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Lenkijai Neduos Ka- 
riškuj.aivu. 

Lietuviai važiuos tik 
Neprigulmingon Lietuvon, 

S. Y. Kongresas susirinks Panelyje. 

Finai eina ant Petrogrado. 

LENKIJAI NEDUOS KA- 

RIŠKŲ LAIVŲ. 
Paryžius, gegužio 16 d. 

Pora dienų atgal Lenkijos at- 

stovai įteikė reikalavimą, kad 

butų suteikta Lenkijai dalis 
kariško Vokietijos laivyno, ku 
ris buk esąs būtinai reikalin- 

gas apginimui Lenkijos. 
Reikalavimas perduotas ta- 

rybai užrubtžinių reikalų mi- 

nisterių didžiųjų talkininkų. 
Ši ministerių taryba Lenkijos 
reikalavimą link kariškų lai- 

vų atmetė. 

LIETUVIAI VAŽIUOS 
TIK NEPRIGULMINGON 

LIETUVON. 

W8.»hington, gegužio 16. 
Darbo departamentas pratie- 
ša, kad daug ateivij keliauja 
iš Suvienytų Valstijų ir jau- 
čiama, kad išvažiavimas dik- 
čiai didinsis užsivėrus taikai. 

Šj užreiškimą taipgi patvirtina 
ir tyrnejimų departamentas. 

Daugelis važiuoja ir rengia 
si važiuoti ne piliečių vengrų, 
italų, lenkų ir kiti. Išvažia- 

vimų ateivių, ypač pasižymi 
Chicago, iš kur kaip apskait- 
liuojama tuoj iškeliaus apie 
puse ateivių. 

Gi tarpe lietuvių yra upas 
irgi važiuoti Lietuvon, bet 

skaitlingas jų iškeliavimas gim 
tinan kraštan bus tik tuomet, 

jei Lietuva taps neprigulmin- 
ga. 

KONGRESAS SUSIRINKS 
PANEDĖLYJE. 

Wa*hington, gegužio 16. 
Atsidarant extra Suvienytų 
Valstijų Kongreso sesijai 19 

d. gegužio bus pranešta pre- 
zidentui VVilsonu". kablegra- 
įnu. Paprastai prezidentui 
apie, atidarymą kongreso sesi- 

jos, pranešdavusi specialė kon- 

greso komisija atsilankiusi 
Balta jin naman. 

FINAI EINA NAT PETRO 
GRADO. 

Kopenhagenas, geg. 16d. 
Ateina žinių, kad stipri fini 

armija traukia ant Petrogra 
do. finų armijos komanduo 
toju yra generolas Manner 
heim. Finų armija randasi 
vos kelių dienų keliones atstu- 

me nuo Petrogrado. 

AMERIKONAI TARPI 
NINKAUS FIUME GINCIA 

Paryžius, gegužio 16 d. 
Tapo sužinota, kad ginčia tarp 
Italijos ir Jugo-Slavijos dėlei 
Fiume ir kitu vietų Adriatika O W 

pakraščiuose tarpininkaus A- 
merikos delegatai. 

Jugo-Slavijos ir Adriatiko 
pakraščių likimas visai nebus 
minėtas sutartyje su Austrija. 
Sutartyje bus tik nurodyta Aus 
trijos rubežiai, gi likimas kitų 
buvusių Austrijos kraštų vi- 
siškai prigulės nuo talkininkų. 

GREKIJOS ARMIJA 
SMYRNOJE. 

Athenai, gegužio 14 d.— 
(suvėlinta). Grekijos kariu- 
mene išsodinta žymiame Mažo 
sios Azijos uoste Smyrna. Mie 
sto gyventojai grekai sutiko 
Grekijos kariumenę su dideliu 
entuziazmu. 

Miestas Smyrna, kaip ma- 

noma, bus perduotas Grekijos 
valdžios rankosna. Ar jis bus 
visiškai atiduotas Grekijai, ar 

tik jo užžiuron, tai dar tikrai 
nežinia. 

NAUJI PINIGAI AUS- 
TRIJOJE. 

Paryžius, gegužio 16 d. 
Vienuos laikraščiai praneša, 
kad Austrijos valdžia išdirbi 
nėja pjianą išleidimui naujo3 
systemos pinigu. Naujais pi- 
nigais bus pakeistos dabar t i 
nes kronos. 

PERSPĖJO VOKIEČIUS 
NEKLIUDYTI SVETIM- 

ŠALIEČIU. 

Berlinas, gegužio 16 d. 
Policija išleido pranešimą, per 
spėdama vokiečius nekliudyti 
svetimšaliečių. Girdi, dėlei 
sunkiu išlygų, kurias talkinin- 
kai stato vokiečiams, yra kalti 
talkininkų valdžios, bet dėlei 
to neprivalo nukentėti paski- 
ros ypatos. Kelhntieji be- 
tvarkę bus sunkiai oaudžiami. 

VOKIEČIAI PASIRAŠYS 
PO SUTARTIMI. 

Versailles, gegužio 16 d. 
Yra nuomonė, kad vokiečiai 
visgi pasirašys po Taikos su 

tartimi, nors daug grasina. 
Vienas iš sekretorių Voki e 

tijos delegacijos užreiškęs, ka( 
.jei negali nepasirašyti, kuome 
jie esą visiškai prispausti iš vi 

Įsų atžvilgių. 

Ką reikštų nauja Unija. 

UKRAJINAI VEJA BOL 
ŠEVIKUS. 

Vienna, gegužio 15 d.— 
(suvėlinta.). Ukrajiniečiai pra 
neša, kad bolševikai traukia- 
si nuo Roono link Korosteny 
ševikai, neturėdami užtektinai 
persikėlimui prietaisų, nešina-, 
si 11110 Roono link Korosenv 
ir Sarmy pilnoj betvarkėje. 

Kitas ukrajiniečių vadas Ze 
lenyj jau turi surinkęs vals- 
tiečių armiją apie iš 20,000, 
kuri veikia Dniepro paupiu, 

; apielinkėse Kievo. 
Gi apielinkėje miestų Mohi- 

levo ir Homelio radosi dar 
vienas ukrajinų valstiečių va- 

das tūlas M. Prlovskvj, ku- 
rintn irgi gana. gerai sekasi 

kovoti prieš bolševikų tenvkŠ- 
čias spėkas. 

NUTEISIANT MIRTIM, 
TEISĖJAS APALPO. 

Prince Aibert, Saskatch. 
geg. 16. Trįs kaliniai pripažin- 
ti kaltais užmušime vienos ypa 
tos tapo nuteisti mirtin per 
pakorimą. Teisėjas beskaity- 
damas nuosprendį apalpo neuž 
baigęs. Atsikvošėjęs uždarė 
teismo posėdį. 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
AMERIKĄ IR ANGLIJĄ. 

Washington, gegužio 16 

Į Rusijos ambasada gavo kab 
legramą nuo Rusijos užrube 
žinių reikalu mini;terio Saza c b 

novo, kuris praneša, kad rusa 

turėjo Paryžiuje politišką koi 
ferenciją, kurioje išnešta pro 

-jtestas ir įteikta talkininkų at 
l, stovams; protestas atkreipta 
ii prieš Suvienytas Valstijas ii 

Angliją, kurios esą pripažinę 
Į Finliandijos neprigulmybę. 

MUŠIS TARP SERBU IR] 
CROATŲ. 

Londonas, gegužio 15 d. 
(suvėlinta) Exchange Tele- 

gaph šiądien gavo pranešimą 
iš .Vienuos, kad ties Kroatijos 
sostine Agram tęsiasi smarMis 
mušis tarp serbų ir kroatų. 
Pranešime tvirtinama, kad mu 

šyje yra daug užmuštų iŠ abie- 
jų pusių. (Pirmiau buvo pra- 
nešta, kad Kroatija nenori dė- 
tis su Serbija,, ko labai pagei- 
dauja serbai ir tapo jau pa- 
skelbta jų sąjunga). 

GREKAI AREŠTUOJA 
VOKIEČIUS AFICIERUS. 

S»!oniki, gegužio 16 d.— I 
Kariškas Salonikų gubernato-1 
ritij išleido pranešimą, kuria- 
me įsako areštuoti vokiečius 
aficierus ir kareivius, lygiai ir 
bulgarus, kurie dėvėdami da- 
lijos uniformą stengiasi pa-i 
sprukti Bulgarijon. 

Taipgi pranešama, kad tapo 
suareštuota būrys siv kalbiniu 
kų, kurie dėvėdami Italijos 

ažiavo troku Rul- 

I SUSTREIKAVO KALI- 
| NIAI. 
i San Francisco, geg. 16 d. 
Čia sustreikavo kaliniai prie- 
šindamiesi patvarkymui dėl 
darbo, kurį kaliniai privalo at- 
likti kiekviena dieną; kaliniai 
griežtai atsisakė dirbti. Ka- 
linių lyderiu yra I.\Y.\Y. na- 

rys, nubaustas už sobotažą. 
Sustreikavusiems kaliniams 

sumažinta maisto porcija ir 
taipgi atimta visos privilegi- 
jos susirašinėjimo su giminė- 
mis ir bile kokio susinėsimo si». 

kitais. 

am m i1 

TURKU IR BULGARU 
NEKVIES PARYŽIUN. 

Paryžius, gegužio 16 d. 
Reuterio agentūra praneša, 
kad jai teko suž;ioti, jog yra' 
plianuojama nekviesti Bulga-j 
rijos ir Turkijos atstovų Pa-J 
ryžiun, bet taikos sutarti su; 
jais pasirašyti ar Konstanti-1 
nopolyjc, ar Salonikuose. 

WILSONAS NEKANDI- | DATUOS I PREZI- 
DENTUS. 

New York, gegužio 16 d. 
Šiądien laikraštis \Vorld at- 
spausdino pranešimą iš \Yash- 
ingtono, kad prezidentas Wil- 
sonas nemanąs kandidatuoti Į 
prezidentus trečiam terminui. 
Formalį u/reiškimą šiame rei- 
kale prezidentas padarys sugrį 
žęs iš Europos. 

Sakoma, prezidentas daro 
tokį pranešimą anksčiau todėl, 
kad sujungus partijas šiame 
momente, nes tarpe veikėjų 
randasi neužsiganėdinimii buk 
prezidentas nori ignoruoti par- 
tiją. 

INEŠ PRIEŠBOLŠEVI I 
KIŠKĄ BILIŲ. 

Washington, gegužio 16. 
Senatorius Overman iš Nortli 
Carolina, užreiškė, kad šion 
kongreso sesijon l)us įnešta 

priešbolševikiškas bilius. 
Senatorius Overman pasku 

tiniais laikais tyrinėjo taip va- 

dinamą bolševikišką judėjimą 
Suvienytose Valstijose, kurio 
tikslu yra nuversti dabartine 

| valdžią. Senatoriui Overman 
irgi buvo pasiųsta pekliškoji 

'mašina (bomba), kuri vienok 
sulaikyta krasoje. 

PALIUOSUOS NELAIS- 
VI US IŠ RUSIJOS. 

Paryžius, geg. 16 diena. 
L'žrubežinių reikalų ministe- 

rių taryba nuspręndė nevuki- 
nant paliuosuoti nelaisvius ė- 

sančius Sibire, ant Kaukazo ir 
Baltiko pravineijos, žinoma, 
tik tuos, kurie randasi ne h«>1- 

ševikų rankose. Gi nelaisviai, 
kurie randasi bolševikų ranko- 
se. bus paliuosuojami vėliau. 

VOKIEČIAI GELBSTI 
BOLŠEVIKAMS. 

Paryžius, gegužio 16 d. 
Tūlas korespondentas pra- 
neša iš Varšavos, kad vo- 

kiečiai gelbsti bolševikams 
Latvijoje ir Lietuvoje. 

Vokiečiai nuvertė Latvi- 
jos valdžią ir tuomi išmušė 
latviams iš rankų ginklą ko- 
voti su bolševikais. Be to 
vokiečiai laikydami savo ka 

riumenę Latvijoje ir Lietu- 
voje trukdo vietos gyvento- 
jų organizavimas!. 

RAGINA PRIPAŽINTI 
KOLČAKO VALDŽIĄ. 
Paryžius, gegužio 16 d. 

Chicagos laikraštis Tribūne 
aplaikė specialį kablegramą 
iš Paryžiau?, kuriame pra- 
nešama, kad Francuzija ra- 

gina talkininkus pripažinti 
Kolcako valdžią, kuri, girdi 
daugiausiai parodo organi- 
zatyvių spėkų kovoje su be- 
tvarke. 

KRIZIS CHINIJOJE. 
Paryžius, gegužio 16 d. 

Gauta žinia, kad Chinijos 
ministerių kabinetas pada- 
vė savo rezignaciją, bet pre 
zidentas rezignacijos nepri- 
ėmė. Prie tokio žingsnio 
kabinetą privedė, kaip ma- 

noma, Chinijos nepasiseki- 
mai Šantungo dausime. 

Pietinių ir šiaurinių chi- 
nų konferencija Šanhajuje, 
kaip priduria telegramas, 
iširo. 

ŽYDAI PROTESTUOS 
PRIEŠ POGROMU?. 

Chicago, 111. Vietos žydai 
šaukia susivažiavimą apielin- 
kes žydu, kad išnešus protestą 
dėl žydų pogromų. Susiva- 
žiavimas įvyks seredoj 21 die- 
na gegužio. 

Panašus žvdų protesto susi- 

važiavimai šaukiami ir kituose 
didesniuose centruose, kaip tai 
Xe\v Yorke, Bostone, Phila- 
delphijoje, Clevelande, Detroi- 
te ir kitur. 

GELŽKELIŲ DARBININ- 
KAI PRIEŠINASI 

ANARCHIJAI. 
Columbus, O., geg. 16 d. | 

Gelžkelių unijų konvencijoje! 
užreikšta, kad gelžkelių darbi-i 
įlinkai esn visi geri patriotai ir 
esą priešingi kiekvienam dar- 
bui, kuris Įneša ardymą to, 

kas yra jau subudavota. 

PRIIMS AUSTRU MAN- 
DATUS. 

St. Germania, Francuzija, 
geg. 16. Šiądien paskelbta, 
kad Austrijos atstovybės inga 
liojimai, gal but, bus priimti 
sekantį utarninką. 

PERSHINGAS AČIUOJA 
ŽYDAMS. 

New York, gegužio 16 d. 
Žydu komitetas paskelbė gen: 
rolo [\jrshingo laišką, kuriame 
generolas ačiuoja žydams it/, 

uolų pasidarbavimą labui Ame 
rikos armijos Prancūzijoje. 
Pershingas pabriežia, kad žydu 
komitetas daug padaręs gero 
netik kareiviams žydams. 1x?t 
ir abelnai Amerikos karei- 

viams. 

NUNEŠĖ MILIJONĄ IŠ 
DVIEJŲ BANKŲ. 

Montreal, Can., geg. 16(1. 
Policija praneša, kad šiądien 
tapo apvogtos d\ i vietos bari- 
kos ant milijono doliarių. Po- 
licija suareštavo Iris vvrus, ge 
rai apsiginklavusius; vyrai esą 
iš Suvienytų Valstijų ir neku- 
riu iš jų jieško ir Suvienytų 
Valstijų policija, kaltindama 
plč Šimuose. 

AMERIKOS ORLAIVI Ai 
PER ATLANTIK/,. 

Trepassey, N. S., gegužio 
16 d. Trįs Suvienytų Val- 
stijų orlaiviai šiądien 7:40 
vakare išlėkė Į Azores sa- 
las. Jų kelionė tęsis virš 
18 valandų. Orlaivių pa- 
kelyje plauko į 60 Amer- 

ikos kariškų laivų. 
Gi Suvienytų Valstijų di- 

rižablis, kuris rengėsi irgi 
lėkti per Atlantiką ir vė- 
liau jisai pasiliuosavo, vis 
n e s u r a n d a m as. Jį sa- 
ko du v o sugavęs Anglijos 
prekybinis laivas, bet vė- ■ 

liau pranešė, kad. jis nega- 
lėjęs dirižablį suvaldyti ir 
šis dingo. 

WINNIPEG MILŽINIŠ- 
KAS STREIKAS. 

Winnipeg, Man., gegužio 
16 d. Winnipeg streikas 
vis plėtojasi; unijos prisi- 
deda prie streikuojančių vie 
na po kitai. Šiądien mies- 
tas buvo be laikraščių, te- 
lefonų, gatvekarių. Taipgi 
pradeda streikuoti krasų 
darbininkai ir jau streikuo- 
ja kelių departamentų gelž- 
kelių darbininkai. 

Nepermatoma greito susi 
taikymo, nes kelios didelės 
firmos atsisakė pripažinti 
uniją. 

PRAŠO POPIEŽIAUS UŽ 
TARTI VOKIETIJĄ. 

Cologne, gegužio 16 d. — 

Havas agentūra praneša, 
kad kardinolas Hartinann, 
Cologne antvyskupis kreipė 
si prie popiežiaus, prašyda- 
mas imtis tarpininkystę tarp 
talkininkų ir Vokietijos, i- 
dant išgelbėjus Vokietiją 
nuo puo^mo. Kardinolas 
užreiškia, kad dabartinės 
taikos išlygos stato pavojun 70 milijonų Vokietijos gy 
ventojų. 

ORAS. 
Chicagcje ir apielinkėje: 
Subatoje giedra ir gal ne«0 

lioj: maža atmaina tempera- 
tūroje; vidutiniai šiaur-vaka 
rių ir šiaur-ryčiu vėjai. 

Saulėtekis, S :27. 
Saulėleidis, 8:05. 
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JVLusų Bolševikai. 

Neaiebėtina, kad ir tarp lietuvių yra 
bolševikų. Kas stebėtina -tai tas, kad jų 
nėra dąugiau negu yra. Bolševikai vistir 

išsiperėjo iš socialistų kiaušinio, ir žiuri 
ant spcjajistų maž-daug taip, kaip viščiu- 
kas žiuri ant lukšto, iš kurio jis išlindo— 
paspiria jį koja. 

Rietuvių bolševikai savo lukštą paspy- 
rė net labai smarkiai. Visa Lietuvių Socia- 
listų Sąjunga, su galva ir uodega, netru- 
kus pakliuvo pilnon bolševikų kontrolėn. 
Jie taipgi baigia užkariauti savo partijinę 
socialistįšką spaudą. Buvusie lietuvių so- 

cialistų lyderiai, kaip Grigaitis, Jugrelionis 
ir visa eilė }dtų "senosios socialistiškos 
gvardijos" žvaigždžių, kurie dar taip ne- 

senai buvo savo partijos alfa ir omega, da- 
bar tapo išmesti ir-kas stebėtiniausia-li- 
kosi beveik be pasekėjų. 

# 

Toksai pilnas griuvimas senosios Lie- 
tuvių Socialistų Sąjungos, stovėjusios pir- 
miaus ant social-demokratų partijos pama- 
tų, yra visgi pastebėtinas prajovas. 

Ir liuomi gi tas galima butų išaiškin- 
ti? 

Bolševizmas, įsivyravusia Rusijoj, be 
abejonės tyrėjo turėti nemažai paskatinan- 
čią įtekmę ir ant čianykščių lietuvių socia- 
listų. Ta įtekmė atsiliepė ant visų šalių 
socialistų, kurie taipgi suskilo į dvi dalis- 
bolševikus ir menševikus. Ji negalėjo ne- 

atsiliepti ir ant lietuvių socialistų -juo "lab- 
jau, kad lietuviškieji socialistai buvo iš- 
auginti išimtinai rusiškojo socializmo mo- 

kykloje. 
Savo keliu butų gal klaidinga many- 

ti, kad viršminėta priežastis yra vienatinė 
ar svarbiausia priežastis griuvimo Ame- 
rikos lietuvių social-demokratiškos parti- ! 
jos. Pat šakninė priežastis yra tarp lie-| tuvių turbut ta pati, kaip ir tarp rusų-la-- bai žemas vidujinis partijos narių apsišvie- timas ir dar menkesnis sąmoningas paties socializmo supratimas. Vidutiniškam lie- 
tuvių socialistui socializmas nebuvo tula 
valdymosi ir sųrtdymo sąmoninga teorija, bet buvo sąvu rūšies dogma, j kurią jis su 
fanatišku kaiščiu tikėjo, bet kurios jis vi- 
sai nesuprato. Ir reikėjo tik dar karštes- 
niarr Tanatikui pasirodyti, reikėjo jam tik 
dar puikesnį paveikslą debesiuose nupiešti, —štai ir "lauk, senieji dievai!" Kas vakar 
buvo su dervišų karščiu garbinama, tas 
pats šiądien su dar didesniu fanatizmu pei kiams, niekinama, spjaudoma, o rytoj tas 
pat3 gal! buti padaryta su šiądieninėmis 
"šfentenybėmis". Panašios rūšies žmonės 
šiądien socialdemokratai, rytoj-bolševi- 
kai, po ryt-dar vienu laipsniu augščiau, anarchistai, o užporyt-nežinįa kas. 

Musų tautos istorijoj mūsiškiai bolše- 
vikai užsirašys juodomis raidėmis—tai vie- 

natinis tarp lietuvių tautos gaivalas, kuris 
netik nesidarbuoja už Lietuvos paliuosa- 
.imą nuo svetimtautiškų prispaudėjų, bet 
kurie dar veikliai darbuojasi prieš Lietu- 
vos neprigulmybę. 

Ant laimės, jų skaitlius yra nedidelis, 
eigu ir visus Socialistų Sąjungos narius 
ie butų savo pusėn patraukę, ta. ir tai, su- 

\yg paskutinių Sąjungos atskaitų, jų skait- 
lius-siektų vos apielinkėje 3,000 panų, kas 
nesudaro nei pusės procento tarp visos 
Amerikos lietuvių. 

