad veltui negaišinti nei 

savo, nei valdžios laiko ir 
išsisaugoti įvairių nemalo- 
numų, geriausiai turėti su 

savim visas kvitas už išmb- 
kėtus taksus, ar, jei dar tie 
taksai pilnai neišmokėti ar 

neapskaitliuoti, tai nors pil- 
ną pranešimą visų ineigų 
nuo 1 d. sausio, 1918 m. 

Nuo kiekvieno neapsigy- 
venusio ateivio, ir aplei- 
džiant o šią šalį, Įstatymai 
reikalauja išrinkti taksų 
>2% nuo visų uždarbių, pra 
dėjus nuo 1 d. sausio 1918 
m. Jei dalį tų taksų darb- 
daviai yra jau palaikę iš al- 
gos, arba jei visi išmokėti 
ir poperai dėl ineigų kolek- 
toriui induoti, reikia turėti 
paliudijimą, kad butų gali- 
ma parodyti ant pareikala- 
vimo, nes be jo pasportų 
neišduoda. 

Tuos, kurie dėl .kokių 
nors priežasčių neturi kvito; 
raginama išgauti nuo darb- 
davio paliudijimą, kiek jie 
praėjusiais metais uždirbo. 

Tie visi dalykai yra la- 
bai svarbus, nes dabar tuk 
stančiai svetimtaučių sulai- 
koma uostuose tik dėlto, kad 
jie negali išpildyti to reika- 
lavimo. 

P. S.—Prie progos pri- 
mename kad įvairiais nesu- 

sipratimais dėl taksų gali- 
ma kreiptis į Lietuvių Biu- 
rą, iš čia, be paprasto paaiš 
kinimo, kuris siunčiamas 
laiško rašytojui, siunčiamas 
dar pranešimas, ar ir pats 
laiškas angliškai perrašytas 
į valdžios įstaigas, kurios 
tais dalykais rūpinasi. Biu 
ro Adresas: 

Lithuanian Bureau, 
6 West 48th Street, 

New York Cit". 

TEISYBES IŠ DUGNO. 
Praneša, kad Paryžiaus bul- 

varų moterjs suorganizavo sa- 

vo unija. Bus blogai kaip pa- 
kels streiką. 

Taikos konferencija Verše- 
lyje- euri gera pav\*dį Lietu- 
viškos Brastos konierencijos. 
Antroji žada eiti pėdomis pir- 
mosios. 

| Rusijoje niekaip bolševikų 
neklauso badas ir epidemijos. 

; Bene nutars juos sušaudyti. 

Didžiausia Lietuviška Jubi" 

lieriška ir Muzikališkų Ins- 

trumentų 

KRAUTUVE 
An*. Town o f Lake 

J. JASINSKI 
§o, Asliąnd Ive,, OMcago 

H Jeigu nori g^rą laikrodėlį, čysto a*ikso, šliubinius 
S žiedus, signietą, auskarius, moteriškų špilkų ir gra- 
§ žiu šukų į plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso. 
^ Pas mane vieninteliai galima gaut visoki deiman- 
H tiniai daigtai dideliame pasirinkime. Turiu taipgi 

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. JASINSKI 

§4543 
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A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimą visame 
pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų i įkalus. 

EINA KAS SĄVA1TĖ 
Skaitykite Vi bi* Metams $2*00 

Reikalaukite pažiirėjimui adresuodami: 

"SANDARA" 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

75,000 Svaru 
PAPRASTŲ CUKRINIŲ 

Pietinių Kumpių Paprastai Parsiduodančių po 41c. 
Musų kaina už pietinius kumpius ant švenčių f)f pars duoda ui svarą £1 "/2^ 

PAPRASTAI PARSIDUODANČIU PO 41c. 
U. S. Inspektavimas. 

didelis 

SUBATOJE, 
BALANDŽIO-APRIL 19 

New City Packing Co. 
4737-39 SO. ASHLAND AVE. 

V'sokia mėsa ir smulkmenos, kumpiai ir visokia rūkyta mėsa daug žemesnėmis kainomis negu kur kitur mieste. 

DVIGUBAI DUODAME STAR ARBA FISH ŽENKELIUS KAS 
UTARNINKA. 

10 STAR ARBA FISH DYKAI SU KIEKVIENU PIRKINIU 
AUGŠCIAU 50 CENTU. 

Kiekviena šeimininkė pasinaudos iš tų 
žemų kainų. 

Paprasti cukriniai kumpiai nuo ! 
8 iki 12 bv ! 
tiktai '/'c* ! 

Cukriniai California kumpiai, | 
kuogcriausiai nuo 4 OC1/ r\ iki 7 sv. tiktai < 

Rūkyti šmotukai 001/ r% \ 
tikta} sv LV/įi 
Rūkytų, šonkauliukų 1Q1/« 
sv. tiktai I U y 2U | 
Puiki veršiena kepi- 1 PI / r s 
mui- vertės 25c sv l(j / '£0 j 

— 

Jautienos kepimui j... 101/.A 
svaras tiktai 72^ l 

šviežia karbonada sv. 

'U!/r tiktai 2* 

Krajaviškų gyvulių jautiena, pa- prastai 32c svaras .... 001/.A dabar tik LL '/ 'Į\t 

Puikus sirloin steikas 0Q1 
paprastai 32c. sv. tik £**>'/ 2^ 

Puiki veršiena arba 101/.A aviena virimui sv. tik \L'/ į\» 

šviežios nutaisytos .... 0C1/.A vištos sv. tik £u"/2" 
Didelis pasirinkimas subatai vi- 
sokios žuvies žemomis kainomis 
Halibut slaistuose sv. 001/.* tiktai £■>*•'/2U 

Puikiausia pickerel .... Q1/„rt 
svaras tik J7^ 

Balta smulki Q1/.r» žuvis w 

BIZNIERIAI 

GARSINKITĖS 

"LIETUVOJ." 



