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Smarki Kovą Del Vilniaus 
Amerika Sąjungon su 

Francuzija. 
fliiaija nepripažins laikos sutarties. 

Susekta suokalbis Anglijos Armijoje. 

Ar pasirašys Vekiačiai po sutartim? 

SMARKI KOVA DĖL 
VILNIAUS, 

Vilnius, gegužio 4 dieną 
(per Varsavą gegužio 8d.) 
Specialis korespondentas laik- 
raščio Nevv York Herald, Ca- 
meron Mackenzie, nu v v ko iš 
Varsavos Vilniun. Jis prane- 
ša, kad prieš porą savaičių Vil- 

nių buvo užėmę lenkai, bot boi 
ševikai nenori Vilnių užleisti 
lenkams ir už Vilniaus valdy- 
mą vis tęsėsi smarkus mušis. 

Toliau korespondentus pra- 
neša, kad Vilniuje esąs didelis 
badas. Jis matęs Šv. Jurgio 
prospekte vienos mergaites ku 
na, mirusios iš bado; taipgi ma 

tes apie 20 basų moterų, ku- 
rios rinko katedros pleciuje la- 

pus'ir medžių pumpurus savo 

maistui. 
Dirbtuvės, bankai ir krautu- 

vės esą uždarytos ir tik kele- 
tas krautuvių su bažnytiniais 
daiktais esą atidarytos. Mies- 
te apie 150,000 gyventojų, jo- 
kio judėjimo nėra. 

Bolševikų buvo Vilniuje 8,- 
000 ir jit išeidami iš Vilniaus 
apilėsė visas krautuves; ypa- 
čiai nieko nepaliko drapanų ir 

auksakalių krautuves. Žmo- 
nės apiplyšę ir didžiumoj basi. 

AMERIKA SĄJUNGON 
SU FRANCUZIJA. 

VVaahington, D. C-, geg. 
9. Prezidentas Wilsonas pri 
siuntė sekretoriui Tomulty 
kablegramą, kuriame parne 
ša, kad prižadėjęs gelbėti 
Francuziją, jei ji taptų Vo- 
kietijos užpulta. 

Tūli senatoriai ketina 
smarkiai priešintis preziden 
to pasižadėjimui talkinin- 
kauti Francuzijai. Girdi, 
panašiu budu kitos valsty- 
bės irgi darys sutartis tik 
apsiginirnui nuo užpuolan- 
čių ir visi ginlduosis; gi to- 
liau ir vėl kai'ė. 

CHINIJA NEPRIPAŽĮSTA 
TAiKOS SUTARTIES. 
Paryžius, gegužio 9 d. — 

Chinijos delegacija Taikos 
Kongresan gavo iš Pekino 
nurodymus, kad nepasira- 
šytų po taikos sutartimi dėl 
KiauČau ir Šantung neprie- 

lankaus link Chinijos išri- 
šimo. Panašias instrukci- 
jas prisiuntė valdžios pie- 
tiniu ir šiaurinių Chinijos 
provincijų. 

Reiškia Chinija yra pasi- 
ryžusi nepripažinti taikos 
sutarties klausimuose, kurie 
lytisi Šantung-Kiaučau liki- 
mą. 

SUSEKTA SUOKALBIS 
ANGLIJOS ARMIJOJE. 

Londonas, gegužio 9 d. 
Lr.irkaštis Dailv Mail prane- 
ša, kad tapo susekta suokalbis 
kurio tikslu buvo sugundyti ju 
reivius ir kareivus prie sukili-1 
mo. Pirmu žingsniu buvo gun 
dynias patiems kareiviams pa 
siliuosuoti iš tarnystės aplei- 
džiant kazarmes. 

Taipgi buvo plianuojama 
U/".imti keliolika Anglijos ir ke 
turias Prancūzijos priplaukas, 
ką butų turėję atlikti jūreiviai: 
pa.ckui Imtų kreiptasi prie po- 
licijos ir likusių kareivių pri- 
sidėti prie sukilėlių. 

Tokiu veikimu, matomai, ti- 

kėjosi jvesti šalyje betvarkę. 
Siame reikale tapo padaryta 
nemažai kratų ir suimta daug 
dokumentų. 

AR PASIRAŠYS VOKIE 
ČIA'l PO SUTARTIMI? 

Paryžius, geg. 9. Pary- 
žiuje vienu iš svarbiausių 
klausimų yra: "ar pasira- 
šys vokiečiai po taikos su- 

tartimi?" 
Šiame klausime visų daug 

ginčijamasi. Vieni nurodo, 
"kad Vokietijos ekzistavi- 
mui nėra kito išėjimo, kaip 
tik pasirašyti po taikos su- 

tartimi, nes kitaip jai grę- 
sia didelis pavojus, jei ne 
nuo ko kito, tai nuo užda- 
'rymo rubežių. 

Bet ateina žinių, kad 
Eberto valdžia gali kartais 
ir atsisakyti nuo paisraš>- 
mo. Ją, ypač erzina skiri- 
mas daug žemių Lenkijai, 
kuriomis Vokietija tampa 
atskiriama nuo Rytinės Pru 
sijos. Lenkijai taipgi ski- 
riama Silezrns angliaka- 
syklos. 

Paskutine Paskolos Diena. 
Chicagai gręsia krizis. Jeigu neišpirks pas- 

kirtos jai sumos V i c t o r y paskolos bondsų, tai 
po visą Ameriką Chicagos vardas bus valkioja- 
mas kaipo "sliakerio" miesto vardas. 

Tas gręsia ne tik Chicagai, bet ir kitiems mie- 
stams. Todėl, kas pasakyta chicagiečiams, tinka 
ir kitiems. Kiekvienas chicagietis, kiekvienas gy- 
venantis Chicagoj žmogus vis vien kokios tautos 
jis ne butų negali prie tokios gėdos prisileisti. Kiek- 
vienas prįvalo prisidėti prie to, kad Chicaga ne- 

pasiliktų uodegoj tarp kitų Amerikos miestų, bet 
kad ji išjirktų jai paskirtą bondsų sumą ir tokiu 
budu stotį garbingon vieton. 

Nuo oat karės pradžios Chicaga padarė daug karės išlaimėjimui, atiduodama savo sunus ir sko- 
lindama savo pinigus. Ir dabar, kada reik atlikti 
šitą paskutinį darbą — męs čikagiečiai, stoję vyras 
prie vyro—ir moteris prie moters, turime garbin- 
gai "užbaigti džiabą." 

Jau tik pora dienų liko šitos paskolos rinki- 
mui. Jeigu pirkai vieną bondsą, pirk dar kitą, pir- kai du ar tris — pirk dar vieną. 

Daugelis sužeistų kareivių, išėję iš ligonbučių, vėl ėjo j fronto liniją. Kiekvieną sykį jie nešė at- 
gal savo gyvastis, idant jas paaukauti ant tėvynės aukuro už laisvę, šešiosdešimts tūkstančių savo 
galvas užtai paguldė. Jie šitą didžiausia auką padarė už savo šalies valdžią — tas reiškia: už jus ir už kiekvieną kitą šios šalies vyrą, moterį ir vaiką. j 

Nuo jųs neprašoma tokios brangios" aukos. Nuo jus neprašoma jokios au- kos. Nuo jųs prašoma tiktai paskolos—geriausios paskolos kokią tik galite pasaulyje padaryti ir už kurią gausite dar 4% procento. Lietuviai, Chicagos lietuviai! Šios šalies valdžia ir prie jųs kreipiasi, prašydama jus talkon. Lietuviai niekados savo valdžios neužvylė.' Neužvils ir dabar. Amerika pra- šo jus. Kas atmes jos prašymą? Jeigu jau pirkote bondsų, pirkite dar. 'Už antrą pirkimą gausite prie guzikėlio "garbės ševroną" prisisegti—tokį, kaip čia šale parodyta. Nepamirškite užsirašyti j "Lithuanian Division". 

i Sakoma, Vokietijos dele- 
gatai niekuomet nesitikė- 
jo, kad talkininkai tiek 
daug vokiškų žemių skirtų 
Lenkijai. Todėl yra nuo- 

monių, kad Vokietijos 
Ebert-Scheidemano valdžia 
gali rezignuoti' negu pasi- 
rašyti. v 

VERČIAU SUTARTIS SU 
SU LENINU. 

Berlinas, gegužio 9 d. — 

Laikraštis praneša, kad 
Herr Geisbert, Vokietijos 
delegatas Taikos ^ongre- 
san, kalbėdamas apie pa- 
tiektąsias taikos išlygas, už 
reiškė, kad vienintelis Vo- 
kietijai išėjimas tai pada- 
ryti sutartį su Leninu ir par 
sikviesti bolševikų armiją 
Vokietijon. 

Kitas Vokietijos delega- 
tas Herr Landsberg pabrie- 
žė, kad talkininkų išlygos 
yra beveik neišipldomos, 
nes vokiečiai negali ginčy- 
tis, turi pasakyti taip, ar 
ne. 

ANGLIJA SUAREŠTAVO 
NARLAIVĖS KAPITONĄ. 

Londonas, gegužio 9. d. 
Ketverge pr'buvo iš Ispanijos 
kapitonas vokiečių naralaivės, 
kuri Anglijos valdžia uždare 
kalėjiman. Laikraščiai mano 
kad šis kapitonas su savo nar- 
laive yra nuskandinęs keletą 
laivų-ligonbučių. 

SKILIMAS AUSTRIJOS 
DELEGACIJOS. 

Paryžius, gegužio 9 d. — 

Vokiškosios Austrijos dele- 
gacijos apie iš 50 ypatų 
laukiama ^pribunant į St. 
Germain panedėlyje. 

Bet Austrijos delegacija 
dar neišvažiavusi iš Vien- 
uos ir, sulyg gautų žinių, 
dėl jos iškeliavimo yra tuli 
keblumai. Mat pačioje de- 
legacijoje iškilo dvi viena 
kitai priešingos pažiūros į* 
Austrijos ateitį. Vieni no- 
ri, kad Austrija butų su- 

jungta su Vokietija, kiti gi 
nori matyti Austriją nepri- 
gulminga. 

DAUGIAU VOKIEČIU 
DELEGATU FRANCU- 

ZIJON. 
į 

Paryžius, gegužio, 9 d. 
Šiądien dar atvažiavo 8 Yo-| 
kieti jos delegatai, bet dar jie 
nesuspejo sueiti su pirmiau 
buvusiais vokiečių ■' Vnr:itais. 

PRAPUOLUSIS ORLAI- 
VIS SURASTA. 

Chatham, Mass., geg. 9. 
Prapuolusis bvdroplianas, vie- 
nas iš trijų lėkusių per van- 

denyną, surasta šiądien 5:30 
rvto. Motorinis laivelis atgci 
beno orlaivį j Chatham. 

Orlaivininkai pasakoja, kad 
jie praleidę naktį gana gerai, 
nes jūrės buvę labai ramios. 
Iš trijų inžinų minėto' orlai- 

jvio veikęs tik vienas, gi kiti 
du esą netvarkoje. 

SUNAIKINS AUSTRIJOS 
LAIVYNĄ. 

Paryžius, gegužio 9 d. 
Taikos sutartyje lytint Aut 
triją yr# pažymėta, kad 
Austrija turi atiduoti talki 
ninkams visą savo laivyną, 
priskiriant visus laivus di 
delius ir mažus. Gi paskir- 
stymas Austrijos laivų tarpe 
talkininkų bus atliktas vė 
liau. Nuo Austrijos taipg: 
bus reikalaujama vieno bi- 
lijono doliarių pinigais, at- 
statymui nuteriotų kraštų. 

SUFRAGISTĖS TIKISI 
LAIMĖTI. 

Washingion, D. C. geg. 9. 
Amerikos sufragisčių agita 
tvvis komitetas šiądien išlei- c. 

do pranešama, kad sekančioje 
ekstra Suvienytų \ 'aisti j v 

kongreso sesijoje sufragisčių 
šalininku bus didžiuma balsų 
ir sufragistės laimėsiančios 
lygias moterims teisias. Su- 
fragistės tvirtina, kad pasku 
tiniais laikais tapo pertikrin 
ta dižiuma kongresmar.ų ir jie 
palaikys sufragisčių reik?lavl 
mus. 

VĖSULA TEXASE, DAUG 
UŽMUŠTŲ. 

Brownsville, Tex., geg. 9. 
Čia pranešama, kad sere 

dos naktį siautė didele ve- 
'sula žemesniame Rio Gran- 
de klonyje. Seredos rytą 

i jau tapo priskaityta 21 ypa 
i ta žuvusių vėsulo jeų nuken- 
tėjo šimtai žmonių. 

Atvyksta Lietuvos Atstovai. 
JIEŠKOS AMERIKOJE 
LIETUVAI PAGELBOS. 
Amerikos lietuviai jau 

senai laukia, kad kas pra- 
neštų jiems platesnių ir aiš 
kesnių žinių apie dalykų 
stovi Lietuvoje, bet paskuti 
niais laikais gauta tik trum 
pi pranešimai, kurie api- 
brieždavę reikalus tik ke- 
liais ruožais. 

Pa^aliaus susilaukėme se 

nai pageidaujamos žinios, 
|kad Amerikon atvažiuoja 
Lietuvos atstovai. Apie tai 
praneša atstovas Londone 
p. Čepinskis kablegramu L. 
A. B-vei. Kablegramo tek- 
stas sulyg "Tėvynės" yra se 
kantis: 

Lietuvos valdžia prašo 
sukelti Amerikoje pasko- 

lą apmokėjimui iavorų. 
S ekiu nereikia. Val- 

džia gvarantuoja, kad ta- 

Į vorai nebus išleisti iš Lie- 
tuvos. 

Raštiškas įgaliojimas ir 
gvarancija yra pasiųsta. 
Gegužes 1 d. Lietuvos at- 
stovai išvažiuoja Ameri- 
kon. 

Pasirašo Čepinskis. 
Minint Lietuvos valdžios 

gvaranciją, jog prekės ne- 
bus išvežamos iš Lietuvos, 
reikia pažymėti, kad talki- 
ninkai ir Amerika tik su to- 
kia gvarancija sutinka teik- 
ti Lietuvai paramą prekė- 
mis, t.y. kad tos prekės ne- 

būtų išvežamos Rusijon, Vo 
kietijon ar kur kitur. 

CHICAGO SOSTINĖ 
KAREIVIŲ LYGOS. 

St. Louis, Mo., geg. 9 
Amerikos legijonų konven- 
cijoje nutarta vyriausią le- 
sijonų buveinę laikinai pei 
teiti Chicagon; taipgi ir se 
kanti konvencija bus Chi 
:agoje. t 

WILSONAS APLANKYS 
BELGIJĄ. 

Paryžius, gegužio 9. d 
Yra manoma, kad pveziden 
as trumpoj ateityj aplankys 
3elgiją ir dargi tikimasi, kac 
is laikys keliose vietose svar- 

bias prakalbas. 

MEKSIKONAI PAVOGĖ 
MIESTO MAYORĄ. 

Douglas, Ariz., gegužio 9 
Pereitą naktį 22 raiti mek- 
įikonai banditai apiplėšė 
banką mieste Cananea; už- 
Tiušė penkis policistus ir ka 
įėjimo sargą, ir paleido ka- 
linius. Prie to dar nusine- 
šė ir miesto mayorą. 

VOKIEČIAI SMERKIA 
TAIKOS IŠLYGAS. 

Beninas, gegužio 9 d. — 

Prūsijos premieras Hirsch 
kalbėdamas Prūsijos parlanien 
:e, už reiškė, kad paruoštos 
išlygos yra kumštis, kuri at- 

kreipta prieš Vokietiją. To- 
liau Hirsch pabrėžė, kad jei 
įvyks taika ant paruoštų iš- 
lygų, tai jis neabejoja, 
kad netrukus vėl liesis kraujas 
Europos laukuose. 

Ant pabaigos jis l.reipėsi 
>rie atstovų ir minios, kad vi- 

si remtų Vokietijos valdžią 
šioje sunkioje šalies valando- 
je. 