Kad jie tarp lietuvių augtų-to vargiai 
tikėtis galima. Greičiaus galima manyti, 
kad jie šiądien bus beveik pasiekę savo 

augščiausio laipsnio ir su laiku pradės pul- 
ti žemyn. Tas turės atsitikti, viena, todėl, 
'cad, abelnai paėmus, juo kas karštesnis, 
juo greičiau pradeda ataušti; gi antra to- 
dėl, kad praktiškas mėginimas turės ne- 
trukus parodyti—jau ir dabar rodo,—kad 
bolševizmas yra utopija ir dalykas visai 
kitaip gyvenime negu teorijoj išrodantis. 

* * 

Steiimojg Spaudoje Apie Lietuvius 

LAISNIAI { LIETUVĄ TIK SPECiALIŠ- 
KUOSE ATSITIKIMUOSE. 

The W a r T r a d e B o a r d (Kariš- 
kos Vaizbos Taryba) pranešė, kad delei 
nepastovaus dalykų stovio Latvijoj ir Lie- 
tuvoj, laisniai (leidimai) eksportavimui 
reikmenų į minėtas šalis bus suteikiami 
tik išimtinuose atsitikimuose. Procedūra 
delei laisnių išėmimo, išleista balandžio 14 
d. 1919 m., vis dar yra galėję [Ten buvo 
pasakyta, kaip ir ką galima siųsti Lietu- 
/on]. Bet exportuojantieji privalo sykiu 
;u savo aplikacija delei laisnio priduoti 
visas informacijas, kokias jie gali turėti 
ir kurios leistų Kariškos Vaizbos Tarybai 
'šleisti specialį laisnį. 

— Iš Daily News Record, New York, 
N. Y. 

Gegužio 8 d. 1919 m. 

New York Evening Sun (gegužio 8 
d.) talpina ilgoką straipsnį4 apie lietuvių 
dailininką M. K. Čiurlionį ir jo paveikslus. 
Straipsnio autorium pasirašo Gilbert W. 
Gabriel. 

* ♦ 

Worcester (Mass.) Sunday ielegram 
(geg. 11 d.), paduodamas apie vietinių 
lietuvių paftangas laike paskutinės pasko- 
los, drauge suteikia žinių apie Lietuvą ir 
lietuvių tautą ir paduoda sekantį i n t e r- 
/ i e w su "Amerikos Lietuvio" leidėju, p. Paltanavičium: 

"Lietuviai-p. Paltavičius pasakęs re- 
)orteriui--tiki, kacl nauja diena jiems išau 

50. Jie buvo visai neprisirengę pasinau- doti didele proga, kuri atėjo įgijimui ne- 
prigulmybės per didžiąją karę. Męs ėjo- me apšvietos keliais prie įgijimo savo ne- 
prigulmybės, niekados nesapnuodami, kad 
pc trijų amžių vilties ir karčių apsivylimų .tėjo valanda veikti. Rusija net nušlavė 
mūsų šalį nuo žemlapio. Musų kalbos 
neleista mokyti. *** 

"Tarp Worcesterio lietuvių socialistų 
ra nedaug. Tarp jų yra socialistų ne 
laugiau negu tarp kitų tautų,-galbūt, nei 
iek. Męs neturime bolševikiškų bombi- 

ninkų tarp savęs. Męs neesame tos rūšies 
žmonės." 

Prie straipsnio yra taipgi vidurinės 
Europos žemlapis, kur ir Lietuva parodyta. 

Boston Christian Science Monitor sa- 
vo korespondencijoj iš Lawrence, Mass., 
pažymi sekančiai apie lietuvius: 

"Keletas šimtų [Lawrence'o] lietuvių 
užgyrė rezoliucijas, kuriose užtikrinama jų 
ištikimybė Lawrence'ui ir Suvienytoms 
Valstijoms. Jie balsavimu pasmerkė tuos 
3avo tautos narius, kurie sakė, kad jeigu streikas nebus laimėtas, tai jie grjžsią į 
savo prigimtą šalį." 

* * 

New Lcrk YVorld (bal. 27 d.) savo 
■elegrame iš Paryžiaus pažymi, kad "Už 
rubežiniu reikalu Ministerių Taryba [Tai- 
kos konferencijoj] šiądien po piet [bal. 
26 d.] svarstė, koki žingsni reik padaryti, 
'dant užbėgti už akių kariškam susikirti- 
mu tarp lenkų ir lietuvių iš priežasties 
Gardino užėmimo." > 

Gana tankiai laikraščiuo 
se ir knygose skaitome, kad j 
saulė iš tokią ir tokių daiktų 
susideda, kad joje yra tie; 
patįs elementai, kaip ir ant' 
žemės, tik viskas labai įkai 
tę ir tam panašiai. Tas vi- 
skas gražiai parašyta, bet 
klausimas, iš kur tą viską 
tie mokslo vyrai žino. Ne 
vienas paprastas žmogus 
pasako, kad juk ant saules 
dar niekas nenulėkė, tai 
kaip gali tą viską žinoti. 
Tiesa, kad niekas nenulė- 
kė, bet yra kitoki budai da- 
žinoti, iš ko saulė susideda 
ir apie tai męs papasakosi- 
me. j 

Jeigu perleisti saulės spin 
dulį per prizmą, tai saulės 
baltas spindulys išėjęs iš 
prizmos išsiskirsto iv duoda 
daugybę įvairių spalvų, ly- 
giai tokių kaip laumės* juo- 
sta. Prizma yra trikam- 
pis nušlifuotas stiklas. Lau 
mės juosta ir yra sa#lės 
spindulių spalvos. Tik ant 
stiklo vietą užima 
esanti debesyje lašai, žmo 
nes negali daryti bandymus 
su debesimis, tat užtai jie 
išrado stiklinę prizmą su ku 
rios pagalba atlieka tą pa- 
ti, ką ir debesys. 

Ir taip, išėjęs saulės spin 
dūlys iš prizmos išsiskirsto 
į daugybę įvairių spalvų, 
kaip kad laumės juostoje, 
kurią kiekvienas yra matęs. 
Tas jau aiškiausiai parodo, 
'kad paprastas baltas sau- 

lės spindulys susideda iš vi- 
sų tų spalvų. Prizma juk 
'nieko pati nepadaro, o tik 
išskirsto baltą spindulį. Tas 
išskirstytas į spalvas spin- 
dulys, arba tos .spalvos va- 

dinasi spektru. 
Vienok panašiu budu ga- 

lima išskirstyti į spalvas ar 

ba į gauti spektrą ne tiktai 
iš saulės spindulio, bet ir iš 
kiekvieno šviečiančio daik- 
to, kuris tik turi spindulių. 
O kad daiktas šviestų, už- 
tenka ji dikčiai įkaitinti. 
Labai įkaitinti visoki meta- 
lai irgi turi spindulius. Ot 
tuos įvairių metalų ir efe- 
mentų spindulius taippat 
bandė perleisti per prizmą 
ir gavo spalvas, tik kiekvie 
ną karta kiekvieno metalo 
ar elemento vis gavo kito- 
kią spalvą. Pavyzdžiui, pa- 
imsime, kad jei ant papra- 
sto gažinio ragelio uždėti 
truputį paprastos sūdomos 
druskos, tai sviesa bus ais- 
čiai geltona ir spektras 
duos taipgi geltoną liniją. 
Aiškus dalykas, kad elemen 
tas, vadinamas natrhim, dū- 
la spektre geltoną liniją. 
Taigi žiūrėdami į geltoną 
spalvą spektre, męs dasiži- 
nome, kad ją duoda tiktai 
rlegantis natrius, arba dru- 
ska. Druska juk nėra kuo- 
mi kitu, kaip tiktai susi- 
maišęs chloras su natrium, 
arba kaip chemijos vada na 

si—chloruotas natrius. 

Ką męs padarėme su na- 

triumi, tą męs galime pa- 
daryti ir su kiekvienu ele- 
mentu, galime kiekvieną, 
elementą deginti arba Įkai- 
tinti ir iš*to gautus spindu- 
lius perleidus. per prizmą 
galime dažinoti, kokią s])ek 
tre duoda spalvą kiekvie- 
nas elementas. 

Jeigu jau tą męs žinome, 
tai galime dalykus žinoti 
ir įš atbulos puses. Taigi; 
iš spalvų spektre galime su j' žinoti koki elementai duo-n 

cla spindulius. 
Tyrinėdami saulės spek- 

trą, męs žiūrime, ar tam ti- 
kroje vietoje yra geltona 
spalva. Pasirodo, kad ji 
yra, taigi iš to jau aišku, 
kad saulė savyje turi nat- 
riaus, nes kitaip saulės spin 
dūlyje negalėtų buti gelto- 
nos spalvos. Lygiai tokiu 
budu galima patirti ir apie 
kitokius elementus. 

Buvo ilgai tyrinėti, ana- 

lizuoti saulės ii žvaigždžių 
spinduliai, ir atrasta, kad 
netiktai saulė, bet ir toli- 
miausios žvaigždės suside- 
da iš tų pačių daiktų, kaip 
ir musų žemė, tiktai ant sau 

lės tie visi daiktai yra labai 
Įkaitę, jie šviečia. Tai to- 
kiu budu dasižinota, iš ko 
susideda saulė ir žvaigždės. 

Vienok dar tyrinėjimai 
tuomi nepasibaigia. Vienas 
anglas tyrinėtojas Kamsay 
jau prieš keliolika metų ty- 
rinėdamas saulės spektro 
spalvas, atrado vieną lini- 
ją, kurią jis negalėjo išaiš- 
kinti. Jis negalėjo žinoti 
š kur ta linija galėjo at 
rasti, nes ant žemės nebuvo 
žinonns tokis elementas, 
kuris degdamas arba įkai- 
tes galėtų duoti tą linija. 
Jis viską išbandė, bet visgi 
lieko nesurado. Jis tuomet 

prileido mintį, kad ant sau- 

lės yra dar kokis tai ele- 
mentas, kaklo ant žemės nė 
ra. Jis tą elementą pava- 
dino heliumi (žodis "he- 
lios" graikiškai reiškia sau- 

lę). Taip buvo atrastas 
naujas elementas ir tai at- 
rastas ne art žemės, bet ant 
saulės. Tik kelis metus vė 
liau pasitvirtino, kad ištik- 
ro helius yra, nes jis likosi 
atrastas ir ant žemės. To- 
kiu bildu pasidarė stebeti- 
niausis dalykas, žmonės pir 
miau dažinojo iš ko suside- 
da saulė, negu iš ko susi- 
deda žemė, ant kurios žmo- 
nės gyvena. 

Helius yra tai gazas, in- 

kai, ar dujos. Jos apsireiš- 
kia tiktai ten, kur yra ste- 
bėtinas elementas—radius. 

Bet ir tai dar neviskas. 
Saulės spindulių spektre 
yra pastebėta dar viena 
spalvuota linija, kurią duo- 
da nežinomas iki šiol ele- 
mentas. Tą nežinomąjį ele 
mentą pavadino koroniu- 
mu. Koroniumas yra ant 
saulės, bet ant žemės dar 
niekas jo niekad nesurado. 
Reikia tiktai tikėti, kad ir 
su koroniumi tas atsitiks, 
kas atsitiko ir su heliumi, 
tai yra, kad ir jį kada nors 
ir kas nors ras ant žemės. 

Pastebėti reikia, kad ko- 
lonium atrastas ne pačioje 
saulėje, bet taip vadinamo- 
je saulės karūnoje, (Dėlto 
jis taip ir pavadintas liko- 
si) tai yra saulės įkaitusia- 
me ore. Iš to išvedama, 
kad jis yra labai lengvas, 
lengvesnis už orą. Jei jis 
lengvesnis už orą, tai jo 
ant žemės paviršiaus ir ra- 
sti nėra galima, nes jis kįla 
augštyn Į orą. Taigi koro- 
nium nesiranda nei ant 
žemes paviršiaus, ne žemės 
gelmėse, bet padebesiuose, 
padangėse, kur oras yra re- 
tas. 

Jau net yra išskaitliuota, 
kad koronium yar 16 kartų 
lengvesnis už orą. Jei to- 
nu gažu, koroniumi, pripil j 
iyti orini balioną, tai jis ga ;1 
etų pakelti ir oru vežioti/ 
Mėlius sunkumus. J' 

i 

Anglijos mokiniai miokinaini, kaip pasek- 
mingiau kovoti su influcnza. 

Iš visko augščiau pasa- 
kyto matome, kad žmogaus 
protas arba geniališkumas 
pasiekia tolimiau::1^ daik- 
tus ir viską ištiria. Stebėtis 
tiktai reikia, kad mokslui 
yra geriau žinoma, iš ko sau 

lė susideda, negu kad yra 
žinoma, iš ko pati žemė su- 

sideda. P. N. 

Mokytojams ir 
Tėvams. 

Tautos gerove pareina nuc 

mokyklos; mokykla gi uau 

giausia pareina nuo mokyto- 
jaus ir tėvu. Tai yra labai svai 

bu suprasti kiekvienam lietu- 
viui mokytojui, taip pat ir te 

vams, kurie iš tikrųjų nori sa- 
\( vaikus naudingais piliečiai; 
visuomenei išauklėti. Daugu 
mai auklėtojų tas dalykas ir v 

senai žinomas, nes matome 

juos tuo dalyku atsidėjusius 
užsiimant ir dažnai aukojanl 
visa savo turtą, sveikatą, l'ž 
tat jie išatiklėja daug reikalm 
gų dorų piliečių. Vienok ne- 

galime pasakyti, kad tarpe lie- 
tuvių mokytojų bei tėai nei m 

tų tokių, kuriems tas dalyka? 
išrodytų antraeilu, arba net i- 
lar menkesniu daiktu. Tiem: 
antriesiems auklėjimas mar 

terūpi, kad nesu pranta auklė 
jinio svarbumo, ar kad nemo- 
ka išvengti kliūčių, kurios t r ui 
do auklėjimą. Tokių kliučiv 
yra nemaža, tarpe kurių gan: 
>ymi vieta tenka ir "maža mo- 

kytojaus pažintis su mokihir 
tėvais." Vienas tiktai tokiom 
priežasties paminėjimas jau 
icicizta mums suprasti, kad ji 
be juoko yra svarbi. Xcs, sa 

kyšime, mokytojas nepažįsta 
savo mokinių tėvu, tuo paįių 
jis nežino ir auklėjimo būdų 
kuriais vaikas buvo auklėja 
mus tėvu. Tėvai irgi, nežino 
dami mokytojaus, nedali pa 
taikyti tais pačiais dėsniai* 
auklėti, kokiais vaikas mokyk- 
'oje yra auklėjamas. Toks ne 

vienodumas atbukina vaike 
' jausmus taip. kad jis pavirsta 
Į į medj. j nebesutapnojamą me- 

džiaga; nelyginant kaip ligoni 
kad nuvaro į kapus gydydami 
gydytojai savais vaistais, bo 
belės vėl savais. Mokytojaus 
pažintis su tėvais reikalinga 
dar ir pašalinti anai rusinimo 
laikų nepageidaujami liaudies 
nuomonei apie mokytoją. At- 
siminkime, jog liaudyje dar gi 
iiai tebeglūdi rusų ''učiteliaus" 
aut >ritetas. Tokį aut;įritą te- 
turėdami, męs mokytojai dar 
anaįptql Negalime pasiekti sa 
\o idealo. O aio tarpu mtisi: at 
gimstančioj i tėvynė jau šian 
lien reikalauja h mūsų datų; 
laug, ir bukime įsitikinę, kact 
as reikalavimas ne mažės, bet 
li dės. 

Auklėjimo kliūčių pašalini 
nu ir nutsų autoriteto pakeli- 
nu niekas kitas taip nepagirti 

ir nedali pasirūpinti, kai*:, 
nęs patis mokytojai. j 

Tam tikslui geriaus, nnn 

rodos, butų kuo arčiausiai su- 

sipažinus su liaudimi ir itv'u 

kunu bei siela jai atsidavus 
Mokytojas privalo .mylėti ne tik 

turtinguosius, bet kiekviena 
žmogų, neatsižiurėdamas j tuv- 

ius arba kitas ypatybes. Save 
liaudies meilę mokytojas tik 
tada liaudžiai teparodys, kada 
jis taps tikru liaudies sargu ir 
gynė j, semper et ubique ( vi- 
suomet ir visur), vadinas 
kada mokytojaus durys nesi- 

darys nė vienam žmogui, i1* 
kada m kytojas netiTigės lan 
kvti savo varguolių tautiečiu 
Tuo pažinsime ir sąlygas, ka- 
pose tenka gyventi mus u bro 
liams, ir išmoksime juos myl'; 
ti ir užjausti. Reikia mesti \ 
sali puikybę ir nesigirti vien 
mokytojaus vardu, bet papuoš- 
ti ji., gera:s prakilniais dar- 
bais! Liaudis gi jau dabar turi 
pamesti blogąsias apie moky- 

toją ir mokyklą nuomones, o 

jų vietoje pamylėti tikrą švie- 
są. švietimo įstaigas ir jo pla- 
tintojus, kartu neužmiršti, kad 
daugeliui mokytojų, liaudies 
naudai dirbančių, reikia elge- 

tiškas gyvenimas gyventi. 
Liūdna ir skaudu, kad iš sun- 

kaus darbo ir prakaito duonos 
negalima valgyti... Už ge'-a 
mokėk geru! 

Reikia turėti viltieji, jog lais 
vosios J 1 ^ t u vos gyvenime mo 

ky tojai bus tinkamai j vertinti 
i ir tinkamai atlyginti. Graikų 
j priežodis: "Kuri dievai bat> 
jdžia, tą mokytoj unii sldria" 
j Lietuvoje neturi buti vart« įa 
Į mas. 

Berželis S: v-no u ė!ir. 
(Iš "Lietuvos Aidas") 

demokratjos 
1 pergale. 

Kuomet penki metai atgal 
Vokietija, apsiginklavusi nuo 

kojų iki galvos, pradėjo kariai;L 
ii paskelbė aiškiai ir trumpai: 

— Aš kariauju del pergales. 
Tai buvo Vokietijos siekinys, 

buvo jos svajonė, jos idealas. 
— Pergalė. \ iškas c! per- 

galės. Kariauti ;ki pa.-kmi.': :i 
galirayjjpj, kad 'atsiekti tiktai 

! vienintčT tikslą: pergalę. 
Talkininkai priversti buvo 

kariauti. 
Ir greitai talkininaki i-da- 

tė naują kariavimo lozungu, 
tai: 

— Demokratija! 
Demokratija buvo tallyuiu- 

ku kariavimo siekiniu, svajone, 
idealu. 

— Demokratija. Viskas <11 
(lenu;kratijos. karianti iki t : 

kutinci galimybei tikiai <Iel1 i 
no, dcl demokratijas. 

Ir tęsėsi il.aa baisi ko-a. 
Kraujas upeliais liejosi. 

Karė pasibaigė. 
Ir kas išlošė? 
Talkininkai, kurie karia :> 

del demokratijos dabar turi 
pergalę. 

Yoikečiai, kurie kariav.. de'l 
pergalės dabar turi "demokra- 
tija." 



Amerikos Lietu=> 
vių Seimas. 

Kadangi šis Seimas bus 

žmonių — liaudies, o ne par- 
tijų, ne sriovių Seimas, tai rei- 
kia tikt t is, kad tas Seimas bus 
labai ;x)puliariškas. Kuomet 
Seimo rengėjai padės savo pa- 
stangas, idant >is liaudies Sei- 
mas atneštų daugiausia Lietu- 
vai ir jos žmonėms naudos, ta? 

abejnės nėra, kad didžioji da- 

lis organizuotų musų žmonių 
tai rems visomis savo jiegomis 
ir todėl šis Seimas atneš Lie- 
tuviams daug gero. 

Pereitas, Nevv Yorke atsi 
buvęs Seimas nedavė tiek, kiek 
seimo delegatai tikėjosi, nes 

as Seimas buvo kontroliuoja- 
nas sriovių. Tame Seime dau- 

giau niekas nepadaryta apart 
išnešimo keletos rezoliucijų. 
Tas Seimas nepadarė mažiau- 
siu pastangų idant įsikūnytų 
kaks nors poseiminis darbas, 
kuris įtrauktų dideli skaitlių 
žmonių ir su tų žmonių pagcl- 
ba butu galima ka nors didės- 

n c 

nio nuveikti, negu iki tam sei- 
mui, kad buvo padaryta, Tame 
seime dalyvavusieji atstovai ti- 

kėjosi subendrinti visus Ame- 
rikos Lietuvių finansus, kad 
butų galima v'siems lietu- 
viams krūvoje vienam tikslui 
dirbti. Vienok klerikalų parti- 
j >s vadai prie tos vienybės ik 

prisidėjo ir, žinoma, nieko ne- 

atsitiko. kad po to seimo butų 
darbas išnašesnis ir pasokmin- 
o'esnis. Žmonės nori. kad butu 
kas nors daroma, kur visiems 
butų prieinama ir kur visų pa- 
žiūrų žmonės galėtų iš vien 
veikti tautos labui. .Taigi šis 
Seimas turi padaryti tą bendrą 
darbą, kad visa tnusų liaudis 
po Seimui galėtų dalyvauti 
lietuvių bendruose darbuose. 

