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LENKAI NORI LIETU- 
- VAI NEPRIGULMYBES 

X., 

Prašo pripažint Sovietų valdžią 
•:-> 

Latviai sumušė bolševikus. 

Ne Hindenburps, bet Lietuviai muša bolševikus. 
LENKAI NORI LIETUVAI 

NEPRIGULMYBĖS. 

VarŽava, kovo 28 d. Už- 
rubežinių reikalų komisija 
perstatė Lenkijos parlamen- 
tan bilių dėl užvėrimo sutar- 
čių su talkininkais. Bilius 
apima kariškas, finansines 
ir komercijines sutartis. 

Taipgi išreikšta pageida- 
vimas, kad etnografinė Lie- 
tuva sudarytų atskirą val- 
stybę, kuri vėliau galėtų but 
prijungta prie Lenkijos į 
Kuosą uniją, taip kaip se- 

novėje buta. 
Bilius taipgi reikalauja 

priskirti prie Lenkijos ir ki- 
tas rytines teritorijas, kurio- 
se lenkai sudaro didžiumą, 
ar kuriose lenkų kultura yra 
viešpataujanti. 

Socialistai prižadėjo rem- 

ti ivykinimą šio biliaus gy- 
venimam 

PRAŠO PRIPAŽINTI 
SOVIETŲ VALDŽIĄ 

Paryžius, kovo 28 d. Laik 
rastis Echo de Paris prane- 
ša, kad vakar vakare pa- 
sklydo Paryžiuj gandas, buk 
bolševikų premieras Leninas 
ir karės ministeris Trockis 
kreipėsi prie Suvienytų Val- 
stijų, prašant, kad butų pri- 
pažinta Rusijos bolševikų da 
bailine valdžia. 

Toliau laikraštis priduria, 
kad jis negalįs tvirtinti ar 

Prezidentas Wilsonas mano 

užsiimti svarstymu šio bol- 
ševikų pareikalavimo. 

/ 

LATVIAI SUMUŠĖ BOL- 
ŠEVIKUS 

Kopenhagenas, kovo 28d. 
Oficialiai pranešama, kad 

latvių spėkos sumušė bolše- 
vikus. Latvijos generalis 
štabas praneša sekančiai: 

"Bolševikų spėkos subatoj 
bandė atsiimti gelžkelio li- 

niją tarp Mintaujos ir Tuk- 
kum, bet po dviejų valan- 

dų mūšio bolševikai buvo 
priversti bėgti. Iš atžvilgio, 
kad latviai grąso užėmimu 
Rygos, todėl bolševikai dau 
giau tik ginasi. 

"Latvių kariumenė taipgi 
užėmė svarbius strategiškus 
punktus Raggedzem ir Kem 
mern netoli Rygos." 

NE HINDENBURGAS, BET 
LIETUVIAI MUŠA BOL- 

ŠEVIKUS. 

Weimar, kovo 28 d. Bol- 
ševikų ministeris čičerinas 
pranešė Budapeštan, kad 
fieldma^alas Hindenburgas 
spaudžia bolševikus, trauk- 
damas linkui Kauno. 

Vokietijos karės ministe- 
ris Steigiamame Vokietijos 
Susirinkime užginčijo tokiai 
žiniai. Girdi, Vokietijos vai 
džia nemananti kariauti su 
bolševikais ir nekariauja. Gi 
Lietuvoj ir Kurše bolševi- 
kus muša ne Hindenburgas, 
bet lietuviai ir latviai. 

Vokiečiai esą tik užėmė 
gelžkelio liniją ir tai tik su 
tikslu gauti maisto, o ne ka- 
riauti prieš boVCsvfdia. 

SUSIJUNGĖ PRIEŠbOL- 
ŠEVIKIŠKOS ARMIJOS. 

Archangelskas, kovo 25d. 
(suvėlinta). Rusijos štabas 
šiądien pranešė, kad rusų 
kariumenės dalįs, kovojan- 

į čios prieš bolševikus Ar- 
changelsko distrikte, susi- 
jungė su buriu priešbolševi- 
kiškos Sibiro kariumenės. 

Susijungimas įvyko kovo 
23 dieną ties Ust Kozva, Pe 
čoros apielinkėje, kur susi- 
tiko pirmutiniai būriai abie 
jų armijų. 