VIETINES ŽINIOS. 
BOLŠEVIKŲ PRAKALBOS 

Balandžio 17 d. Mildos 
svetainėje J. L. Tautiškas 
Kniubas surengė prakalbas 
tikslu išaiškinti Lawrence'o 
streikuojančių audėjų var- 

gus, bei kalbėtojų tema bu- 
vo apie lietuvišką armiją, 
parašų rinkimą ir Lietuvos 
Laisvės klausimą, o ne apie 
streiką. Vyriausiu kalbėto- 
ju buvo Stilsonas. Jis agi- 
tavo prieš išgavimą Lietuvai 
Laisvės ir įžeidinėjo visus 
tr.os, kurie trokšta tos lais- 
vės. Taipgi ragino bolše- 
vikus naikinti pramonę. Sa 
kė, kad Anglija jau pada- 
rius sutartį su Lietuva, dėl 
to ji (Anglija) gersianti Lie 
tuvoje darbininkų kraują." 
Nurodinėjo, kad nereikalin- 
ga Lietuvai esą nei jokių iš- 

dirbysčių. Taigi, matyt Stil 
sonas norėtų sugrįžimo pri- 
mityvių arnžų draugijinio gy 
venimo formos, kuomet žmo 
nės dar buvo laukiniais. 

Progai esant reikia pa- 
ačiuoti Tautiškam Kliubui, 
kad jo pirmininkas viešai 
prisipažino, jog ta draugija 
stoja prieš Visuotino Seimo 
šaukimą, Lietuvos laisvę ir 
parašų rinkimą po peticija. 
Labai ačiu. Žinosime, kas 
per paukščiai kliubiečiai. 

M. K. Š. 

IŠ BRIGHTON P ARK 
Musų bolševikai atsižymi 

savo dideliu veiklumu bol- 
ševikiškoj dirvoj. Čia jie 
tankiai rengia prakalbas, ais 
kina apie rusi] bolševikų iš- 

15 U iš. VEL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai t11ęs i-same užtikrinti, jog męs 
g-lino palengvinti ju; t keniojlraus. Pavelykite mums išegzaminuoM i 
jus—vtni b«» jokių m vi r. už t-gzamimicljų arba patarimų. Peopies 
Dispanseri ja buvo uidefa su tikslu suteikti sergantiems žmonėms go 
reresnj ir modernišku patarnavimų, 

EGZA.ViINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimai, linrj turi tik kelios ai>t>kos ir tai yra būdas, ve- 
dantis prio ekonomijos. 
VA IŠTINU T1KIIO iV.TAilNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. 
III i parenkame tas gydtjOles, žinodami jų gydančių vert? nuo papras- 
t", nesveikatin^umg. Mušu v.s:r.iat ir kc yra gryniausi mnsų 
receptai yra p'ldirni Mk regitr. valtininkais:# 

ATEIKITE IR PAMATYKI E'j'E M U 3. 
Atminkite! viai risi'.o r.cimame už Egrarr.iraciją ir Patarimą 
1616 WEST 47 t h STREELT M;s Knbame Lietuviškai 

LII JERTY i 50XDS 
C & 8 H Męs perkame Liberty Bond \v/. 

pjlngt "Caah" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo D—G 
tftarninka.'s Ketvergaia ir 
Subatomis !)—0. 

J.G. SAGKHEIM & CO. 
1335 ?*l?Iwauke Ave. 

tarpe Wocd ir Paulina gatvių: 

REUMATIZMO "R ABELNO SKAUDĖJIMO 
GYDUOLĖS 

Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo 
l'EUMATIZMO Visose Formose 

Reikalaukite tuojaus per ki-a?jy—$1.10. 
Grąžinami pinigai jei užganėdinančios pasekmės ne 
gaunama i 5 dien?.-. Etiirbtos ir užtikrinančios per: 

C A R L F. WORM 
34C0 .r-o. Halsted Street, Chicaęo, III. 

C. S. P. s. 
1126 V*'esi 13th Street 

Vadovauja ST. ŠIMKUS 

Tc ■... A. tinas i "Pabaig-. Svieto"! Ect nenuslmir.ki'c. Ta "Paba'g?, Svieto"' nebus tokia "smutna,'' kaip j y s ■c.noi'i, nes j' bu3 su dainomi» ir šokiais kuriuos atliks gabus "birutisčiai". 
b2t: fji.rai Įsi imykile, k2d fa "Pabaida' Sviete" ou3 ytin gera rr.uzikaiė daiis. Kaip tai: duetai, kvartetai, tris;, zo o, i: t.t. Taipjau '"Birutės" moterų, vyrų ir mišruc chsrai padainuos daug naujų, graž ų dainų. * 

Ateikite visi.— Po programui čekiai. Kviečia — "Birutė". 