Tegul sis Seimas įsteigsi 
Amerikos Lietuvių iždą, iŠ ku- 
rio bus galima semti finansus 
ir Lietuvos žmonėms ir Ame- 
rikos lietuvių reikalams. Tegul 
šis Seimas sudarys centralę 
įstaigą, kuri bus kontroliuoja- 
ma ne partijų, o pačių žmonių. 
Tuomet visi žmones rems ta 
bendra ižda ir ta centraline ir 
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staiga. 
Organizuotasai 1 ietuvi n 

duogsnis šiądien yra jau ga- 
na kultūriškas ir tas sluogsnis 
galės nuveikti didesnius dar- 
bus, jei tik į jo darbus nebus 
brukamos partijos. Tegul liau 
dis dirba, o partijų vadovai lai 
tik gelbsti, tada mums viskas 
^erai klosis. 

Jeigu šis Seimas įsteigs to- 

kią centralę ištaiga, tai jai pa> 
sitikės visa liaudis nepaisant 
trukdymų, kokie galėtų btiti iš 

partijų daroma. 

Ta centraline jstaga bus pilnai 
kompetentiška tvarkyti ta Lie- 

tuvių ižda. Ta Įstaiga galės 
suorganizuoti žmonės pasek- 
mingam sutvarkimui žmonių 
prie Lietuvos paskolos, o juk 
tai vis dideli darbai! Tam iž- 
dui Seimo rengėjai jau dabar 
daro gerą pamatą įsteigdami 
Amerikos Lietuvių Liuosybes 
varpą. 

Visos Lietpvių draugijos, 
kokios ikišiol abejojo į katra 
partijinį fondą siu-* i savo su- 

aukautus pinigus ir neužsitike- 
mos dar ir ikišiol tuos pinigus 
prie savęs tebelaiko, dabar 
*alės tuos pinigus Seiman 
siųsti, kur bus įsteigta pačių 
žmonių iždas ir kurį patįs 
žmones kontroliuos. 

Dideli darbai mums i akis 
žiuri, stokime todėl visi i ta 
didelį sukuri ir griebkime visi 
už darbo. 

Visi į Amerikos Lietuvi 
Seimą! 

Baltino jis. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
PHILADELPHIA, PA. 

Didelė lietuvių demonstracija 
Gegužio 4 d. čia buvo su- 

rengta milžiniška demonstraci 
ja. Virš trijii tūkstančių lie- 
tuvių niarsavo gatvėmis. Mar 
savimas prasidėjo nuo lietuvių' 
tautiškos svetainės ir traukė 
'.ink li ir testnut gatvių. Čia 
minia u irinko j viena didžiau 
šiųjų teatrų The Keith The- 
atre. Susirinkimą vedė gerb. 
E. (i. Klimas. Pirmiausiai šv 
Kazimiero choras, pritarianti 
.Dainos" henui sudainavo tau! 

tisku* bymnus. I'o to, gerb. 
kun. Kauiakis kažink-ka skai- 
tė iš mažo popieriuko; jo skai-j 
tymo nieko nebuvo galima 
girdėti, tik tiek galėjau su- 

prasti, kad tai buvo maldelė 
nes ja skaitant publika atsis- 
tojo ir nekurie žegnojosi. To 
liaus buvo kcturin amerikonij 
kalimos. Visi ,ie kalbėjo gana 
įdomiai ir daug velijančiai 
musų tėvynei Lietuvai. Kuo- 
met pasirodė E. T. Stolesbu- 
ry publikos entuziazmas žy- 
miai pakilo ir aplodismentams 
nebuvo galo. P>et dar geres- 
niu kalbėtoju pasirodė R 
\Voodruff; tas tai tikras liip- 
natizuotojas; jam Į kiekvien- 
ną sakinį publ'ka atsakinėjo 

griausmingu delnų plojimu. 
Reikia pastebėti, kad svetai- 

nė, kurioje įvyko prakalbos 
nebuvo prirengta: nesimatė 
nei vienos vėliavos, nebuvo net 
beno pasamdyto. Jei.ni ne 

Ricbmando "Dainos" l>enas 
t:ii butų buvę visai nemalonu. 

Šiaip Phįladelphijos lietu 
viai veikia gana sparčai, bet 
tyliai: jie retai kada apie savo 

veikimą painformuoja visuo- 
mene. Gana gabiai darbuoja- 
i "Dainos" draugija.. Ji turi 

savo chorą-beuą ir aktorių gru 
pę. Draugijos narių yra apie 
150; ji turi pusėtinai ir kapi- 
talo. Tiktai keblumas tame 
kad neturime atsakančio muzi 
kauto. Turėjome vargoninin 
ką j. Banį, 1>et tą kažin kur 
išvežė kun. Švigždrs. Dabar 
turime mužikanta bolševiką 
vienok jis muziKčje silpnas 
Butų kibai gerai, jeigu čia at- 
sirastu geras tėvynainis, pa- 
žįstantis muziką, nes dirva 
plati ir pusėtinai derlinga. 

<llfonsas Barysas. 

DETROIT, MICH. 
Protestas. 

Sausio 12 d. Lietuvių Pilie- 
tinimo Kliubas metiniame sa- 

vo susirinkime nutarė paduoti 
iniciativą visoms vietos draugi- 
joms sutverti Detroito Drau- 
gijų Sąrįsį. Draugi jos tą Kliu- 
bo iniciatyvą noriai priėmė ir 
i-.rinko delegatus delei sąrįšio 
sutvėrimo. 

Tuomet Kliubo komitetas 
nuėjo j>as vietos kunigą pap- 
rašyti svetainės susirinkimui 
draugijų delegatams. Kunigas 
užsirašė draugijų vardus, ku- 
rios rengėsi tverti menamą 
sąrįsį. O svetainę iis išdavė 
ant nedėldienio kovo 30 d. Su- 
vg L. P. Kliubo pakvietimu 

menamoje dienoje parapijinė- 
je svetainėje turėjo įvykti 
draugijų delegatu susirinki- 
mas, kur turėjo but sutvertas 
Draugijų Sąrįšis. Bet tą nau- 

dingą sumanymą pagadino ku- 
nigas Kemėšis ir štai kokiu 
buduė Toje dienoje (nedėldie- 
nyje kovo 30 d.), kurioje tu- 
rėjo įvykti draugijų delegatų 
susirinkimas, jis pagarsino per 
pamokslą, kad išrinkti draugi- 
jų delegatai delei sutvėrimo 
Sąrįšio, susirinktų po pamaldų 
Į zakristiją. Nuėjus i zakristi- 
ją keliems delegatams ir ne-j 
euriems draug:jų viršinin- I 

kailis, kunigą^ pradėjo agituoti 
už katalikišku draugijų sąri-i. 
kur j jis čia aut vietos ir sutvė- 
rė. l'rie to kunigas užreiškė,' 
kad j ta sąryšį negalima esą ]>ri 
imti draugysčių, nei tautiškų,1 
nei gi tų, kurios nenešioja šven1 
tųjų vardų. 

J r taip Kemėšis suardė be-, 
užgimstančią Detroito lietu- 
vių vienybę. Todėl Lietuvių 
Pilietinimo Kliubas išneša pro-1 
testo rezoliucija prieš ta kuni-i 
go Kemėšio nelemtą pasielgi-' 
mą, tapgi protestuoja ir prieš 
Sv. Jurgio parapijos komitetą, 
kuris prigelbėjo kunigui jo su- 

manymą įvygdinti'.. 
Lietuvių Pilictinimo Kliubo 

valdyba: 
Prezidentas P. Lape i kis 

llon. Sugintas 
J. IValioniškis 

IVm. Lesčinskas, 
li'lad. M ilkci'ič. į 

RACINE, VVIS. 
Išrinkti delegatai į A. L. S-nuj. 

Gegužio 4 d. S. L. A. 100 
kp. savo susirinkime išrinko i 
A. L. S-mą du delegatus bū- 
tent, M. Kasparaitį ir Ig. Mat- 
chulį; T. M. D. 121 kp. išrin- 
ko delegatus J. Bakuti ir J. Pi- 
lipavičių : Birutės choras — 1. 
Dokšų. A. L. T. S. 35 kp. — 

A. Darkintj. 
Kiek teko sužinoti siųs at- 

stovus į lietuvių seimą L. A. 
B. kp. ir A. L. C. K. skyrius. 
Galima tikėtis, kad ir L. Bro- 
lių Draugystė atstovą išrinks. 
O kiek dar kitų organizacini:* 
Čionai priskaitoma visokių 
kuopų bei draugijų i šešiolika. 
tad jeigu kiekviena jų rinktų 
tik po viena delegatą, butų 16 
atstovų nuo Racino lietuvių. 

S. L. A. 100 kp. minėtame 
susirinkime nubalsavo, kad vi- 
si tautiški centai butų paskirti 
L. N. F-an. Balsavimo pasek- 
mės tame klausime buvo to- 
kios : 7 balsai už paskyrimą Ir 
2 balsai — prieš; 4-ri nariai 
nuo balsavimo susilaikė. I 

T. M. D. 121 kp. birželio 8 
d. surengs išvažiavimą. Meta 
Medvvay Parke, 7 mylios nuo 
Racino. Manoma suruošti gra- 
žų programėlį su žaismėmis. į 
Be to vietos T. M. 1). kuopa 
nutarė pasitarti su Kenoshos; 
T. M. I). kp. rengti bendromis 
pastangomis pikniką Central 
Parke. Pelnas nuo to pikniko 
bus paskirtas leidimui gerb. 
Dėdės Šerno raštų. 

L. S. S. vietos kp. gegužio 
10 d. buvo surengusi vakarą. 
Scenoje statyta veikalas Ma- 
cį tolias. Sulošta nepergeriau 
siai. Paskutiniame veiksme, 
kuriame aktoriai turėjo pasiro- 
diti gyvesniais, taip silpnai kal- 
bėjo, kad nebuvo galima aiš 
k i a i girdėti sėdžiant pirmose 
sėdynėse. Ir šiaip, abelnai 
imant, daug trukumų buvo 
Toks lošimas, tai tik publiką 
atpratina nuo lankymasi j va- 

karus. 
Kiek laiko atgal parapijoms 

buvo prašalinę kun. V. Slavy 
na. liet jis vėl šaij) taip (rodos 
trečiu sykiu) įsiprašė. Ir kad 
sustiprinus savo pozieija, atsi- 
kvietė kun. Maliauską su "kon- 

ferencijom" ant visos savaitės.! 
Per ta savaitę Maliauskas, ži- 
noma, nemažai nesąmonių pri-! 
pasakojo. Nusiskundė ir ant Į 
Dr. Šliupo. Girdi, jeigu ne Šliu 
pas, tai jis, Maliauskas jau re- 

niai butu buvęs Lietuvoje, bet 
dabar delei to baisaus žmogaus 
negalįs Į tėvyne važiuoti. 

Gegužio 4 d. buvo gerb. St. 
Šimkaus koncertas. Žmonių at- 
silankė virš šimto. Priežastis 
tokio neskaitlingo atsilankymo, 
buvo kun. Maliausko "konfe- 
rencijos." Į koncertą buvo su- 

sirinkę beveik visi laisvieji; pa-j 
rapijonu buvo tiktai keletas, j konccrtau atsilankiusieji buvo į 
pilnai užganėdinti, nes daini-' 
įlinkai atliko savo užduoti ar- 

tistiškai. Ačiū jiems už pa- Į 
linksminimą. 

M. Kasparaitisj 
ELIZABETH, N. J. 
Klaidus atitaisymas. 

"Lietuvos" num. 103 kores- 
pondencijoje iš Elizabetli p. B. 
K. klaidingai painformavo apie 
Liet. Atstatymo Bendrove 

TELF.PHONE: 
VAKDS I55 

YARDS E5J 

Rts. Phont Drovtr 7781 

LIETUVIŠKA APTIEKS 
F. A. JUŪZAPAITIS, R. PH. 

ORUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Kalsted Street 
Kampas 36tos Gatves 

CHICAGO 

iiUK. VEL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esame užtikrinti, jog mę\ galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaininuo* jus—visai bp jokių mokesčių už egzaminacijų arba patarimą.. Peoplev Diflpenserija buvo uždčta su tikslu suteikti sergantiems žmonėms 
reresn] ir modernišką, patarnavimą 

EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 
Tai yra patarnavimas, kurj turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, Vt pantis prie ekonomijos. 
VAISTINE TIKRO PATARNAVIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI Mšs parenkame tas gyduoles, žinodami jų gydančią, vertę nuo papras' tų nesveikatingumų. Musų vaistai ir kemikai yra gryniausi mus? receptai yra pildimi tik regitr vaistininkais: 

ATEIKITE IR PAMATYKIEJE MUS. « Atminkite! vi ai nieko neimamo už Egzamlnaciją Ir Patarimą 1616 WEST 47th STREEET Mes Kalbar»e Lietuviškai 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio nuslabnėiiraa^ 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sjčkų nustojimar. 
viso kuno, Ir buvau nustojęs % ilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Atneri oj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveiksta! pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Lltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inksfų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo alsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsipavo. 
Reumatizmas j.ranyko, diegliai nebebadi po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visu lieu. 15ė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kar, savaitė po Lutei j Sa- 

lutaras. Bitterla, ir po 3 rn£n. savo paveiksle pama oiau tekį skirtumu kaip tarp 
dienos ir nakties. Da bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
oalutaits mylisty geradėjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams i" pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutarast 

Salutaras Chemical Institution J. Baitrenas, Prof. 
I707 So.Halftcd St. Phone Ccnal 6417 

* 

Chicago 

valdybą. Todėl aš čia tą pak- 
laidą atitaisau: l'endrovės kp. 
pirmininku išrinktas ne J. 1 >n- 

dris, 1 )et p. V. J. Lapinskas, — 

jo apgelbininku p. J. Uudris. 
lieto menamoje koresponden- 
cijoje nepaminėti kp. organiza- 
toriai, kuriais yra B. Kopusiai 
tis ir \. P. Zailskas. 

Y isas organizatyvis darbas 
I avesta organizatoriam todėl 
reiakle patartina prie jų ir 

[kreiptis seaknčiais antrašais: 
/'. Kokitslaitis 2 i C)—2-nd St. 
.1. 1'. Zailskas, —1 st St. 

Elizabeth, N. J. 
f.. A. Il-i'ds narys. 

ŽINIOS--ŽINELES. 
Montellc, Mass. Sanda- 

riečiai surengė balių pami- 
nėjimui Lietuvos laisvės, 
kuriame gavo sandarai ke- 
letą naujų narių. 

Waterbury, Conn. T. M. 
I). 5 kp. gana puikiai gy- 
vuoja: turi apie 200 narių 
ir pinigų nemažai. 

Kenosha, Wis. Kunigų 
pasekėjai pyksta ant tauti- 
ninkų užtai, kad viešas su- 
sirinkimas rezoliuciją Lietu 
vos laisvės klausimu tauti- 
ninkų priėmė, o jų, kunigų 
pasekėjų-atmetė. 

Ansonia, Conn. Lietuviai 
išstatė bažnyčią lenkams ir 
nigeriams. 

Union City, Conn. Lietu- 
viai smarkiai darbavosi rin 
kime parašų po peticija už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Monfello, Mass. Čia susi 
tvėrė anti-bolševikiškas pi- 
liečiu kliubas, kurio tikslu 
yra kova prieš bolševikus. 

St. Charles, 111. D. L. K. 
Vytauto Draugija nutarė 
padidinti savo knygyną. 
Tam reikalui paskirta $10. 

CIevetend, Ohio. Pasta- 
ruoju laiku čia prasidėjo 
smarkus revoliucijinis ju- 
dėjimas. Tankiai gatvėse 
įvyksta prakalbos, o paskui 
seka milžiniškos demonstra 
cijos. 

Wilkes Barre, Pa. Tapo 
suareštuotas tūlas W. De- 
besis, lietuvių. -Jis, sa- 

koma, nuo seniai važinėda- 
vosi po visas lietuvių kolio- 
nijas ir buk rinkdavo nuo 

žmonių aukas buk tai ant 
kokios kooperacijos. 

Mcntello, Mass. Tlllas 
bolševikas rėžė kumščiai į 
veidą vienam sandarieciui, 
kuomet tas nuėjo į bolševi- 
ko stubą tikslu gauti jo pa- 
rašą po Lietuvos nepriklau- 
somybės peticija. 

į Newark, N. J. Čia yra ke 
i lėtas lietuvių, kurie ant žūt- 
būt apreiškė save vietos lie 
tuvių vadovais ir trugdo 
viešąjį veikimą. 

Norwood, Mass. Vietos 
lietuviai socialistai beveik 
visi pasirašė po Lietuvos 
neprigulmybės peticija. 

Lawrence. Mass. Pas M. 
Bolį, pasidarbavusi nema- 
žai streikierių naudai įsi- 
laužė 6 policistai (tarp m 
l)uvo vienas lietuvis) ir jie- 
škojo bolševikų, literatūros. 
Bet nieko nesurado. 

Harrison, N. Y. Miesto 
Majoias nedaleido socialis- 
tams prakalbas laikyti. Pra 
kalbų komisijai jis pasakė: 
"Eikite pas savo kunigą, 
jei jis jums prakalbas leis 
laikyti, tai ir laikykit." 

DEL 
KOŽNO 

Jfl 
m mm 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikoje 

Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

,1(524 S Ashland A v. 1 

Clilcago, 111. yvš. 

Binghampton, N. Y. Smar 
kiai darbuotasi sąrašų rin- 
kimo reikale, bet tarp lie- 
tuvių, ačiu bolševikų agita- 
cijai, mažos pasekmės bu- 
vo; surinkta vos 200 para- 
šu. Gi svetimtaučiu pasira- 
šė 2,976. 

h: jc l 5 w p:ss 
WM. DAMBhAUSKAS 

! 
317 W. 34th St., Bouievard 9325 

j Dr, Viroinia Narbutl 
Fhysician & Surgson 

3001 West 22nd Street 
21 ii Marshall Blvč- 

| Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 ibi 9 vaiaie 

i 
Tai, Lavvndale C6C 

GyvejiijnciJ 
TeL Rockwe!I 1581 

P-li F., G. MAKAR 
Piano Mokytoja 
45'5 S. Wood S t, 

Duoda lekc'jas skambinirn* oia- j 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslus Chica- i 

gos Musical Colloge. 

Tel YARDS 1532 

DR. J.5C3JLBS 
LIETUViS GV-DV70JAS 

IR CHiRURcAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
valkų ir vyrų Speciališkai gy- 
do limpančias. užsisen5.1uslaa 
Ir paslaptingas vyrų ligaa 

3259 So. Halsted St., Chicajo, III. 

*»■ V4f »• 
FradSk Naujus Metus su tobulu akhj i* 

Ktjimu, taip. kad *icko nipraleistumei per v 

>us metus, kas t.iu sali outi naudingu. 
Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių <1 

•ralvns skatidf.'imus, trumparegystė uba t«li- 
ieg-v ,ii prašalinama, pasitarkite su manim, 
pric4 einant leur kitur. Egzamlnaci^a Di&AI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 3 ASHLAND AVE.. O^ICAGO 
Kampa* l£{o» Gaists. 

3&tr»s luhoj, viri Platt'o a'.lUk s Tėinyk"' 
mano parujf 

Valandos: nuo *>tos va!, ryto iki S vai. vnk. 
Ncilflioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dietios. 

Tu niekuomet 
neatprasi nuo 

Carnation Pienas 
Nuo 'Sočių Karvių" 

T L' niekuomet negrįži atgal prie 
senos rūšies pieno— 
vieną kartą patyręs patogumą 

Carnation Pieno ir jo daugelį būdų 
vartojimo. Kaipo'smetoną dėl ka- 
vos, arbatos ar javinio viralo. Kai- 
po grynas, šviežias pienas gėrimui 
ir kiti budai pieno vartojimui (pri- 
dėkit vandens). Skystas pienas bal 
timui (primaišvt daugiau vandens) 

—patyrė parankumą visuomet 
turėti po ranka Carnation M ilk— 
Carnation neapvils jūsų—galite už 

sisakyti keisais (48 blekinės augš- 
tos 16 unciju). 

Jis nesigadina pe1" keletą dienų 
po atidarymui. Jis visai saugus. 

Carnation M ilk yra visai švie- 
žias, tirštas ir riebus, išgaruotas iki 
Smetonai ir sterilizuotas. Galite ji 
praretinti iki laipsnio, kokis jums 
yra reikalinga, pridėdami vandens 

J tisų zaikui. Pridėk tris dalis 
virinto vandens ant vienos dalies 
Carnation girdimui savo mažo vai- 
ko. Padidinant Carnation dalį su- 

lyg amžiaus, kol dalis susilygįs. Gy 
dvtojas šiam klausime patars. kai n. 

—viena kartą sužinoję, kaip 
ekonomiškai yra vartoti Carnation 

reikiant. Carnation Milk pienas) 
yra sveikas ir maistingas. 

uarmation Milk Products Company 
Seattle Chicago, Aylmer, Ont. 

Kondencerijos randasi geriausioje pieninin- 
kystės vietose Suvienytų Valstijų ir Kanados. 

Atmink, jusų groserntnkas turi gana Carnation Milk 



Seimas 
Chicagoje 
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"LIETUVIŲ VAKARAS" 

AUDITORIUM, 
Nedėlioje, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare. 

Pradedant 9 vai. ryto. 
SEIMO SESIJOS 

MORRISON HOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. 

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJE 

Uta^ninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare. 

Kas Nori LIETUVAI NEPRKJULMYBES. 

I 
i 

N e pr ig'ulrnybe j 

Amerikos Lietuvių Visuotinas 
Seimas Turi {vykti Tuoj 

T. M. D. Ohio ir Micliigan 
valstijų kuopų apskritis suva* 

žiavime, laikytame Cleveland, 
Ohio, gegužio 4, 1919, svarsty 
damas lietuvių reikalus surado 

svarbiu, kad Amerikos lietu 

viai dar turi sušaukti vieną Vi- 

suotiną Seimą delei šių prie- 
žasčių : 

1. Kadangi šiose dienose, 
sulyg pranešimų, lenkų karei- 
viai iuėjo į Lietuvos sostainę 
Vilnių, prieš ką negali tylėti 
nei vienas lietuvis. 