Panašioje dvasioje taipgi 
kalba ir Vokietijos spauda. 
Vokeičiai, ypač remiasi pre- 
zidento \Yilsono 14 punktų ir 
smerkia sutartį kurioj sako 
nėra prisilaikyta \Vilsono iš- 
kelto obalsio. 

| SOCIALISTAI KRITIKUO 
JA TAIKOS SUTARTĮ. 
Paryžius, gegužio S u.— 

■ Socialistai smarkiai kriti- 
kuoja taikos išlygas. Vie- 

! nas laikraštis užreiškia, kad j 7 

; sutartis paruošta ne sulyg 
jWilsono principų, bet kapi- 
■ talistiškai-militariška ir ])o 
[jai karės neišvengiamos. 

ČECHAI TRAUKIA AN1 
BUDAPEŠTO. 

; Ivopenhagenas, gegužio 8 
I Šiądien gauta iš Budapešto 

žinia, kad didelės Čecho- 
Slovakų spėkos po smar- 
kaus mūšio užėmė miestą 
Nagyszecseny. Šis miestas 

rskaitomas kaip ir raktu link 
| Budapešto. 

POLICIJA ŠAUDĖ I 
STREIKIERIUS. 

Streikierių judėjimas, kuris 
prasidėjo vakar dieną, pasikar 
to paskui vakare ir net naktį. 
Šiądien judėjimas ėmė dargi 
augti ir policijos spėkos su- 

stiprinta. 
Ties Rord Plate Glass dirb- 

tuve į S Odarbininkų truks- 
mingai ėjo link ofiso, bet po- 
licistai, kuriu tarpe buvo ir 
atsitarnavusių kareivų, pa- 
leido keletą šūvių. Bet šūviai 
paleista žemyn ir nieką, nesu- 
žeista: darbininkai išsiskirs- 
tė. 

Šiądien išėjo ant streiko dar 
vieiaos dirbtuvės darbininkai. 
Strcikierių upas kįla; šiądien 
tapo suareštuota I. XV. \Y. 
agitatorius. 

ORAS, 
Subatoje giedra ir kjlanti tem- 
peratūra; fledėlioj dalinai dc- 
besiuota ir šilčiau, greičiau ne 

pastovu^ oras naktin; viduti- 
niai šiaur-ryčių vejai. 

Saulėtekis, 5:35. 
Saulėleidis, 7:50. 
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Paskutine Diena. 

Šiądien paskutine Victory Paskolos 
diena. Męs tikimės, kad kiekvienas lie- 
tuvis jau atliko savo pareigą, pirkdamas 
bondsų sulyg savo didžiausios išgalės. 

Bet; jeigu dar iki šiolei neturėtum anl 
savo atlapo mėlyno ženklelio su "V" ženk- 
leliu—gauk ji dar šiądien, pirkdamas bond 
są. Jau vėlu, bet dar nepervėiu. Geri&ur 
vėtai, negu niekados. 

Taikos Sutartis. 
Taikos utartis, kuri tapo vokiečiam, 

įduota, kurią jie dabar svarsto ir po kuria 
•ierrui neliks nieko ku<) puaaryfc. Kaip v,u. 

pasirašyti, yra sunki našta, vokiečiams už 
krauta. Sunki ir milžiniška, bet ir teisin- 
gai jų užtarnauta. 

Šisai taikos dokumentas susideda iš 
apie 80,000 žodžių, bet visą jos turinį ga- 
lima sudėti į keletą sekančių žodžių: Vo 
kieti jos iltjs ištrauktos, jos galybe sutrus- 
kinta, sutreplenta ir žemėn suvaryta,— 
idant ji jau niekados daugiau negalėtų at- 
sistoti ir įtraukti pasaulį į tokią baisenybių 
peklą, kaip kad ji padarė laike šios karės. 

Sulyg šios laikos sutarties Vokietija 
nustoja 35,782 ketvirtainių mylių žemės— 
ir visas kolionijas; pražudo visą savo mil- 
žinišką laivyną, vieton kur > gaii laikyt:; 
tiktai šešis mažiukus mūšio uivus; pražu 
do visą savo anuomet galingiausią pašau 
lyj armiją, vieton kurios gali laikyti tik 
100,000 Jiuosnorių; visos tvirtovės ir fortai 
turi buti išgriauti ir panaikinti; visos gm 
klų dirbtuvės išardytos, visos kariškos mo 
kyklos, išskyrus keletą, sunaikintos,—žo 
džiu viskas, kas tik gali duoti progą Vo- 
kietijai vėl pakilti kariškai, yra iš pat šak- 
nų išrauta. Finansiškas gi jos pakilimas; 
nėra gaiima bent patcį pakol ji neišmo 
kės niiiiardų ir miliardų atlyginimų už pa- 
dalytus nuostolius. O kol ji tai atmokės, 
ne viena vokiečių gentkartė nusidirbs sau 
rankas. 

žodžiu, vokiškam arui ne tik sparnus 
pakirpta, bet ir visas plunksnas nupešta, 
snapą nukirtsą ir nagus išrauta,—idant jis 
daugiaus jau negalėtų pakilti. •' 

Pasaulis gal dar ntmate tokių sunkių tai 
kos išlygų, kokios dabar yra uždedamom 
ant Vokietijos. Taciaus reik atminti, kad 
pasaulis iki šiolei taipgi dar nebuvo ma 
tęs ir tokios baisios karės ir tokių baisių 
skerdynių, per kurias jis turėjo pereiti ačiu 
Vokietijos ambicijai, išsirengusiai visą pa- saulį paguldyti po savo kojų. 

Perskaičius visas sunkias taikos išly- 
gas, nenoroms kįla klausimas, ar talkinin- 
kai kartais nepersunkias išlygas uždėjo Vo 
kieti jai? Pirmiaus negu atsakyti Į šitokį klausimą, visuomet bus gerai užduoti ir 
atsakyti ir į kitą klaus:mą, būtent: Kokias 
išlygas butų užkrovusi Vokietija, jeigu ji butų karę laimėjusi? 

Jeigu spręsti pagal tą, ką ji padarė 
su Rusija Lietuvių Brastoje ir Rumunija Buchareste, tai galima manyti, kad talki- 
ninkų išlygos, sulyginus su tomis, kokias 
Vokietija rengė, jeigu ji butų laimėjusi,' yra ku^ne vaiko žaislai. 1 

:S>6tin)0jg Spaudoje Apie Lietuvius 

1IETJV03 PRAŠYMAS. 
Lietuva užreiškė savo teisę prie savi- 

valdos 190o-ais metais, užreiškė tai drąsiai 
ir tautiškam seime Vilniuje. 

Spalio mėnesyj 1917 m., ir vėl sausio 
mėnesyj 1918 metų tas pats užreiškimas 
capo padarytas Lietuvos Taryboje, o sekan 
čiame kovo mėnesyje lietuviai sutvėrė pro- 
vizionalę v?ldžią. Tą patį mėnesį lietuvių 
delegacija tapo Prezidento Wilsono priim- 
ta ir pranešama, kad jis pripažinęs lietu- 
vius kaipo aiškiai atskirą tautą su apsi- 
sprendimo teise. 

Dabartiniu laiku lietuviai yra iš rytų 
spaudžiami bolševikų. Buvo taipgi nuo- 

latiniai susikirtimai tarp jų ir lenkų ant jų 
pietinio rubežiaus. Tai yra užsilikusią iš 

teudalių laikų dalykų stovis, kuomet Len- 
kija perafigo ir paglemžė Lietuvą. 

Priedan prie savo bėdų su lenkais ir 
bolševikais, Lietuva turi dar naštą 47,000 
vokiškos kariumenės, besipenančios Lie- 
tuvos maistu ir laikančios šalį, pasiremiant 
tuo Hunų išsikalbėjimu, kad esą reikia sau 

goti Rytinės Prūsijos rubežius. 
Tūkstančiai lietuvių kovojo sykiu su 

talkininkais: Dešimtis tūkstančių yra šią- 
dien pasiryžę kovoti už tautos neprigulmy- 
b§ ir eielybę, bet jie neturi nei ginklų, nei 
amunicijos. Pasekmėje išgriovimo laike 
kovos tarp \ okietijos ir Rusijos laike pir- 

| m uju karės metų šalis daugelyj vietų yra 
I antroji Belgija. 

Yra maža abejonė, kad visi nesutiki- 
mai tarp lenkų ir lietuvių gali buti sutai- 
kinti be didelių susikirtimų; bet dalykas 
yra skirtingas kaslink bolševikų rytuose. 
Lietuvių prašymas, idant jie butų oficialo- 
kai pripažinti ir idant jiems butų duota 

i pagelba išlaikymui jų gyvybės ir laisvės, 
privalo but išklausytas. 

— Star Eagle, Newark, N. J. 
Bal. 29 d. 1919 m. 

APIE LIETUVIŲ MUŠTRĄ. 
Jauni lietuviai susirinko I mą vai. šv. 

Kazimiero svetainėj ir muštravosi [Worces 
ieryj, Mass.]. Jie tikisi grįžti į Lietuvą ir 
kovoti prieš bolševikus. 

"Tie bolševikai kovoja su ūkininkais 
ir biednais Lietuvos žmonėmis, bet ne "u 

bajorija"—pasakė vienas lietuvių. '\Baju~ 
ra i senai Lietuvą apleido ir tik biednesnės 
kliasos pasilieka; ūkininkai ir žmonės ko- 
voja prieš bolševikus ir sulaikė juos, bet 
męs tikimės nuvykti tenai ir prigelbeti 
jiems, kaip tik gausime lai.ų, kurie mus 

nuvežtų." 
— Iš Telegram, Worcester, Mass. 

Bal. 28 d. 191:9 m. 

LIETUVOS BALTINIAI GAL5 TURĖTI 
RADIUMĄ. 

Lietuva, jeigu butų tinkaipaį išnaudo- 
ta, galėtų tapti garsi, kaipo rezortas, nes 
šita maža šaMs gali pasiirti keletu kuror- 
tų [gydomųjų vietų] su minerališkais šal- 
tiniais, esančiais labai gražiose vietose ant 
Nemuno upes krantų. Birštonas 11 Drus- 
kininkai yra geriausiai žinomi. 

šitie šaltiniai yra garsųc, nes juose sa- 
koma .yra daugiaus radiumo, negu bile ko- 
kiam kitam pasaulio šaltinyje. Senoves 
laikais iš šaltinių Druskininkuose Luvo gau 
narna druska, nuo ko ir Druskininkų var- 
das paeina. 

— IŠ Times Recorder, Zanesville, O 
Bal. 25 d. 1919 m. 

LIETUVIŲ MEZGINIAI. 
Lietuva, kuri dabar prašo Amerikos 

paramos saw) laisvės ii respublikoniškos 
/aidžios pripažinimui, tuh ypatingos rūšies 
savo mezginius. Mezginia.', kuriuos prisių- 
sta Amerikon ir kurie pradeda įeiti čia ma- 
don, turi visas žymes labai senos dailės, Lietuvos dailės. Jie susidaro iš daugelio 
harmoniškų spalvų ir abelnoj išvaizdoj yra 
pusėtinai ''linksmo" sustatymo.. Kostiumai 
gali but padaryta beveik iš bile 'kokio ma- 
teriolo, bet mezginiai paprastai dabina ko- 
stiumo kraštus ir kavalierių. Jie vartoja vilną, arba stambius šilkus ir turi labai pai-1 nius d e s e n i u s, "kartais konvencijona- lius, kartais labai fantistiškus, bet visuo- 
met labai gražios spalvos. Lietuvių stal- 
tiesės tankiausiai buva iš žąlių linų, Įvai- riais budais ataustos ta pačia spalva ir išro 
do savo tonu ir užbaiga šiek-tiek bažnyti- nės. Lietuvių mezginiai jau pasirodė pato- į 
giaj šviesoj daugelyje fazų amerikoniška- j me še mvniškame gyvenime, kur mezginiai j 
gali bvti pasekmingai prilaikomi. 

— Iš New York Post. 
Balandžio 22 d. 1919 m. i 

Baltoji Anglis., 
■ u.1 .. 

Lietuva įstcjja i eilę nepri-i 
gulmingų tautu ir pradeda .sa- 

vo neprigulmingą atskirą gy- 
venimą. Kad šalis galėtų pil- 
nai nepriguliuinga Imli, ji tuvi 
pasistengti būti ekuuonii.-kai 
savistovi. Jei kokia šalis ir bu- 
va politiškai neprigulmingą, 
bet jei ji neturi išvysčiusi sa- 

vo pramones, tai nedidelė to- 

kios šalies neprigulmybe. Pil- 
nai neprigulniinga šalis buva 
tiktai tuomet, kuomet ji yra 
neprigulniinga ekonomiškai. 

Bet kaip Lietuva gali pasi 
daryti neprigulniinga ekono 
miškai? Kak pasidaryti nepri- 
gulmingais ekonomiškai, reikia 

pristatyti Lietuvoje daugybę 
dirbtuvių, pravesti daugybę 
gatvekarių, geležinkelių ir tanu 

panašiai. Bet kad tą padaryti 
pirmiausiai reikalinga pajiega. 
Be pajiegos nesisuks fabrikai j 

pajega — tai pirmutinis rei- 
kalas. 

Kad ingyti pajiegą, reika- 
linga anglis, reikalingi anglių 
kalanai. Suv. Valstijos ir 
Anglija turi užtektinai anglių 
tai tose šah -e ir augšeiausiai 
išsivysčiusi pramonė. l^askui 
užtektinai anglies turi Francu- 
zija ir Vokietija — už tai ir 
ten pramonė nežemai stovi. 
Anglis tai pamatas pramonei 
Anglis—tai tas elementas, be 
kurio nesisuka dirbtuvių ratai 
be kurio sustoja traukiniai. 
Tiesa, dar pajiegos pagamini- 
mui prie anglies reikalingas 
vanduo, bet jis visur užtektinai 
randasi, kad apie vandenį ne- 

gali būti jokios kalbos. 

Jei Lietuva neturi anglies, 
tai išrodo, kad ii negalės iš- 
vystyti ir savo pramonės. Rei- 
škia, kad Lietuva del stokos 
anglies amžinai pasiliks eko- 
nomiškai prigtilminga nuo ki- 
tų, pavergta 

Taip, paviršium žiūrint taip 
išrodo, vienok gilumoje netaip 
yra. Anglis tai ne vienintelis 
šaltinis spėkos arba pajiegos 
sėmimui. Tiesa, Lietuva netu- 

ri aglies, bet Lietuva užtekti- 
nai turi baltosios amjlies. 

Kas ta baltoji anglis? 
Baltoji anglis tai yra mūsų 

į upės ir siaučianti Lietuvoje 
i vėjai. Cia gal nevienas nusi- 
! šypsos, kada męs kalbame apie 
! vėjus, tai yra, kad męs tiesiog 
| vėjus kalbame. Vienok čia ne 

"vejai" galvoje i.iums rupi, bet 
'likri vėjai, Lietuvos vėiai. 

Visiems dirbtuvėse dirban- 
tiems gerai yra žinoma, kad 
svarbiausia šiandien pajiega 
tai elektra. Šiendien elektra 

.varomi visi gatvekariai, elekt- 
ra varo daugel} traukinių, 
elektra kilnoja žmones j dvi- 
dešimta gyvenimą, elektra 
duoda šviešą, elektra varo ma- 

šinas. elektra varo spaustuvč 
se mašinas, presus, elektra v ei 
kia telegrafe ir telefone, elek- 
tra, pagaliaus, varanri net če- 
verykų šveitimo mašina. Elek- 
tra šiandien yra viskas, be 
elektros negalima žengti žing- 
snio. Ir ne bereikrlo \ ienas 

mokslo vyras yra pasakęs, kad 
ši gadynė, tai elektros gadynė. 

Paprastai, kad gauti elektrą, 
tai kurianama tam tikruose pe- 
ciuosc anglis, vanduo paver- 
čiamas i garą, o jau garas *.-a 
:o dinamo mašiną, kuri gami- 
na elektrą, Elektra paskui j ar. 

sunaudojama šimtams įvairiu 
t:kslų. Vienu žodžiu anglis 
paverčiama elcktron. 