rastą "darbininkišką rojų" I 
ir kviečia darbininkus prisi- i 
i-.'ii prie praplatinimo tokio' 

rojaus po visą pasaulį. Bet j 
kartais i? jų tokio smarkaus : 

veikimo išeina ir nesusipra- 
timui. Štai verbų nedėlioj 
apie pustuzinis minėtų bol- 
ševikų susirinko prie bažny 
Jo-, jr pradėjo dalinėti at- 
sišaukimus žmonėms. Viena j 
moterėlė paėmusi atsišauki- j 
mą pažiurėjo ir pradėjo sau 

kti: dar ne Velykos, o bol- 
ševikai atėjo velykauti pas 
mus; palaukit aš jums atne- 
šiu kiaušinių, kad—ir ne- 

viltų. Ant tos moterėlės 
ss.uk mo pribuvo pora pa- 
rapijos komitetų, tie tuojau 
suprato kame dalykas, mat 
bolševikai pasisakė, kad ne- 

| velykauti atė ję, tik klerika- 

lų "apšviesti," kad jie neor- 

agnizuotų armijos ir neva- 

žiuotų bolševikų mušt lauk 
iš Lietuvos. 

; 

Bolševikams besiaiškinant, 
menamoji moterėlė nubėgo 
margučių atsinešti. O ko- 
mitetai ako tiems vyru-: 
jkams: gerai draugučiai, bis-! 
ą palaukite: męs už jūsų 
okį gerą, pašauksime auto- 

j mobilių, tai pavažinėsime.j 
Bol£ev;kai nelaukę, kol au- 

tomobilius atvažiuos, išlaks- 
ite į visas puses. Taigi mo- 

terėlė su kiaušiniais jau ne- 

I rado bolševikų. 
Patarčiau bolševikams nu 

'važiuoti i Rusiją pas savo j 
; draugu/, ten jiems atsišau-1 
kimus dalinti, kad anie ne-i 
lįstų į Lietuvą, nemuštų lie-1 

rmu 
•00000$ O-ęsS-OO-Ot: CKJ-OOO 03 iKH5flWWa 00$ OOOOOOOOtt DCHSHKKHa 00 PO ^OOOO^OOOOOOOOOOmOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOi 

Kiekvionaa žmogus nori pagerinti tavo buvj ir nori surasti sau tinkamą vietą, ant kurios galėtą turėti užtikrintą ateitj ir tapti turtingesnių. Norint tą atsiekti, tik t:j. galite su Dageliui Lietuviu bendrovės, kuri tik tapo suorganizuota tuora tiksiu, kad pagelbėjus Lietuviams įsigyti geras farinas. Ką minėta bendrovė atliko, tai pavieniui žmogui, tas butu negalima, nes t a iro reikalinga kapitalas ir pašventimas laiko, o tas darbininkui žmogui negalima padaryti. 
Lietuvių bendrovė susidedanti Iš tūkstančio narių ir bendrovė stengiasi su j ieškoti geriausias farmas ir pagelbėt lietuviams apsi- gyventi prio vienos vielos, ne taip kaip buvo iki šiol kur 3 lietuviai apsigyvendavo ir vadindavo lietuvr; kolonija ir daugumas svetimtau- čių tuom pasinaudojant kišdavo lietuvius visur ir tų lietuviškų kolonijų pridirbo daug iš kurių hievlenos iki šiol atsakančios vietos nebu- vo, tik buvo tikslas parduot, o paskui tegul žmogus žinosi. Lietuvių bendrovė:', atstovai tuiOjo praleist daug laiko ir kaštų, pakol atrado tinkamą vietg del kolonizavimo, buvo išvažinėta po daugel valstijų, tapo nupirkta žemė Wisconsin valstijoj, žemė labai tinkama dėl javų ir lengvai dirbama, randasi prie gorų kelių, marketų, aiti miesto, mokyklų, bažnyčių ir kitu jarankumij, taipgi tarp grai. ežerų. Par- mos buvo nupirktos drauge su miesteliu, kuriame jcu lietuviai atidarė lceletjj biznių kaip tai: krautuvė visokių reikmenų, hoteij su restau rantu ir turi gražią salę* del susirinkimų ir Šokių. Bendrovė tik praeitą motą pradėjo farmas pardavoti. o jau Lietuviai išpirko apie tr!~ tukstančius akerių. o šią vasarą kelis krrtus tiek išpirks, ii',>s jau iki šiol beveik kas sąvaitė yra parduodama ko kelias farmas, taip išrodo, kad trumpame laike bus keletas šimtų gyvntojų Lietuvių kolonijoje ir visi prie daikto, kurie miestelyje išsirinks visą savo valdžią lietuvišką ir kontroliuos patys, be pagelbos svetimtaučių. Dar yra reikalingi keli biznieriai lietuviai miestelyję, kuriems yra proga ati- daryti kitokius biznius. 4 

Bendrove parduoda žemę labai lengvoms Išlygoms, kad ir biedniausiam žmogui yra prieinama. Su $100. galite pirkti 40 akerių žemės su $H0>, 80, su $".00-120, o kitus po biskj kas metai, taip kaip kas išgali, o.hiednesnieji gali gauti visada darbą ir užsidirbti dau- giai: pinigų. 
Meskite jungą, kurį dabar nešate mieste gyvendami ir tarnaujate kitiems, kur galite dirbti patys del savęs, tik tada pasileng- vinsite nuo brangr.il? pragyvenimo, nuo bedarbės, dusnaus oro, visokių ligų ir sužeidimu ir tada nereiks rūpintis apie rytojų. Gyvendami ant fanuos patys jitsų moters ir vaikai kvėpuosite tyru oru, busite sveiki, linksmi ir džiaugsitės laimingu gyvenimu. Rašykite tiesiai pas savininkus t'armų 1 Lietuvių bendrovę prisiųsdamP savo vardą ir adresą, o bendrovė prisius jums knygelę su platesniais paaiškinimais apio lietuvių koloniją, su paveikslais ir mapa. 