2. Kadangi greitu laiku at- 

sidarys rubežiai ir Lietuva liks 

pripažinta neprigulminga ir 
mums prisieis vienodais budais 
su Lietuva reikalus vesti 

3. Kadangi reikės aptarti, 
ką darysime jeigu Lietuvą pri- 
skirtu prie kitų — musų prie- 
šų, ir kokios taktikom tada lai- 

kysimės. 
4. Kadangi mums būtinai 

kuogreiciausiai reikia aptarti 
organizavimu lietuvių kariu- 
menės, jos palaikymo budus ir 

pervežimo lėšas, kad butų kam 
Lietuvą ginti likus jai nepri- 
gulminga. 

Todėl matydamas visa tai 
svarbiu, TMD. Ohio ir Michi- 

gan valstijų kuopų apskritis 
reikalauja greitu laiku saukti 
Amerikoje Visuotiną Seimą. 

PROTOKOLAS. 
T rečio suvažiavimo T. M. D. 

Ohio ir Michigan valstijų 
kuopų apskričio. 

Gegužio 4 d., Cleveland, C). 

Sesija J. 
1. Apskričio pirmin. J. M. 

Andriušis, pratardamas kelis 
žodžius j susivažiavusius, ati- 
daro suvažiavimą 9:30 v. ryte, 
pakviesdamas p. K. S. Karpa- 
vičių priėmimui ir sutvarkymui 
mandatų. Užsiregistravo šių 
TMD. kuopų atstovai: 

Nuo 20 kp., Cleveland, O.: 
P. Šukys, K. S. Karpavičius, 
Iz. Šamas, M. Švarpa ir T. 
Bartk n-ičiu^. 

Nuo 47 kp., Cleveland, O.: 
A. Urbšaitis, J. Klimavičius, 
K. Žilinskas. 

Nuo 68 k])., Detroit, Mieli.: 
M. Urboniutė ir J. M. And- 
riušis. 

2. Dienos tvarkos vedėjais 
išrinkta viešu balsu: pirminin- 
kas P. Šukys, raštin. VI. Ma- 
linauskas. 

.5. rerskaitytas pereito susi- 

važiavimo protokolas ir likosi 

priimtas su pataisymu, kuris 
turėjo skambėti sekančiai: Bu- 

* 

vo pritarta sumanymui SLA. 
ir kitų organizacijų ingijimui 
viešo knygyne. 

Pirmoji sesija uždaryta 
10:30 vai. rvte. 

Sesija II. 
1. Suvažiavimo pirmininkai 

V. Šukys atidarė sesiją 1 vai. 
po pietų. 

Apskričio viršininkų rapor 
tai: * 

2. -Apskričio pirmininkas 
praneša, jog buvo leidžiama 

ant išlaimėjimo teleskopas, ku- 
ris davė apskričiui ineigųj$52. 
50. Apskritis turėjo išvažiavi- 
mu ant salos Put-in-Bay. 
Maršrutas po Ohio ir Mieli, 

valstijas nebuvo surengtas, ne* 

nebuvo pritarimų ir clelei silp- 
no iždo stovio atidėtas pato- 
gesniam laikui. 

3. Raštininko raporte buvo 
pranešta, kad delci kitokių lie- 

tuviškų reikalų nebuvo galima 
pasekmingai ^veikti apskričio 
naudai. Finansiškai, — perei- 
tais metais i apskričio iždą 111- 

ėjo $52.50; išeigų biteo $22.50; 
pilnai atskaitą sudėjus, neskai- 
tant kuopu mokesčių, ižde pa- 
silieka $45.10 

4. Iždininkės (p-le M. Ur- 
boniutė) rapcte buvo patvir- 
tinta finansine atokaita. Taip- 
gi buvo pranešta, jog apskri- 
tis aukavo $20 1 ietuvos Ne- 
prigtolniybės Fondan. 

5. Mich. valst. organizato- 
riaus raportas prisiųstas raštu 
ir likosi perskaitytas. 

6. Ohio valst. organizato- 
riaus raportas ižduotas žodžiu 
Abu organizatoriai išrodinė- 
jo savo norą darbuoties, bet 
del priežaties Lietuvos reika- 

lų vis buvo trukdoma, arba ati- 
dedama. 

Raportai visų priimti. 
Svarstimai ir kuopų įneš;- 

mai. 
7. Nutarta, Kad dar ir ši 

metą visu lietuvių mintįs ir 
Lietuvos reikalų, tat pirmame 
ir atntrame suvažiavime nu- 

tarta praklbų maršrutą atidė- 
ti patogesniam laikui. 

8. Pagaminti T AID. idėją 
aiškinačias paskaitas, kurios 
hutų skaitomos vasaros išva- 
žiavimuose, susirinkimuose ir 
šiaip vakaruose. 

9. Paskaitų pagaminti tik 
tiek egzampliorių, kiek prie 
apskričio priguli kuopų; už 

parašymą paskaitos paskirta 
nedaugiau $20 dovanų. 

10. Pageidaujama, kad vi- 
sos prie apskričio priklausan- 
čios kuopos surengtų po vieną 
vakarą ar koncertą iki 1920 
metų suvažiavimo delei Šerno 
ra-tų leidinio fondo. 

11. Pageidaujama surengti 
apskričio išvažiavimą tarpe 
birželio ir rugpjučio mėnesių, 
kur nors apie Ceder Point salą 
ir važiuoti iš vakaro prieš iš- 
važiavimą. 

12. Pageidaujama, kad ap- 
skričio valdyba, sykiu ir orga- 
nizatoriai, parodytų daugiau 
pasišventimo už TMD. idealus 
ir pagal išgalės pasidarbuotų 
organizavime T. M. Draugijos 
ku0pų. 

13. Nutarta pakeist' aps- 
kričio valdybos sąstatą, kad 
balsavimo teises turėtų tik pir- 
mininkas, raštininkas ir iždi- 
ninkas, nes lygi skaitlinė pasi- 
rodo nepraktiška balsuojant 
krivūles. 

1J nriimta rezoliucija, iš- 
reiškianti pageidavimą, kad 
butų tuoj sušaukiamas Yisuo.- 
tinas Seimas. 

15. Nutarta, kad apskričio 
suvažiavimai butu laikomi tik 
prieš TMD. seimą, t. y. kas 
du metai. 

16. Nutarta įvesti apskrity- 
je referendumą, kuris atstovu 

taukų suvažiavimo reikalin- 
gumą prašalintų. 

TMD. reikale. 
17. Priimta, kad Šerno ra- 

štų prircngimą pertrauki', pa- 
kol nesuplauks iždan tiek pi 
nigų, kad apmokėjus Šernui 
už darbą. Šįmet išleisti bent 
tris tomus Šerno prirengti: 
raštų, kas butų pilnai atsily- 
ginta už narių mokestį. Jr jei 
gu nebūtų tiek pinigų bėgan- 
čių reikalų fonde, tai tų trijų 
tomų išleidimui apmokėti iš 

geležinio kapitalo. 
18. Nutarta patarti Centro' 

valdybai neleisti kitų raštų pa- 
te >1, pakol nesusitvarkys drau- 

gijos reikalai. Pradėti leist: 
šerno raštus tokius, kurie dai 
nėra buvę išleisti (žinome, jog 
Lokių yra prirengta). 

19. Nutarta, kad Centras, ne 

turėdamas ant ranku raštu 
c «» 

spausdinimui knygų, neimtų 
už apdarus mokesčių, kad tuo 

nesuvedžioti marius. 
20. Sekantis apskričio suva- 

žiavimas nutarta šaukti Det- 

roite, Mieli., laiką ir vietą pa- 
skirs apskričio valdyba pagal 
savo nuožiuros. 

21. Apskričio valdyba už- 

girta senoji: pirmininkas — 

J. M, Andrušis, vice-pirm. — 

A. Aksomaičiutė, raš. — \ .1 
Malinauskas, ižd. — M. Urbo-j 
tiiutė; Ohio valst. organizato- 
rius — A. Zdanavičius; Mieli, 

valst. organiz. — P. Račkaus- 

kas; apskričio Įstatų apdirbi- 
mui — K. S. Karpavičius. 

Suvažiavimas uždaryta 4 v. 

330 min. vakare. 
Suvažiavimo vedėjai: 

Pirmininkas —:P. Šukys. 
Rast. — V. Malinauskas. 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

Prūsų lietuviai nedalyvavo 
rinkimuose į Vokietijos Seimą. 

Visų Prūsų Lietuvos Valsčių 
Skyrimo Draugijos nutarė at- 

sisakyti nuo; Vokietijos ir Prū- 

siškojo Reishtago ir Landsta- 

go skyrimo, kurie atsitiko 19 ir 

20 sausio šių metų. 
Priežastis Prūsių Tautinė 

Taryba paduoda sekančias: 
1. Kadangi vokiečiai ikišicl 

musų teisių neatbojo. 
2. Musų kalba tapo iš mo- 

kyklų išmesta... Musų petici- 
jos ir deputacijos del sugrąži- 
nimo tikėjimo pamokų moti- 

nos kalboj liko be atbojimo 
?. Mūsų kalba buvo neooja- 

ma irgi urėduose ir sudc... 

4. Pagal draugysčių zakona 
mums buvo uždrausta susiėji- 
muose vartoti lietuvių kalba. 

Tai buvo dangun saukianti 
neteisybė. Dabar Vokietija su 

įgriuvusi. Vokiečiai savo yals- 
tiją sugfiftv-ė. Vokiečiu? lai įa ir 
atbūdavo ja. ;Męs nenoriijic' j jų 
dalykus ki>tis. TodeJ męs savo 

kandidatus į ių dabar susido- 
vadijančius seimus 11 estą tom 
ir skyriumuose nedalyvausiu). 

II 
Nuo sausio 15 d. Prūsų Lie- 

tuvių Tautine Taryba pradėjo 
išleidinėti savo organą "Prusu 
Lietuvių Balsas" (Tilžė, Ja- 
gomasto spaustuvėj ''Lithua- 
nia," gotiškomis raidėmis). 
Redaktoriumi yra p. J. Stik- 
liorius, iŠ profesijos buvęs re- 

guliaris Prūsų armijos aficic- 
ris. I*. Stikliorius prieš karę 
buvo išleidinėjęs lietuvių ir vo-į 
kiečių kalboje laikraštėlį, su 

tikslu kelti pusiau suvokietėju- 
si lietuvių jaunimą. Jau 1(J15 
metais p. Stikliorius stovėjo j 
už Lietuvos neprigulmybę ir Į 
susi jungimą Prūsų Lietuvos j 
su Didžiąją Lietuva, jis buvo 
vienu iš sumanytojų ir rėmėjų 
projektuojamo pradžioje 1916 
metų leisti laikraščio "Lit- 
auer," kuris turėjo skelbti Lie- 
tu'vos neprigulmybės idėją Yo- 
kieti joje. 

"Prupsų Lietuvių Balsas"| 
išeina tris kartus į sąvaitę. Yė- 
liaus žadama leisti kas antrą1 
dieną. Lietuvių Taryba mannl 
taipgi leisti vokiečių kalboje 
laikraštį. 

III 
Laikraštis "Dabartis," or-| 

ganas vokiečių valdžios ėjęs 
nuo rudenio 1915 m. pradžioje 
Tilžėje, paskui nuo 1916 metų 
Kaune; po paskelbimo arini- 
stiee ir revoliucijos, Vokiečių 
Kareivių Tarybos perekistas i 

"Naują Gadnyę" su pabaiga 
šių metų visai sustojo ėjęs. Tuo Į 
pat laiku palioyė ėjęs ir vokiš- 
kasai buvęs Prūsų valdžios or- 

ganas "Kownaer Zeitung." 

IV 
Veikimas Prūsų Liet. Tary- 

bos sukėlė neišpasakyta truks- 
n"!a vokiečių tarpe. Kareivių 
Taryba, kuri dabar viešpatau- 
ja Rutprusuose, — nes lietu- 
viai valstiečiai Į vokiečių rėdą 
nenor kištis, — lietuvių judė- 
jimui nėra prielanki. J ieško ir 
užlaiko lietuviškai kalbančius 

šnipus prie pačtos ir prie tele- 

fonų. 
Rytpr usuose po miestus ir 

po sodižus yra laikomi mitin- 
gai verbuojami kareiviai j kraš 
to apsaugą. Bijomasi m:;t rusiš 

kųjų bolševikų ir lenkų. Nevien 
lietuviai, bet ir vokiečiai į tą 
apsaugą nenoriai stoja. Prūsų 
lietuviai stačiai pažvelgia, kad 

apsauga vyriausiai yra tvcria- 
roa pierš lietuvius. 

Daktaras 

Jonas w. Sarpalius 
gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yarris 2Zii 
Namti Boulevard 56C2 

Phone Boulevard 2160 

Dr/fl. J. Karalius 
UŽ31SEN ĖJUSIOS 

L i GOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 Iki 3 
vakarais. 

3803'30 MORGU ST.1EET 

I)r. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St, kerti 32 «t. 
Specialistai Moteriškų, Vyrišky, 

ir Chrouiškų Ligy. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. t—b vak., NedSl. 9—2. 

TELErONAS YAfi^S 687. 

Dr. M." Herziiiai! 
IŠ RUSIJOS 

Gerai li tuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas. chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
ru. moterį; ir vaikų, pngsl naujausias 
nietodar. X-Ray ir kitokius elektros 
j rietaisus. / 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. T'Jtpliorte Canal 3110 ■ 

GYVENIMAS: 3412 S«. llabted St. 
VALANDOS: 8—9 ryte, tiktai. ; 

A.MasalskSs 
LIETUVIS GRA8GRIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nere'kia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
tios: Taipgi samdomo automo- 
bilius vcselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3303 Auburn Ave. Tel.Drorer 4139 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prieina n. o 
mis Bijlygomis. Kam rcikalittaa cko lintl pinigai, tegul atsilanko J ofisę 

H. EPŠTEIN, 
Koom TOS; 5 No. LaSallc St. | Telefonas FranUlln 2S03. 

UIHERTY 
Męs perkame Liberty Bonds u i. 
piln^ "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais Keivergais ir 
Subatomls 9—9. 

BONDS 
CASH 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

riKMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ant Curų, LentŲ, Ržmg lf Stogams Popierl0 SPECIALIAI: Maleva malevojimui rtubg II vidaus, po $1.40 ui galioną CARR BROS, WRE^KING CO. 3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

riRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- l 
VIŠKA VALSTYBINE BANKA AMERIKOJE S 

ETROPOLITAM 
STATE BARŠKU 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SC. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 1 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 1 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus j 
išmokėti, kuomte jus pareikalausite. c 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 1 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 1 

Atdara Utarmpkojr Subatos vakarais iki 9 vai. 1 

_ jęor r'f}] vi?' ffp n"0\ J ii a 4iWUUįiS i 

tuvės yra žinomos visose Suvienytose Valstijose, kaip tai Juli 
penge, Florsheim, Duene Shoe Co., ir kitos užsiimančios išdirbi 
rūšies čeverykų. 
Męs paduosime kainas tiktai kelių iš to didelio skaitliaus. 

Ko- 
išdirbimu augštos 

Moteriški tikri impcrtuot?, juodi .ir rusvi, pilnai uždengti arba nau- 
jais cuk&p. užkulniais, rankų darbo Juliau Kcpenge specialiai, tikra verte $11.50 ~ 

Vyriški, tams?ai rusvi, kid vamp, su 'mportuotu ir dažytu kid viršum> 
kaip perlas pilki arba tamsiai pilki, rankų darbo Florsheim specialiai, 
vertis $12.00 ^ 

Moteriški importuoti balti kid oksfordai, augštos rūšies Louis French už 
kulniais, rankų darbo JuHan & Kopenge specialiai, 
tikra verte $11.50 

Ivlęs turime tuzinus skaitlių iš tų augštos kliasos dirbtuvių ir męs parda- vinėsime nužemintomis kainomis. Męs pardavintsime labai nužeminto- 
mis kainomis ir pardavinėsime vidutinėmis kainomis, kurios bus žymiai nu- leistos šiam išpardavimui. 
Męs kviečiame jūsų klientūrą ir siūlome jums puikų ir mandagų patarna- vimą taipgi prityrusius pardavėjus. 

Rellable Shoe Store 
1341 S. Malsted St. Kampas Liberty Street 



Lietuvos Neprigulmybes Fondo 
Atska.ta už Balandį 1919. 

■— 

Ckicago UI, Jonas Bru- 
čas $10.00 

Ncwark, A"./, y. Ambroze- 
vičius $10.00; po $5.00 — V. 
Gailiunas, ir M. Akialis; J. 
Baltakis $4.00; M. Truska 
$2.00; po $i;00 — J. Sidaras, 
J. Lukošiūnas, j. Ambrozevi- 
čia, P. Luksis, P. Faltinaitis,l\ 
Kralikauskicnė, S. Adomaitis, 
A. Pempe, J. Kundrotas, K. 
Barbaliutė, J. Budenas, K. K. 
Ambrozevičius ;r J. Martinai- 
tis; smulkių $11.41; smulkios 
įcigos nou parengtu vakarų 

$48.59. Viso 
" 

100.00 
Binghamton, N. Y. P. Sau- 

čiulis 5.00 
New Britain, Conn. Kon- 

stantas Zunas $29.61; D. L. 
K. \'ytauto Draugija $25.00; 
M. Cohen $10.00; jk> $*00 — 

J. Jonavičius, J. Skrandžius, 
M. Brigutis, T. Maziliauskas, 
K. Garnauskas, J. Norkevičius 
ir S. Jurevičius. Viso 99.61 

Chicayo, III. P. Šimaitis 6.30 
Thorp, Wis., F. Mikolai- 

uis 5.001 
Providcncc, R. J. J. Karpa- 

viče 10.00 
Tamaąua, Pa. A. L. T. San- 

daros 47-ta kuopa .... 25.00 
Woodhavcn, N. Y., po $5.00 

— V Sakevičius ir J. Latvaitis; 
po $2.00 — J. Tamošaitis, P. 
Latvaitis, K. Sunenkevičius, S. 
Miliauskas, J. Lenkonis, K. 
Lenkonis, ir N. Lenkonis; A. 
Šidlavičius 75 centus. 

Viso 24.75 
Stęubcnville, Ohio., S. L. A. 
22-ta k^iopa 15.00 
\Vilkes Barre, P., A. L. T. 
Sandaros kuopos vakaro pel- 
aas 30.00 
South Pork Pa., po $1.00 — J. 
•Miknevičius ir K. Slikevičius; 
po 50 centų — A. Rasimas, 
P. Lamonicnč, K. Kariiauskis, 
J. Sreideris, J. Valukas, J. Žu- 
kas, V. Šerlakienė, V .Valukas 
ir K. Lanunas; P. Krividas 
$1.00 Viso 7.00 

M t. Carmcl, Pa., po $5.00 
— K. Rakiskis, M. Pauža ir 
A. Bagdonas; po $1.00 — J. 
Zerarkas, M. Racukas, J. Ja- 
sikas, M, Karasevičius ir M. 
Ališauskas. Viso 20.00 

Bridgeport, Conn., K. Kra- 
kauskas $50.00; A. Stankevi- 
čius $55.50; Lietuvos Dukte- 
rų Draugija ir J. Dumšaitis 
po $25.00; po $5.00 — J. I»u- 
ezviče, B. Drazlauskas, V 
Skirka ir P Remeikis. 

Viso 186.30 

Philadelphia, Pa., L. N. F. 
19 skyrius narių mokes- 
tįs 33.60 

Lakcside, Origon, A. Kisie- 
lius 5.00 
Brooklyn, X. V 1). L. K. Min- 
da ugio Dr 100.00 

Plymouth, Pa., S. L. A. 53- 
kuopa 50.00 

G'ary, Ind., po $2.00 — J. 
Misiūnas ir M. Kamendulienė; 
jk) $1.00 — A. Nevarchuskis; 
po 50 centu — M. Raižis, V. 
Mickevičius ir Vr. Bluci- 
kis 6.50 

W. Hasleton, Pa., pc $10.00 
— S. L. A. 114-ta kuopa ii 
Marcinkevičius; po $1.00 
A. Sederavičius, M. Beržins- 
kas, St. Šiugžda, B. Žakus, J. 
Mizaras, F. Tamošiūnas ir A 

Drazdauskas. Viso 27.00 
Cicero, VI., F. J. Lingvi- 

nis 1.00 
Dcb'oit, Mieli., K. S. Mar- 

gis $26.00; po $10.00 — B. 
Barzdevičius, Dr. J. J. Joni- 
kaitis, S. Skiragis, J. Saplis, J. 
J. Krugžda ir P. Augti; po 
$5.00 — S. Xorl)utas, B. Jur- 
gcliauvičius, I». Biskelionis, J. 
Užkuraitis, S. V aitonis, S. Mi- 
niauskas, B. Krugžda, R. Re- 
•jusunas, M. Pranaitis, J. Ur- 
bonas, K. Augė, J. Markūnas, 
P. Butauskas, A. Savickas, K. 