Tose šalyse, kur yra užtekti- 
nai anglies, žinoma, nėra rei- 
kaio naudoti vandens ar vėjo 
pajiegas. Bet tose šalyse, kur 
anglies nėra, tenai dinamo ma- 

šinas gali varyti vanduo ar vė- 
jas. Lietuvoje yra užtektinail 

lipiu, kad užtektų pajiegos vi- 
sos Lietuvos dirbtuvės. 

Kas Lietuva gerai pažįsta, 
tas žino, kad ties Birštonu 
Nemunas gana dikčiai puola 
žemyn. Jei ties Birštonu pra- 
kasti kanala ilgio 3 \ cistų ir 
vandenį užkinkyti varymui di- 
namo mašinų, tai elektros už- 
tektų visos (?) Lietuvos dirb- 
tuvėms. 

Kuomet Lietuva buvo po 
rusais, buvo užsmaugta visa 
iniciativa, tai niekas j tai neat- 

kreipė domos, nebuvo galima 
nieko padaryti. Bet kaip Lietu- 
va pasidarys liuosa, tai lietu- 
viai pasinaudos taja nrlžiniš- 
ka pajiega. Ir indeliai visuo- 
met apsimokės. 

Tai j) yra su Nemunu ties 
Birštonu, bet juk Lietuvoje 
yra daugybė upių ir upelių, kur 
galima užkinkyti vandeni va- 

rymui mašinų. 
\ ienok netik vandenį, bet ir 

vėją galima užkinkyti. Męs ži- 
nome kiek daug Lietuvoje yra 
vėjinių malūnų. -Luone kiek- 
vienas kainfas turi vėjinį ma- 

limą ir tie malūnai veik visuo- 
met sukasi, nes Lietuva yra 
lygi žemelė, jokių didesnių kal- 
nu nėra, kurie užstotų vėjus. 
.Malūnai Lietuvoje veik visuo- 
met sukasi, ir labai retas atsi- 
tikimas, kad delei vėjo stokos 
stovėtų malimai. Tai męs pa- 
tyrėme net v? i kais būdami, 
kuomet kiekvienas banda ga- 
nydamas dirbome iš balanų 
mažyčius vėjinius malūnėlius. 

Jei visuomet Lietuvoje vė- 

jo yra, tai kodėlgi tie malūnai 
negali sukti dinamo mašinas ir 
dirbti elektrą, kurią paskui 
jau galima panaudot! apšildi- 
mui kambarių varymui ūkiškų 
mašinų ir tam panašiai. Rei- 
kia tiktai sumanumo ir truputi 
kapitalo įsitaisymams. 

Kad malimuose galima dirb- 
ti elektrą, tai jau ne naujiena. 
Kas buvo Danijoje, tas paste- 
bėjo, kad tenai nėra jokios di- 
desnės kaimuose mokyklos, ku- 
ri butų kitaip apšviečiama ir 
apšildoma, kaip tik elektra. O 
ta vlektra gaunama iš vėjinio 
malimo, kuris čia pat prie mo- 

kyklos pastatytas. Tas pats 
Danijoje yra ir su kooperaty- 
viškomis pienininkystės dirb- 
tuvėmis. Tenai kaimai susita- 
ria ir kooperatyviškais pama- 
tais Įsisteigia pieno išdirbystę. 
Penai visi apielinkės ūkininkai 
suvežą pieną, kuris perdirba- 
mas į sviestą, įvairiausius st»- 

rius ar tam panašiai. Ir maši- 
nas tokios mažytės pieninės 
dirbtuvėlės varo ne kas kitas, 
kaip tik malūnas. Malūne pa- 
dirbama elektrą, kuri paskui 
sunaudojama, kur reikia. Gerai 
net tas, kad elektrą galima su- 

taupyti tam laikui, kuomet ma- 

lūnas del vėjo stokos nesisuka. 
Tam visam reikia tikti.'i prie- 
taisų. 

Tokiu budu nors Lietuva ne- 

turi anglies, tikros iškastos 
anglies, bet Lietuva turi daug 
upių ir upeliu, daug* vėjų, tai 
yra daug baltosios anglies. Vi- 
sas skirtumas tiktai lame, kad 
gavimui elektros Jš baltosios 
anglies reikia iŠ karto dau- 
giau prietaisų, bet užtai, kaip 
jau kartą įtaisyta, tai pajiega 
gauta iš baltosios anglies yra 
pigesnė, negu pajiega gauta 
iš tikrosios anglies. 

Tokiu budu nėra ko nusi- 
minti. kad Lietuvoje nėra angį 
lies. Lietuva savo dirbtuvėms! 
pajiegos turi daug kartų dau-j 
fiau, negu ji galės sunaudoti.Į, 

N. i 

"Lietuvos" Kampelis. 
KAIP ŠIĄDIEN LIETU- 

VIAI KOVOJA, UŽ SAVO 
1 NEPRIGULMYBĘ. 

Tikri lietuviai, nesudemo 
ralizuotieji šiądien pasirįžo 
neatbūtinai iškovoti nepri- 
gulmybę Lietuvai. Jie ži- 
no, kad neprigulmingoje 
Lietuvoje jie patįs pasiliks 
liuosi, patįs galės apspręsti 
savo reikalus taip, kaip jie 
"iorės, ar kaip jiems patiks. 
Bet kad gerai gyventi, rei- 
kia mokėti gyventi. 

Musų jaunimas Lietuvo- 
je kovoja už laisvę tėvynės 
Lietuvos su ginklu rankose. 
Yisoki užgrobikai, visoki 
priešai vėl, kaip pirmiau, no 
ri pagriebti Lietuvą ir ją iš 
naudoti. Musų šviesesnis 

I jaunimas gerai permato tą 
pavojų, todėl gina Lietuvą, 
nes kitaip liuosybės nebus, 
jei patįs jos neiškovosime. 

Kiti vėl žmor.ės, kurie 
del kokios nors priežasties 
negali nuvykti ir ginti savo 

kraštą, gina ją kitokiais bu- 
dais. Jie gina ją per spau- 
dą, jie skleidžia tikras ži- 
nias apie Lietuvą, ir kitais 
'budais darbuojasi. 

Lietuviai, kurie mąsto, 
tie žino, kad nors čia męs 
Amerikoje turime nemažai 
savo laikraščių, kurie iš pa- 
skutiniųjų sto^' už Lietuvą 
ir kovoja. Bet tokių laikraš- 
čių, kurie tikrai stovėtų už 
Lietuvą, be kitokių priedų, 
netaip jau daug turime. 

Tokių laikraščių, kurie 
užsidavę vien tik Lietuvos 
laisvės ir gere vės reikalais, 
pirmoje vietoje stovi dien- 
raštis "Lietuva." 

Kad įgyti neprigulmybę, 
pirmiausiai reikia pačiam 
buti neprigulmingu, pir- 
miausiai turi buti žmonės 
neprigulmingi, o kuomet 
bus žmonės neprigulmingi, 
tai jau kraštui neprigulmy- 
bę gauti nesunku. Taigi vi 
sas dalykas ir yra, kad pir- 
miausiai turi buti žmor^s 
apšviesti. 

Visokia apšvieta, ar mo- 
kykloje ar kur kitur įgija- 
ma tiktai per skaitymą. 
Skaitymas, tai apšvietos šal 
tinis. Paprastai juk šian- 
dien vieton kad sakyti, anas 
apšvietas žmogus, sako,— 
anas apsiskaitęs žmogus. 
Apšvieta ir apsiskaitymas 
jau šiądien beveik tą patį 
reiškia. 

Taigi reikia skaityti, kad 
apsišviesti. Bet ką skaityti? 
Suprantama, kad reikia 
skaidyti dienraštį, nes tik iš 
jo galima susipažinti su gy- 
venimu. Kas neskaito, Uxz 
nežino kas sviete dedasi, 
tas gyvena kaip kokiame 
kalėjime. Taigi reikia ne- 
praleidžiant nei vienos die- 
nos skaityti ir skaityti dien- 
rašti. 

Bet kokį dienrašti? Su- 
prantama, kad tą, kuriame 
yra paduodama daugiausiai 
ir įvairiausių straipsnių, pa- 
mokinančių žinių. Tokiu 
dienraščiu yra "Lietuva" ir 
jį reikia skaityti. Skaityti 
reikia dėlto, kad mokėti ne 

prigulmingai gyventi. j. Vienok nors dabar "Lie- 
tuva" dienraštis duoda dau 
giausiai visokių straipsnių, 
bet visada nėra ganėt:nai. 
Dar galėtų būti daug dau- 
giau. Dar galima butų ke- i 
is kartus spausdinti dau- |i 

giau. Tas nepadaroma tik 
tai dėlto, kad nėra tam pa- 
jiegų. Kad tą atlikti reikia 
daugiaus redaktorių, dau- 
giaus raidžių rinkėjų. Vie- 
nu žodžiu tam Reikalinga 
daugiau išlaidų. 

Čia męs ir norime pa- 
klausti tų visų lietuvių, ku- 
rie kartais daug kalba apie 
apšvietą, pripažįsta jos rei- 
kalingumą, ar daug jie 
praktiškai prisidėjo prie to 
darbo? I tą klausimą męs 
patįs atsakysime, kad prie 
to didelio apšvietos darbo 
dar tiktai maža dalelė pri- 
sidėjo. Tiktai nekurie. T°i 
ir kviečiame praktiškai A 

At- 

sidėti prie leidimo tokio 
dienraščio, kuris kodau- 
giausiai apšvietos duoda 
skaitytojams. Kviečiame 
prisidėti prie "Lietuvos" 
dienraščio leidimo, prie pa- 
gerinimo jos turinio. Tai- 
gi kiekvienas mylintis ap- 
švieti. privalo įsigyti "Lie- 
tuvos" dienraščio šėms. Ir 
tai nevilkinant tą privalėtų 
padaryti. Juo didesnis bus 
skaičius leidėjų, tuom di- 
desnė bus parama, tuom 
daugiau moksliškų straips- 
nių bus galima talpinti "Lie 

j tuvoje." 

j LINKĖJIMAI LIETUVAI. 
j J. nAtanaitis, 3338 Au- 
burn av. Chicagoj, supras- 
damas apšvietos darbą, pa- 
ėmė iš karto du "Lietuvos" 
šėms. 

* v 

i J. Waseris 350 E. 16 str., 
New York, N. Y. pirmiau 

i buvo paėmęs vieną šėrą, bet 
i dabar kaip tiktai pasklido į gandas, kad męs norime pa 
gerinti "Lietuvos" turinį, 
vėl paėmė du šėru. 

* t j 
i J. Jakimavičius iš Phila- 
delphia, kareivis. Kariu- 
menėje būdamas, pirko šė- 
rą, o dabar iš karuimenės 
sugrįžęs tuojaus vėl paėmė 
du Šeru. Kiekvienas gali su 

prasti, kokio reikia pasi- 
šventimo, kad kariška var- 
! gą vargstant, o rūpintis ap- 
jšvietos skleidimą! Nedau- 
gelis taip padaro liuosai, ne 

kariumenėje būvanti. Kad 
daug tokių butų, kaip p. Ja- 
kimavičius, tai lietuvių tau- 
ta butų apšviesta. 

TEISYBĖS Iš DUGNO. 

Prie upes Piavos buvo taip: 
kuomet pasirodo italai, tai vo- 
kiečiai pabėgo. 

Dabar Veršelyje kitaip: 
kaip tik išgirdo, kad voikenai 
ten pasirodys, tai italai pabė- 
go. 

Kaizeris turės nors vieną 
savo apgynėją,—tai apginėjas 
kuris ji gins prie> talkininkų 
tribunala. 

i» 

riiicagoje policija nors ant 
galo surado ta žinomų, kuris 
lik si apvogtas ant 1000 dolia- 
rių. 

H'ilija mušasi už Fiunic iki 
Daskutiniam lašui vandens ta- 
ne porte. 

Taikoj konferencija nuėjo 
lgjį kelia — nuo Danziiujo 
k i Fiu'ne. 



Amerikos Lietu- 

vių Seimas. 
FAKTAI 

Kas yra Seimas? 
Organizacijos, Srioves ar 

Tautos tiesotai išrinktų ir 

pilnai specialiuose ar neti- 
kėtuose reikaluose įgalioti- 
nių (atstovu) reguliaria ar 

nepaprastas susirinkimas, 
turintys augščiausią ir di- 
džiausiu galę grupose, ku- 
rios vardu jis kalba ar vei- 
kia. 
Kas šar-kia Simą? 

Amerikos Lietuvių Tau- 
tinė Taryba ir visokios Ame 
rikos lietuvių organizacijos, 
dirbančios iškovojimui Ne- 
prigulmingos Demokratinės 
Lietuvos Respublikos. 
Kas ren?ia Seimą? 

Dviejų Šimtų (200) Chi- 
cagos draugijų atstovai su 

ii; išrinktu Seimo Rengimui 
Komitetu ir generaliu sek- 
retoriumi priešakyje. 
Kada bu8 Seimas? 

Birželio-June mėnesyje, 
9, 10 ir 11 d. Panedėlyje, 
Utarninke ir Seredoje, nuo 

9 valandos ryto iki 5 valan- 
dai vakaro kasdien. (Jei bu 
tų reikalas galėtų tęstis ir 
iki vėlivam vakarui). 
Kur bus Seimas? 

Pačiame viduje Ameri- 
kos, skaitlingiausiai lietu- 

vių apgyventame mieste, 
Chicagoje, Illinois valstijo- 
je. Chicagoje yra daugiau- 
sia lietuvių draugijų; yra 
trįs lietuvių dideli dienraš- 
čiai: "Lietuva", "Draugas" 
ir "Naujienos." Čia taipgi 
yra daugybė gerų lietuvių 
patrijotų. Chicagą lengva 
pasiekti iš visų pusių Ame- 
rikos. 

Kur bus Seimo sesijos; 

Naujausiame Chicagos 
viešputyje "Morrison Ho- 
tel," vidurmiestyje, kampas 
Madisor ir Clark gatvių. 
Atvažiavę klauskite: "Li- 
thuanian Convention" tai 

jus nuves į puikiausią vieš- 
bučio sale, kur ir bus lai- 
komos sesijos. 
Kas dalyvauja Seime? 

Lietuviai atstovai, be skir 
tumo tikybinių pažvalgų, 
vyrai ir moterys lygiomis 
teismėmis, kilę iš visokių 
kraštų Didžiosios ir Mažio- 
sios Lietuvos ir čia gimę; 
tiesotai per susirinkimus 
paprastus arba extra) iš- 
rinkti ir įgalioti grynai lietu 
viškų organizuotų: kuopų, 
kliubų, ratelių, draugijų, 
bendrovių, įvairių parapi- 
jų, laikraščių ir didžiulių 
organizacijų kaip: S. L. A., 
T. M. D., A. L. T. T., A. L. 
T. S., L. N. F., A. L. C. K., 
A. L. R—K. S., L. V., ir tt. 
Kiek atstovų siųsti Seiman? 

Kuopos arba mažosios 
darugijos, turinčios mažiau 
50 narių, siunčia vieną at- 
stovą. 

Draugijos turinčios dau- 
giau narių siunčia po vieną 
(1) nuo kiekvieno 50 savo 

narių arba didesnės jų da- 
lies. 

Visokių tikybų parapijos 
siunčia po tris atstovus ne- 

žiūrint kiek joje narių bu- 
tų. 

Cenralės organzacijos, 
nežiūrint kad jų kuopos tu- 
rės atstivus, dar siunčia po 
tris atstovus nuo centrų. 

Laikraščių redakcijos, 
dirbančios del Nepriguimin 
gos Lietuvos, siunčia po tris 
atstovus. 

(Toliau seks kiti klausimai) 
Todėl visokios organiza- 

Scena Ekaterinburge, Rusijoje ties kalėjimu, kuriame laikomi politiš 
ki kaliniai bolševikai. Jų giminės beveik kasidien atneša maisto, nes 

Rusijoje kalinių maitinimas, dėlei stokos maisto, yra menkas. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
j»-a. js -1 'i ?e rjcranmc 

CLEVELAND, OHIO. 