: Pirm susijungimo tapo su- 
: muštas pulkas bolševikiškos 
i kariumenės, kuris nustojo į 
100 užmuštais; suimta taip- 
gi trįs kulkasvaidžiai. Tal- 
kininkai nustojo vieną ka- 
reivį. 

Nepamirškit. 
VVILL VOU 
LOAN i^E 4N 
HOUR ? "-L 

flty VOO B/K^ 
WlTH irtTEREST 
IN oaoBEft 

Pastumkit savo laikrodi vieną, valandą pirmyn. 

VOKIEČIAI TEIS EX- 
KAIZERI. 

C 

Paryžius, kovo 28 d. Čio 
nykščiai laikraščiai praneša, 
kad Vokietijos Steigiamasai 
Susirinkimas nuskirs augš- 
čiausią teismą, kuris teis bu 
vusį Vokietijos kaizeri, sos- 
to įpėdinį ir kitus. 

Greta kaizerio bus teisia- 
mi : buvusis užrubežinių rei- 
kalų ministeris Zimmer- 
mann, generolas Ludendorff 
admirolas von Tirpitz, bu- 
vusis kancleris Bethmann- 
Hollweg, buvusis ministeris 
Jagow ir kiti. 

TAIKA SULAIKYMUI 
BOLŠEVIZMO. 

Londonas, kovo 28 d. So 
cialistų partijos pildantis ko 
mitetas ir socialistai nariai 
parlamento turėjo susirinki- 
mą, kuriame vienbalsiai iš- 
nešta rezoliucija, raginanti 
užverti taiką kaip galint 
greičiau. Girdi, užvilkimas 
taikos iššaukia anarchiją vi- 
soj Europoj. 

| FINAI DĖKiNGI SUVIE- 
į NYTOMS VALSTIJOMS. 

Stockliolmas, kovo 28 d. 
Helsingforso laikraščiai la- 
bai dėkingai atsineša link 
Amerikos, kuri suteikė fi- 

I nanis žymią paramą maistu. 
Sakoma, amerikonų teikia- 
ma pašalpa pasiekia kiek- 
vieną Finliandijos kampelį. 

STREIKAS ANT AUSTRI- 
JOS GELŽKELIO. 

Vienna, kovo 28 d. Šaly- 
je iššaukta gelžkelių darbi- 
nikų streikas. Streikuojama 
ir dėl didesnių algu ir iš; 
prielankumo Vengrijos revo 

liucijai. Bijomasi, kad bus 
norima įsteigti Vokiškos 
Austrijos sovietų respubliką. 

Dėlei streiko tapo sustab- 
dyti traukiniai su maistu ir 
todėl bijomasi, jog gali iš- 
tikti šalyje badas. 

SOCIALISTAI MA 
VIRŠŲ. 

Kopenhagenas, kovo 28d. 
Prūsijos valdžioje socialistai 
vis ima viršų ant narių kai- 
zeriško režimo. 

I§ Viennos pranešama, 
kad Vengrijoje jau jsteigta 
sovietų valdžia. Taipgi pra 
nešama, kad vengrai sten- 
giasi susidraugauti su vokie- 
čiais. Vengrijos valstiečiai 
esą prielankus bolševikams. 

SIUNČIA VENGRUS 
ANT VIENNOS. 

Londonas, kovo 28 d. Iš 
Budapešto pranešama, kad 
Leninas prisiuntęs Vengrijos 
valdžiai bevieliniu telegrafu 
paraginimą, nevilkinant sių 
sti armiją ant Viennos. Prie 

,to Leninas prižadėjęs Ven- 
grijai paramą 100,000,000 
kronų. 

NORĖJO APGINKLUOTI 
RUSUS NELAISVIUS. 

Londonas, kovo 28 d. Iš 
Berlino praneša, kad spar- 
takai plianavo apginkluoti 
rusus nelaisvius Vokietijos 
lageriuose. Pirmoj eilėj bu- 
vo plianuojama apginkluoti 
keliolika tūkstančių rusų, 
esančių Ruhleben stovykloj. 
Bet toks judėjimas laiku bu- 
vo pastebėtas ir rusai nelais 
viais iš tos stovyklos tapo 
išskirsyti į kitas po ameri- 
•konų priežiūra. 

ITALIJOS KARIUMENĖ 
UŽĖMĖ R A AB. 

Londonas, kovo 28 d. Is 
Viennos pranešama, kad Ita 
lijos kariumenė jau inėjo | 
miestan Raab, 50 mylių į 
piet-ryčius nuo Pressburgo. 