Tauras, A. Salickis ir J. Mirti- 
navičius; po $2.00 — P. Juod- 
valkis, K. Puplis, J. Šnulis, S. 
Grenčius, B. Dirsa, J. Paliulis, 
P. Karalius, A. Marakauskas, 
J. Linkus, J. Valužis, J. Mace- 
nis; po $1.00 — J. Šnulis, A. 
Tamosa, J. Ligmalis, A. Luo- 
bikis, J. Gilbuda, P. Sinkevi- 
čius, J. Vainelavičienė,, A. Vai- 
nelavičius, U. Ševelienė, J. 
Marcenis, A. Milonis, K. Mar- 
kevičius, P. Balčiūnas, A. Si- 
manaitis, O. Naritonienė, O. 
Duriene, J. Jonulis, V. Joncras, 
P. Vasiliauskas, L. Gasparavi- 
čius ir J. Rukšėnas. Per Y. K. 
Raškauskio prakaloas surink- 
ta $57.25. Viso 276.48 

Chicago, III., įplaukusios 
iš jvairiu miestų aukos ir ''Lie- 
tuvoje'' jvairiais laikais po 
Naujų Metų pakvituo- 
tos 3,431.81 

Philadc\ph\a, Pa., Petro Ar- 
mino Draugyste 100.00 

McAdoo, Pa, S. L. 54-ta 
kuopa $10.00; po $2.00 — F. 
Baranauskas ir J. Anilauskie- 
nė; po $1.00 — J. Matonis, A. 
Daugėla, J. Andrukevičia, S. 
Genis, J. Milius, J. Skirpstu- 
nas, S. Steponaitis, A. Kame- 
nas, J. Svitojus, J. Stalgaitis, 
St. Vičius, V. Sunskis, P. Ka-j 
merzunas, O. Kamerunienė, S. 
Krenčevičius, A. šerkšnis, A. 
Ilkauskas, P. Klimas, J. Uman 
tas, J. lšganaitis, O. Venslo- 
viene, J. Skripstunas, J. Stepo- 
nauskas, J. Subačius, A. Dau- 
gėlienė ir J. Davidaviče; po 
50 centų — P. Šileika, A. Ra- 
dzevičienė, J. Glukauskas, V. 
Stančius, A. šunškienė ir p. 
Mikelskis; po 25 centus — J. 
Ažukas, j. Diskus ir A. Stan- 
čikas. Viso 43.75 

Passaic, N. J., L. N. F. 16- 
tas skyrius nariai užsimokėjo 
už 4 mėnesiuViso .... 16.50 

Binghamton, N. Y., S. L. A. 
200 kp. $25.00; po $2.00 — 

O. Kliveckaitė, M. Balčetis, J. 
Misevičius, A. Juškus, P. Sau- 
čiulis, J. Brozdonis, A. Ado- 
maitis, A. Kvietkauskas ir M. 
Armušaitienė, po $1.00 — A. 
Studinienė ir M. Dabravolskis. 

V įso 4:>.UU 
Port Amboy, N. J., po $5.00 

— B. Bakanauskas, V. Bagšis, 
Į K. Kalvaitis, J. Sakalauskas, ir 
M. Karalevičius; po $1.00 — 

J. Šilanskas, J. Maldonis, L. 
Šilanskas, L. Žindžius, J. Beš- 
kauskas, R. Bingelis, K. Tan- 
kevičius J. Barča*-skas, P. Jo- 

Siųsk Pnlgus Lietuvon 
Męn turime Suvienytų Valstijų Vajdžios leidimą siųsti pinigus LIE- 

TUVON, LATVIJON ir LENKIJON, kur jusų gimines yra išsisklaidę. 

NESIŲSKITE PINIGU PER AGENTĖLIUS 
arba bankeles, kurie nėra Valdžios autorizuoti. 

, 
h 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto' 
Vice-Prezldent \ 

'j 
John W. Gorby ■ 

Vlce-Prezldexit: 

i 
S. L. Fabijonas'* 
Liet. Sk, ved. 

Frank L. Webl> 
Kasininkais 

J. K. Roll. 
Pag. Kasininko 

F. C. Hoebei 
/. Pag Kasininko 

r A. Petraitis 
Real Estate ir 

Ins. Sky. Ved. 

TURĖKITE ATMINTYJE, jog grouu laiku ir vėl męs galėsime Juics 
tarnauti su pilnu užganėdinimu PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (šIF- 
KARČIŲ), MAINYME PINIGŲ ir rupinime PASPORTU. 
Atsilankyk *e j šią dubeltavai padidintą, visiškai saugią ir turinčią 
pilna užsitikėjimą žmonių BANKĄ, kurioj net ir Suvienytų Valstijų 
valdžia laiko pinigus, ir sausite pilną išaiškinimą ir teisinga bei man- 

dagų patarnavimą. 

CENTRAL 
A STATE 

> BANK 

j 1112 W. 35th STREET CH1CAGO, ILU 
(3 blokai ruo Hčusted St.) 

Turtas$5,0Q0,C00.oo 
VISOS PARODOS DYKAI 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdieną. Subatoje nuo 9 
ryto iki 1 po piet. VAKARAIS: Sf;redomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai. 

neliuiicts, M. Stenkevičius, J. 
Sventnickas, AL Sventnickie- 
nė, K. Sakšinskas F. Petro- 
nis, J. Jankauskas. P. Čižaus- 
kas, J. Trakinavičius, A. MiŠ- 
kinis ir. J. Zaveckas; smulkiu 
$1.30. Viso 45.30 

Ncw Britain, Comi., S. L. A. 
4-tas apskritys 100.0U 

\Vatcrbury, Conn., J. Leo- 
nas $51.80; po $5.00 — P. 
Kriugelis, V. Visockis, J. Ste- 
ponaitis, A. Orintas, K. Petrai- 
tis, J. Šimkus, K. Razmontas, 
smulkių aukų $5.00. 

Viso 91.80 
..Benton, UI., A. Stariorai- 

tis 5.00 
Balandžio mėnesyje 

viso $4,925.20 
Nuo pradžios iki balandžio 1- 
mai 1919 įplaukė .. $02,016.02 

iViso labo .... $67,541.22 
Nuo pradžios iki 1 -ai gegu- 
žio 1919 išmokėta $40,920.22 

Lieka ižde .... $20,621.00 
L. N. F. Sekretorė 

P. Jurgcliittč 
307 W. 30th St. Nevv York. 

AUKOS LIETUVAI. 
Kovo ir balandžio mėnesėto- 

se šimtinių, penkiasdešimtimi! 
ir dvidešimts enkinių armi- 
joi? įstojo šie L. X. FONDO 
GARBES NARIAI: 

ŠIMTINIŲ ARMIJA. 
15 Chicagos III.s 

Simano Daukanto Drau- 
gija $316.00 

Leib-Gvardija Vytau- 
to 374.00 
IŠ So. Si"!c Omaha, Ncbr.s 

Draugysčių Komiteto Sky- 
rius 250.00 
Iš Pittston, Pa.s 

S. L. A. 7-tas apskri- 
tys 202.43 
Šv. Pranciškaus Draugystė iš 
Naugatuck Conn 100.00 
S. L. A. 148-ca kuopa iš Xo- 
komis, 111 100.00 
S. L. A. 4-tas apskritys iŠ Nevv 
Br»tain, Conn 100.00 
Liet. Sunų Draugija iš Paine 
sdale, Mich 100.00 
Liet. Neprigulmingas Kliubas 
liš Los Angeles, Cal. 100.00 
D. L. K. Mindaugio Draugys- 
tė iš Brooklyn, N. Y. 100.00 
Petro Armino Draugystė iš 

Philadelphia, Pa 100.00 
Dr. G. Biežis aficieras iš Frati- 

euzijos 100.00 

PENKDEŠIMTINIŲ AR- 
MIJA. 

D-stė po vardu "Lietuva iš Chi- 

cago, 111 63.50 
Pranas Paplauskas .... 50.00 
P. Šimaitis *.. 50.00 
Universal State Bankas 50.01 

j Garsus Vardas Lietuvos 
•D-stė '....! 50.00 
'Draugyste Meilės Lietuvos 
No 1. 43.00 
Adomas Stankevičius iŠ Bridge 
po r t, Conu 55.00 
Kazys Krakauskas .... 50.00 
Šv. Jurgio Draugystė iš Nau- 
gatuck, Conn $50.00 
Šv. Petro Draugystė ..50.00 
Lietuvos Dukterų Draugys- 
tė 50.00 
D. L. K. \rytauto Draugys- 
tė t. 50.00 
Lietuvos Neprigulniingas Kliu- 
bas iš Brištol, Conn. .. 50.00 
Pranas Vyšniauskas .. 50.00 

Adomas Mickevičius .. 50.00 
P. Petraitis iš Waterbury, 
P. Knisa 50.00 
Conn 50.00 
A. Aleksiejus 50.00 
J. Lionas 51.80 
Kazys Unik iš Detroit, 
Mieli 50.00 
Veronika Unikienė .... 50.00 
K. Junevičienė iš So. Side- 
Omaha, Kebr 50.00 
[. .M. Strongis iš Los Angeles, 
Cal 50.00 
I. Yalentavieius iš West£ield, 
Mass 50.00 
S. T.. A. 53-čia kuopa iš Ply- 
mouth, Pa 50.00| 

Automobilių Savininkai 
šiuomi turime už garbę perspėti vi- 

sus lietuvius kurie turi Automobilius 
ir vartoja tires, kad nuo Gegužio 12tos 
1919 m. visi tires yra nupuolę apie 15 
proc. Dėl persitikrinimo, kreipkitės y- 
patiškai arba telefonu prie vienos iš 
didžiausių Lietuvišku įstaigų. 

SOUTHWEST TIRE CO. 
Inc. 

3475-77 Archer Ave. 
2038 40 W. 35th St. 
Phone McKinley 149 

Pilnai saldaus, gryno 
pieno pas jusu groserius 

DEL VISOKIO PIENO IR SMETONOS VAR- 
TOJIMO — varokite Libby's Evaporated Milk 

pieną. 

LIBBY'S EVAPORATED MILK pienas yra pui- 
kus, grynas, daugiau kaip pusė skistimo atimta 
—nieko nepridėta. 

VIRIMUI, arba kam kitam reikalaujant pieno, 
praskieskite Evaporated Milk oieną su lygia ko- 

kybe vandens. 

KAVAI, arba kuomet jums reikalinga smetonos, 
vartokite Libby's Evaporated Milk pieną nepra- 
sklestą. 

FENĖJIMUI VAIKŲ, praskieskite Libby's Eva- 

porated Milk pieną ki panašumo šviežio pieno 
pridėdami daugiau kaip pusę virinto vandens, 
toliau praskieskite taip, kaip šviežią karvės pie- 
ną dėl vaiko pagal vaiko amžiaus ir stiprumo. 

UiSISAKYKTE SAU LIBBY'S FVAPORATED 
MIK PIENĄ NUO ARTYMAUSIO GROSERNIN- 
KO. Tai yra skanus, jo smetoniškas riebumas 
jums pilnai patiks. 

Libby MęNeilI Libby 
CHICAGO 

Jūsų groserninkas gali jums pristatyti 

MICHEUN 
ation 

loheel 

When o repiacec 
ment is nttces- 

aary on a front 
wheel, don't f it 
a nvw tire, but 
move up a worn 
tire from t?te 
rear 

Dothe iirg^MMMBTvouto npply 
thisprmdpk bilis by20/o? 
Tire rotation is practieable only when fuliy interchange- 
able tires like Michelm Universal Tread Casings are used 
on both front and rear wheels. 

M'iny ncn-skids, tukile perhaps satisfactory 
on the rear rvheels, cannot be used to ad- 
vaniage in front beęausv their srnall sharp 
projectfons make steering difficult, Recog- 
nizing this fault, many tire manufacturerš 
are now recommending smuath tread "driv- 
irig tires" for front wheel ęąuipment. 

Michelin Universale are eąually satisfactory for 
al I four \vheels beęause of their broad, flat tread*. 
Ūse MicheJins and secure ali the economical 
advantages of tir< Protect yourself 
agamst dangerous skids aud obviate the 
jiecessit3 of carrying two types of spares. 

SGUTH-WEST TIRE 
COMPANY 

2038 40 W. 35th Street 
Vienintelė šios rųšies 
Lietuvių Instaiga 

Chicagoje 

GARBUS 
DRA UGAI 

AŠ labai tikiu į principą pri- 
rodymo, savo pranešimų. Jus 
žinote, kad yra žmonių, kurie 
abejoja apie vertę $20.00 auk- 
sinio pinigo. Todėl jie jieško 
ekspertų ištyrimui vertės. 

Aš jums pasakojau apie \Vil- 
son and Co. Certified kumpius 
ir lašinius—ir aš neturiu ma- 
žiausios abejonės, kad dauge- 
lis jusų su pasikakinimais jau 
išmėgino ta puikią kokybę — 

bet aną vakarą aš pats suma- 
niau padaryti išmėginimą. 

Aš nupirkau \Vilsono Certi- 
fied kumpį ir iškepiau jį pie- 
tums. Aš pakviečiau kelis 
draugus pietauti su manimi. 
Aš nesakiau jiems, kad jiems 
duodama YVilsono Certified 
kumpis. Aš neklausiau, kaip 
jiems jis patinka'. Aš žinojau, 
kad jis buvo iškeptas gerai ir 
manau, kad aš moku tiek, kiek 
ir kiti kaip supjaustyti kumpį. 
Aš laukiau, kad išgirdus iš- 
reiškimą nuomonės mano sve- 

čių. 

Yi'jna—jauna moteris, kuri 
yra sekretoriumi National Ho- 
nor Guard of the Salvation 

Army pradėjo kalba, pastebė- 
dama mano dukteriai: 

''Re j e, Eleonora, kur jus pir 
kote Šį kumpį. Tai yra ska- 
li iausis, kokį kada nors aš val- 
giau." 

Tada kitas svečias, kuri yra Y.M.C, 
A. sekretorium prabilo ir pasakė: 
"Ar ne pastebėtinas šis kumpis? Jis 
tiesiog tirpsta burnoje ir koki puikŲ 
skonj jis turi/' 

Ir taip nuėjo apie visą stalą. Kiek- 
vienas išreiškė labai gerą nuomonę 
apie kokybę ir skonį kumpio. 

Jųs žinote, kad "SVolson and Co. 
Certitied kumpis yra ganėtinai dide- 
lis, kad užtektų daugeliui žmonių, 
č'ia buvo keletas žmonių kaipo sve- 
čiai prie stalo — pora jų buvo gol- 
fo žaidėjų su labai dideliu apetitu—1 
vienok dar pasiliko užtektinai kum- 
pio del poros užkandžių keliems 
žmonėms. 

Kada aš galiaus pasakiau savo 

svečiams, kad jiems buvo paduotas 
\Vilson and Co. Certified kumpis, jie 
pasakė man: "Męs nekaltiname jus 
už buvimą taip entuziastišku apie 
kokybę tos firmos prirengtų maistų. 
Jie ištikrųjų yra pilnai tuo, ką jua 
sakote apie juos". 

Tada jie mane pradėjo klausinėti 
apie mano uatyrimą su YYilson and 
Co. organizacijos darbininkais, į ką 
aš atsakinėjau, bet ypač jie užsiin- 
domavo mano pasakojimu apie Good 
Fello\vship kliubus, kurio buvo su- 

organizuoti \Yilson and Co. dirbtu- 
vėse. 

Dabartinis patyrimas su Felowship 
kliubo nariais, New Yorko dirbtuvėje 
davė man pradžią pasakojimo jifins 
kaii> puikus darbininkai yra ir kaip 
jie dedasi krūvon savo paties labui, 
taipjaugi labui biznio. 

Ne\v Yorko Fellowship kliubas ką 
tik tvėrėsi. Jie laikė rinkimus vir- 
šininkų ir išrinko generalį New Yor- 
ko dirbtuvėse nu nagerj savo prezi- 
dentu. Ton nėra darbininkų, aristo- 

kratijos New Yorko ar mokioj kitoj 
dirbtuvėj. Viršininkai ir paprastie- 
ji darbininkai maišosi kartu aut tos 
pačios platformos broliškumo. 

Vienas atsitikimas New Yorko 

eilovvship kKubo, kuris padarė į 
mane įspūdį, tai kad du viceprezi- 
dentai Wilson and Co. organizacijos 
atvyko iš Chicagos dalyvauti ir pa- 
ikalbėti su savo draugais darbinin- 

kais. 

1,000 mylių atstumas, skinantis 
New Yorkg. nuo Chicagos dirbtuvių 
nū kiok nepakliudė retežiu draugiš- 
kumo, kuris tvirtai surakina visus 
darbininku?, tose ir kitose dirbtuvėse 
į via.į ryšį bendros užuojautos, ko- 
operacijos ir susitarimo. 

Ta Uood Fellovvship idėja yra nu- 

garkauliu VVilson' and Co. biznio ir 
daro gf.limu firmai pagaminti augš- 
čiausios rūšies Certified maisto pro- 
duktu? ir pasiųsti juos visur ir už- 
vikrinančiu obalslu: "Tlie Wilson La- 
bei Pro'ects Your Table". 

Su pagprba "VVilson C. Freeman, 
250 Fift'a Ave., New York, City. 

(Apgarsinimas). 



DR. FKfcNCH 1 

Room 1210 n-public Hldg. 
209 So. State Street Chicagft. 
Vai: l iki 3 po pi» ti.i, ir primai su- 

tari i0 4. 

Phono Harrison 7r>:>t^ 

1616 We3t 47th S':., Chicago. 
South Sirle ofisas 

(A pliekoje) 
Vai: 'l po pietų r k i 8 vai. vak 

fhon<' Roulevanl 

Kiekvienas gali sutaupyti 
20c aat dolerio 

kuris pasinaudos šiuo di- 
desniu išpardavimu. 

Mm ir Marškinių 
DViEJUOSE NARTU 

™ 

SK.LEPUOSE. 
Idant pratuštinus vietą dėl 
naujų vasarinių ir rudeni- 
nių prekių, męs paskyrėme 
dalį dabartinių kelinių ir 

marškinių ant išpardavimo 
20 nuoši nuieidžiama 

nuo paprastų kainų, iy. y. 

nuo paprastų kainę, tai yra: 

3 doliarinės kelinės tik $2.40 

2 cloliarinius marškinius tik .. 

6 doliarinės kelinės tik 

Meldžiamo atsilankyti pas mus ir apžiūrėti, kaip didelį pasi- 
rinkimu visokios njsies ir vertės męs esame paskyro cnt išpardavi- 

mo, q'arome su tuo tikslu, idant davus progą kiekvienam mušu 

nariui eutaupymo pinigą. 

šis išpardavimas tesis tik per vieną sąvaitę, pradedant, nuo 

panedėlio, gegužės 12 d., iki Subatos gegužės 17tą, 
6,000 narių Kapitalas $500,000 

Prekyh'me 
Korporacija Palatine 

1112-1114 Milwaukee Av Kamp. 47 ir Paulina 
6,000 Narių. $500,000 

Priežastį Nervų Ligos 
žmonės serga galvos skaudėji- 

mo ir nervų ligomis, Jie ima vi 
sokiua žinomus vaistus, gauna gl 
tiktai laiking pagelbą. Išgydy- 
mui priežasties 7ra darbas 

Kompetentiško okulisto 
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų aiatemą. — tuo tar- 
pu Jųs negalite niekuomet žinoti, 
kad Jusų akįs yra silpnos. Lai- 
ke praeitų 

21 metų Chicagoje 
Aš išgydžlau tukstančlus nusi- 

minusių ir br^I'Člų. Ir aš gailu tą 
prirodyti laiško.'. savo ofise. 

Kreivos aisys išgydoma 
vienu atsilankymui. 

Per 20 metų ouvusi kreivomis! 
akimis Soplita toasatus, lietuvė! 
morgtna, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st, buvo atitaisytos krei- 
vos akys. 

Jeigu jųsų akjs kreivos, nenusi- 
minkite. AfS išgydysiu jus be vais- 
tų, peilio arba skausmo ir leng- 
vais išmokėjimais. 

Pavelikyte man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo- 
nių, patvirtinančių mano praktiš- 
ko gydymo metodą prašalinimul 
Ilgų. Aš Jums užtikrinsiu nuolati- 
ni gydymu. Ir sutelksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą Atidėlio- 
jimas yra pavojingas. Atsišaukite 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtimas austos 
nuo Jvairiy priežasčių gydoma pa- 
sekmingai. 

Kam kentėt nuo nosies 
ligų ir kataro. 

Daug akly, ausŲ ir gerklSs 11 
gų paeina nuo nosies ligos. Aki- 
nia nepagydys slaudanCių akiu 

kuomet priežastis ligos — nosyje. 
mano patyrimas prigelbstl man 

."'urasti priežastį—ir Išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu justj kentėjimą. Aš 
palluosuosia Jus nuo JproSio "pa- 
gauti šalt? \ 

v-i"! aš prašalinsiu jusų 
J oriiiiu3 jųs Gerkles ligos 

pasibaigs. 
Yra jsteigtas faktas tarp moks- 

linčių, kr.d tor.silui yra priežastis 
gerklės ligų. 

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietojo, Įtrau- 
kimui pavojingi; perij, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o ma- 
ž\-ms vaikams reikalinga praša. 
:nti tonsilus pirma ifegu Jie su- 

serga. 

Tonsilai yra priežasčia 
v: gerkles ligų. 

Jei sų tonsilai kuomet nor3 
jusij bi u užsidegę jlo turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie jtraukia peni !r ga 
dina pamažu jusij gerklę iki ant 
galo neapsireiSkia nuolatinė gerk 
lės liga ir liūdnos pasekmės. 

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo 

Be chloroformo—be krau- 
jo—be ligonbučio. 