Gegužio 1 d. Lieį. Atstaty- 
mo Bendrovės 12 apskritis bu- 
vo surengęs prakalbas, tikslu 
išaiškinti tos bendrovės nau- 

dą. Kali ėjo net penki kalbėto- 

jai: I\ Purvis, dr. I. Šemoliu- 
nas, O. Žvingelitttė 1. Gedmi- 
nas, buvęs "Dirvos" redakto- 
rius ir K. Karpavičius, dabar- 
tinis "Dirvos" redaktorius. 

Atidarant prakalbas, Bend- 
rovės 12 apskričio pirmininkas 
paaiškino skirtumą tarp L. A. 
B-vės ir L. S. B-vės. 

Visi kalbėtojai gana gerai 
ir rimtai išaiškino L. A. B. 

tikslą veikimo budu* *r nuveik- 
tus darbus; ypač tą nuosekliai 
nurodė dr. Šemoliunas ir O. 

Žvingiliutė. Reikia pažymėt: 
D-iC /vingiliutė yra čia augusi, 
bet ji gana gerai supranta lie 

tuvių reikalus ir energiškai 
darbuojasi del jų. 

Žmonių buvo prisirinkusi 
beveik pilna svetainė. Bendro 
vės ščrus pardavinėjo p-lė i. 
lialtrukoniute ir J.. Apšega; 
jie sakėsi pardavė keliolika še- 

rų. 
12-tas apskritis dar žada su- 

rengti keletą prakalbų, tikslu 
paagituoti už L. A. B-vę. Šė- 
rininkai pasistengkite atsilan- 
kyti į tas praba lbas. Remkime 
visi savo Bendrovę, nes juk 
aiškiai matom jos naudą kaip 
mums ypatiškai, taip ir mūsų 
tėvynei Lietuvai. Pastatykime 
Bendrovę tokioje augštumoje, 
kad visi žmonės suprastų jos 
naudą, tuomet šėrų išpardavi- 
nėjimas eis d;; r sparčiau, kas 
pakels musų tėvyne. Tad cle- 
velandiečiai subruskime i dar- 
bą. 

R. Kruopis. 

MAHANOY CIT V. PA. 
Gegužio 4 d. čionai buvo su- 

rengtos prakalbos ir turėjo kai 

I beti p. Y. K. Račkauskas. Jani 
pradėjus prakalbą, įsiveržė svc 
tainėn lietuviški bolševikai ir 
priešakyje jų du bom.u. Tiedu 
'. irtu borhu pradėjo kelti ler- 
mą, trukšmą, o bolševikai juos 
užtardavo. Vedėjas vakaro ir 
publika pradėjo raminti, tai 
dar kilo didesnis triukšmas* 
Prakalbas prisiėjo pertraukti. 

Žmones čia s '.demoralizavo 
atvažiavęs Jukelis, o dabar Ju- 
kelio darbą varo tūlas tarp- 
tautiškas siuvėjas. 

Šiai]) jau žmonių upas gana 
geras. V. R. 

cijos šaukit susirinkimus ir 
imkite kogreičiausiai atsto 
vus seiman. Reikalaukite 
specialių blankų manda- 
tams dėl atstovų. Visokuio- 
se seimo reikalupse ir del 
Mandatų Blanku kreipki- 
tės į Seimo generalį sekre- 
toriu: 

* 

Dr. K. Drangelis, ; 

3261 S. ilalsted Str., 
Chicago, 111J 

rr—- * „v 'ęcaaa 

l LA\VRENCE„ MASS. 

Mašininės kati uolos gatvėse 
malšini imti s t reik icr i ų. 

Jau užbaigem trečia streiko 

mėnesį. Per visą tą laiką La\v- 
renco kapitalistai ir valdžia 
daužė darbininkams galvas. 
Bet persitikrinę, kad tas jų žvė- 
riškas darbas nieko jiems ne- 

gelbsti, sumanė naują budą iš- 

gazdinimui darbininkų, — gat- 
vėje pasirodė ku'kaąvaidžiai. 
Kapitalistai turbut manė, kad 
darbininkai pamatę kulkasvai- 
džius persigąs, bet jie apsiriko, 
nes streikieriai ir tų nebijo: 

j kaip tiktai kur kulkasvaidis 

■sustoja, tai darbininkų minios 

apstoja aplink jį ir žiuri. Ir 
kartais toki didelė mine susi- 
renka, kad kulkasvaidt ir iš- 

vežti iš minios yra vargu. 
Kapitalistai persitikrinę, kad 

tno budit jie darbininkų išgaz- 
clinti negali, gal Imt jie pavar- 
tos kitokius triksus; ar tik ne- 

sumanys parsigabenti i Lav/- 
rence tas milžiniškas kanuoks, 
kurias atėmė iš "džermanų ?" 

Gegužio 1 d. La\vrenco dar 
bininkai iškilmingai apvaikš- 
čiojo savo šventę. Buvo prakal- 
bos ir dainos. Mėginta maršuo- 
ti gatvėmis, bet kas tai iš pub- 
likos persergėjo, kad maršuoti 
neapsimoka, nes gali įvykt; 
kraujo praliejimas, kadangi 
kapitalistu budeliai kuip tik ir 
jieško progos užpulti streikie- 
rius. Po to persergėjimo mar- 

Šavimas tapo sustabdytas. 
Balandžio 28 d. buvo policis 

tų baisiai sumuštas f. Bajorių- 
nas; visa jo galva tapo sudau- 
žyta, — net keturios skylės 
pramuštos. 

Gegužio 1 d. buvo susirėmi- 
mas streikierių su policistais; 
pasekmėje to susirėmimo 0 

streikieriai t,apo areštuoti; jie 
yra kaltinami riaušių kėlime. 

Lietuvys kareivis P. jazokas 
tik-ką sugrįžęs iš Prancūzijos 
pateko j budelių rankas ir liko 
smarkiai sumuštas be jokios 
kaltės. 

Męs, Lawrcnce streikieria:, 
kovoje su kapitalistais nevarto 

jam spėkos, kaip kad jie, kapi- 
talistai, daro. Mušu ginklas tai 
vienybe ir stipri unija. 

Streiko reporteris 
Pranas Bilinas. 

P LĖ M. RAKAUSKAITĖ 
vakar vakare išvažiavo į 
Pittsburgh, Penh., kad te- 
nai dalyvauti p. St. Šim- 
kaus rengiamuose kon- 
certuose. P-lė Rakauskaitė 
yra Įžymi Amerikos lietu- 
vių dainininke. 

REIKALINGI AGENTAI. 
Po visas lietuviu apgyventas vietas, 

dėl pardavinėjimo pat. vaistu ir to'.- 
ietiniu išdirbysčių. 

Uždarbis geras, kur lengvai gali už- 
dirbti po $35.00 i snva:Lę. 

Rašykite dėl platesniu paaiškinimu 
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO., 

1811 So Vnion Avr., Chlcago, 111. 

h:x pd e s si 
WM. DAMBRAUSKAS 

317 W. 34th St.. Boulevard 933S į 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Dr. Etiimd 
CHMIELINSKI 

1174 Milvvaukee Ave. 
netoli nuo Division 
Aptie. W. WlGosorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čiu akinius. 

Pcragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 

naujausnu ^lektror*. 
aparatu. Persitikrini; 
ar stiklas, iš kurio a- 
kiniai padaryti tin- 
ka tavo regėjimui. 

TAISOME SENUs 
AKINIUS. 

Valandos: Kasdiene 

nuo 9 iš ryto iki 

vakare. Nedėlioj nt 

9 ryto iki 12 dim;, 

A S ADOMAS A. KAVALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

As labai sirgau *per 3 melus, nuslabr.ėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, ncvirinimas pilvelio, nuslabnėji:»as. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas siekų nushajiinas 
viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 1 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 
Kraujo valytojo, Ncrvaton?, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stipret, gerai dirbt. Kraujas 
iislvali. Nonai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atiicavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebi-dė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. l!ė- 
giu 3 tnčnesiij išgerdavau kr.s savaitė po buteli Sa- 

iumii i?) jf po o men. savo paveiK:-le pama či:iu t', k į skirtumu ka:p t-rp dienos ir naktiea. Da-bar jaučiuos smapiai ir esu linksmas ir 1000 svk^u dėkoi'i 
oalutaias nylistg geradOjistci ir linkiu vi- -iri-;-- savo draufiams ir pa;'į;tsir.ic;n9 
•u tokiais atsitikimais patariu nuošlrJiiai kreiptis prie Sal"taras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrenas, fJrof. 
1707 So.Halsted St. Phone CanaI 64»7 Chicajjo 

Libreiy Bondsai 
Męs Perkamo. 

LIBERTY BOiNDSUS 
Mokame pinigais—Bo jokia 

atidėliojimo—Bile sumą 
$50—$100—$500—$1000 

Męs taipgi atperkame nepa 
baigtus mokėti kontraktus 
MĘS MOKAME AUGŠ- 

ČIAUSIAS KAINAS, - 
Gyventojai toliau už miesto gali sii> 
sti savobondsu.-- užregistruodami 
krasij; Mę prisiunčif.:u9 jums pini- 

1 ;;us tą pači;j diou'f, kaip tik gaui&mj 
jusų bondsg.. 
Ateik—Rašyk—Telefonuo!< 

LIBERTY SEGU RITI ES CO, 
Room 716—155 N. Clark St. 

Chicago, 111. 
Phone Majestic 8617 

==- DEL = 

KOŽNO i 

KIETEJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikojs 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. k 

^V1G21 S Ashland Av. M 
ĘįVciiicago, 111. Jrė 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

UECORATOR 
T;!rbu po vi^aa dalis miesto. Dar 
b'.j garantiją gauk už savo pinigus, j 
■—teis ingą darbą. Pirma nc^u ar i 
duosi kokiam žydeliui s;ouk 
k ".ii r. iš 

J. b'. RAMANČIONIS, 
2511 W. 44th St., CHICAGl 

Phone McKinley 276 

SKOLINU PINIGUS 
ant rxt:o morgečio lr.baJ prisinano- 
mis sąlygomis. Kum reikalinga des' 
linti pinigai, tosul atsilanko ] ofisą 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSsIle St. 

! Telefonas Franklin 2803. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- l 
VIŠKA VALSTYBINĖ 3ANKA AMERIKOJE ) 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

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

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

GY VENKITE LAUKUOSE 
DIRBKITE MIESTE 

Pirkite mažą uke ir bukite neprigulmingi 
* 

I Akro Ukes $395. į 
5 Akru Ukes $1.800 i 

Lengvi išmokėjimai 

feios ukes randasi tiktai 45 į min. nuo vidurmies- 
čio ant Kock Island R. R. Žemė yra augštai ir sau- 
sa ir viskas augs. Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite pas mane i ojaus r. leiskite man parody- 
ti jums šią puikią nuosavybę. 

PAUL PILKIS 
106 N. La Salle St., Tel. Main 2043. 

S t., Tel. Canai 4730. 

yoti %$$0 



ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
SLAVIKAI. 

(Naumiesčio apskr.). 
Slavikų apielinkėje gyvoje 

6 mokyklos; vaikučių mokosi 

gana daug. Jaunimui taip pat 
atsiranda progos šviestis, nes 

Pusdešriuose vietos mokyto- 
jaus rupesniu yra jsteigti šven 
tadienių kursai suaugusiems. 
Manoma dar įsteigti daugiau 
vakarinių kursų. Jaunime! nau 

dokimės proga šviestis! 

IVONIŠKIAI. 
(Naum. apskr.).. 

Ivoniškittose gyvuoja dvi 
mokykli. Taigi vaikučiai nega- 
li likti he mokslo. Tik gaila, 
kad žmonės dar vis nesupranta 
mokslo naudos ir nevisi leidžia 
savo vaikus mokslan. Tėvai, 
susipraskite, nepalikite savo 

vaikų be mokslo, kad užaugę 
nerugotu, kodėl jų neišmokėte 
bent skaityti ir rašyti... 

PASVALYS. 
(Joniškėlio apskr.). 

Pas mus nuo 1918 m. gegu- 
žės 21 d. atsidarė mokytojų 
kursai. Juose dalyvauja apie 
40 ar 58 mokytojų kursistų. 
Daugumas yra jau 1 ar 2 me- 

tus mokytojavę. Bet priimami 
ir pašaliniai, buvę kokioje nors 

aukštesnėje mokykloje. Kur- 

sistų mokytojų buvo labai pa- 

geidaujamas koks nors lietuvių 
kalbos žinovas. 

PASVALYS. 
Antri metai kaip pas mus gy- 

vuoja 2-klasė mokykla. Šiais 
metais mokytojauja Klungevi- 
čiute ir B. Čeponaitė. Iv lok Kl. 

rupesniu atdaryti kursai su- 

augusiems. Rengiamas jauni- 
mo vakaras. 

MOSĖDĖ. 
(Sėdos apskr.). 

.Šičia mokykla bus ir per va- 

sarą Kadangi dabartinis mo- 

kyklos kambarys yra perma- 
žas, — telpa tik 50 vaikų, — o 

rudenį tikimės, kad atsiras ic 

daugiau mokinių, tad vertėtų 
musų susipratusiems ūkinin- 
kams ir, apskritai vietiniems 
gyventojams pasirūpinti mo- 

kyklą paertinti, ar senąjį mo- 

kyklos butą atgauti. Kadangi 
Mosėdė yra iš didžųjų parapi- 
jų, tai neprošalį butų mosė<lta- 
kiems jsteigus bent dviklase 
mokyklą. 

ANTANAVAS. 

(Švenč. apskr,). 
Šiais melais čia vasario mė- 

nesyje Kraujelių rupesniu yra 
įsteigta liaudies mokykla. Dva- 
ro savininkai Kraujeliai šiems 
metams pavedė mokylai atski- 
rus kambarius, clave malku ku- 

kuri ir patikrino išlaikymą nio 

kytojai. Mokykloje lankosi dau 
giau kaip 30 vaikų. Mokyto- 
jauja M. Malinauskaitė. 

PIKELIAI. 
(Sėda? apskr.). 

Pikeliuose dar po karės au- 

dros praslinkimo nėra atnau- 

jintas musii jaunosios kartos 
švietimas. Pikeliškiai dar netu- 
ri savo mokyklos, nors ne kar- 
tą uoliai ragino žmones mušti 

klebonas steigti ją. Kaip gaila, 
kad tiek jaunų, augančių pajė- 
gų, iš kurių męs turime vilties 
laukti prakilnių tėvynės dirvos 
artojų, turės tamsybėš raiščiuj 
užrištomis akimis brirfi purvi j 
nu keliu, patjs nežinodami, kuri 

ciną!.. Ar galėsime męs kai-' 
tinti juos, kad jie subrendę ne 

galės siekti aukštų savo tautos 

idealų? Kas bus kaltas? Ar ne 

tie, kurie galėdami sukurti jau- 
nų vaikelių sieloje nebevžgęs- 
tamą tėvynės ir tautos meiles 

ugnį, to bus nepadarę? 

■ '•<> 

Supraskime! o supratę būti- 
ną švietimo reikalą, tuoj neati- 

i (leliodami pasirūpinkime visi, 
i kurie dar neturime savo mo- 

kyklos, įsteigti ją. Kada mes 

i apsišarvosime mokslu ir šviesa, 
■ tai tuokart sužibės musų Lie- 
i tuva kaip saulė giedriame dan 
guje! 

Pikelių jaunimas vis dar tc 

bemiega saitu žiemos miegu ir 
rodos, dar nemaž nejaučia tė- 

vynės pavasario. Visur mies- 
tų, miestelių ir sodžių jauni- 
mas rengia vakarus vakarė- 
lius, viešus ir savybės; visur 
telkiasi i krūveles, šviečiasi la- 
vinasi — jaučia, kad jau krin- 
ta sunkus vergijos pančiai ir 
švinta aušrelė. O musų Pikelių 
jaunimas, rodos, nieko to neži 
no, nejaučia. O kiek yra vaiki- 
nų ir mergaičių! Rodos, ben- 
dromis pajėgomis žemę galėtų 
pajudinti! 