Taipgi pranešama, kad 
grafas Karolyi yra gyvas ir 
naudojasi pilna laisve, kdp 
lyginai ir kiti kabineto na- 

riai, kurie rezignavo iš vie- 
tų, iškilus revoliucijai. 

PASKOLA ANT LENGVO 
IŠMOKESČIO. 

j Washington, D. C. Šią- 
jdien paskelbt?, kad Perga- 
lės Paskolos bondsai bus par 
davinėjami ant lengvo iš- 
mokėjimo. Galima bus iš- 
mokėti už nupirktus bond- 
sus bėgyje pusės metų, t.y. 
iki 11 dienai lapkričio. 

I rįs 
(Specialis telegramas) 

Lietuvių Informacijos Biuras Washington% per p. 
Bielskj, praneša, kad Pildomasis Tarybų Komitetas Wa 
shingtone tik-ką yra gavęs kablegramą nuo Noraus-Na- 
ruševičiaus ir Lopattos iš Paryžiaus, kuriame praneša- 
ma sekančiai: 

"Lietuva gavo parama iš Anglijos* Vilnius ne- 

trukus bus musų rankose. Lietuvių kariumene ko- 
voja entuziastiškai. Jusų (amerikiečių) parama vi- 
suose atžvilgiuose yra labai svarbi." 

VOKIETIJOS MALONĖ 
LENKIJAI. 

Paryžius, kovo 28 d. — 

Frankfurter Zeitung atspaus 
dino pranešimą iš Weimaro, 
kuriame sako, kad Vokieti- 
jos valdžia pasiryžusi leisti 
Lenkijai linosai naudotis 
Karaliaučiaus ir Liepojaus 
uostais. 

Mat lenkų legijonai nori 
išsėsti Danzige, bet Vokie- 
tija grąsina panaudoti prieš 
tokį lenkų žingsnį net gink- 
lus. 

NUŠOVUSI MILŽINĄ PA- 
LIUOSUOTA. 

Milwaukee, Wis., kovo 28 
Maceo Ealy, juoduke, kuri 
panedėlyje nušovė milžiną 
juoduką George Bell, po pra 
dinio tardymo tapo paliuo- 
suota. 

Jiedu gyveno kaipo vyras' 
ir pati. Moteris užreiškė, 
kad ji priversta buvo nu- 

šauti Bell, nes kitaip josios 
gyvastis buvo pavojuje ir, 
matyt, koronierio jury tokį 
tvirtinimą pripažino pama- 
tuotu. 

TALKININKAI APRŪPINS 
RUMUNIJĄ. 

Paryžius, kovo 28 d. Šią- 
dien pranešama, kad talki- 
ninkai nusprendė aprūpinti 
Rumunijos kariumenę reika 
linga amunicija. 

Taipgi pranešama, kad 
bus pradėta organizuoti Juo 
dųjų ir Baltiko jūrių fron- 
tai. 

ITALIJA PERKA ANGLIS 
AMERIKOJE. 

Rymas, kovo 28 d. Itali- 
jos ministerija šiądien pri- 
ėmė amerikonų pasiulijimą 
h..rie apsiėmė pristatyti Ge- 
nuon bėgyje 6 mėnesių 3,- 
000,000 tom* anglių po $25 
tonas. 

DARBO ATSTOVAI TAU- 
TŲ LYGOJE. 

Paryžius, kovo 28 d. Plia 
nuojamoje atstovybėje Tau- 
tų L;ygos veikiančiame ko- 
nitete, sakoma, gali buti 
apie trečdalis darbo atstovų. 

EXTRA!! 

Nepamirškite šį vakar 

(pavaryti savo laikrodžiu 
viena valanda pirmyn, ne 

i rytoj pasivėlinsite atsikelti 
Rytoj laikas mainosi; vii 

laikrodžiai bus viena valar 
da pa v: -,ryti pirmyn. 

VOKIEČIAI DEPORTAV( 
125,000 BELGŲ. 

Brussels, kovo 28 d .Bei 
gijos atstovų butui oficialia 
raportuota, kad vokiečiai Is 
ke karės išsiuntė iš Belgijo 
Vokietijon į 125,000 vyru 

Gi dėl menkos daktarių 
kos pagalbos Belgijoje išm; 
rė j 6,000 civilių žmonių i 
todėl liko į 7,000 našlaičii 

Kad tik atlyginus nuostc 
lius iš šito atžvilgio Voku 
tija turėtu išmokėti Belgija 
$180,000,500. 
SULAIKYTA IMPERATC 

RIAUS TURTAS. 