Savo 21 metų praktikos gydy- 
mo gerklės ligi;, aš Įgijau specl- 
alę moksli k.-} metodą, nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jusy tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra- 
ujo. be siuntimo jus J ligonbutj 
?<Iano metodos yra virai ne kenks- 
mingos. ir i minutę aš apsidirbu, 
juaij gerklės Ilgos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsilanko dau- 
giau ir daugiau žmonių, kad prą- 
Salinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaud'.ngi, kad tonsilai yra 
priežastis' ligos ir nelaimės. 

Mano mokestjs yra 
nebrangios 

AS visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienu gerai ir sąžiningai. Ma- 
no a'lyginimas už prašalinliną ju- 
ij tonsilu bus mažesnis negu ju- 

'u daktaro sąskaita už jusų gy- 
dymą. Todėl tas neužstos jums 
•nt kelio. J.Mgu jįjs sergate ka- 
klu dabar arba kada pirmiau, jųs 
r vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojau kol pasekmės n8 
•a pavojingos—Ir aš patarsiu jura 

ii™ 9 O a ■» W ar^k U & t) Strjsz 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
21 mėtis prie State gatvės 

120 So. State St., antras augšfcas. Chicago. 
Valandos: 0 Iki 7. Vienos diirjs } žiemius nuo 
NedSIioms 10 iki 12 The Fair. 

Suv'o Valst. Samdymo Patarnavimas 

U. S. Iimpoymcnt Scrricc. 

Pagal Suv. Valstijų Samdy- 
mo Biuro sktitlines, darbinin- 
ku perviršius ir trukumas 34 

valstijose pardo, ka<i savaitę 
pri<\Š 2f> d. balandžio penkio- 
likos valstijų 32 mietuose bu 
v<> S2,«'>00 darbininku perdaug, 
penkių valstijų šešiuose mies- 
tuose 2,450 darbininkų buvo 
permaža, o keturiolikoje vaiš- 

ijų, 20 miestų darbininkų bu- 
vo klek reikėjo. 

Sulyginant tuos skaitmenis 
su vienos pirmesnės savaitės 
pasirodo, kad padėjimas šiek 
tiek pagerėjęs, tai išaiškinama 
tuo, kad Pietuose pradėjo ras- 

tis darbų ant ūkių. 
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Tš 58 miestu pranešama, 28 
arba 48'turi perdaug; šeši ^ 

arba 8.7' / nermaža ir 20 mies- 
tu arba 43.3' ( tiek kiek reiki?.. 
Skaitmens yra paremtos ant 
Samdymo Biurui 3,447 didės- : 

uiti fitnių telegrafo praneši- 
mu. 

Daugiausiai bedarbių Inivo 
Youngsto\vn, Ohio, 13, 000 
t. y. jų skaičius užaugi > 1,000 
per savaitę, ir Louisvillc, Ky, 
kame lis* šiol darbininku truk- C5 t, 

davo, dabar pasirodo 1,500 
perdaug. Svarbiasnieji bedar- 

bių sumažėjimai buvo Merid- 
eii, Conn. 1,000; Ne\v Maven, 
2,000: in'dianapolis, 1,000 ir 
Portland, Oregon, 1,200. 

Naujoji Anglija. Išskyrus 
Connectic.ut Valstija, praėju- 
sios savaitės pranešimai paro- 
do, kad darbininku trukumas 
ir perviršis pagerėjo. Connec- 
tieut valstijoje bedarbių skai- 
čius aštuoniuose miestuose sie- 
kia 19,900, o vieną savaite pir- 
miau, tuose pat miestuose bu- 
vo 23,100, Tas sumažėjimas 
bedarbių yn daugiausiai Me- 
ridene ir Ne\v Havene, kuriuo- • 

/ 
se sumažėjo po 3,000 bedar- 
bių. Bedarbių randas l'ridge- 
porte, 7.200; Xe\v Havene, 
6,000; Meridene, 4,'000; Xor- 
vicli, 1,000; Derbv, 700; Stan- 
forcl, 400; ir Xew Londone, 
300, industrijoj santi1 iai geri, 
išskyrus Xe\v Mavena, k'unc 
pranešama, jog dalykai nei v 

sistovėję. S'anfford Springs, 
Tarrinton ir \Y. Willimantic 
darbininkų tiek, kiek reikia. Iš 
Portland, Me. pranešama per- 
viršis 800 vietoje 1000 už pir- 
mesnąja savaitę, tai yra svar- 

biausis bedarbės miestas toje 
valstijoje. Fall River, Mass., 
ligšiol būdavo bedarbių, dabar 
praneša, jog darbininkų per- 
maža. Xevv Hampshire, Rbode 
Island ir Vermont darbininkų 
kaip tik užtenka 

'Scntralčs I'alsi ijos. Tru!.s- 
tant tikrų skaitmenų iš Xe\v 
Yorko miesto, Buffalo, kame 
ligšiol būdavo nemažas skai- 
čiu.s bedarbių, yra svarbiausis 
valstijos bedarbių centras, h 

kurio pranešama 8,500 bedar- 
bių. Rosbestery ėsama 3,500; 
l/ticoje, 3.200 bedarbiu. Bing-i 

r I bamtone, Yonkers ir Glens 
,ralls praneša, jog darbininkų 
tik užtenka, — industrialiai 
santikiai geri, išskyrus Rocbes 

tery, kame pranešama, jog 
esantis intempti; o Xew Yorko 
mieste nenusistovėję. 

Šiaurvakariai. Illinois, Ciii- 
cago, Kast St. Louis, Joliet ir 
Rockfordas praneša perviršių: 
Rock Island tik užtenkamai. 
Industrijos santikiai geri vi- 
joje valstijoje, išskyrus Rhode 
Island, kame santikiai gana 
•latrus. Nebraska, \Yisconsin, 
Minnesota, North ir South 
Dakota, pramonėje darbininkų 
užtenka, trūksta ant ūkių. 

Centro f akavai. Youngs- 
tuwn, Oliio, esama 13,000 be- 

Į 
darbiu —industrijos santikiai 
nenusistovėję. Nėra praneši 
11111 iš Clevelando. Indiana, In- 
dianapolis su 3000 bedarbiu 
svarbiausia valstijos bedarbių 
\ietą, industrijos santikiai o;e- 
ri. kentuekv; Louisville bedar- 
bių 1,500 — industrijos san- 

tikiai aitrus, trūksta kiek dar- 
bininkų ant ūkui. 

r iriai ir l'ici ryčiai. Darbi- 
ninkų industrijos dalyse kaip 
tik užtenka Mary landė, \Vest 
Virginijoje, \orth Carolinoje 
Floridoje, Alabamojc, Miss- 
issip])i, Tennessee, Louisiano- 
je Missouri, Arkansas, Texas, 
Oklah>ma, ir Sout Carolinoje 
pradeda trukti darbininkų ant 

ūkių. Columbus, S. Carolina 
trūksta darbininkų 1,200, 
Charlestowne 500, tai didžiau 
sis darbininkų trukumas. 

Pacifiko Pakrantėse. San- 
lygos pradeda čia gerėti. Iš 

Portlando (Oregon) praneša- 
ma, j(>iį" yra 1200, vietoje 2400 
bedarbių, kaip kad praėjusia 
savaitę buvo San Franeisco 
4000, vietoje 4500 praėjusią 
savaitę. Jš Oklando praneša- 
ma. jog* tik užtenkamai darbi- 

ninkų, o Los Angels 500 be- 
darbių pasidaugino ir dabar 
ton esama 7500. Iš \Vashing- 
tono pranešama, jog perdaug 
darbininkų industrijos darbuo- 
se, sąlygos nenusistovėjusios 
ir trūksta darbininkų ant ūkių 
ir giriose. 

ŽODIS PRIE TMD. 68 KP. 
TARIMO. 

"Lietuvos" No. 113 patėmi- 
jau TAI D. 68 kp. iš Detroit, 
Mieli, svarstymą apie reika- 
lingumą TMD. ekstra seimo, 
kur. matomai, minėta kuopa 
supiato, esant reikalingu iš Dr. 
A. Zimanto, TMD. prezidento, 
laikraščiuose tilpusio atsilie- 
pimo. 

Te^lu bus man leista prie to 
pridėti savo nuomonę. 

Dr. A. Zimontas, TMD. pre- 
zidentas, lyg pakvietė visos 
organizacijos kuopas prie gv- 
vesnio krutėjimo .bet neragi- 
no šaukti seimą. 

Paimt pinigus iš geležinio 
i kapitalo, gal nebus taip pani- 
kų, nors seimas tą gali padary- 
ti. Neparnkumas gali buti to- 
dėl. kad jau tuo žygiu bus pa- 
liesta pati organizacijom širdis, 
apie kurią daba." spiečiamasi 
I r vėl, kad ir ten bus galima la- 
bai mažai laimėti, vos tik SU 
48.61 (kitas tukstantis bbnd- 
suose), tai yra visai maža su- 

ma, 1 irią seimas galėtą parū- 
pinti. 

Bet kuopos galėtų pasirūkti 
lengvesnį, geresni kelią, palie- 
kant geležiuj kapitalą ramybė- 
je. Jos turėtu parengti šiam; 
reikalui vakarėlius, kurie duo- 
tu reikalingus pinigus. 

Suminėjimas: Nieko nega- 
lima turėti prieš valdybos ne- 

kompententiškumą" kuopa sa- 
ko. Kaip sykis reiktų antraip 
sakyti. Jeigu valdyba nėra 
kompetentiška, reikalu.ga ją 
pakeisti geresne, kad mūsų or- 

ganizacija nuo to nekentėtų. 
Bet čia man prisimena sena 

pasaka, kurioje štai kas apsa- 
koma: Rusiškas aficieras pa- 
davė sav tarnui-kareiviui pen- 
h'as kapeikas ir įsakė už ia^! 
nupirkti svarą cukraus, svarą 

arbatos, dėžutę popirosų ir 
puskvortę degtinės. Kuomet 
<areivis savo ponui pasakė, 
<ad už tas penkias kapeikas ne- 

galima visų minėtų daiktų nu- 

mirkti, tai už pasakymą jis gs- 

vo mušt. Čia panaši dovanėlė 
pasikartoja. Kuomet Dr. /V 
Zimontas nusiskundė, kad kuo- 
pos nepriduoda pinigu leidi 
mui knygų, tai štai nuo detroi- 
tieeių ateina gandas, kuris een- 

tro valdybos nekonipetentišku- 
mą paruošia. 

Referendumo reikalas gal 
turi savo geras puses, bet jis 
turės ir blogas, kurias ()«S kp. 
remia. Sakykime, eis kokios 
knygos leidinio klausimas ir 
apie tai spręs tas, kuris knygos 
svarbą, arba nesvarbą supran- 
ta ir lygiai spręs apie tą pačią 
knygą ir tas, kuris apie ją nie- 
ko nesupranta. O iš tokio spren 
dimo gali išeiti nenaudingos 
pasekmės. 

Gerbiamos kuopos, padary- 
kite taip, kaip pastaruoju laiku 
padarė garbės verti: 

Lietuviu l kėsų Pašalpinis 
Kliubas iš \Vorcester, Mass. 
su $25.00 
TMi). antra kuopa iš Union 
City Conn. su 60.d3 
121 iš Karine, Wis 8.00 
14 Ne\v Haven, Conn. gražiu 
pažadu pasiėmė leidimą L. Šer- 
no Kaštų. 

M. Stapulionis TMD. Sekr 

TRAUKINYJE. 
Ji — Tamista perdaug' sau 

pasivelijate. Tamista perdaug 
greitas. 

Jis — Atleiskite. Aš ant se- 

kančios stoties turiu išlipti. 

NESUPRATO. 
— Pavelykite paklausti, kut 

paskutinį kartą tamista nukir 
po? 

— Klebonijoj. 

TIKRAI ŽINO. 
Rozen1>ergui buvo inkalbėta 

kad labai smagu ant arklio jo 
dinėti. Nenorėdamas nuo dran 
g*ii pasilikti, užlipo ir jis ant 
arklio. Draugai nujojo, o žyde 
lis pasiliko, nežinodamas, kaip 
arklį pavaryti. Netekęs -kant 
rybės žydelis, pagaliaus, suri- 
ko: "Niu, pradėk!" 

NAUDA. 
— Tni tamista esi įsitikinęs,1! 

kad degtino nevisuomet 1 >1< »Į4*a 
ne.-!a, o kartais dar net gerą. 

— Taip tikrai. 
— Kur gi? 
— AŠ turiu karčiamą ir ji 

man daug naudus atnešė. 

NELAIMĖ. 
— Jonai! Sako, kad Jusu 

uošvę automobilius suvažinėjo. 
Kokia didelė nelaimė! 

Jis — Taij), ištikro didelė 
nelaimė. Tik persistatykite sau, 
stilužo visas automobilius. 
Brangiai pataisymas atsėjo. 

Męs duodam 16 ancijų Į svarą 
Persveria te savo roesą namie. 

SPECIAL 
Puiki Veršiena nuo kulšies 1 71 
Šmot nuo 9 iki 12, Šviežia... 

4737-39 S. Ashland Ave. 
Nuo musų perka Moteliai ir Valgyklos 

Spec. Pardavimas Petn. ir Sub. Geg. 16,17 
\i»s duodam New City PacKing Co, Fish ar Star ženklelius 

Puiki Jautiena kepimui 171/.A svaras tiktai po I I /JįO 
Native Club Steikas 0/1 Svaras parsiduoda po tH 
Good family shortening Qd /.A Svaras tiktai po fcU'/^U 
Puiki;.- Tirpyti Taukai Q 0 Į/~ a Svaras tiktai po iJt •/ 
Puikiai nutaisyta sutinimui vištiena <)£ Svaras tiktai po L J 
švieži jautienos Inkstai C1/.A Svaras tiktai po «7 2^ 
Sūdyti kakliakauliai 
6 svarai tiktai už 

Puikus Sūdyti šonkauliai 
n Svaras tiktai po '-*7^ 

SPECIAL 
Cukravoti Lašiniai šmotukais nuo fJOu 
8 iki 12 svary . lt2C 

Ueribest AllC|U5 TRADE MARK 

Salotoms ir Virimui. 
Stai yra aliejus, kuris atlieka dvigubą tiksią. 

Kaipo virimui riebumo jis priduoda labai 
apeingą skonį valgiui, o ypač tiems, ku- 
rie yra jame iškepti. Tai yra labai pa- 
rankus ir ekonomiškas riebumas skystame 
pavydale; geresnis negu bile kitas kokis 
riebumas. 

Kaipo Salotoms Aliejus tai yra nesulygina- 
mas. Ypač yar gerai pritaikomas daržovių 
salotoms ir turi labai didelę varbą pritai- 
symui visokių skanių valgių, šviežios arba 
blekinėse daržovės privalo visuomet būti 
taisomos su Veribest Salotų Aliejumi. 
Veribest Salotų Aliejus yra garsios Ovai 
Label rūšies, typiškas Armouro augštos 
rųšies produktas. 

Užsisakykite vieną blekinę 
šiądien nuo Savo pardavėjo 
ir patįs persitikrinkite. 

AR M O U R^0» COMPANY 
CHICAGO UjižjjSSI 



MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BOND3US 

Jeigu esi priverstas parduoti savo t 
berty Bonus;} ateik arba rašyk p. 8 nuc 
Męa taipgi atperkamo nei.'m,jkoiua Li- 
berty Bondsua. Mf;; perkame boudsua 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
M»)s siunčiamo pinigu# j Europą.. 
E. BUTZKE, 1049 MiKvaukce Avc., Chl- 
rago, III. Ofi as atd raa kasdien nuo 0 
fyto iki 8:30 vak. Ncd. ruo it) iki 12. 

VALENTIME DRESSMAKING 
CGLLKuS 

Mokina aiuvliao, Rlrplrao, (leslgalcg 
(lianomis lr vakarais del biznio lf 

n; Paliudijimai Ičducda^ l lr vl* 
lot paritinamos ''yical. AtsiiaukyklU 
ari-i nuyklte, o męs pasistengsimo 
.-,u teikti J urna patarimu. 

SARA PATEK, Principą.' 
3205 S. Hi'larpd ?.L. 1S00 Wella Bt 

2407 W. Madison St. 

i AMERIKOS LIETUVIU 

MOK Y KLA| Mokinimą: angliškos lr lietuiiškos kalbų, aritmetikos, knygvedystia, stenografijos, ty- 
pewritin«, {.irklybos teisių, Suv. Valst istori- 
ios, abelnos istorijos, geografijos, politikinča 
ekonomijos, pilietystės. dailiarašystfc9. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- ! 
landos po pietų. Vakarais nuo 7:30 iki 9:i0. 

3106 S. Halsted st., Chicago1 

darvs Tave Savi i fifp t- PO LUJIs ^1.4111 
$'.00 .mokėjęj iv mokėdamas po $1.00 į savaitę įgysi labai pigiai ir la- 

bai g/džioj vieioj lotą. Tik 20 miEiutų iki gatvckario, netoli nuo Crane Co., 
riiiUuviu, p/ie Ąrcfaor ir Kedzie Ave. 

ftiei Jokių Taksų Meroikia iRSoket" 
VISAI NEJO.au NUOŠIMČIU PER VISĄ LAIKĄ IKI SAUSIO 1- 

MO, 1921. 
Telei'onuokite mums ir męs atvažiuosime i jusų namus su automobiliu 

ir mivcžšime apro iyV; prapertę. Padalysime tai, kaip jums parankiau, pa- 
}r:T a dieną, arba nedeldienyje. Pasirūpinkite kaip galima anksčiau, nes 

jau tik keli lotai tebeliko. 

RU N 
BROS 

3804 s, rkuzh 

CHiCAGO, ILLINOIS 

TELEFONAS McKlNLEY 51L3. 

šitų kupono, iškirpkite ir prisiųskite 
mums. o męs suteiksime jums pilnas šl- 
ne.i apie šiuos lotu;v 

KUPONAS 

Rubin Bros-, 
3804 S. Kedzie Ave. 

Gerbiamieji:— 
Be jokios obligacijos iš mano pusSs, 

raulonfisito prisiųsti man pilnas informa 
cijas kasi Ink jusų lotų. 

Vardas 

Adresai 

Dek savo pinigus, savo atliekamą skatiką 
į geriausią, banką, svieto, j savo namus. 

!' .\ R K l i. O f M E S ( li D I \ ! Z f J A yra geriausia vieta apsigyventi ir 
įsitaisyt sau namus greitu kuku ir su visai maču kapitalu. Čia visi padaro ir pa- 
daro pmi.-.-us, nes vieta labai para. i, ir prakertės nesvietiškai auga. 

PRADĖKITE ŠIĄDIEN, RYTOJ GALI BUTI JAU VĖLU! 
ŠITA sulxiiv'xija dar nesenai atsidarė, o žpionių prisigrūdę, ir visi džiaugiasi, 
oras čy tris. Cia gy h•_i yra sveik1, ir labą* pelninga. Čia apsigyven jus dvigu- 
bai laimėsite1 jusii sveikata pasigers ir jys praturtėsi te. 
si j viet j apsigyventi labai lengya: jus galite pradėti mokėdami KAD IR $10.00 
j mėnesi. 

Aplinkui yra visokiu dirbtuvių, kaip kad YYestern Electric Co. ir kitos. Per šitaą 
prapvrtes eina Douglas Pa r k ekvatorius, ir yra trįs stotį s; visu galima greitai m 
5 centus nuvažiurti. Apart to 22nd St. karas, 48th A ve. (Cicero A ve.) ir 52nd 
Ave. (LaratnĮe A/c.) karai eina pe** prapertes. Čia gali apsigyventi tiktai atsa- 
kanti žmones, namai budavojama tiktai tpki, kurie pu >šia apielinkę, ir savininkai 
ne-a pelną. Dėlto šios prapertes labai auga. 
Norinti njatni šitas prapertes, nletyžįanje pasimatyti su .manim. Automobilius jus 
IHjyež ir viską parodysiu ir p^iškįnSiu ant vietos, nes reikia pamatyti šitas pra- 
11 rte-; ir tik tada galima suprasti jų vertę. 

Ka?dicną nu > 10 vai. iki 1 vai. popietu. 
TELEFONUOK ARBA RAŠYK 

| PĄ7 ;■ ii .» Xatic:ial Bank Building. 
j Telefonas Randolph 7400 

Xcdt ;'ii! I ant pra; rčni nuo 10 vai. ryto 
iki 7 valandai vakare. 

19th ir 50th Avc^ Telefonas Cicero 225 

Kmomm 
Sit'į kuroiią išpildęs prisiii; k nuims. 

\ ardas 

Adresas 

ED T W A 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlfaktorius. Dengiame vi- 
sokius popierinius stogus ir taisome 
sentfk Dedame ratu paipns, dirbamu 
blokinius Kaminus; dedame blokines 
vbas — vienu žodžiu išdirbame viso- 
mis stogus ir visokius blokinius dar- 
aus. Darbus ūžimam visose dalyse Clii 
agos. Darbi} atliekam atsakančiai ir 

luodam gvnranliją. Kam toki žmonės 
reikalingi, kreipkitės pas: 

LITHUANIAN » RED 
ROOFING CO.p 

2106 W. 24th St. Tel. Canal 4302 

PAIEŠKOJIMAI. 
A*,Agnieška Kailiuke, pajieškau 

savo dėdžiŲ, Stanislovo ir Vikto ltal 
liu. Paeina lš Kauno gub. Vilkmorgės 
pav. Pagirių parap., -*5gunų r,odos. 
Girdėjau, kad jiė gyvena Chicagoje. 
Malonėkite atsišaukti, arba kas apio 
juos žino, meldžiu pranošti, nes turiu 
labai svarbių reikalų. 