Liberty Land & Investment Co. 
.530S SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

tuvius brolius darbininkus. 
Taippat ir lenkams pasaky- 
kit, kad ir jie nekėsintųsi 
savo "ponišką" jungą uždėti 
ant lietuvių sprando. Kad 
anie jusų pamokinimų pa- 
klausys, tai męs jums dide- 
lį "Ačiū" tarsime, ir mums 

nebus reikalo organizuoti ar 

mijos. 
Toliaus patariu jums sto- 

ti Į darbą su visais lietuviais 
kad išgauti tėvynei nepri- 
gulmybę. Toliaus, kada ru- 

sų bolševikai gerai išprak- 
tikuos savo išratsą darbiniu 
kišką tvarką ir matysime 
męs, kad tokia tvarka ir 
mums darbininkams yra nau 

dingą, tai męs galėsime ją 
lengvai jvykdinti, nes musų 
tveriamjoi valdžios forma 
yra demokratiška respubli- 
ka. Nei ponai, nei kunigai 
valdys sali, tik visų lygių 
žmonių išrinkti valdininkai. 

Kralikas. 

PASLAPTINGA ŽMOGŽU- 
DYSTĖ. 

Ant Polk str., ketvergo va- 

karą. Užmušta apie 22 metu 
amžiaus mergina (ar moteris) 
prie nepaprastų aplinkybių. 

Apie 9:30 vakaro pro krau- 
tuvę Chauncey Messino pra- 
ėjo jaun:. porelė ir rodėsi jie 
buvę geroje sutartyje. Priėję 
prie kampo Polk ir Miller gat- 
ivin vyras matomai norėjo įsi- 
vesti merginą j prieangį, bot 
mergina tam pasipriešino ir 
ištrukusi perbėgo kiton pusėn 
gatvės. 

Vyras nusivijo merginą ir 
sugavės, viena ranka apglėbė 
merginą, o kita įssitrauke n* 

volverį ir, pridėjęs revolveri 
prie merginos smilkinio, du sy- 
kiu iššovė. Paskui vis laiky-( 
damas auką glėbyje, apsuko: 
ią ir du sykiu šovė užpakalin 
Metęs užmuštąją ant šaligat- 
vio, žmogžudys nubėgo. 

Užmuštoji randasi Reda 
graboriaus kambaryje, 100?) 
\Y. Polk st. Merginos niekas 

pakol kas nepažino. Ji vra 

apie 5 pčclu 4 coliu augčšio; 
turi raint- vvs plaukus,mėlynas 
akis, ir yr? .tį-ie 22 metu am- 

žiaus. 
Du vyrai pasakoja, kad ro- 

dos su tokia mergina jiems pri 
siejo susipažinti, apie mėnesls 
laiko atgal, bet kur ji gyvenu- 
si, tai jiems nėra žinoma. To 
ji mergina gyrėsi, kad turinti 
dranga armijoje. \ ienolc jie 
nesą tikri ar tai yra ta pati 
mergina. 

Detektyvai apie užmušėji 
beveik neturi jfikiii žinių- apari 
menko aprašymo, kurį padavė 
matęs pora krautuvninkas 
Be to ant vietos žmogžudys- 
tės rasta knypkis, kuris inn 
turįs detektyvu rankose šiokia 

tokią vertę. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 

Yra senos knygos, kurios 
visuomet nu jomis buva, bet yra 
daug nauju knygų, kurios gim 
sta senomis. 

Mušiu pertrauka, taika, tau- 

tu lyga—tai pina pašalio pa- 

dėjimą. 

Senatoriai gelbėjo Preziden- 
tui kariauti, bet ne taika da- 

ryti. Ji giliai prisilaiko savo 

principų 

Greičiau papūga išmokinsi 
kalbėti, negu mus vadovus su- 

o c 

sikalbėti. 

Nctaij) jau baisus visuoti- 
nas seimas, kaip "Draugas" jį 
malevoja. 

Italija dar iki įsisteigsiant 
tautų lygai nori suruošti ma- 

žiukę karę su Jugoslavija. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3143 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Mot9riškij, VyriAkij, 
ir Chronišku Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. o—8 rak.. Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

DR. §. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofioss: 
4712 SO. ASHLAND AVH 

Telefonas Drover 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 33 

Extra! PUIKUS BALIUS Extr&! 
Parengtas 

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS 

Sabatoje, Balandžio 26, 1919 
Alkios Svetainėje, 3142 S. Halstsd Street 

Pradžia 7 vai. vakare KvieCla visus Komitetas 

Didelis 28"x3B", Pilnas, Aiškus 

-*™~ .v^^virrrr^rc?7n^WJ!K5wt 

IŠL11ISTAS PO NURODYMU 
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 

ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSAN N E, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, g^lž kelius, upes, e::erus. kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 

iemlapis susideda iš daugelio paaiškinimų ir 

AŠTUONIŲ DALIŲ 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorine Lietuva. 
3) Lietuvos Karalyste po Mlndaugiu (1212—12G3). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1310—1341). 
5) Lietuvos Imerija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377j. 6) Lietuvos Imperija po Vyrautu Didžiuoju (131)2—1430). 
7) Lietuves Valstybė prieš Padalinimą.. 
8) Dabartinė Lietuva. 

KAINA $1.00. 