Londonas, kovo 28 d. 1 
Viennos pranešama, kac 
Austrija sulaikė buvusic 
/ ".strijos ciesoriaus turte 
iki tol, kol negaus nuo j 
formalio atsisakomo nu 

Austro-'Vengri jos sosto. 
— 

KARĖS STOVIS ČECHO 
SLOVAKIJOJ. 

Berlinas, kovo 26 cl. Bei 
'line gauta žinia iš Pres* 
burgo, kad, atsižvelgiant 
dalykų stovį Vengrijoje, t 
po paskelbta karės stovis i 

I visoj Čecho-Slovakijoj. 
VOKIETIJAI MAISTAS 

IŠ AMERIKOS. 
Berlinas, kovo 26 d. Har 

burgan pribuvo Amerikos 
laivas su 6,000 tonų milt 
ir 1,500 tonu kitokio mais 
to. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje 
Subatoj giedra; nedėlio. 

debesiuota; oras kiek šiite.' 
nis; vidutinis piet-ryeių v( 
jas. 

Į Saulėtekis 5:28; Saulele 
jdis 6:12; Mėnulis užtekė 
(5:34 ryte. 
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/Lilijonas Parašų Reikalinga. 
Sulyg Pildomojo Tarybų Komiteto su- 

manymo, balandžio 12 dieną Amerikos lie- 

iviai stengsis surinkti čielą milijoną para- 
po peticija, kuri tui i eiti Taikos Kon- 

?rencijon ir reikalauti,-kad Lietuvai butu 
ripažinta neprigulmybė. 

Idant tai atsiekus, Amerikos lietu- 
iams priseis dikčiai pasidarbuoti. 

Amerikoje skaitome apie 750,009 lie- 
įvių. Atėmus iš tos skaitlinės vaikus ii 
iunamečius, pasiliks apie pusė milijone 
etuvių, kurie galėtų pasirašyti ant petici- 
)S. Iš tos skaitlinės reik dar atimti dikčiai 
)kių, kurių peticijos nepasieks. Iš to aišku, 
ad kiekvienas lietuvis jau šiądien pri- 
alo sau pasižymėti mažiausiai po tri-ke- 
ms kitataučius, kurių parašus jis privaln 
nt peticijos gauti. Juo daugiaus bus ame- 

ikonų, juo bus geriaus. 
Todėl joks darbinmkaa-lietuvi*, einar; 

i 12 d. balandžio dirbiuven, ar ofi 
an, neprivalo eiti be peticijos lakšto. 

Atvykęs dirbtuven, jis privalo įgauti 
luodaugiau'siai parašu, pradedant nuo sa- 
o dirbtuvės superintendento ir baigiant 
os "džianitorium." 

Mažesniuose miesteliuose ir lietuvių 
:oiionijose galima panaudoti 12-tą ir 18 

balandžio krutomųjų paveikslų teatre 
ius, susižinojus tame reikale su jų savinin- 
kais, davus tam tikrą apgarsinimą an. 
slide'* ir išdalinus peticijų lakštus laike 
ertraukų. 

Yra daugelis kitokių budų, kuriais ga- 
ima gauti daug parašų nuo kitataučių, 

kiekvienam mieste lietuviai privalo iškal- 
lo susiorganižuoti tam tikrą kimitetą, ku- 
įs 3uras geriausius ir tinkamiausius savo 
,ietai budus. 

Milijoną — mažiausiai milijoną paa- [asų męs privalome gauti — ir galime gau i, jeigu tik visi tuomi nuo širdies užsiim- 
ame. 

Apie peticijų blankas ir kur jas gauti, 
<tis pranešta vėliaus. 

> Tuo tarpu rengkitės prie darbo! 

Lietuvių Kareiviams. 
Utah valstijos senatorius King aną ien išreiškė mintį, kad kovai su bolsevi- 

mu reikėtų sutverti ir pasiųsti į įvairias 
iusijos dalis armiją iš liuosnorių. Jis ma- 
o, kad apie 500,000 tokių liuosnorių ga- ma butų lengvai surinkti Amerikoj ir 
itų talkininkų šalyse. 

Senatorius, turbut, dar nėra girdėjęs, jad Amerikos lietuviai tik laukia tos pro- 
os, kuomet jiems bu3 oficialiu budu leis- 
i sutverti armiją iš lietuvių liuosnorių, iant jie galėtų tuo jaus vykti Lietuvon sa- 
o šalies gynimui. 