Agnieška Valickienč, 
S129 Vinceness Ave., Chicago, 111. 

pm* — V ■ ■■ 1 

Mergina paj Ieško kambario ant 
Nort.li sidos, arbJ Brigbton Parko 
apieJinkėje. Norėčiau apsigyventi to- 
se kolionijose. Kas turite kainbarj 
prie mažos žeitnynes, meldžia atsi- 
liepti, 

Miss G. S.. 
401-3 S. Maple\vood Ave., Chicago. 

Pa^ieSiau oavo uukters Petronėlės 
Kasparavičiūtės ir Juozo Dukavičiaus'. 
Abudu randasi Chicagoje. Aš pame- 
čiau j^ adresus. Mclužiu atsisaukt 
po šiuom adresu: 

Antcn IMelnikaitis, 
R. F. D. it. 3, Bos 52, Dearborn, Mieli 

REIKALAVIMAI 

Reikalingas kriaufiius, prie koštu- 
meriiko darbo; butų gerai, kad tu- 
rėtų fiiokj-iokj patyrimą., atsišaukite 

Frank Degymas, 
832 W. 33rd St„ Chicago, 111 

Reikalinga moteris prižiurSjimui 2 
ir pusės metų kūdikio, kambarys ir 
valgis, o taip gi prlmul'ėsių am pra- 
gyvenimo. Malonėkite atsišaukti, 
arba kurie jaučiatupkur galima gauti 
takią moterį, praneškite greitai. 

Krakąuskas, 
3051 So. Popiar Ave. 

Reikalinga Lietuviška mergina dėl 
Caspadinystės ant 160 akrų fanuos 
Mergina turi but atsakanti prie viso 
kių darbų. Geras mokesnis, ir pra- 
gyvenimas. Taipgi, katra mergina 
norėtų eit dirbt gtivt formos, kaip ė:o 
r ai yra paminėta. Nuoširdžiai nei 
džiu panelių greii atsišaukti šiuo ad- 
resu: 

Mr. P. Blinatrupis, 
P. O. Box 215, Kenorha, Wis. 

REIKALINGA dviejų Kriaučių, pa gelbėti ant ž i ponų ir kelinių. Kostu mieriškas darbas visados, ir vasarą, pastovi vieta, trumpos valandos. Mo kestis nuo 018. iki $30. aut nedėlios Atsišaukite greitai. Wm. B. Prank. 624 Realty Eldg-, Spokanc, Vv'ash. 

M » .*-4, 4. 

PADIDINK ALGĄ. Pcikalinga keletas Vyrų. kurie yri apsipažins su žmonėn.ia ir turi paija tan-.Ų, viii o ji i 5 s padvigubinti savo alg} nepertraukus navo dabartinio užsičml 
mo. Darbas lengvan, pelningas ir ai| visados. Klauskite platesnių paaiškini 
my pas: 

LIBERTY IAND AND 
INVESTMENT CO. 3301 3. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL 

ANT RANDOS. 
PIRMAS Lietu7iSkae Hotelia Cliica gojo prie 1606 S. Halsted St. šis Ho t.elia nera b ringus dei darbininku "iiuonių. taipgi parsamdom Bingeliams ir ženočiams ir priimam pakeleivius. Ruimai parsamjlomi nuo dienos, s;j vtV.t68, arba, mėnesio. Kainos priei- namos, taipgi su valgiu. Naminė val- gykloj?. 

Saviiilnkas Or.rri Petrulio. 

Jau keli tik beliko 4-riu rumu tra- tai prie 3557-3559 So. Wallace St., Viskas naujai ir švariai ištaisyta. Randa $10, $12, $15, j mėnesj. Jau galima gyventi. Atsišauk'/© bile die- 
na, taipgi per vi-a diena nedėlioj. 

ANT RANDOS — vvEST SIDF.J t, 5, 6, ir 7 kambarių Hiatai, pečium' apšildomi; moderniški. Kreipkitės i ofisg.: Racino /-ve. ir 13 th St., arba telefonuokite: west 95 arba Harrison 366. 

ant pardavimo. 
PARSIDUODA PIANAS. Būtinai turiu parduoti šį mėnesyj 3TEGER C ABI N ET GRAND pianą ir suokoj, pia.ua;; goriausiame padėji .ne; labai prieinama kaina. 

GRACE A. TOLTjIK, 
312!) S. HaJsted St. 

K/>C NORiTE TURĖTI G E R/į 
GYVENIMĄ t?i nusipirkite sau studiją (p:kčer 'ę) hu vėliausios mados j tais;, mais, 5cr^j lietuviškoj kolienijoj netoli Chi 

3agos. Toj kulionijoj yra virš 25,0-0 
gyventojų,, o C-šiu myl'.iy apielįnkėj panašaus biznio nėra. Labai geras 
ras. Priežastis pardavimo — r>^»mas 
kitą, b i,", r. į, 110a savininko pačiois 1- 

ainSs yra pr.il. ę biznyje, tai einama iiems pagelbėti. 
Atsišaukite tuoi^H'-i. rios: I 

K. JAMONTAS. 
1739 S. Halsted St., Chicago. 111. 

T A U P Y K P IN I G U S. 
| Nemokėk randus, bet imk randas iš, 

kit\j ir Uiti Tamistai išmokės namg.. 
Sekantieji namai parsiduoda labai pi- 
giai su mažu jinokėjimu ir visi neša 
geras randas Atvažiuokite ir pamaty- 
kite, nes ant visų bus geras pelnas 
kiekvienam kuris tik pasiskubins nu- 
pirkti. • 

PARSIDUODA vienai familijai' ge- 
ram padėjime nam lis, su gerais (tai-! 
syma.is ir gatvės ištaisytos ir užmo-j kėtos, šviesus iš abiejų pusių. Par- 
siduoda už $1400. 

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų me-, dinis namaspo -1-4 kambarius su visais 
įtaisymais ir ant geros gatvės tarpe 
lietuvių. Raudos neša $20.00. Parsi- 
duos už $1-800. I 

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų me-i 
! dinis namas, geroj vietoj už $2400. 
į PARSIDUODA 4 pagyvenimų mūri- 
nis namas. Randos neša f 10 J mėnesi, 
parsiduos už $3800. 

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų visai 
naujas murins namas su pirmos klia- 
sos jtaisymais, bus parduotas tūkstan- 
čiu pigiau negu kaštavo pabudav0tl, 
taipgi su dideliu lotu. 

PARSIDUODA kampinis mūrinis na 
mas beveik naujas su štoru ir pen- 
kioms šeimynoms pragyvenimas, Ran- 
dos neša $1200 j metus. Prekė tiktai 
$11,500. 

Apart viršminėtų dar yra kelet.s, 
kurio turi buti parduoti trumpame lai- 
ke. 

Meldiiame tuoajus atvažiuoti ir pa- 
matyti, nes galėsite išsirinkti pagal s 
vo nora, nes per musų bendrovės of 1 
pų kas ųvaltė nuperka žmonės dau- 
giau kaip dešimts namų. 

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

Chicago, Iii. 

ŪKININKŲ 
PRANEŠIMAS. 

Jieškantiems pirkti farmų, pirkite 
per Lietuvig UkininkŲ Draugiją, Scott- 

■ ille, Mieli., kuri yra susiorganizavus 
vhn iš Lietuvių Ūkininku su tkslu: 
1) Apgyvendinti šj puikų kraštų vien 
lietuviais ūkininkais; 2) palaikyti tar- 
pe niusų lietuvių ūkininkų ir jaunuo- 
mensė lietuvystę, platinti apšvietų ir 
mokslą geresnio budo ūkininkavimo, 
3) Korp atyviSku budu supirkinėti u« 
kėms reikalingus daiktus ir parduoti 
ūkio produktus iš ko ūkininkas apturi 
didelį pelną. 4) Draugija duoda piui- 
giškų pageli-). pask0los formoje dėl 
oagerinimo ukir.inkystės atsitikus ne- 
laimei, neužderėjus javams, neišgainlt 
i laikij skolų išmokėti, 5) Susirgus 
ukininlcui, duoda pinigškų ir darbu pa 
geibų., C) Numirus palaidoja. 

Kurie norite turėti gsras ukes ir 
j biznius tarpe savų brolių ukininkj, 
(atvažiuokite j Didžiausią Lietuvių uki- 
ninkjy kolicniją Amerikoje, kursoj esa 
me virš 40ft lietuvių ūkininkų. Tik šj 
pavasarį iki 1 dic-nos gegužio (May), 
nupirko musių koliouijC)j 37 farmas 
lietuviai. Visas tas puikus kraštas 
virsta tikra Lietuva. Turime net i 
draugijas; 3 yra laisvos, tautiškos. 1 
yra katalikiška; turime u»i parapi- 
jas, kapines ir kunigų. Anglai far- 
meriai, nvitydami tokį dideli skaitlių Jietuvių apsigyvenant ant ūkių ėmo 
nerimauti ir mufuotis laukan, paves- 
dami savo puikiai {taisytas ukes su 
gerais budiiilcals, su sc 'ais ir apsė- 
tais javais, su gyvuliais ir mašinomis. 
Tik pareikita ir gyvenkit, kad ir vi- 
duryj vasaros. Gausite gatavas ap- 
dirbtas ukes. Musų Lieuvių Ūkinin- 
kų Draugija turi ponausi iš anglų 
fnrmorių d ..šimts ukiu ant pardavimo 
lietuviams. Vienos yra mažos ūkės, 
klt s yra didelės. Parduodame labai 
vigiai ir aut lengvų išmokėjimų. 

Turimo 3 št0ru?, grosernę 1. Pe- 
uarnę ir liotelj 1. Buėernę 1 ir sūrių 
fabriką, "lurie norite turėti gorą biz- 
nj tarpe lietuvių ūkininkų, arba ukę. 
atvažiuokite j Scottville, Mieli., ku> 
yra pats centras didžiausios lietuvių 
kolionljoa. 

šioj apielinkšje yra labai puikus, ly- 
gųs laukai su derlingiausia žemo dėl 
visokių javų, daržovių, sodų -r piovų. 
Keliai žvyravoti. Kraštas puikiomis 
larmomis apgyventas su daug gražių 
upių ir žuvingų ežerų ant kurių kran- 
tų lietuviai turi ukes ir linksmai gy- 
vena. In St,Jtt ville, Mieli, grli atva- 
žiuoti per Grand Rapids, Mieli. Trei- 
nais' per antrų musų kc>lionijos miestų 
Ludington iš Chicagos ir M'lvvaukoe 
gali atvažiuoti pas mus laivais. Kuo- 
'vot atvažiuosite j Scottville. ateikite 
j Lietuvių l kininkų Draugijos ofisų 
Rabinson Building'o palei pačtų Main 
St. Gau ite veltui nakvynę pas drau- 
gijos rųnarius ir pirmi, kas opvažinės 
su automobiliu po musų kolionijas, 
p:;rodysime rkes, iš kurių galėkite pa- 
sirinkti pa gal savo norų. Visuomet 
pirm atvažiavimo praneškite laišku, 
kir met išvažiuojate. Norintieji pla- 
i:-:snių žinių įdėkit o krasos ženkleli 
už 3c. Adresuokite; 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
P.abin3on Bldg., Scottville, Mich 

(Apgarsinimas) 

Meti'nis namas, i ruimų, lotas 50> 
12" 91 c.. •). Casii $600, n kitus aut iš- 
mokė'nio. 

Fuiku- modiuio namas, 6 vulmų. 2 
augštr. 1.ot?.s 50x125. V3,900. $500 
ca«h. o k'tus nrsi išmokėjir'o. 

Puikus mūrinis namas, z fietų, 6 ir 
5 ruimual, 2 asabni furnišiai. $6,600. 
?! .500 caeh, o kitus ant išmokėjimo. 

Mūrinis namas. 2 f'etų, 6 ir 5 ruimai 
štvn u rildomas. $6.S50. $100 cash, o 
li• iis ant išmokėjimo. 

Turime daug namų ir lotų ant par- 
davmo pigiai gražioje Chicago La\vn 
vieloje ant South \Vest saklės. 

Masulis & O'Rcilly 
63 and Kedzie Ave., 

N. W. Kampas. 
I ^ 

PARSIDUODA 2 narnai ant vieno lo-| 
to. verto $5.700, parduodu už $4,500. 
PrležastlB pardavimo — įnirtis brolio, 
kuris pai ko ūideiifl fa.'mij. au daug 
gyvulių. Tnrju parduot. ii y savaitę. 

John Mlkshys, 
3826 S. Einerald Ave., 
1 lubos iš priešakio. 

Ii, 

ČIA JUSŲ PROGA. 
80 n kerių arba daugiau lSdlrbtoa 
Jucdoa žem&s Viduriniam Wlsoon- 
sine. Męs paatatyaime Jurno Nauji 
Namą, Naują Barnę Ir dulin! ui 
tuoa pačiua pinigus taip kaip paro- 
dyta ant paveikslo. Duosimo ant 
kiekvieno 10 akerių Vieną Gol lateii. 
KARVE arba daugiai. 10 moty ant 
išmokėjimo. ČMa viskas ant vietos: 
geri keliai, arti miesto, krlmiernės, 
Ulefonai, mokyklos, turgai. 

Atsišaukite: STANISLOVAS 
ŠOKALSKIS 29 8. LA SALLE ST. 
3 floras, room 33(5, arba vakarais ir 
nedūliomls, 3343 Lowe Av. Chicago. 

GERI NAMAI — 

DOVANAI. 
PA KOLINK SAVO °INIGU8 SAVO 

NAMUI — JIS I5MOKES. 
žmones, kurie jdea plnigua } na- 

mus, jglja turt$ ir atgauna pinigus 
atgal, trumpamo laike. Pinigai grįžta 
o namai ptlieka dovanai. Tokių na- 
rnų, kurie apsimoka bėgyje kelių me- 
lų aš turiu dnag. Oia yra keli iš jų: 

3 gyvonmal, 5-5-4 kambariai. Randa 
$32.00; kulnta, $2800. 

2 pagyvenmai, 6-6 kambariai. Ran- 
da $33.00; kaina $3,200, 

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

3 pagyvenimai, 6-6-G 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. £ pagyvenimai Ir 2 štorai. 
Randa $170.00; kaina $12,000. 

Visi tie namai yra geri, turi mau- 
dynes, lr yra geroje vietoje. 

15 priežasties brangumo mateįijolų, 
visa nauji ncmai yra dabar brangus. 
Dabar statomi namai atneša nedideli 
nuošimt}. Namai genesni, bet visai 
f.eroje tvarkoj,?, kurie yra lygiai tvir- 
ti, kaip ir nauji, goriau apsimoka pirk- 
ti. Aš turiu šimtus pardavimui. t0dėl 
galiu suteikti perkantiems geriausius 
nams už pigiausias kalnas. 

J. J. HERTMANOWICZ, Į 3133 Emerald Avenue, 
Chicago, 111. 

I PARSIDUODA PIGIAI 120 

AKRŲ FAEMA IŠD1R3 
TA. 

70 akrų po plugu ir užsėta 25 ak- 
rai avižomis, 6 akrai bulvėmis užso* 
dinta, 30 akrų dobilų pirmu motu, ku- 
rio dabar paikiai išrodo bus daug pa- 
baro, 10. akrų motiejukų su dobilais 
antru metu ir apie 50 akrų miško ir 
ganeva, ror kur teku puikus srjLaunas 
upelis, pijpas visokių žuvų. žemį! yra 
labai deilinga, molis su juodžemiu ir 
visa lygi prie puikaus kountG auto- 
mobilių kelio; S mylios nuo lietuviško miestelio Woodboro. \Vls., kur yra 
?eižkello stotis ir visokių lietuviškų 
storų, mokykla tik pusė mylios. Ppfa 
gerų arklių, verti $500 su visokiais 
pakinkiais, 2 vežimai, 1 bogė, 1 rogės 
(eiajos). Vsokies tarmiškos mašine- 
rijos ir įrankiai kaip: 2 plūgai, 2 akė- 
čios, 2 drapakai, 1 volas, 2 kultivato- 
riai, 1 griebiama mašina, 1 šieno pjau- 
nam.* mašina, 1 avižų ir rugių pjau- 
nama mašina, kuri suriša javus i pė- 
dus. 

5 budinkal Eokanti: 1 stuba 3 ruimų 
nauja, 1 barnė 30x65 pėdų, pabudavota 
iš ręstų, vienam gale gyvuliams tvar- 
tai, pataislntl šilti, o k'tas visas galasi 
dėl šien0 ir javų sudėjimo, 1 klėtis, 
dėl grudų supylimo. i pašiūrė dėl vi- 
sokių mašinų padėjimo ir vištoms stu- 
bukė, kurioj dabar yra apie 35 vištos,: 
5 karvės melžiamos, 3 telyčios trei-; 
gės ir 3 veršiukai vienų m?tų. Par-; a; duoda agulniai viskas greitu laiku, 
tik už $6000, iš priežasties ligos ir se-Į natvės dabartinio savininko, atsišauki- 
te g-eital pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted Str«, 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA 40 AKRŲ 
FARMA IŠDIRBTA TIK 

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

avižoms, 5 ekrai bulvėms užsodinta iv 
5 akrai d0bilads, 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 
vra kibai derlinga molis su juodžemiu ir puikiausia šitoj apielinkėj. i 

4 budinkai sekanti: 1 stuba S ruimų medinė ir skiepas dėl bulvių, didelė 
barnė medinė dėl šieno ir javų; 1 me- 
dinei tvartai pabudavoti iš rąstų, šilti 
dlo gyvulių; 1 vištoms stuba nemaža. 

Pora puikių arklių vertės $t>00, su 
Visais pakinkiais vežimais ir viso- 
kiais fanniškais jrankiais. 

Parsiduoda :gulmai viskas greitu 
laiku tik $2.850 iš priežasties se- 
natvgs našiio dabartinio savininku atsišaukite greitai pas; 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted Str., 
Chicago, III. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Mę.i gulimo parduoti jums bunga- 
low (iianielj) dviejų flatų MAROUET- 
Tjj "« '„NOK. Neto i autrojo didžiau- 
sio parko '"hlcagoje su visai mazu 

jmokejlmu ir ant labai prieinamu iš- 
mokėjmo e;įlyi;ų jųs galite Įgyti sau 

namą. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
2402 W. 63rd St., 

Tol. I'rospect 923. 

PARSIDUODA 
NEDELIOJE. 

15 melžiamųjų karvių ir telyčių, ge- 
rlausloa ručle*. Pirkliams pristaty- 
simu galvijus. 

0801 S. Oakley Ave., 
2 bloka4 i rytu» auo We#t|e;,n* A ve. 
Telefonas: Proapect S6*5. 

PARSIDUODA TIKRAI GERAS MU« 
RO NAMAS ant dviejų pagyvenimų 
po 5 ir 6 kambarius lettuvių apiellnkė 
je ant Bridgeporto; prekę greitam 
pardavimui $3000, vien$ trečdal} rei- 
kia Jjiokėtl, likusius ant lengvų iš- 
mokėjimų. Atsišaukite paa A. GRI- 
GAS L CO. 

3114 S Halsted St., Chicftfl III. 

Parsiduoda PIGIAI pulkui aut vie> 
no pagyveniao uuro namelis tu ga- 
su, elektra Ir fcitaU narankumais, 
randasi lietuviu apielinkėje, ant 
Bridgeporto; prok? greitam pardavi- 
mui tik $1800.00, reikia jmokėtl $300.- 
00, likusius ant išmokėjimo po $16. 
00 i mėnesį. Atsišaukite pae A. GRI- 
GAS & CO. 

3114 S. Halsted St., Chicago, Iii. 

NEMOKĖKITE KITIEMS RANDŲ. 
Supraskite, kad su mažu imokėjl 

mu jŲB galite nusipirkti sau tinkamą 
namų ir iš vendų išsimokėti namą. 
Męs turime pardavimui dideli pasirin 
kimų visokių namų ir po visas lie- 
tuvių apiolinkes. Norėdam.l pirkti 
sau tinkamą, namą. ar tai išmainyti, 
atsilankykite i muių ofisą, bile kuo- 
met ir at <*llankę persitikrinsite, kad 
męs turime dideli pasirinkimą viso- 
kių namų po visas apielinkes, ku? 
tik kas geistų. Reikale kreipkitės 
pas mus sekančių antrašu: A. GR" 
GAS & CO. 

3114 S. Halsted St., C: Icago, Iii. 

EXTRA 
BARGENAS 

2-jų lubų augščio mūrinis 
namas, 5 pagyvenimai po 4 

kambarius, raudos neša $600. į metus. Prekė tiktai $4,800. 
Namas randasi ant So. Erne- 
rald Ave. ir 30-tos gatvės. 

2-ių lubų augščio mūrinis 
namas 2 pagyvenimų po 6 kam 
barius su elektra, baltoms mau 
dynėmis i r sinkomis, viskas 
įtaisyta po naujos mados, ran- 
dasi ant So. Union Avenue. 
Didžiausis bargenas ant Bru'ge 
porto. Prekė tiktai $4,800. 

?-iu lubų augščio mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai po 4 
kambarius, gazas, toiletai ir ki- 
ti geri įtaisymai, namas ran- 
dasi prie 334h So. Union A v. 
Prekės tiktai $2,900.00. 