3253 S. MORGAN ST. CHICAftO, ILL. 

| Jei plianuoįate pirkti Pianą arba Player 
Pianą, nepraleiskite neaplankę mūsų krau- 
tuvės, nes męs galime sutaupinti jums pi- 
nigus ir duot geresnį Pianą. Męs turim Pi- 
anų nuo $150. iki $350. ir Player Pianas 

| nuo $425. iki $575. 

į Turime labai didelį pasirinkimą Ritinių 
Į Pianams. 

Mielt Draugai. 
Ši sąvaite yra viena iš visų 
sąvaičių, kuomet męs visi 
kartu stengiamės buti ver- 
tais po vėliava ''GRYNU- 
MO." 

ši iškilme pažadina mus 

prie kiltą minčių ir nukrei- 
pia musų veciimąsi kaip biz- 
nyje, taip ir privatiškuose 
reikaluose. 

Aš manu, jog męs visi ge- 
rai suprantame, kad biznis 
irgi nėra paliuosuotas nuo 

MORALYBĖS KODEKSO. 

Jis privalo augštai iškėlęs 
nešti vėliavą "GRYNUMO," 
jeigu jis nori užsitarnauti 
visuomenės pripažinimo. Aš 
noriu atkreipti jusų atydą 
kaslink žodžio Grynumo, 
"PURITY," jog jis susideda 
iš šešių raidžių, todėl jisai 
tinkąs RATUI šešių, kuris 
lošia laba svarbią rolę Wil- 
sono ir Kompanijos biznyje. 
Bet aš noriu jums priminti 
taipgi, nežiūrint kitų svar- 

bių daiktų, kurie įeina Į še- 
šių Ratą, nei vienas iš jų 
neužima tokios svarbios vie- 
tos Tikroje Širdyje Wilsono 
ir Kompanijos organizaci- 
jos, kaip žodis Grynumas 
•PURITY", kad užima. 

Valdininkai iš 25,1 n)0 darbininkų visi 
yri', persiėmę svarbuma "PU UIT Y" 
maieti rodukcijoje. 
Gamini.. ^ GRYNO GLAISTO yra biz- 
nis \\ įlioao ir Kampanijos, valdinin- 
kai ir darbininkai supranta gerai, jog nėra kito biznio pasaulyje, Kuris taip 
ankštai juugtusi su žmonėmis, kaip 
gaminimas GiliNO MAISTO. 
Wilson ir Kompanija organizacija pri 
sirenge gaminti GRYNA MAISTA, 
įvesdami tarpe valdininkų, ir darbi- 
ainkų. unkitus santikhis, kuris neat- 
būtinai j ra reikalinga, tikrams susi- 
pratimui ir pasitikėjimui vieni kitiems 
ir darbuoti kartu suiyg augšto prin- 
c.po, (tarpe savęs) taip ir su publi- 
ka TEISINGUMO, kuris, mano išma- 
nimu, yra. augščiausia ijimaC GRY- 
NUMO. 

Ar nu tik dva.ia juos pažadina prio 
jų minčių ir dai .'ų, padėti savo Gar- 
bę j savp darbų. 
GRYNUMAS maiste yra taip pat svar- 
bus, kaip ir GRYNUMAS viskame, kas padaro gyvenimų naudingu, sva.- įiu reikalingu ir ueeavimeillu yra te.kalinga s. 

Ar suvienysime męs 5i.j savaitę savo 
GRYNO MAiSTO -UiNTlS m. ;avo ki- 
tomis mintimis, užbaigdami Nedėilo» 
rytį su puikiu pusrye»u kumpių arba 
lašiniu ir kiaušinių. 
Yk-na iš Velykų Nedėlios tradicijų, taip sau»r'i:a>p k;.ličiai, kad męs prl- valomo švęsti iv uieuų ir kas link kū- 
no, tai prisivalgyti kiaušinių iki so- 
ties, nors ir pradėdami dieni} vi- 
suomet su kumpiu arba lašiniais. 

j Ar juras neprisimena tu laikui, kuo* 
mei j ii a buvote du r mažais vaikiukais 
aiLa t»uiw:nis mergaitėmis, kaip jųs \isur am laimų išlandydavote jieško- darai kiausii.ių dai anksti prieš Vely- kas ii pririnkdavote gana daug tai 
dienai 

Dauguma iš jusų randasi tokiame pa- 
dėjime, jog jįjs negalite pririnkti i^au- 
ūinių, kaip kau kitados darydavote. 
JUS TUi' TE PIRKTI JUOS. * 

I 
Ar jųs neuprėtumGti pirkti pats kiau- 
šinių, kaip kad jas prisirinkdavote iž vištų lizdų? 

Paklausykite manęs, jus galiu? nusi- pirkti tokių kiaušinių. Eik i;u- savo 
krautuvuinkų lr reikalauk CLEAR- L' ROūk EGO S, kuriuos parduoda \Vilson ir Ko. po obalsiu "\VlLSONO LABELIS APSAUGOJA JUSU STA- LĄ.''* 
Jie kaip tik ir bus tokie kiaušini|i, ko- 
kius nori turėti ant Velykų. 
Reikalauk taipgi to paties pardavėje, Idant tau duotų \Vil.-ono ir t'o. Certi- 
iied H AM AND BACON, nelabai So- 
niai kumpiai ir lušiniai buvo iš- 
siuntinėti po visi}, šalį. 

Jeigu nori geros KAVOS, reikalauk 
savo pardavėjo, idant jia tau duot'} 
VVilsono Certifiod BltAND "JLUE 
LABEL BLEND". 