ŽAGARE. 

Šių metų gegužės 30 d. Įvy- 
ko p. Kvedaro namuose visuo- 
tinas pavargėlių pašalpos drau- 
gijos narių susirinkimas. Pir- 

mininkų buvo parinktas kun. 
Bikinas ir sekretoriumi Ant. 
Kvedaras. Daug klausimų bu- 
vo išangrinėta apkalbėta. Pa- 
vesta draugijos valdybai pasi- 
rūpinti išgauti iš valdžios leidi- 
mas pavažiuoti i kaimynes ap 
skritis nupirkti bent kiek mies 
telio neturtėliams javų dugnai, 
šio krašto varg.ams, ėsant to 

kioms kainoms, visai lieka ba- 
dauti ir džiūti. Ištirti ir patik- 
rinti apie 600 žmonių, norinčių 
pašalpos, miestelis suskaldytas 
įgatvių rajonus ir išrinkti 12 

žm. globėjų. Prie draugijos bu- 
vo pageidauta Įsteigti darbo 
biuras padėti darbo jieškan 
tiems ir norintiems dirbti. Vi- 

sų vienu balsu pripažinta rei- 
kalinga Įsteigti miestelio kūdi- 
kiams prieglauda, kur vaikai 
butų pamaitinami, apdaromi 
ir pamokomi gero užsiėmimo, 

j Šiam reikalui tuojaus suaukau- 
ta 171 rub. 50 kap. Nuo drau- 
gijos išrinktas dalyvauti nepri- 
klausomybės iškilmėse kun. 

Jarulaitis, kuris sutiko savo lė- 
šomis nuvykti Vilniun. Į drau- 

gija Įstojo 10 narių. 

KALTINĖNAI. 

(Skauclv. apskr.). 
Laikraščiu palyginti su ki- 

tais mūsų a])skiritics mieste- 
liais, ateina į Kaltinėnus nema- 

ža. Skaitymas jau gerokai išsi- 

platinęs tarp žmonių, nors yra 
ir tokių, kuriems geriau pra- 
gerti savo pingai, negu už ko- 

letą skatikų laikraštis pirkti. 

KALTINĖNAI. 

(Skaudvilės apskr.). 
Nors prieš karę Kaltinėnuo- 

se buvo "Blaivybės'' draugija 
ir daug į ja įsirašiusių narių, 
bet kiti nesustodami traukė 
degtinėlę. Degtinė tada buvo 
piuji, todėl kiekvieną švietadie- 
nj, ar šiaip turgaus dienomis 
vadinamasis traktierius visuo- 
met užte užė. Užėjus karei, 

degtinė daug kartų pabrango, 
pabrangus jai žmonės ėmė ger- 
ti anodiją. Ir gėrė ią seni, gėrė 
ir jauni, beveik lig užtrokšda- 
mi. Pagaliau užgynus pardavi- 
nėti ir gerti anodiją, žmonės 
niekur i<>s nebegaudami, at- 

prato nuo jos ir dabar jau ne- 

bėra tokio, kaipinna girtuoklia 
vimo. Dabar, kaitineniškiams, 
vietoje leidus pinigus svaiga- 
lamas, reikia remti mokyklos, 
pirkti laikraščiai tada ir pa- 
tiems bus nuados. 

PARSIDUODA PIGIA! I2C 
AKRU FARMA IŠDIRB 

TA. 
70 akrų po piugu ir užsėta 25 ak 

rai avižomis,. 6 akrai bulvėmis užso 
dinta, 30 akrų dobilų pirmu metu, ku 
rie dabar paikiai išrodo bus daug pa 
šaro, 10. akru motiejukų su dobilai5 
antru metu ir apio 50 akrų miško ii 
ganeva, per kur toka puikus sriaunas 
upelis, pilnas visokių žuvų. žemė yni 
labai derlinga, molis su juodžemiu ir 
visa lygi prie puikaus kount0 auto 
Yuobilių kelio; 3 mylios nuo lietuviško 
miestelio \Voodboro, \Vis., kur yra 
gelžkelio stotis ir visokių lietuviškų 
storų, mokykla tik pusė mylios. Poru 
gerų arklių, verti $500 su visokiais 
pakinkiais, 2 vežimai, 1 bogė. 1 rogės 
(slajos). Vsokios farmiškos mašine- 
rijos ir {rankiai kaip: 2 plūgai, 2 akė- 
čios, 2 drapakai, 1 volas, 2 kultivato- 
riai, 1 griebiama mašina, 1 šieno pjau- 
nama mašina, 1 avižų ir rugių pjau- 
nama maaina, kuri suriša javus j pė- 
aus. 

5 budinkai sekanti: 1 b tūba 3 ruimų 
nauja, 1 barnė 30xG5 pėdų, pabudavota 
iš rąstu, vienam gale gyvuliams tvar- 
tai, pataisinti šilti, o kitas visas galas 
dėl šien0 ir javų sudėjimo, 1 klėtis 
dėl grudų supylimo. 1 pašiuiė dėl vi- 
sokių mašinų padėjimo ir vištoms stu- 
bukė, kurioj dabar yra apie 35 vištos, 
5 karves melžiamos, 3 telyčios trei- 
gės ir 3 veršiukai vienų metų. Par- 
siduoda. agulniai viskas greitu laiku 
tik už $6000, iš priežasties ligos ir se- 
natvės dabartinio savininko, atsišauki- 
te greitai pas: 

LIBERTY LAND AND 
* 

INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted Str«, 

Chicago, 111. 

PARSIDUODA 40 AKRŲ 
FARMA IŠDIRBTA TIK 

UŽ PUSĘ PREKĖS. 
20 akru po plugu ir užsėta 10 akrų 

avižoms, 5 pkrai bulvėms užsodinta ir 
5 akrai d0bilafcs, o reštas 20 akrų miš- 
kas ir ganykla per kur teka puikus 
upelis pilnas žuvų visokių ir iš antros 
pusės šitos farmos puiki leika (eže- 
ras) taipgi pilnas visokių žuvų. £emė 
yra labai derlinga molis su juodžemiu 
ir puikiausia šitoj apielinkėj, 

4 budiukai sekanti: 1 stuba 3 ruimų 
medinė ir skiepas dėl bulvių, didelė 
barnė medinė dėl šieno ir javų; 1 me- 

dinei tvartai pabudavoti iš riĮStų, šilti 
dlė gyvulių; 1 vištoms stuba nemaža. 

Pora puikių arklių vertės $600, su 
iisais pakinklajs vežimais ir viso- 
kiais Tarmiškais irankiais. 

Parsiduoda agulniai viskas greitu 
laiku tik už $2,850 iš priežasties se- 

natvės našlio dabartinio savininku, 
atsišaukite greitai pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted Str., 
Chicago, 111. 

GERI NAMAI — 

DOVANAI. 
PASKOLINK SAVO °INIGUS SAVO 

NAMUI — JIS IŠMOKĖS. 
žmonės, kurie jdea pinigus j na- 

mus, jgija turtą ir atgauna pinigus 
atgal, trumpame laike. Pinigai grįžta 
o namai ptlicka dovanai. Tokių na- 
mų. kurie apsimoka bėgyje kelių me- 
tu aš turiu daug. Cia yra keli iš jų: 

3 gyvenmai, 5-5-4 kambarini. Randa 
$32.00; kaina $2800. 

2 pagyvenimai, 6-6 kambariai. Ran- 
da 533.00; kaina $3,2Q0. 

4 pagyvenimai, 4-4-4-4 kambariai; 
randa $42.00; kaina $4.000 

3 pagyvenimai, 6-6-5 kambariai. Ran 
da $50.00; kaina $5,800. 

3 pagyvenimai, 6-U-6 kambariai, ran- 
da $55.00; kaina $6,200. 

3 pagyvenimai, 6-6-6 kambariai; ran- 
da $65.00; kaina $7,000. 

8 pagyvenimai, po 4. 5 ir 6 kamba- 
rius; randa $80.00; kaina $7,500. 

3 namai, 8 pagyvenimai ir 2 storai. 
Randa $170.00; kaina $12,000. 

Visi tie namai yra geri, turi mau- 

dynes, ir yra geroje vietoje. 
Iš priežasties brangumo materijolų, 

visa nauji namai yra dabar brangus. 
Dabar statomi namai atneša nedidelį 
nuošimtj. Namali senesni, bet visad 
geroje tvarkoje, kurie yra lygiai tvir- 
ti, kaip ir nauji, geriau apsimoka pirk- 
ti. Aš turiu šimtus pardavimui, t()dėl 
galiu sutelkti perkantiems geriausius 
nams už pigiausiai kainas. 

J. J. HERTMANOWICZ, 
3133 Emerald Avenue, 

Chicago, III. 

e: X T W A. 
P.EIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiame vi- 
sokius popierinius stogus ir taisome 
senifs. Dedame rain paipas, dirbamt 
kiekinius kaminus, dedame blekines 
lubas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
kius stogus ir visokius blokinius dar 
bus. Darbus ūžimam >isose dalyse Chl 
cagos. Darba atliekam atsakančiai ir 
duodam gvarantijij. Kam toki žmonė: 
reikaliugi. kreipkitės pas: 

LITHUANIAN RED 

ROOFING CO., 
2106 W. 24th St. Tel. Canal 4802 

PADSDINK ALGĄ. 
Peikalinga keletas Vyrų, kurie yri 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pnžjfl 
tarnų, visi galės padvigubinti savo aigi 
nepertraukus savo dabartinio užsiėml 
mo. Darbas lengvas pelningas ir ani 

visados. Klausk:tc platesnių paaiškini 
mu pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 3 HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

>1 AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Į Mokinama: angliškos ir lietuviškos kalbi], 

■ aritmetikos, knyevedystčs, stenografijos, t y- 
pewriting, jirklybos teisiu, Suv. Valst iBtori- 
jps, abclnos istorijos. geoRrafijos, politipinis 
ekonomijos, pilletystfcs. dail'arašystčs. 

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

13106 S. Halsted st., Chicago I 

DYKA!! OYKAi! 
SPEOIALIS PAVASARINIS PASIŪLYMAS 

Su kiekvienu nauju taeru, 
kurį jųs pirksite pas mus 

šį mėnesį, duosime jums 
TUUSt DYKAI 

SouMest Tire Company 
Lietuvių Korporacija 

2038-40 W. 35 St. 3475-77 Archer! 
i 

TEL1TONDOKITE McKIMEY U9 I 

Męs rokuosime jums $5.00 J 
už Jusų sena bateriją ant; 

naujos EXIDE 

PIRMA NEGU PIRKS!, GAUK MUSŲ KAINAS. ant r. u PU, LCr.tų, Ršmų ir Stogams Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galioną 
CARR BROS. VVRECKING CO. 3003-3039 SO HALSTEO STREET CHICAGO. IUL. 

BUK Y£L SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai męs esame užtikrinti, jog m$k galinio palengvinti jusi; kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoa jus—visai bp joki)} mokesčių už egzaminaciją. arba patarimą. People^ Dispenserija buvo uždėta su tikslu sutelkti sergantiems žmonėms go reresnj ir moderniški], patarnavimą, 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. Tai yra patarnavimas, kuri turi tik kelios aptlekos ir tai yra būdas, v« iantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI Mšs parenkamo tas.gyduoles, žinodami jų gydančią vertę nuo papra* tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi mus?, receptai yra pildimi tik regitr. vaistininkais: 

ATEIKITE IR P AM ATYKIETE MUS. 
Atminkite! viai nieko neimame už Egzsminaoijij ir Patarimą 1616 WEST 47th STREEET Mes Kalbame Lietuviškai 

Idant padaryti vietos naujiems pavasariniams tavorams. 

Dviejuose Nariu Skiepuose 
Baigiant per visą šią savaitę iki nedelioc Gegužės 10. 

NULEIDŽIAMA 

CENTŲ NUO DOIJARIO 
! šį išpardavima įeina sekantieji moteriški parodiniai: 

PLOŠČIAI, PUSPLOŠCIAI IR PALERINOS poniu, panelių 
ir vaiku, visčkio didžio, vilnonių Sei'ges ir Poplins, Ga- 
bar J i n o ir Broad Cloth, taipgi labai gražiosSilverton, leng- 
vesni po pamušo ir sunkesni ir šiltesni su pamušu. Dide- 
lis pasirinkimas visokių spalvų ir madų: mėlyni (Navv), 
šviesiai mėlyni (Tivnch-Blr.e), žali (Nile), pilkas (Taupė), 
arba konaujausia spalva: "American Beauty'\ 
KOSTUMAI (siutai) iš vilnonių Serges, Popins ir Gabar- 
dino spalvos Navv. juodose ir pilkose, darbas labai pui- 
kiai atliktas; prikirpta ir primieruota figūrai ir vėliau- 
sios mados su liuosais pečiais, su šilkiniais bruslatais, 
puikii i sagutės šiik'.niai i.'siuvinėjimai. 
JAKES (drein-s) šilkinės, Taffeta ir Crepe de Cliine arba 
vilnonės Serges ir Tricotin \ šviesios tinka veselėms arba 
tansė ems, tinka kaip tik šiam laikui, puikios ir prastes- 
nėj. šilku atsiuleto. su sagutėmis arba karoliukais, visos 
didžio nuo 10 iki 44, milžiniškas pasirinkimas visoki i spal 
vų. 

Su kiekvienu pirkiniu duodame dvigubai ženklelių 

11121114 Milwaukee A ve., ir 

6,GC0 narių 

1701-1703 W. 47th Street 

500,COC kapitalas. 

NESIŲSKITE MUMIS NEI VIENO CENTO 
fcitas naudingas ir gražus golcl filled laikrodėlis, su 21 akmenals ir yra i 9 per didelis, nei per mažas — kožnas privalo turėti. Mes akvtaniai prisiusime jums visiškai be pinigu iš kalne Pripažinsite, kad tai yra taip pulkus ir parankus ir laik0 čėsg, reguliariai, kad tuojaus j; pirksiie. Til. iškirpkite žer iaus padėtą, kuponą, ir prisiųskite mums. Kam mokėti didele prekę už lalkrodėl}. jeigu galite gauti mo mušu už fabrikantu prekę. Nekurie pardavėjai nori nuo $18.00 iki $20.00 už laikrodėlį, kur j negali prilyginti su šituo. Nelau'cite, bot iškirpkite kuponą, tuojaus, nes šis 
išpardavimas tik ant kelių dienų. 

MUSŲ DIDELE OFERA SU ŠŠUO LAIKRODĖLIU. 
Ne norimo plačiaus aprašyti šitą laikrodėli už tai užimtų per daug ietos. Tik 

trumpai pasakome, kad šilas puikus laikrodėli yra puikiai išmargintas, 21 akmens, laiko g"*rai Čėsį, neslveėlino 
nei skubina laiką., turi speciališką regulatorių, kuris užlaiko reguliariškai čės$, turi labai gerus vidurius. Gvaran 
tuotas laikrodėlis ir viduriai ant 20 metu. Kitas laikrodėtuctas laikrodėli^ ir viduriai ant 20 metu. fliias laikrodė 
lis žinomas visus Amerikoje, Kanadoje ir Europoje. Beveik visi žino, kad yra vienas Ss geriausiai padirbtu laik 

| rodėlių, bet patįs persitikrinsite, kada pirksiae. Klauskite bilo ko, kiek laikrodėlis su 21 akmeniais ir gvarantuotas ant 20 metų gal' kašt.u0ti, o jei atsakys, kad mažiau gali kamuoti $25.00. Gausite nuo mūsų tiktai už $13.95 draug 
su 19 kitais naudingais daikta s kaip tai: 1 naujo išradimo bri':vą, kuri yra isgalasta iš abiejų pusiu. 2 Dirias brit 
vai. 3 plaukams kirpti mašina. 4 Fountain plunksna. 5 lenciūgėlis Ir ž edar. raktams. C Špilka ir naktaiza. 7 Pypke. 
o DdK.siuK3s pne snuiimo su zctkoiu ir sKutimy pag.iuuku. 9 PlauKams ski 

petį. 10 Cigaretarr& metalinis baksiukas. 11 Sekretna mašinėlė. 12 Tabako 
mašinėlė. 13 Lenciūgėlis. 14 Cigarcto cigarnyčia. 15 Pretaisa del atidary- 
mo blešinių ir bonkų traukti kamščiams ir galąsti peilius. 15 ž'edas cj 

tavo litara. 17 Kombinacija žiedas raktams, bonkoms atidarytu sr.rev- 
driverir., pjauti g*j!as cigarams presto-lite raktas. 18 Skryne puligaris;i po- 
pieriams. bumaškoms, turi kalendorių ir victr. del vardo ir adreso. 19 St-- 
vyla "Liberty" padirbta ;š metalo.. Kožnas, Kuris priBiųs orderi nnt laikro- 
dėlio,' kurį parduosime už fabrikantu preky, gaus 11* dovanų Dykai. N 
siųskte pinigų tik išpildykite ir prisiųskite kuponą, o kada aplaikysite viską 
užmokėsite 13.95. Jeigu nebusite užganėdinti, galite sugrąžinti, o męs su- 
grąžinsime pinigus. Ne esate po kokia prievarta, todėl prisiųskito tuojaus 

: savo orlerį Ir adresuokite šitaip: 
UNION NOVELTY CO. Dept. 21. 1016 Milvvaukee Av:, CHICAGO, IL L: 

Kuponas geras t'-k ant 30 dienų. 
Union Novelty Co., Dept. 21. 