2-jų augštų mūrinis namas, 
akmenų frontas, pastatytas 
ant 2 lotų. 6 pagyvenimai, 
6 kambarius, elektra, garu sil- 
odmas, aržuolu papuoštas, na- 

mas randasi pusė bloko nu-- 
Garfield P>lvd. prie Halsted 
gatvės. Randos neša $3.000. 
per metus. Prekė tiktai $14,- 
000.00. 

| Namas vertas $10,000, par- 
Įsiduoda už $7,500.00. Dėl ne- 
i kuriu priežasčių savininkas 
lyra priverstas parduoti šitą 
į 3-jų augstų mūrinį namą su 

i murinę garage dėl 4 automo- 

bilių, su elektra, maudynėmis 
ir visais kitais gerais įtaisy- 
mais, nepraleiskite, tos geros 
progos. 

i 3-jų augštų mūrinis namas, 
5 pagyvenimai p c 4 kambarius 

j ir vienas storas, namas yra 
kampifiis, labai gražioj vietoj, 
raudos nesa $80.00 Į mėnesi, 
l'rekė tiktai $6,700.00. Ateik 
ir pamatyk kuogreieiausiai, nes 

tas namas bus greitai parduo- 
tas. 

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 S. Halsted St. Chicago. 



VIETINES ŽINIOS. 
LAUKIAMA SVEČIŲ. 
Lietuviu Seiman, kuris atsi- 

bri Chicagoje, kaip gavome 
patirti, atvyksią šie inteligen- 
tai. 

Advokatas Lopatto, kuris šio 
mis dienomis parvyksta i^ Pa- 

ryžiaus. 
Y. Jankauskas, Tautinės Ta 

ryhos vice-pirmininkas. 
J. O. Sirvydas, Tautinės Ta- 

ryboj sekretorius. 
P. Purvis, "Yicnybr-s Lie- 

tuvninkų" redaktorius. 
Iki šiol Xevv Yorko-P>rook- 

lyno d ra ug'jos turi išrinkę apiel 
12 į/ymių veikėjų. Het tai tik 

pradžia. Tikimasi dau£ iš- 
rinkti. 

SOUTH CHICAGO. 

Prakalbos apie Seimą. 
Gegužio 15 d. South Chica- 

gos draugystės p. B. Kučinsko 
svctaine'e surengė prakalba^ 
apie\\merikos Lietuvių Seinų. 
Kalbėjo p. M. Tamulevičius ir 

M. K. Silis. Jiedu aiškino Sei- 
mo reikalingumą šiame mo- 

mente, kuomet eina kova už 

Lietuvos neprigulmybė Taikos 
konferencijoje. 

Menamomis prakalbomis 
publika buvo užganėdinta Ir 
entuziastiškai pritarė Seimo 
šaukimui. 

Reikia pažymėti, kad Sout'i 
cliicapiečiai sparčiai perka ti 
kietus Seiminin koncertam Kai 
menamu konceriu, taip ir Lais- 
vės Varpu interasuojasi visa 
ta kolionija. Reporteris. .. 

PMNESISAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės 

MĘS UŽDAROME 
NEDELIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St. 

KAS RADOTE? 
Gegužio 12 d. pamečiau pi- 

nigus art Morgan St. tarpe 33 
St. ir 34 PI. Kas radote, tai 

meldžiu atnešti j ''Lietuvos" 
redakciją, už ką bus geras at- 

lyginimas. 
/. r. 

SUAREŠTUOTA DVI 
MERGAITĖS PLĖŠIKĖS. 

Policija suareštavo dvi mer- 

'. aiti 14 ir 15 metu, — sese- 

rsi Rose ir Alice Kirch. Jos 
kaltinamos dalyvavime ar bent 
žymioje pagelboje Įvairiuose 
plėšimuose ir sproginime sau- 

giujų šėpų. 
Policija pasiremdama mer- 

gaičių parodymais jau su ra d') 
įvairiu brangenybių vertės apie 
S25,000, kurios buvo užstaty- 
tos keliose vietose. Taipgi ačiū' 
jų pasakojimams surasta pa- 
vogtų laisvės, paskolos bondsų 
ir kitų vertingų popierių u i 

S50.000, ir dar tikimasi suras- 

ti už $75,000 paskolom bondsų. 
Mergaitės papasakojo, kad 

rengiantis apiplėšti kokią įstai- 
gą, jos stengdavosi gauti toj 
istagoje kokį nors darbą, kad 
sužinojus dalykų stovį nužiū- 
rėtoje įstaigoje ir paskui prasi- 
ūdavęs darbas, kuri atlikdavo, 
Simona, vyrai. 

CICERO, ILL. 
Dr-tė Lietuvos Kareivių 

laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioje, gegužio 18 d. S. 
Zvibo svet. prie 1347 S. 50 
ave. Šiame susirinkime na- 

riai turi sugrąžint, likusęs 
serijas. John Šoris, Rast. 

ROSELAND, ILL. 
Prakalbos. 

Panedėlyje, gegužio 19 d. 
Strumil Broliu svetainėje, prie 
Indiana Ave. ir 107-tos gat- 
vės bus prakalbos Am. Lietu- 
viu Seimo reikaluose. Pra- 
džia 8 vai. vakaro. 

Komitetas \ 

DAKTARAI yra jau ae- 

nai datyrę, kad gera mu- 

zika priduoda žmogui 
sveikatą ir todėl pataria 
kiekvienam norinčiam ivu^ 
ti sveiku klau3yli geros^ 
muzikos. 

Geriausiai yra girdėti visokių, mellodljų, dainų, ir Šokių ant 

grafonolos C2, kuri Išduoda aixkų užžavėjantj balsą. Grafonola 
02. toki kaip ant paveikslėlio, kainuoja tiktai $55.00. Pridedam 6 

_ 
dubeliavus rekordu3 ir 500 adatų. 

Kitų gramofonų kainos yra nųo $10.00 Iki $350.00. 
Užlaikomo didžiausią gramofonų ir rekordų krautuvę Chicagoje, 

todėl ATEIKITE arba RAŠYKITE. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogus pasiunčiame veltui. 
P.iimam LIBERTY BOND'SUS už pilną prekę, 

NAUJI LIETUVIŠKI GRAŽIAUSI REKORDAI. 
E 4180 Medžiotojau, 2 d'tlis, Dialogas, atliko Pleniuuas ir 

Lusnakojis. 
E 4099 Referatas ;ipie nosis ir Jaunystės atsiminimus, Monologai 
E 4098 Gerkito šaityšiai ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkaus 

choras.. 
E 4181 Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka. Vilniaus Or'/estra. 

Pilviškių Valsas, Kauno kapelija. 
E 3796 Eisiu Mamai pasakyti ir Bernužėli Nesvoliok 

M. Petrauskas. 
E 3797 Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir šią Nedėlellą 

M. Petrauskas. 
E 3798 Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia 

Indainavo Ant. Kvederas. 
E 3799 Tamsioji Naktis. Valcas ir Vilniaus Polka. 
E 3840 Aut Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę per Naktelę 

Miego Nemiegojau, {dainavo M. Petrauskas. 
E 3841 Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, }dan. M. Petrauskas. 
E 2842 Sveika Marija ir Ave Marija, įdainavo Karužute. 
E 3905 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle, Jdairavo 

Šimkaus choras. 
E 3906 Bijūnėli Gražus, Bijūnėli žalias, Važiavau Dieną, idainavo 

Šimkaus choras. 
E 3348 Suktinis ir Valia Valuže, jdainavo M. Petrauskas. 
E 3349 Prirodino Seni £monės Man Jaung. Mergelę ir Kur Tas 

šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas. 
3625 Miškas Užia Ir Sudiev Lietuva, {dainavo Karužuto. 

E 3826 Ant š^iupės Kranto, Polka ir Lelijos žiedas, \alcas. 
E 3G23 ilgu, ilgu Man ant Svieto, Įdainavo M. Petrauskas ir Mano 

Skarbas, Valcas. 
E 3024 šienpiute, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka, 
E 3940 Naujas Rusijos Himnas, Choras. 
E 3998 Kadril us ant abiejų pusių, Rusų Benas. 
E 1700 Gallopas ant armonikos. 
E 4165 Rusijos Liuosybės Marša?, ir kitos meliodijos, Orkestrą. 
A 1733 La Marselete ir Dože Ca-ia C'hraui. Militarė Orkestrą. 
A 2G95 Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas. 
E 2336 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
E 2357 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
E 2358 Darbininkų Mrfrseletė ir Sukeikime Kov\ą. 
E 3191 Ar.t Marių Krantelio ir Saulutė tekėjo. 
E 2223 Pamylėjau vakar ir Drauge. 
E 1247 O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų Sotts. 
E 2225 Einu per dvarolj ir Gaila Tėvynės. 
E 2226 Per Giria Girelę ir Linksminkimės, Polka. 

PASARGA: { kilus miestus mažiau nesiųsime kaip 6 rekordus 
Už pr'siuntima tavorų męs užmokant. 

JUOZAPAS F. BUDR1K, 
3343 So. Halsteci St., Chicago, 111. 

SURPRIZAS! SURPRIZAS! 

Šalaputris vėl scenoje, suOriginališka ŠaJaputriene 

Su užbaigimu sezono 

S. L. A. 203 MOTERŲ KUOPA 

Suhatoje, Gegužio 17fą, 1919 
M. MELDAŽSO SVET, 2242 W. 23rd' Place 

Bus ftPAI inilYnifU s0'° 'r ('a'nUo9- Vionu žodžiu 
Lošta NA? Arli 1HIN br.s interesingas pi'oKninuis. 
Komcdiji wri 1 

py TAM ŠOKIAI IKI VĖLUMUI. 
Pradžia 8:15 vai. vakare. 

AKIS EGZAMINUO- 
JU DYKAI. 

Or. Etimund 
GHtiiELINSKI 

1174 Milvvaukea Av{. 
netoli nuo Division 
Aptie. W. Wio"5iorka 

Pastaba dėl nešiojau 
čių akinius. 

Peragzaminuok savo 
akis antru kartu, su 

naujausnu 3lektro; 
aparatu. Persitikrini; 
ar stiklas, kurio a- 
kiniai padaryti tiu- 
ka tavo regėjimu!. 

— u 
TAISOME SENUS 

AKINIUS. 

Valandos: Kasdiena 
nuo 9 iš ryto iki 0 

vakaro. Nedėlioj iiso 

9 ryto iki 12 aienij. 

Paikios PIKNIKAS. 
DR-TĖS LIETUVIŠKOS TAUT. LIUOSYBĖS. 

Nedelioje, Gegožio-PSay 18, 1919 
Leafv Grove, Willow Springs 

Daržas bus atdaras nuo 9 vai. rytajr 
trauksis iki vėlai vakaro 

" 

Kas mėgsta praleisti šventadieni ant tyro oro, tai turės proga 
vasaros šiltame ore atsigaivinti pu šviežiu ir šaltu alumi, parūkyti gardžių Havanos cigarų, pasėdėti prie gražių šviežių medžių, kve- 
piančių kvietkelių ir žolelių, o taipgi pasilinksminti ir pašokti prie gražios lietuviškos muzikos. Taigi nepamirškite atsilankyti kaip sr- 
ni, taip ir jauni į šį pikniką. 
Įžanga iki 11 vai. dykai. įžanga 25c su karės taksais 

Kviečia visus KOMITETAS 
PASARGA: Važiuodami imkite Archer-Cicero karus iki City Li- niit. o pasKui Chicago Joliet karus, kurie davež iki pat daržui. 

BRIDGEPORT. 
Dr-te po vardu šv. Domi- 

ninko laikys savo menesinį 
susirinkimą subatoje gegu- 
žio 17 d, <3 vai vakaro P. 
Wodmano svetainėje prie 
3251 So Lime st. 

Tame susirinkime bus ren 
kami delegatai į A. L. Sei- 
mą. Valdybos narys, 
„,, Ant. Bugališkis. 

NEPAPRASTA MOTERĖS 
MIRTIS. 

Vakar rado mirusia ar nu- 

žudyta Maybelle Jonės. Jos 
kūnas rasta sėdinčiu ant grin- 
dų prie lovos. Visos žymės, 
kurios randasi kambariuose ne 

duoda progos išvesti ar mote- 
ris tapo keno nors nužudyta, 
taipgi galima iš viso ko išneši', 
kad ji pati nusižudė; taipgi ga1 
limas dalykas, kad ji mirė nuo' 

persigėrimo; mat ji matyt mi- 
rė dikeiai iŠsigėrus. 

Kambaryje rasta daug krau 
jo, kuris matomai bėgęs iš no- 

sies; moteries kūnas turįs po- 
rą lengvų žaizdų, bet jos galė- 
jo pasidaryti moterei griūnant. 
Ant bonkos nuo degtinės ras-! 
ta žymės kraujuotų pirštų, ku 
rie bus vienu iš svarbių priro- 
dymų ar buvo kas kitas kam- 
baryje apart jos. 

Jos vyras negyvenęs su ja 
paskutiniu laiku. Sakoma jų 
persiskyrimo priežastimi yra 
moteries pradėjimas gerti; ki- 
ti-gi mano, kad moteris todėl 
ir gėr.ė kad ja apleido vyras. 

GAZAI UŽTROŠKINO 
4 VAIKUS. 

Tūlas Svviniarski, dirbąs He 
jinyčioje dienos laiku, gi jo 1110 

tcris kitoje dirbtuvėje naktimis 
ir tokiu budu pridabodavę val- 
kus pamainomis. 

Ketvergo Vakarą moteris ei- 
dama darban paliko bulbių puo 
d a ant krosnies idant jos butų 
kiltos vyro vakarienei, kuris 

paprastai pareidavęs 6 vai. 
[vakare. Bet šj sykį jis užtru 

l:o iki S vai. ir buvusic stuboje 
keturi vaikai užtroško 11110 ga- 
ni, kurie pasidarė besvįlant 
kulbėms. 

PAČTE. 
Lietuvių l a ik račių korespon- 

dentas. — O kiį ar mano rai- 
tas neperdaug sveria? 

K rasos urėdui kas. — Ne, 
dar ant puses uncijos gali da- 
rašvti. I 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS. 

Katalikui. Jusn žinutės su- 
naudoti negalime, kadangi iš- 
spauzdiname kitą, pirmiaus 
gautą korespondenciją apie tą 
patį dalyką. 

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
A. Račiūno vakarai bus seka 

mose dienose ir vietose: 
Nedėli-os ir pandėlio vaka- 

rais, gegužio 18 ir 19 d. d. 
ii'cstvillc, III., Kromelio sve- 

tainėje, prie Main St. 
Seredos ir ketvergo vakarais 

gegužio 21 ir 22 d. d. Cicero. 
JII., Šv. Antano bažnytinėje 
svetainėje, prie 49to Ct. ir 15- 
tos gatvės. 

Pėtnyčios ir subatos vaka- 
rais, gegužio 23 ir 24 d. d. 
Cliicag », 111., M. Meldažio sve- 

tainėje, 2242 \V. 23rd PI. 
A. Račiunas, 

Gražus galius 
SU PROGRAMŲ 

kurj rengia 

DR-STĖ RAŽANCAVOS PAN'J IR MOTERŲ 
ataibus 

Hedeliojs, Gepžio-SSay 18,1919 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

32nd PI. and Auburn Ave. 

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE. IZANGA 25c YPATAI 

EXTRA! EXTRA! 

vjdfd 
STATOMAS PO No. 3205 3207 So. HALSTED ST. 

Netoli 32-ros Ims gražlausis lr vigadniauris, panai naują, modelį pastaty- 
tus šiit dienų garadžius, kaipo pirmutinis tokios rūšies šoje dalyjo miesto. 
Su pilnu Įrengimu visokių daiktu dėl automobilių ir pirmos kliasos me-' 
chanišku' sutaisymu. 

Virtos dėl pastatymo automobilių yra ant raudos. Kas ankščiau ran- 
davo?, — is kalno, tas gaus goresnę vietų, nes vietos yra numeriuotos, ta! 
naudokis dabar proga. Garadžius bus užbaigtas statyt I3iržolio (June) 15-tg. dienų. 

Savininku to gražiausio ir naujos mados garadžiaus yra ger.ū Chl- 
cagos visuomenei žinomas, 

PETRAS KRASAUSKOS, 
3249 So. Morgan St., ant 3-čia floro. 

Tel Boulevard 5779 

BIRUTES tr& Kimbal! Hali 
|įf 25 E. JACKSON BOULEVARD 

Kampas \Vabash A ve., Vidurmiestyje 

Nedalioje, Gegužio-Man 25tą. 1919 
Pradžia 8 valandą vakare 

Tikieiai po $1.00 

Vietos Rezervuotos 
Maži vaikai nebos įlaidžiami 

Gerbiamieji muzikos mylėtojai: — Siuo koncertu "Birutė" užbaigs sav > 

vakaru sezoną ir parodys metų veikimo darbą. Pubrieiiame, kad stengiamasi šį koncert) pažymėti ne didumu, bet gražumu išpildyme jo. 
I'rogramas susidės beveik išimtinai iš lietuvių muzikos. Bus dainojarja visų įžymesnių lietuvių kompozitorių parinktinės dainos. 
Apart "Birutės" choro ir geriausių musų solistų, da'į i.r#gramo išpildys 

f. St. Šimkus —• vargonais. 
Pirkite tikietus iil.-alno ir pasirinkite geresnes vietas. Tikietai gaunami: "Naujienose," "Lietuvoj" ir pas "birutiečius." "BIRUTE" 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio 
CHORAS 

Stato 

tarnevilio Varpys" 
Komišką 

OPERA 
Atsibus 

Nedelioj, Gegužio-May 18,1919 
School Hal! Svet. 

Kampas 48-tos ir Honore gatvių 

PRADŽIA 7 VAI VAKARE. 

Vadavaujatlt p. A. POCIUI L. Vyčių Chtca- 
gos Apskričio Choras, sutraukęs vsas spėkas ge- 
riausių dain'ninką, antrą kartą stato scenoje mi- 
nėtą operą. 

Programę dalyvauja pagarsėję solstai, kaip tat: 
p-ne Pocienė, p. J. Balsis, p. J. Ramanauskas, p. 
M. L. Gurinskaltė, p. A. šlapelis ir daugiuu, kurią 
skaitlius siekia virš dvidešimts. Viso šimtas su 
viršum. j] ; 

Jei dar negirdėj; i. tai stengkis pasinaudoti 
pa. kuti. ■> i roga išgirsti Operą "KORNEVILIO i 

1 ^ r *»• j A .4 i. \ 
VARPUS -- 1 

1 Po programui linksmas balius. 
Visus kviečia L. V. C. A. C. 

j Liberty Bondsai 
Męs Perkame. 

LIBERTY BONDSUS 
i Mokame pinigais—Be jokia 

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

Męs. taipgi atperkamo nepa 
baigtus mokėti kontraktus 

MĘS MOKAME AUGŠ- 
ČIAUSIAS KAINAS. 

Gyventojai tolir\u už mlosto gafi sh> 
stl savoboadsus užregistruodami pei 
krasjj; Mę pribiunčiam* jums pini- 
gu# Uį p&čii} dieu», luiip tik gaunama 
jus u bouden. 

Ateik—Rašyk—Telefonuok 
LIBERTY SECURITIES CO. 

Room 716—155 N. Clark S t 
Chicago, 111. 

Phone Majestic 8617 

P A I N T E R 
PAPER HANGER 

DECORATOR 
Dirbu po visas dalis miesto. Dar 
bų garantiją, gauk už savo pinigus. 
—teisingu darbg.. Pirma negu ati 
duosi kokiam žydeliui gauk tikrg 
kainą is 

J. S. RAMANCIONIS, 
2611 W. 44th St., CHICAOt 

Fhone McKlnley 276 

lirai Ura! Visi ant Pirmo 

rmi^gs 

vvvorvvv^vvi 

Surengtas per 

Brighton Park Lietuvių Atletiško ir 

Pašalpos Kliubo 

Nedelloje, Ssgnžio-May 13,1919 
Efteldaiio Svetaineje 

2242, W. 23rd Place. 

PR.-.DŽIA 7 VAL. VAKARE. 

Inžanga vyrams 50c. moterims 35c. su \vardrobe. 

Draugės ir Draugai! šis nepaprastai baltas ir drėgnas oras, ne- 
leidžia darbo žmonėms, kaip reikia pasilinksminti; vi. 'c nenusi- 
minkite. B. P. L. A. P. Kiiubas rengia š{ pulku gegužiu .j, kad 
suteikus progą visiems gražiai pasilinksminti, nepaisant oro, nei ki- 
tų aplinkybių. Todėl prašome visus atsilankyti. 

Kviečia KOMITETAS. 

Didelis Gegužinis Balius. Proįamu 
Rengia Chicagos Lietuvių Janitorių Vyrų ir 

Moterų Patalpinis Kliubas 

SUB., GE(jUžJO=MAY 17, 1919~ 
Lauterbach Svetainėje 

4819 Wcst 12-th St., kamp. 48-th Ct. Cicero, III. 

Svetaine atsidarys 6:30 vai vak. 

Programą išpildys šios ypatos: 
1. Referatas gerb. »ašt. Žemaitė 
2. Deklamacijos V. Chaplinskiutė 
3. Ant smuikos, stuil. Jos. Jos. Reikovvskas 
4. Ant piano akomp. Bron. Kaziuniutė 
5. šokikas 72 metų senelis B. K. J. 
Ir šiaip dainuos solistai. Po prograrao bus linksmus šokiai 

prie gėros orkestros ir tęsis iki vėliausios nakties. Taigi gerbia- 
mieji ir gerbiamosios, lietuviai ir lietuvaitės, meldžiamo visus atsi- 
lankyti j musų rengiamą, vakarą. Užtikriname, kad atsilankiusieji 
nesigailėsite. Taigi turėsite daug progos išgirsti ką {domaus da- 
lyvaujančių programe ypatų, kaip gerb. rašytojos žemaitės ir kitų 
išsilavinusių artistų gabumus, kurie savo išlavintais balsais ir mu- 
zikos stygomis sužadins nuliuduslas ju-ų sielas. 

įžanga 25 centai porai 
Programas prasidės 7:30 vai. vakare 

Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS 
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