Tai yra puiki kava! 

Jeigu nori kepti CL.EARBROOK KIAU 
ŠINH'S, vartok \\lsono ir Ko. 
MAJESTIC TAUKUS. 

Kai]: su sviestu? Kodėl neturėti vi- 
suomet ant rankos Wilsono ir Ko. 
CLEAHBROOK SVIESTA? ^ai bent 
sv'tstas. 

Tai vien tik priminimas, bet jei visi 
sueit);', po niV-nlviu "GRYNUMAS", 
apie l<urj mes taip daug mestame 61sį- 
(lic.:ą, BET MES VISUOMET Ji NORI 
.V'.: SAVO MAISTE, nes kaip poetas 
sako: 

Męs galime gyventi be meil".. 
K; s geiduliai ti!c d ilgėjimas— 
Bet kur rasi zmosu. 
Kurs novalgęs gyventų? 



L ALI S REZIGNAVO IŠ f 
"NAUJIENŲ." PERMAI- 

NOS "DRAUGE." 

P-as Antanas Lalis, iki 
šiolei buvusi s "Naujienų" 
redaktorium—tą vietą jis už 
ėmė, rezignavus p. Grigai- 
čiui porą mėnesių atgal—šio 
mivS dienomis rezignavo iš i 

savo vietos ir pasitraukia i 
nuo "Naujienų." Jo vietą f 
nuo šiądien užima Dr. A. 
Montvydas, seiliaus dirbęs ! 
"Keleivio" redakcijoj ir ilgą 
laiką žinomas daugiaus An- 
tonovo vardu. 

Girdime t&ipgi, kad kun. | 
P. Bučys iki šiolei redaga- 
vusia "Draugą," šiomis die-! 
nemis pasitraukia nuo tos i 
vietos, kurią užims p. Ju-; 
lius Kaupas, vienas iš pir- 
mesnių "Draugo" redakto- j 
rių. P-as Kaupas yra lau- 
kiamas iš New Yorko bile 
dieną. Prof. Bučys gi, kaip 
sakoma, užsiims vedimu 
Marijonų brolijos, kuri yra 
Chicagoje ir kuri šiuo laiku 
valdo dvi lietuvių parapiji: 
ant North Side ir ant We3tj 
Side. Marijonų brolijai da, 
bar taipgi, priklauso ir 
"Draugas." 

CHICAGOJE GaLI KILTi 
STREIKAS. 

Telefonistų unijos preziden ! 
tas S. J. Konenkatnp praneša.' 
kad apie 7,000 Chicagos tele- 
fonisčių yra pasiryžę išeiti ant 
streiko 11 dieną gegužio mė- 
nesio. 

Jis užreiškė, kad visuotini 
streiko reikale dar eina unijis- 
tn balsavimas, bet jau iš atei- 
nančiu balsu matytis, kad dide- 
lė dižiuma stovi už streiką. Ir, 
girdi- telefonistės gali laime 
ti streiką, nes esą gerai sr.sior 
gan i za ve. 

Bet prezidentas Chicagos te- 

lefonų kompanijos netiki to 

kiani unijos viršininko užrei- 
kimui. Jis sako, kad telefo- 
nistės, ypač Chieagoje, esą vi- 
sai menkai susiorganizavę ir 
kilus streikui negalėtų įvesti į 
streiką visų darbininkų, kaip 
apie tai mano unijos viršinin- 
kai. 

Geradarystė visuomet apsi- 
moka,—kartais sako vagi* e:- 
dami darban. 

P/ibAiGKiME DARBĄ! 
Kare pasibaigė su didele per- 

gale Amerikai. Kariavusios 
viešpatijos dabar jau baigia sa 

vo reikalus tvarkyti užtikrin- 
damas pasauliui ilgiausiu meru 

taiką ir laimę žmonėms. T-į; 
pat šiądien daro ir Amerika. 
Tinkamam pokariniu dalyku 

užbnigimui Amerika reikalau 
;a keliu bilijonu dolianv ku- 

riuos j i rengiasi surinkti niv 

savo piliečių. Tuo tikslu v\- j 
kosi surengta penktoji iš eilės j 
Paskola—Pergalės Paskola, j 

Lietuviams pažystamoj 
'.iiK syljės Paskolos. Ketup-.į 
kartus lietuviai pirko Litnsv i 
bes Paskolos Bondsus ir su lv;; 
skaitliaus gana daug pasidar 
bavo, išpirko.. Jie pervirs) j- 
nekurias skaitlingesnias tau- 

tas, padarydamos sau puikų 
tautinį rekordą. Ką lietuviai, 

padarys šioje, Pergales Pas- 

koloje, kaip jie pasirodys, /.{ 
norna, {priklausys nuo susior- 
;;an i žavimo. Tai tėmvkite: 

Kad ir šiuotni kartu pada 
rius gera rekordą, lietuviai pa- 
siryžo imties už darbo nuo pat 
pirmosios dienos, Balandžio 
21, kurioje tas darbas praside- 
da. Taigi, Fanedėlyje, bal. 21- 

d. s v. Jurgio par. svetainėj 
šaukiamas pirmas kalbėtojų ir 
veikėjų susirinkimas, kuriame 

bus išdėstyta visi pianai dar- 
bui. Ant tos dienos jau bus 

paimta svetainės, paruošti pla- 
katėliai su tinkamomis infoi- 

macijomis, sutvarkytas progra 
mas prakalboms ir tt. Pasilic 
ka panedėlyje nuskirti kalbė- 

tojus ir išdalinti plakatus gar- 
sinimui prakalbų, kurios turi 

prasidėti Seredoje, bent kelio- 
se "v ietose Chieagoj. 