1016 Wilwaukee Avc., Chicago III. 
Prisiųskite man 21 akmeniu laikro- 

di" 1 j Gold-Filled, kurį parduosim*4 už 
nun;;ižint:> yi-ckę drauge u "0 da'gtais 
kuriuos du()duto DYKAI su laikrodė- 
liu. Kada aplaikysiu, užmokė iu 
Jeigu man nepatiks laikrodėlis, sugrą 
žintsite man pinigus. 
Vardas 

Adresas 

GARBUS 
DRAUGAI: 

Aš ESU tikras, kad jui 
bus įdomu patirti, y 

\Yilson & Co. dirbtuvių dari 
ninkai Chicagoje ir kituo 
miestuose yra grupė Aitieril 
mylinčių piliečių su tikrų geri 
mu Amerikos įstagų ir papr 
čių. 

Daugelis tų darbinikų atv 
ko į Ameriką iŠ svetimu šalių C w o C. 

ardo čia progą džiaugties lai' 
minties ir veikimo — išlavir 
savo vaikus, įgyti patogius n. 
mus— ir gyventi sąlygose, ki 
rios suteikia jiems džiaugsn 
ir gerove. O w 

Jus nusistebėsite, kaip ir ; 

nusistebėjau, patyręs, kad vic 
tik Chicagos dirbtuvių darb 
įlinkai sutaupino $1,700,00 
nuo gegužės 1 iki pabag-'i grut 
džio 1918 m. Tas reiskk, ka 
tuo laiku kiekvieno darbinink 
vidutiniškas sutaupymas yr 
virš $226 — ir jie taupi na t 
paeia rata ir 1919 melais. 

Daugiau to, tie Wilson <! 
Co. darbininkai visoj šalyj pei 
ka už $1,000,000 Pergalė 
Laisvės bondsus. 

Ar tas nereiškia geros pilie 
y bes? 

Ar tas taipgi neoarodo, kad \Vilso Co. stovi su savo darbininką ta aoi lingu, praktišku budu? 
Dar yra kita pusė šiame dalyke, airią. aš noriu atkreipti jusų atidį. Darbininkai užsiima gaminimu T: •o Masto. Jie įerka jų pa-jaminam 

naistų vartojimui jų pačių namuost 
Jie patyrė kaip vartoti tą maist 

;konomiškiausiu budu. 
Jie žino, kad Geras Maistas, Teisir 

;aa Maistas, nupriktas ir v.irt0jama itsargiai yra daug geresnis, dau 
naistingesnis, daug ekonomiškesnis 
įegu pirkimas ir vartojimas vidutini 
co maisto. 

Kokybė maiste skaitosi daug dai 
giau nfgu kitKybė. 

Darbininkai gali pirkties maistu kurj jie gamina, smulkmen* «e sar 
krovose užlaikomose prie \\ son i 
C o. drbtuvės Chicagoje. 

Jie perka už kaštus, pridėjus išla 
das palaikym0 pardavėjų ir atskyrim 
tair vietos didžiajame budinket> kuri 
stovi prie jėjimo dirbtuvę. 

Darbininkams neleidžiama perdau. 
prasiskolinti ar pirkties paikiai ir ii 
laidžiai. Jiems patariama pirkties u? 
tek tinai tik palaikymui gyvybės mait 
tingų, pakakinačų, sveiku budu — kai 
jie tiktu jy darbui. 

Daugiau to, į Wilson pieną tarna 
vimo savo darbininkams jeina aiški? ir naudiūTi pamokinimai kaip jie ga} 
vartoti ju pagaminamą. inaisUj. geriat siu ir ekonomiškiausiu bildu. 

Tie pamokinimai paeina ii šelnv. 
ninkystės mokslu, skyriaus, kuri- 
priekyj yra jauna moteris, kuri pn> 
dėjo mokinties vyrimo ka^i ji buv 
aštuonių metų — reikalaujant to jo 
atimyniškienis rekalams. Jos tėva 
mirė ir ji buvo vyriausia iš tarpo keli 
valkų. Jos motina reikalavo jos pi 
gelbos. 

įvouna — pastebėtina moteris 
išmokino savo dukleri kaip gėriai 
s.ai vartoti meįogas virime paaiškn 
dama, kad mažuma goriausio dalyk 
yra vertesnė už krūvą netikusios ri, 
sies dalykų. 

Taligi tGji mergaitė užaugo pašte 
bėtina virėja. Ji labai pamėgo š} di 
delį dalyką. Ji išsilavino save iš ui 
darbio gauto mokinant kitus kaip vii 
ti. Ji studijavo maisto klausimą iš v 
sų pusių. Ji žino kas kuo yra. 

Ji yra didele pagelba \Vilson & C( 
organizacijoj pamokindama vlarbinir 
kus kaip ekonomiškai naudoti ger 
maistą. 

Ar čia nėra pamokinimo jumc 
brangus draugai? 

Ar jųs neturite pirkti tik tuos maif 
tus, apie kurių kokybę jųs esate tiV.ri 

Atsiminkite, kad Wilson & Co. siui 
čia savo maisto produktus po vi.są p; 
saulj, nešančius šj reikšmingą obah 
"The Wilson Label Proteet You 
Table." 

lr jis reiškia, kį jis sak.,. 
Darbininkai prižiūri, kad viskas i: 

■siųstas reikštų grynumą ir kokybę. 
Kod'.'l ne? Ar jie nežino kas yra g« 

ra? Ar ne jie patjs valgo ka jie pagi 
mina? Ar jie valgytų ka jie pagamin: 
jei nebūtų geru? Ar jie vaikytų Wi 
son & Co. maistus jei jie nežinotų, ka 
jie gauna daugiau pakakiuimo, spėkc 
ir fiziškos jiegos, negu kad jie prikt 
ką nors, kas nėra apginta jų pači 
garbe ir garbe tos jstaigos, kuriai ji 
dirba? 

Aš niekad nemačiau "tokios dv&sir 
panašioj jstaigoj, koki apsireiškia tar 
darbininkų \Vilson & Co. dirbi dvėsė. 

Jų {tikėjime stebino mane. 
Jie didižuojasi Wilson & To. Ceri 

fied rųšimit, kurois dabar rpimo b 
veik visk;?, maistuose — kaip Kur 
pius, Lašintas, Kenines Daržoves, M 
.sas Vajai*.48 ir t.t. 

.Tie .„'i didžiuojasi Mėsa Pauk 
tiena, Kiaušiniais, Kava, Šviest 
Taukais, Oleomargarinų ir 11., kur 
#>ina po obolsin "The \Vils0n Lab 
Protects Your Table." 

Ar jus nemanote, kad ir jųs turi 
pirkties \Vilson & Co. maisto produ 
tus? 

Su pagarba, 

WILLIAM C. FREKMA1 
:T>0 I'ifth Ave., Nen- York Cit 



tlENGKIMES į LIETUVOS 
ŽEMtiS BANKO SEIMĄ 

Kai-kuriems nariams gaviis 
užkvietimus dalyvauti geg'J 
.io 14 d. Lietuvos Žemės Bau 

i :o seime, Xewako ir apielinkės 
šerininkai sujudo. Mat daugu- 
mui šėrininkų minėti u/kvie'«- 
mai pa irodė maž-datig neaiš- 
kus, ir jie kreipei į:ric L. X. 
Banko Nevvarko Skyriaus, 
klausdami paaiškinimų. To 

Skyriaus valdyba, neturėdama 
laiko kiekvienam atskirai aiš- 
kinti, matė rc Įkalinau to darbo 
atlikimui sušaukti visu. L. Ž. 

c 

Banko Nevvarko Skyriaus na- 

rių susirinkimą, Tasai susirin- 
kimas Įvyko gegužio 4 d. 1919 
m. ir jame atsilankė, be Ne- 
vvarko narių, dar iš ! larrisono 
ir Kearney, išviso apie 100 na- 

riu. 
Susirinkimą atidarė L. Ž. 

Banko Skyriaus pirmininkas 
A. Trečiokas, paaiškindamas 
įvykusio susirinkimo tikslą. 
Jis taipgi buvo išrinktas susi- 
rinkimo pirmininku, o A. Pem- 

pė — sekretorium. 
Buvo aiškinama, ką reiškia 

"Proxies" ir nurodyta, kai]) 
jas išpildyti. Kadangi seimas! 
sušauktas darbo dienos rytą, 
tai buvo permatyta, kad maža 
dalis darbininku galės seiman 
nuvykti. Todėl ir buvo paklaus- 
a, k:,s galės seime dalyvauti. 

Pakele rankas vos tik dešimts j 
žmonių. Bcsvtrstant įvairius 
reikalus, nekuric L. Ž. Banko 
šėrininkai išsireiškė, jog šis 
seimas šaukiams su tikslu, kad 
L. /. Rauko pinigus perduoti 
naujai susitverusiai Amerikos! 
Lietuvių Pramonės Bendrovei.' 
Užgirdo šėrininaki apie tokį' 
sumanymą, pradėjo karštai 
kalh'ti apie ta dalyką is visi 
išsireiškė, kad tokiam pinigu 
paskyrimui yra priešingi. Po 
to buvo paduotas įnešimas: 
Seimui nedateisi i jokiu budi', 
nuskirti f.. Banko pincjlis 
na u jai susitverusiai Bendrovei, 
jeigu L. Ž. Banką manoma lik- 
viduoti. Šis įnešimas buvo pri- 
imtas vienbalsiai. 

Šių dalykų galutinam išty- 
rimui ir suteikimui reikalingų 
paaiškinimų, susirinkimas už- 
tvirtino komitetu iŠ dviejų \va> 

rių, kuriuodu i" [galioti pasi- 
rašyti po Šiuo atsiič'ukimu. 

Lietuvos Žemės Banko Xc- 
vvarko Skyriaus valdyba: 

Pirm. A. S. Trečiokas 
319 Vv'alnut St., Newark, X. J. 

Sekretorius A. Pempe 
314 VValnut St., Newark, N. J. 

LIETUVIAI AUTOMOBI- 
LINIAM BIZNYJE. 

Kiek yra Chicagoj lietuvių 
automobiliu savininkų — to 

męs tikrai nežinome. Žinome 
tikai tą, kad jie yra skaitliumi 
šimtais ir žinome taip gi tai, 
kad visiems jiems bus smagu 
žinoti, jog yra "tairsų" ir kitų 
automobilinių reikmenų krau- 
tuvė, kurioje lietuviai y.*a da- 
iiiiinkais ir kurioje jie gali gau- 
i tikrai gera, kaip mums sako- 

ma, patarnavima. 
Štai krautuvė vadinasi South 

\Ycst Tire CoM užlaiko Įvairių 
geriausių rusių '"tairsus,"' vi- 
durines ciudas ir kitokias auto- 

mobilines reikmenas ir randa- 
si prie 2038—10 \\. 35-tii gat- 
vės. 

P-as Jonas l7. Eudeikis, ži- 
nomas ant Town o f Lake gra- 
horius ir automobilių savinin- 
kas, yra šios kampanijos pre- 
zidentu, l,i p. A. H. Kasperas 
yra ?<>s vice-prezidentu; p. M. Į 
I'. \\'illiams yra sekretorium iri 
iždininku. 

P-3 Kasperas per ilgus me 

tus esąs buvęs su žinoma B. F 
(ioodrich kompanija, kaipo 
Service departamente- mana-l 
džierius ir ądžiusteris ir sako-) 
ma turįs nepaprastai -*erą sup- 
ratimą 'apie šitokį bizni bei 

Įapir; automobilių taisymą. 
) P-s VVilliams pirmiau bu- 
vo pagclbininku manadžie- 
riaus Gordon Tire & Rubber 
Co. Cbicagoje. Taipgi jau iš 
to matyti, kad šita kompanija 
turi žinovus savo reika- 
lu vedimui ir gali už tikrinti 
geras prekes (tavorą) ir gerą 
patarnavimą, automobilių savi- 
ninkams. Tarp gaunamų čia 
tairsu yra paminėtinos: Miche- 
iin l S. Royal Card, Good- 
year, Ali \Veather, Goodrich 
Silvertovvn, Gordon ir daugy- 
bę kitų. 

Kompanija skelbia, kad su 

kiekvienu '"tairso" pirkimu 
kompanija ši mėnesį prideda 
dar vieną vidurinę duclą (in 
ner tube) uždyką. 

Lietuviai, automobilių savi- 
ninkai, nepadarys klaidos, jei- 
gu reikalui esant, jie pasįtc'- 
riaus pirmiaus pas South \Vest 
Tire Co. 

TAUPYK PINIGUS. 
Jtfomokėk raudos, bet Imk randas iš 

kiru ir kiti Tamistai išmokės namą. 
Sekantieji namai parsiduoda labai pi- 
giai su mažu {mokėjimu ir visi neša 
geras randas Atvažiuokite ir pamaty- 
kite, nes r.nt visu bus geras pelnas 
L okvienam kuris tik pasiskubins nu- 
pirkti, 

PARSIDUODA vienai familijai ge- 
in padėjimo namelis, su gerais įtai- 

symais ir gatvės ištaisytos ir užmo- 
ki tos šviesus iš abiejų pusių. Par- 
siduoda už $1100. 

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų me- 
dinis narna po 4-4 kambarius su visais 
{taisymais ir ant geros gatvės tarpe 
lietuvių. Raudos neša $20.00. Para- 
duos už $1.800. 

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų me- 
dinis namas, geroj vietoj už $2400. 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mūri- 
nis namas. Randos neša $40 j mėnesj. 
parsiduos už $3800. 

PIRMAS PAVASARINIS IŠKILMINGAS IR DIDELIS PIKNIKAS 
Režigia NORTHSIDĖS LIET. DRAUGIJŲ SĄRYŠIS VIEŠO KYNGYNO 

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 11 PRADŽIA 9 VAL RYTO NATIONAL GROVE, 
INŽANGA 25c YPATAI RIVERSIDE, ILLINOIS 1919 M. 

1. Pirmyn mišrus choras 
2. Kalba 
3. Deklamacija 
4. Kalba 
5. Deklamacija 
6. K o meto solo 
7. Socialistų Vyrų choras 

po vadovyste J. Katiliaus 
Dr. A. Montvidaa 

ple B. Zologiute 
A. Bimba 

p le W. Chcpokaitč 
P'lt A. Gruš.ute ir J. Grušas 

po vado*, yste J. Katiliaus 

PASARGA: Iš vksų dailų miosto vn;;iuotoite iki 22ros gat.., 22-ros gat. važiuokite iki su. toS, ar1 .1 4Sth Av. 
ia tenai paimkite karus LaGrange, Ri versi de, Iii. iki Desplaines Ave, National Grove. Išlipkite ir-eikite tiesiai 
po dešinei 2 bloku ir prieisite daržą. ORKESTRĄ J. GRUŠO 
Mirdingc.i kviečiam visus lietuvius ant pirmo pikniko, kur galėsite linksmai laika praleisti prie gražios muzikom 
ir cražus orosrramo. Nuoširdžiai kviečia i/muTrrAe KOMITETAS. 