Tolimesnis darbo vystimas 
pasirodys vėliau. Dabar sto- 

kime visi eilėn ir PABAIGKI 
M E DARBĄ! 
Lietuvių Skyriaus Komitetas 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 
Nelaimė tai dručiausis ce- 

mentas, kuriuom: susilipina Di 
džiausi nedraugai. 

Nereikia būti ugnies priedu 
tiktai dėlto, kac! ugnis kartai; 

nudegina. Reikia atsimint, 
kad ugnis ir šildo. 

IŠ CICERO, ILL. 
Draugystė Lietuviu Karei- 

viu laikys savo susirinkimą su 

batoj 7 vai. vakaro, balandžio 
19 d. Šv. Antano parap. sve». 
Kiek vien nfs kareivis atsilanky- 
kite' pilnoj uniformoj. 

Generolas Prank I hipiais, 
Kast. John P Šoris. 

SUSIRINKIMAS 
Draugystes Birutės Kalno 

susirinkimas bus nedeldie- 
nyje, balandžio 20 d. 1 vai. 
po pietį], P. Wodman svet., 
3251 So. Lime St. Gerbia- 
mi draugai malonėkite atsi- 
lankyti i susirinkimą visi, 
nes yra svarstyti naujų da- 
lyku, kaip tai: svetaines ir 
Visuotino Seimo klausimai. 
Atsiverkite ir po vieną nau- 

ją narį. Valdyba. 

L. (i. 1). L. K. Vytauto mė- 
nesinis susirinkimas bus ba- 
landžio 27 d. Visi atsilanky 
kite, nes yru daug svarbiu da- 

lyku apsvarstyti. Susirinki- 
mas perkeltas iš 20 balandžio 
dėlei busiančios toj dienoj 
Velykų šventes. 

Pirmsčdis I. Sinkus, 
Rast. S. Kioicz'icius. 

IŠ BRIGHT9N PARK 
šios apielinkes lietuviai 

gali pasirašyti po peticija, 
reikalaujančia pripažinimo 
Lietuvai neprigulmybės se- 

kančiose vietose: 
V- Kl'fhas ir J- Barkauskas 2542 W: 

45 PI: 
J: HcK'ik 2102 \Y: 4G PI: 
A: Dovidaii.'kas 2G11 \V: 44 St: 
V: Volk 4238 Bo: Calil'ornia Avc: 
F: fteri»etis 4504 So: \Vashtpna\v 

A ve: 

R: Andreliunas 4434 So: Fairfleld 
I A ve: 

] P: Stasiulis 4-138 So: Falrfield Avc: 
F: Poc^viCia 4111 So: Richmond SI: 
.): StaTilionis 3137 W,: 38 PI: 
J: Juzėnas \V: 40 St: j 

_ I 

iŠ V/EŠT SIDE. 

Pranešimas parašų 
rinkėjams. 

Kurie iš vestsaidės turi- 
te paėmę parašų rinkimo 

| blankas, malonėkite sugrą- 
žinti subatoje, balandžio 19 
d., žemiaus nurodytu antra- 
šu. Blankos, nesugrąžintas 
subatoje, liks neišsiųstos i į 
Washingtoną. O kas dari 
nesate pasirašę, nueikite ir j 
pasirašykite ir sugrąžinkite 
blankas šiuo antrašu: J. I. 
Bagdžiunas, 2334 So. Oak- 

:ley Ave. 
Tautos Fondo Valdyba. 

Aprūpinta dideliu pasirinkimu drapanų, avalinės ir 
galanterijos vyrams, moterims ir vaikams. Naujau- 
si pavasariniai fasonai, geros rųšies ir žema kaina. 
Mandagus ir malonus patarnavims. 

Specialiskumai Sankrovoje prie 47 Gitves 
J>T labai poro batisto, išsiuvinėti kalnieriai ir rankoga- DLi £<LiL»iisii, tyrai balti ir sudėtiniai, ružavais ir skais- Q «j -J £ ciai mėlynais kalnieriais, ant šios savaitės tiktai po $ I ■ 1 

AI ?atin0 dideliame pasirinkime, i Ai; iiiiKiA* olisniAivairiu sudėtinių spalvų kvolduoti ir 

lygus kvalbonai, su kvietkomis ir diržais, visokio dydžio Q-J 
{vairiausio pasirinkimo, nustebinančios vertės, nuo 3 ■ O 'i 

QJ |(f>iVT/l?Iliad0S' PlaCiu išsiuvinėjiinu ai Unk, V £I\SU 1 HiIraiL Ji^TdilIiabai gero šilkinio poplino, naujos 
elegantiški sijonai, tinkami prie kiekvienos bliuzelės, šią O/l QQ 
savaitę tiktai po 

AI moterims ir merginoms, juodos apačios, viršai g<> 
Cl'-j V .t.j'l\ J. i&ril riaUsios pirštinėm". Kid baltos skuros. su raiščiais 
labiausiai tinkami .šventėms ir vasaros laikui, visokio dydžio, 
šiai savaitei tiktai po 

Musą sankrovos šią visą savaitę prieš šventes at- 
daros iki 9 vai. vakaro, subatomis iki 10 vai. vakaro. 

y 

1112—1114 Milwaukee Ave. 1701—1703 W. 47th Sirest 

6000 narių 2 sankrovos Kapitalas $500,000 

PRANEŠIMAS VISOMS 
DRAUGIJOMS. 

Chicagos ir apielinkės Dr- 

jų Konferencijos delegatų 
susirinkimas reikale šauki- 
mo Visuotino Seimo atsibus 
Utarninko vakare, balan- 
džio 22, Wodmano svetai- 
nėj, 3251 Lime St., kampas 
33-čios, 8tą vai. vak. 

Svarbu, kad visi delega- 
tai atsilankytų ant šio susi- 
rinkimo. 

Ben. M. Butkus, pirm,. 
J. A. Martinkus, rast., 

3324 S. Halsted St! 

ŠV. DOMININKO DR-TĖS 
SUSIRINKIMAS. 

Dr-tės Šv. Domininko mė- 
nesinis susirinkimas bus su- 

hatos vakare 7:30, balantlžio 
l'i d. i). \Yorlmano svet. 3251 
S. Linie st. ir kampas 33-cio ;. 
Draugystės nariai privalo 
skaitlingai atsilankyti i ši su- 

sirinkimą, nes turime atlikti 
svarbius draugystei reikalus 
kaslink statymo naujos svetai- 
nės. i>e to reikės rinkti atsto- 
vus Į seimą' kurir, Įvyks gegu- 
žio mėnesyj. 

.1. B u gaili skis J aid. narys. 

Reikalingas iankinis ze- 

ceris; gera vieta. "Lietuva." 

Bideiis Išpardavimas 
Deiman'u, La krodėlių ir Gražnu. Paedavlmas jau prasidėjo 
Pranešame visiems, jog niekuomet savo gyvavimo 
istorijoje, nepardavinėjo me taip pigiai, kaip kad 
męs pardavosime ant šio išpardavimo. Priežastis— 
męs norime sumažinti savo ta vorą ir duoti progą šios apielnkės žmonėms iš to pasinaudoti. 
Męs taipgi duodame raštišką gvaranciją ant kiek- 
vieno daikto pirkto pas mus. 
Pinigus grąžiname atgal, jeigu neužganėdinti. 

ysimanio žie- 
dai $5. aup. 

6.68 

$2.00 Laikrodėlis, gvararituo I 
tas ant vienų metų, I 
šiądien tiktai uOl# 
$2.00 Btidninkas, gvarantuo 
tas ant vienų metų 113 
šiądien tiktai 11 1 3 
14 K Aukso laikrodėlis, 25 
metų gvarancija, vertūs $25. 
šiądien ant pa- <M0 ir I 
sirinkimo nuo ...ip 5 3 aug 
14 K Aukso priešakiais laik- 
rodėlis, 25 metų gvarancija, j 
vertės $25., šiądien ant pasi- 1 
rinkimo parsiduos "tn OK ! 
tikta» už 
20 metu Crown laikrodėlis, 
vert;s $20.00, šią. i \ 
dien už ! ! 
20 metų gvarantuoti laikro- 
dėliai. vertės $18. 7£ 
šiądien tikta už Or!»J 

1 10 metų gvarantuoti paauk- 
suoti laikrodėliai, vertės $12. 
šiądien parsiduos C.HP j tiktai už į 
Aukso frontais lenciūgėliai, 
20 ir 25 metu gvarancija. 
parsiduoda 1 ns ir Į 
nuo h-lSJ aug 
14 K auskarai "f f}!$..ir 
nuo litJll aug 

Sidarbc laikrodėliai, gvaran- 
tuoti, su aukso Q fiC 
kvictkomis ... liiUu 
Kaklaraišiui sagutės, vertos 
$1.00, išsirink kokią 'ffl* tiktai nori 10 b 
Kolionikai vertės $1.00, šią- 
dien, išsirink kokią ^Ifi tiktai nori, ui L I u 
Žiedai, vertės $1.00, šiądien, 
išsirink kokia ... 40 n 
tiktai ori, už Tilb 
Gvarantuoti žiedai, vertės $i 
šiądiea parsiduos 7PI n 
tiktai už ... I O u 
Gryno aukso žiedai, pasiduo- 
da 1 flQ ir 
nuo J13 U aug 
Moteriški laikrodėliai parsi- 
duoda .. Ą H K ir 
nuo 'tiJu aug 
$5.oo laikrodėliai, 3 metams 
gvaratuoti o nc ir 
už .._ ... aug 
7"aipgi didelis pasairinkimas 
paauksuotą Lavaliers, parsi- 
duoda O O A ir 
nuo 3Uu aug 
10 K ir 14 K Aukso Lavalier« 
parsiduoda 1 ir 
nuo I s O O aus 

1 
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KUOSTIPRI AUSI IR ILOAI TVERIANTIEJI i i 
KVEPALAI :: GARSIOS :: FIRMOS 

PARVEŽTI TAM TIKRAI VELYKŲ ŠVENTĖMS O 

Net Išskalbtos Nosinės Kvepės. 

H? 
i&i.mm 

f f 

Labai Puikus ir Dideliame Pasirinkime Velykiniai Atvirlaiškiai 

Tik pas mus galima įgyti fotogrofišką aparatą tikrus 
markos "KODAK" nes męs išimtinai turime agentūrą 
šioje apielinkėje. 

Cigaretus pardavinėjame kaip visuomet žemiąusiomis 
kainomis mieste, 

SPECIALIAI: lOpakiukų Camel cigaretų uz S1.50. 

Didžiausia Aptieka Chicagoje 

4645 SO. ASHLAND AVENUE 
netoli nuo 47-tos gatves 
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