Męs turime ant rankos pilną skyrių č^veryku ir šliperių taip didelį, kad męs 
esame priveikti pratuštinti vietą kaip galima greičiau. Yra didelis skait- 
lius eeverykų, -kurie ką tik atėjo iš dirbtuves dėl ten esančių sąlygų ir 
mums kaina buvo nužeminta. Tavo ras, kurį iūęs ką tik gavome iš dirb- 
tuves yra žinomos visose Suvienytose Valstijose, kaip tai Julian & Ko- 
pęnge, Florsheim, Duene Shoe Co., ir kitos užsiimančios išdirbiniu augštos rūšies čeverykų. 
Męs paduosime kainas tiktai kelių iš to didelio skaitlia s. 

Mc .erižki tikri importuoti, juodi ar rusvi, pilnai uždengti arba nau- 
ja!5 cukan užkulniais, rankų darfco Julian Kcpenge specialiai, 
tikra verte $11.50 

Vyriški, tamsiai rusvi, kid vamp, su importuotu ir dažytu kid viršum* 
!:a p perlas piSki arba tamsiai pilki, ranku darbo Fio*skeim specialiai, 
veirils $12.00 $8.35 
Moteriški importuoti balt; kid rksfordai, augštos nešies Louis Frerich už- 
kulniais, rankų darbo Julian &. Kopenge specialiai, 
tikra verte $11.50 

Mę ; turime ti zinus skaitlių iš tų augštos kiiasos dirbtuvių ir rnęs parda- 
vir ošime nužemintomis kainomis. Męs pardavinesime labai nužeminto- 
mif-: kainomis ir pardavinesime vidutinėmis kainomis, kurios bus žymiai nu- 
leisto^ šiam išpardavimui. 
Męs kviečiame jusų klientūrą ir siūlome jums puikų ir mandagų patarna- 
vimą taipgi prityrusius pai davėjus. 

d Ik tf}, m 

Shoe Store 
Kampas Liberty Street 

TARSI DUODA 2ju pagyvenimu visai 
naujas murins namas bu firmos kiia- 
•sos {taisymais, bus parduotas tuksian- 
čiu pigiau negu kaštavo pabudav0ti, 
taipgi su dideliu lotu. 

PARSIDUODA kampinis munnls na 

mas bevelk naujas su storu ir pen- 
kioms šeimynoms pragyvenimas. Rau- 
dos neša $1)200 į metus. Prekė tiktai 
$11,500. 

Apart viršminėty dar yra keletas, 
kurio turi buti parduoti trumpume 'al- 
ke. 

Meldi/iame tuoajus atvažiuoti ir pa- 
matyti, nes galėsite išsirinkti pagal sa 

vo norą. nes į."r mūsų. bendrovės of 
i-y. kas > iivaiįe nuperka žmonės įlau 
giau kaip dešimts pamų. 

LIBERTY L AND AND 
INVESTMENT CO. 
3301 S. Halsted, St. 

Chicago, 111. 

TURI BUT PARDUOTA! 
Parsiduoda labai pigiai 3jų pagyve- 

nimu muro namas, vienas pagyvenimas 
Šių kambariu, o du pagyvenimai po 6 
Geroj vietoj, puikus namas, maudynes, 
agzas ir viskas geriausiame padėjime. 
Rando? neša. $612.00 j metus. Namas 
vertas $7,000.00. Par--duoda tiktai už 
$4,950.00. Pasiskubinkite! 

Parsiduoda 2ju pagyvenimų muro 

namas, taip kaip naujas geroj vietoj, 
geriausi įtaisymai. Randos $57G.OO j 
metus. Savininkas ši0 namo įklimpo j 
nelaimę, ir iš tos priežasties parduoda 
už pusę prekės, tiktai už $3,450.00. 
Nelauk geresnės progos! 

Parsiduoda 2jų pagyvenimu niuro 
namas, viskas naujausios mados, mau- 

dynės, "beismontas'' ir t.t. puikioje 
vietoje, arti karų linijos, namas ver- 
tas $6,500.00. Prekė tiktai $5,000.00. 

Parsiduoda 2jii pagyvenimų medžio 
namas, ger()j vietoj, visados išranda- 
votas, vertas $3000.00, parsiduoda Lik- 
ta už $1650.00. 

Apart šių namų męs turime daug 
visokių namų ant pardavimo ant 
Bridgeporto, prie Crane'o ir po kitas 
Ketuvių kolionijas. Pamatyk mus! 
Pamatyk pats kad yra gerų namų ant 
pardavimo ir visai pigiai, tik reikia ži- 
noti, kas juos turi ant pardavimo! 
S. BURN3 ir J. SZLIKAS 

5433 S. Halsted St., 
Phone Drover 824 

J S/.likas, gyvenimo vieta: S'24C S0. 
HaMed St.. ant 3čių lubų. Tylenhone 
Drover 3514. 

JĮ 

Juozapas Sniečkus 
mirė gegužės dieną, 11:50 išryto. 
Velionis paeina iš Suvalkų gub., Nau- 
miesčio pavieto, silgalių valgaus, Gy- 
lhiciu sodžiaus. 

Velionis buvo 35 metu arr.ž'.au'. 
Laidotuvės atsibus 12 d. gegužės, ib 

namu prie 15423 Auburn Ave. j švente 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į švento Ka- 
zimiero kapin.es. 

Visi giminės ir pažįstami yra kvie- 
čiami dalyvauti laidotuvėse. 

Su giiia pagarba, 

Jonas Bakšis 

VINCAS BIGELIS 
mirė utarninke, o gegužės, 10:30 vai. 
vakare, St. Beruard's ligonbutyjc, pf: 
operacijos ant tiesiojo peties, kuris 
buvo peršautas per plėšikus 13 kovo, 

užpuolimo ant Metropolitan otate 
Bank'o. 

Jisai buvo 5S metui amžinus, Ame- 
rikoj išgyveno 35 metus. Paliko pa- 
čią. Veroniką, 3 sunus: Vincę 25 metu, 
Karolių 1G metŲ ir Juozj. 13 metų; 
taipgi dukter} Veroniką. * 

Laidotuvės at«ibuo iš namų, 8409 
Kerfoot Ave.. Subatoje, 10 gegužės, 
apie 12 vaJandų, j Tautiškas papi- 
nes 

Giminės r draugai yra širdingai 
kviečiami atlankyti velioni. 

NULIUDUSI ŠEIMYNA. 

VALENTINE DRESSM AKiNG 
C GLLEGE 

Mokinu Bluviuio, Kirpimo, CJtBigniūij 
dienomis lr vakarais dėl bisulo i: 
namų. Paliudijimui išduodu. 1 lr i 
tos parūpinamos dykai. Ab J atfkyfcitt 
arta rafiykite, o pasistengsim* 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principai 
6205 S. Haletod Et- lf.50 Welis Bt 

24i)7 W. Madison St. 

I'radčk Naujus Metus su tobulu akių ri> 

{ėjimu, taip. kad aitko nipraieistumei per r 
us metus, kas tau c-all Imti naudinga. 

G^rai pritaikinti akiniai p.ašaitns t'sių u 
■aivos skaudėjimus, trumparegystė tiba tnli- 
eg>rt£ prašalinama pasitarkite su mnnir 

uriež einant ku.- kitur. Egzamlnaclja DVKAJ 

John smetana 
SPECIALISTAS AKiŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CHICAGC 
Kampai IStus Cuvės. 

3iiu» lubos, viri Platt'o apliek oo. ltir.rK" 
• mano pa ra M 

Valandos: nuo Ptos; va!, ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 1J vai. dienos. 

Dėl [Viusi: Darbininku Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NĖDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

3442-3-344 S. Halsted St. 

P-ii E, e. MAKAR 
Piano Mokytoja 
4515 S. Wood S t, 

Duoda lekcjas skambinirr.c )!a- 
nu pacjal sutartį. 
Baigusi muzikas mokslus Chica- 
gof Musical C'ollt'ge. 

Praktikuoja Jau 27 motai 
3149 S. Morgan St., korta 32 et. 

Specialistą* Moteriški], Vyriškų, 
ir Chroniški] Ligų, 

v/alar.dos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 0—S va k., Nedėl. 9—2. 

TELE.-ONAS YARDS «S7. 

Daktaras 

Jonas i. šarpailus 
Gydytcjaj ir Chirurgas. 
3252 S. BALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popia-t 7 iki 0 vak. 

Telefonai 
Ofisas YarcLs 2C4i 
i\Tamai Boulevard 56C2 

Pfione Eoulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ«,SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 12 ir 4 lk\ 3 
vakarais. 

3333 SO. MIRGAI SftESF 

Dr, Yirpia Narbuti 
Physician & Surgton 

3001 West aand Street 
2111 Marsh_U Blvč. 

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

Tei. La<.vndale 6GC 
Gyveni m?.; j 

'i'0L Rockwell 1681 

Dr. M. Herziiiaii 
IŠ RUSIJOS 

G:rai lietuviams ilntmas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moter: ir vaikų, pa?al naujausias 
metodas. X-Kay ir kitokius elektroj 
1 rietaisus. 

Ofūns ir Laboratorija: 1025 W. 18th Street, netoli FMt Street, 
VALANDOS: Nuo 10—^2 piet'j. ir 6—8 vakarais. Telcphcnc Cinai 3110 
GYVENIMAS: 34!? So. Halited St. 

VALANDOS: S—V vyto, tiktai. 

Tel YARDS 1532 

dr. j. scjus 
LIETUVIS GVDYTOJAS 

IR C! iiFvU RGA3 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. užsisenOjusias 
lr paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Haletcd St,, Chicago, III 

A.Masalskis 
LIETUVIS liRAiilRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koee- 
riai'.siai, teisingiausiai ir dftUfi 
plfciau, kaip kiti, dilto, kad 
męs patįs dirbame grabus Ir 
turime eavo karabonuB ir au- 

tomobilius ir per tai ner«lkia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
Ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
330 3 Auburn Ave. Tel.Drover 4139 

I^IBEDRT 
Mqs perkame Liberty Bond^ už 
pilnį "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utarninkais Keivergaia ir 
Subatomis 9—9. 

J«Ji\Db 
© A S H 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe \Vood ir Pauliua gatvių: 

Generališkas Kontraktorius 

3114 So. Halsiiecl Si* 
Jdgu turi lota, tai statyk namą, nes namu stoka. 
Jeigu tavo sfcnas namas reikale uja pataisymo, aš 

ji pataisysiu už maž $ atlyginimą. 
Jeigu nori savo kambarius išpopieruoti ar išpenty- 

ti, ta: užsisakyk dabar. 
Jeigu t:.u cioka pinigu, aš tau paskolinsiu. 
P TRUPINU STATYMUI PLIANUS D Y, K A I. 
PAMATYK MANE IR PASITARK VISOKIUOSE 
REIKALUOSE. 

t5& oi. ūcr WT. 

orricit avcM**** ■ 

n. OiSTRiBuroas 

Veribest SalmOnas (Sockeye ar Cninook) yra parinktas iš geriausiųjų pagautų 
ji:. Salmom;, kurie yra pagauti Pacifikovandeniuose. Jis yra tuojaus sukapotas, 
nec fcenai randasi vietos kur juos pakuoja, tara tikrai geriausios mašinyijos įtai 
sytes sulvg naujausių metodų. 

Kuomet perkate Veribest So- 
ckcye ar Chinook Saimoną jųs 
gaunate gerą ir maistingą yaigj 
Geriausios rųšies. Fameginkite 

y ar laibai 
švariai sutaisytas. 
Jūsų namuose turėtų rastis Ve- 
ribest Sockeye ar Chinook Sal- 

mon. Net^k kad jis paįvairins 
jusu valgį ir užtikrins jums ga- 
tava. valgį atsilankius netikėtam 
cVečiui. 
Užsisakykite Veribest Sockeye 
ar Chinook Saimoną — iiurek 
j vardai — nusipirk nuo savo 

krautuvninko. 



VIETINES ŽINIOS. 
** 

BRIDGEPORT. 
Prakalbos Seimo reikale. 
Gegužio 8 d. Mildos sve- 

tainėje biro prakalbos, su- 

rengtas S. R. Komisijos, 
tikslu išaiškinti reikalingu- 
mą Visuotino Seimo. Kal- 
bėjo V. Andriulis ir V. Pū- 
kas, — abu darbininkai. Jie 
nurodė, kad per soimą ga- 
lima bus suteikti greitą pa- 
gelbą Lietuvai ir patarė su- 

sirinkusiems, kad jie pa- 
ragintų savo draugus reng- 
tis prie seimo. Panašios 

prakalbos parodo, kad mū- 

sų liaudis nebelaukdama va 

dovų raginimo, pati prade- 
da rūpintis gyvenimo rei- 
kalais, organizuodama suei- 
gas Gelbėjimui Lietuvos. 

Ant galo kalbėjo Dr. Grai 
eiunas. Tas kalbėtojas pla 
čiai išaiškino seimo rekalin- 
gumą ir pasakė, kad kas 
priešingas seimui, tas prie- 
šingas ir Lietuvos laisvei. 
Be to, persergėjo klausvto- 
jus, kad jie nepasiduotų 
Lietuvos pardavikų intri- 
goms, bet regtųr. prie sei- 
mo; o kas toms intrigoms 
pasiduos, tas taps savo mo- 

čiutės Lietuvos išdaviku. 

TOWN OF LAKE. 
Apvaikščiojimas page- 

gerbimui žuvusių kareivių. 
Nedelioje gegužio 11 d., j 7:30 vai. išryto visi karei- 

viai teiksitės susirinkti tiesi 
šv. Kryžiaus parapijine sve 

taine; iš čia visi sueisime 
į bažnyčią, kur bus atlaiky-, 
tos pirmosios mišios už žu-j 
vusius kareivius karės lau | 
ke. 

Paskui, 2 vai. po pietų 
visi kareiviai ir rengėjai 
malonėsite susirinkti prie 
p. J. Skinderio svetainės 

numeriu 4523 So. Wood St., 
iš čia prasidės maršavimas 
gatvėmis, griežiant did > 
iiam benui. Apmaršavus 
paskirtas gatves, procesija 
trauks į Davis Sąuare sve- 

tainę, kur 8-je valandoje 
prasidės įvairus programas, 
susidedantis iš kalbų, dai- 
nų, lošimų, deklemacijų ir 
t. t. Užsibaigus prcgramui, 
bus vakarienė, o po vakarie 
nes seks įvairios žaismės; 
be to, kone visą laiką, ka- 
reivius linksmins skaitlin- 
gas benas. 

Kareiviai pirvalo pasirū- 
pinti iv/kvietimo ženklus iš 
kalno, nes prie įžangos juos 
reikės parodyti. 

Rengimo Komisija. 

Susirinkimas. 
SLA. 176 kuopa ir Tė- 

vynes Mylėtojų 8 kuopa lai 
kys menesinj susirinkimą 
11 d. gegužio, 2 valndą po 
pietų, P. Maženio svetainė- 
je prie 3834 So. Keclzie 
ave, Brighton Park. 

Bus svarstoma organiza- 
cijos dalykai ir turėsime 
rinkti dej^gatus į Chicago- 
įe busiantį seimą. 

J. A. Povilaitis, rast. 

BRIDGEPORT. 
Dr-ja šv. Jono Krikštitojo 

laikys savo susirinkimą nedė- 
lioję gegužes 11 d. Visi nariai 
prašomi yra atsilankyti ir už 
simokėti pomirtinę mokestj 
A. A. Antano Balčiūno. 

Erinyis, Pirm 
J. Scrciko, Rašt. 

ROSLAXD. 
S. L. A. 55 kp. gegužio 11 d 

7 v. vakare K. of P. svet 
11037 Michigan A ve. rengir 
teatru dainas ir balni. 

DIDELĖ PERGALĖ. 

Išotreikavę 4 sąvaites Ku 

ippenheimer dirbtuvės kriau 
ciai laiirėjo viską, ko rei- 
kalavo. Visi kriaučiai tos 
dirbtuvės panedėlio ryte, 
J :30 vai., gegužio 12 d., 
privalo susirinkti } Melda- 
zio svetainę prie 23rd PL 

o pasikalbėjimo organiza- 
torių vedami numaršuos į 

dirbtuvę (2352 W. 22nd St. 
užimti vyrų ir motėm dar- 
bo vietas. Streikieris. 

f 

SUSIRINKIMAS. 

Draugystė Palaimintos Lie- 
tuvos laikys savo mėnesinį su- 

sirinkimą gegužės 11 d. Mali- 
nausKio svet. 1843 So. Halsted 
Sr. Visi nariai teiksitės atsi- 

lankyti, nes bus svarbių reika- 
lų apsvarstimui ir reikės rink- 
ti delegatus į Seimą. 

Ed. Čepulis. Pirm. j 

BALIUS. 
1 )r-stė Broliškos Pažinties 

gegužio 11 d. 5val. vakaro J. 
Elias svet. prie 46-tos ir So 
\Vood gal. rengia puikų pava- 
sarini balių, kuriame prie pui 
kios muzikos bus visiems at- 
silankiusiems proga gerai pa-, 
silinksminti. Koniitetas. i 

TOWN OF LAKE. 
Dr-stė šv. Stanislovo V. j 

ir K. laikys savo mėnesinį; 
susirinkimu, nedėlioj 11 d. i 
gegužio 1-mą valandą po 
pietų, šv. Kryžiaus parap., 
svetainėje prie 46 ir Wood 
gatvių. 

Kiekvienas narys priva- | 
lo neatbūtinai ateiti, nes| 
yra apsvarstymui daug rei-1 
kalų. Rauba, nut. rašt. 

LIETUVIS KARŽYGĮ S 

PARGRĮŽO SU KRYŽIUM. 

"Lietuvos" skaitytojams jau 
pažįstamas Juozas A. Dargis, 
gyvenusis anais metais prie 
638 W. 18-tos gatvės, gi pas- 
taraisiais laikais Francuzijos 
tranšėjose, pargrįžo Amerikon 
su seržanto ranga, su trimis 
žaizdų ženklais ant rankovės 
ir Pažymėtinos Tarnystės ant 

krutinės Jo draugas, p. Le- 
montas, su kurio sykiu \ mari' 
nierius liuosnoriai pastojo, ii 
su kuro svkiu po Chateau 
Thierry kariavo, gavo žinią, 
kad seržantas Dargis jau išsė- 
do New Yorke. 

Mūsų tėvynainis karžygi?j 
tikrai užsipelnijo tuos brangin- 
tinas pažymėjimus, nes štai 
jus paklausykite, už ką jis juos* 
gavo. 

Anglų laikraštis nupasakoja 
apie tai sekančių budu: 

''Seržantas marinierių Juo- 
zas A. Dargis, 638 W. 18-to=> 
gatvės, sugrįžo, dėvėdamas tris 
žaizdų ženklus ir D i s ti n g- 
i u s h e d Service C'r'o's 
[(Pažymėtinos Tarnystės Kry- 
žių) — ir visa tai jis užsitar- 
navo larp 6-tos ir 8-tos dienų 
birželio ]>ereitii metų, kovoda- 
mas su šeštuoju Marinierių 
pulku prie Chateau Ihierry. 

— 

Pirmas Linksmas Piknikas 
Rengia dvi draugijos Tėvynės Mylėtojų Lietuvos ir Šv. Augustino Vyskupo 

Nedelioje, d©gu2Šo-i$»ay 11, -1919 
Blinstrupo Darže, Willow Springs, 111, 

PRADŽIA 10 VAL. RYTO ĮŽANGA 25c PORAI 
KVIEČIA KOMITETAS. 

"Dargis gavo D. S. C. [mi- 
nėtą kryžių] už tai, k;vi laike 
Chateau Thierry muši >, jis iš* 
najo suorganizavo savo "kom- 
paniją" po to, kaip visi jos afi- 
cierai buvo arba išmušti, ar 

sužeisti, atmušė keletą kontr 
atakų ir pats vienas užgriebė 
keletą vokečių kulkasvaidžių 
lizdų. Jis du sykiu tapo -užei 
tas laike šito mūšio ir paskui 
dar trečiu sykiu Champagne'i- 
joje." 

Lietuviai tikrai gali pasidi- 
džiuoti tokiu lietuviu karžygiu. 

ŪKININKŲ 
PRANEŠIMAS. 

Jieskantiems pirkti farmų. pirkite 
per LietuviŲ Ūkininkų Draugiją, Scott- 
ville, Mich., kuri yra susiorganizavus 
vion iš Lietuvių Ūkininkų su tkslu: 
i) Apgyvendinti šj puiku kraštų vien 
lietuviais ūkininkais: 2) palnik.vti tar- 
pe n^usų lietuvių ūkininkų ir jaunuo- 
mensė lietuvystę, platinti apšvietų ir 
mokslų geresnio bttdr, ūkininkavimo, 
3) Korporatyvišku bucu supirkinėti u- 
kėms reikalingus daiktus ir parduoti! 
ūkio produktus iš ko ūkininkas apturi 
didelj pelnų, 4) Draugija dunda pini- 
giškų pagelbų pask0los formoje dėl 
pagerinimo ukininlcystės atsitikus ne- 
laimei, neužderėjtm javams, neišgainlt 
j laiką skolų išmoksti, 5) Susirgus 
ūkininkui, duoda pinigškįi ir darbu pa 
geibų, fi) Numirus palaidoja. 

Kurie norite turėti geras ukes ir 
biznius tarpo savų brolių ūkininkų, 
atv mokite j Didžiausią Lietuvių uki- 
ninkjų kolioniją Amerikoje, kur:oj esa 
me virš 400 lietuvių ūkininkų. Tik šj 
pavasarį iki 1 dienos gegužio (May),1 
nupirko mii^ų kolionij0j 37 iarmas 
lietuviai. Visas ta# puikus kraštas 
virsta tikra Lietuva. Turime net i 
draugijas; 3 yra laisvos, tautiškos. 1 
yra katalikiška; tuii.mc dvi parapi- 
jas, kapines ir kunigų. Anglai far- 
meriai, matydami tokį dideli skaitlių 
lietuvių apsigyvenant nnt ūkių ėmė 
nerimauti ir mufuotis laukan, paves- 
dami savo puikiai Įtaisytas ukes su 
gerais budinkais, su sodais ir apsė- 
tais javais, su gyvuliais > maS.nomls. 
Tik pareikite ir gyvenkit, kad ir vi- 
duryj vasaros. Gausite gatavas ap- 
dirbtas ukes. Musų Lietuvių Ūkinin- 
ku Draugija turi paėmusi iš anglų 
farmerių dešimts ūkių ant pardavimo 
lietuviams. Vienos yra mažos ukes, 
kitos yra didelės. Parduodamo labai 
pigiai ir ant, lengvų išmokėjimų. 

Turime 3 št0rus, grosernę 1. Pe- 
karnę ir liotel] 1. Eučernę x ir curiųi 
fabriką. Kurie norite turėti gerą biz- 
nj tarpe lietuviu ūkininkų, arba ukę. 
atvažiuokite j Scottville, Mich., ku> 
yra pats centras didžiausios lietuviu 
kolionijos. 

šioj aplelinkėje yra labai puikus, ly- 
gus laukai su derlingiausia žeme dėl 
v įsokių javų, daržovių, sodu ir pievų. 
Keliai žvyravoti. Kraštas puikiomis 
farmomis apgyventas su daug gražių 
upių ir žuvingų ežerų ant. kurių kran- 
tų lietuviai turi ukes ir linksmai gy- 
vena. In Scottville, Mich. grli atva- 
žiuoti per Grond Rapids, Mich. Trei- 
nais per antrą, mūsų k0lionijos miestą 
Ludington iš Chicagos ir Milwaukee 
gali atvažiuoti pas mus laivais. Kuo- 
met atvažiuosit. j Scottville, ateikite 
į Lietuvių Ūkininkų Draugijos ofisų 
Rabinson Building'e palei pifftą Main 
St. Gausite veltui nakvynę pas drau- 
gijos sąnarius ir pirmi, kas apvažinės 
su automobiliu po mūsų k^lionija#, 
parodysime ukes, iš kurių galėsite pa- 
sirinkti paigal savo norą. Visuomet 
pirm atvažiavino praneškite laišku, 
kuomet išvažiuojate. Norintieji pla- 
tesnių žinių jdėkite krasos ženklelj 
už 3c. Adresuokite: 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Rabinson Bldg., Scottville, Mieli. 

(Apgarsinimas) 

TELEPHOHE: 
YAKBS 155 

YARDS S51 

Rer. Phont Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTiEKA 
F. A. JUGZAPAIT1S, R. PH. 

DMJG STOSE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kitnpaj 36tei Gatvei 

CBICAGO 

MES MOKAME PINIGAIS Už 
LIBERTY BONDSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti savo Li- 
berty Bondsę. ai eik arba rašyk pas mus 
Męs taipgi atperkame neišmokėtus Li- 
berty ilondsus. Męs perkamo bondsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Aięs siunčiame pinigas j Europą.. 
E. bUTZKE, 1549 Milwaukee Ave., Chi- 
cago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 'J 
ryto ik} 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. 

PARSIDUODA r.nt 3-j u lubų mūrinis 
namas, bu štoru. penkiais flatais, pu 
•i -5 kambarius ir barne ant kiemo. 
Tarpe 28-tcs ir 20-toa gatvių, prie Wal 
lace gat., galima pirkti pinigais, ar- 
i>a išmokėjimo. Rašykite arba atsi- 
šaukite: 8621 So. Paulina St. 
Telefonas Ste\vart 7538 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
GaspadinystSs ant 160 akrų farmos. 
Mergina turi but atsakanti prio viso- 
kių darbų. Geras mokesnis, i- pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt ant farmos, kaip ėio- 
nai yra paminėtu. Nuoširdžiai mel- 
džiu panelių greit atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinstrupis, 
P. O. Rox 2ir», Kenoplia, \Vis. 

PARSIDUODA medinis namas ant 
2-jų lubų, 2 flatai su maudynėmis ir 
gazu; randasi prio 5334 So. Union 
Ave. Kaina $3,000. Šovinini 
dasi prio 7333 S. Emerald Ave 
šaukite ypatiškai. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ant. 2-jų lubų plytų na- 

mas, Cx6 pėdų runiai, pečiu apšildo- 
ma, randasi prio 3214 S. Union Ave., 
lotas 60 pėdų plofllo. Klauskite pas 
Feeney, 31-ma ir \Vallace gat.. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Bučerne ir 

Groserne net ir su namu. 
716 W, 31 St. 

9 T .-I 

REIKALAVIMAI. 

Reikalingas bučeris, at- 
sakantis savo darbe. 

Atsišaukit adresu: 
716 W. 31st St., 

J. G. 

REIKALINGA lietuvis, kuris moka 
dirbti saliuno už baro. Gera mokestis. 

Atsišaukite: 
2065 W. COULTER ST. 

CHICAGO, ILL. 

AN." RANDOS — WEST 3IDEJ 
4, 5, 6, ir ,7 kairborių fiUtni, pilimi 
apSUdonji; moderniški. Ktaipkitče | 
ofisą: Racine Ate. Ir 13 th St, arba 
telefonuokite: Y/est 95. arj)a Harrison 

366. 

ANT RANDOS. 
Po 4 is rumus flatai, prie 3557-3559 

Sn Wullace St. Visi nauji ir švarus 
—$10, $12, $15. Atidarą subatoj ir 
i: dėlioj. Savininkas bus ten pat ne- 
daliojo 

SPECIAI. 
Pet pienas 

augštas kenas 
12c 

SPECIAL 
American Family 

Muilas 

j o o šmotukas į 

SPECIAL 
Geriausias gvarantuotas 

cukrius 

Oo svaras 

Geriausias sūdytas sviestas 

<33c^ svara.B 

Puikiausias nesūdytas sviestas 

64rC_: svaras 

Ouaker Oats 
pakas 

19c pakas 

Gold Medai Miltai 
Va bač. 

S1.75 

Navy beansai 
svaras 

lOc svaras 

Geriausi kiaušiniai nuo farmų 
-47c tuzinas. 

Šviežus kiaušiniai 

4r2o ttAzin 

Jus, šeimyninkės nuo Bridgeporto ir apielinkės įsitėmykito tai, kad jųs čia 
galite gauti geriausios rūšies kavą negu kur kitur ir tuo pačiu laiku daug pi- 
giau, kaip kitur. Ateikite rytoj ir gausite dovanų su pirkiniu. 

MĘS KALBAME LIETUVIŠKAI. 

mLLLi 
AMOf>* 

Sycamore 
C o f f e e 

Store 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS DIENRAŠTYJE LIETUVA". 
I 

DIDELIS IŠKILMINGAS PAVASARINIS 

R I K: N I K A 3 
LIETU V. TEATR. DR STĖS "RŪTOS" NO. 1. 

MED., GEGUŽIO II, 1919 
M. G. ČERNAUSKO DARŽE. 

LYONS, ILLINOIS 
Pradžia 9 tą valandą ryte. Inžanga 25 centai.^ 

Šitas PIKNIKAS bus gražus ir linkemas. Turėsime g e r i rr. ų kve- 
piančių Havanos Cigarų i> visokiu užkandžių. Kviečiame visus lietu- 
vius ir lietuvaiates atsilankyti ant musų parengto Pikniko, nes griež 
puiki muzykč, ir tuomi bus linksma laiką praleisti ant tyro pavakario 
oro. Atsilankykite, o busite vioi užganėdinti. ..Kviečia. ..Komitetas. 

Teatras, Dainos ir Balius. 
Rengia S.L.A. 55ta Kuopa, W. Pullman 

Ned., Gegužio 1!, 1919 
K. OF P. SVETAINĖJE 

11037 Mlchigan Ave., Roseland 

PRADŽIA 7tą VALANDA VAKARE. 

Režisieriaus p-ia M. Dundulienė, 
Roles išpildys gabiausi artistai iš Chicagos 

Dainu0s L. D. K. Keistučio Pašelp. Kliubo Dainininkai 
Programui Pasibaigus linksmi šokiai. 

Kviečia RENGE.TAI 

SURPRIZAS! SURPRIZAS! 

Šalaputris vėla scenoje, su Originališka 
Šalaputriene. 

| Gegužinis Vakaras 
Su Užbaigimu Sezono 

S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA 

j Subatoje, Gegužio 17, 1919 
M. MELDA2IO SVET., 2242 W. 23rd PI. 

I Bus iniiTDIOff ir dainuos. Vienu žodžiu 
I Lošta \A| Ar[||K|\ bus interesingas programas. 
Į Komedija Vrii.ni u i inv p(J TAM ŠOKIAI IKI VĖLUMUI. 

TEMYKITE LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS. 

DR ST£ BROLIŠKOS PAŽINTIES, Rer.gia 
PUIKŲ PAVASARiN Į 

;;b a l i u:: 
Nedčlioje, Gegužio May 11, 1919 

Pradžia 5 valandą vakare. 

J. J. ELIAS SVETAINĖJE 
prie 46tos ir So. Wood Gatvių.. 

TIKIETAS 25 CENTAI PUIKI MUZYKE. 

Didelis Balius 
surengtas 

Susivienijimo Trijų Dr-jų: Dr-stčs Šv. Roko, Dr-stės 
Liet. Darb. ir Dr stes Aušros Vartų Moterų ir Merg. 

Nedalioje, Geguzio-May 11, 1919 
M. Meldažio Svetainėje 

2242 44 W. 23rd PLACE 

PRADŽIA 6:00 VAL. VAK. INŽANCA 25c ir (War Tax) 
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