Lietuvių besiorganizuojantieji būriai 
irėtų senatoriui pranešti, kad jie yra pa- ryžę ir tokios progos su nekantrumu lau-1 ia. Ne tik butų gerai, bet yra reikalinga. ad lietuvių kariumenės tvėrimo klausimai litų pakeltas šios šalies kongrese, kurio ^ecialę sesiją žadama sušaukti gegužio •anesyje. 

Sanatorius King, kaipo užjaučiantis )kiam reikalui, gali buti getu tarpininkų. itų valstijų senatoriams ir kongresma- ams taip pat reik lietuvių reikalavimus erstatyti. 
Męs esame įsitikinę, kad padarius inftikrą spaudimą, šios šalies valdžia nu- k suteiktų oficialį leidimą lietuvių liuos- 

norių kariumenės tvėrimui, bet tas nepap-j 
rastai daug prisidėtų ir prie galutino Lie- 
tuvos neprigr.lmybės pripažinimo. 

Lai lietuvių kareiviai nepraleidžia 
Šios progos. 

* o * 

Savo Rūšies "Bolševikas." 
Reik stebėtis, kaip suaugęs, subren- 

dęs žmogus tankiai yra panagus i vaiką. 
Jus, beabejonės, matėte nesykį vaiką, 

kuris kuone plyšta berėkdamas, kad tik 
^auti tą, ko jis nori — nepaisant tankiai 
nei to, kad jis siekia žarijos, kiuri jam ran- 
kutes apdegins. Jis nori — ir viskas! Argu- 
mentų nėra jokių. Turi buti taip, arba jis 
rėks, kol nepatruks... 

Taip buva ir neretai ir su dideliais. 
Jakysim, kad ir dabar su ta degtine išby- 
ru." Kiekvienas sveikai prptaujantis žmo- 
gui žino, kad nei vienas, nei kitas žmoni- 
jai nepadarė jokio gerumo. Bėdų, nelaimių, 
/argų, piktadėjiseių ir ašarų svaigalai pa- 
gamino žmonėms tiek, kad tuomi didžiau- 
ią bedugnę užkimštum. 

Priimta pagalios įstatymas, kuris šio- 
je šalyje panaikina ir vieną ir kitą. 

Ir štai tuojaus suaugusieji kūdikiai 
;radeda šaukti. Męs be byro neapseisime, 
męs turime jį tupėti, "nėr alaus, nebus ir 
larbo." Lygiai kaip tas mažas kūdikis, rė- 
dantis, kad jam mama žariją duotų. 

Bet yra ir dar juokingesnių vyrų. Štai 
ulas Joseph Bagley sako: "Atimkite nuo 

mus alų, tai męs atimsim nuo jųs valdžią," 
— vadinasi, savo rūšies "bolševikas," grą- 
žinantis revoliucija, jeigu jam putotos 
;<pantukės" neteks daugiaus matyti. 

Ir kokį blogą paliudijimą panašiai 
mintijantieji žmones išduoda sau. Nes ką- ri toki rėksmingi šukavimai ir grąsinimai •ciškia? Juk iš to išeina štai kas: "Duoki- 

mums alaus, tai galit sau ir valdžią lai- 
kytis." Valdžia jiems nėra nei tiek verta, dek "pante" alaus. 

Beje kalbant apie tą garsų obalsį "No 
jeer, no \vork" (Nėr alaus, nebus ir darbo), eik patėmyti, kad jis susilaukė visai neti- 
kėto priedo, kuris iš šito juoko padarė giliai 
ilozofiską mintį, pridėdamas prie jo dąr 
iu žodžiu: "No eat'... Taigi pilnoj savo 
įaujausioj formoj jis dabar skamba sekan- 
Hai: 

"No beer, no work, no eat"... 
Nėra alaus, nebus darbo — nebus ir 

/algio... 

BALTIKO JŪRĖS. 

Kaipo vienatinis tiesioginis susinėsimo 
kelias su Vakarais, "Baltiko jūrių laisvė'1 
yra didelės svarbos dalykas Lenkijai, Lie- 
tuvai, Latvijai, Estonijai ir Finliandijai — 

jako Lite r a r y Digest. Apie 75 nuo- 
šimčiai Rusijos exporto pereina per tris 
lidžius Latvijos uostus, — primena mums 

rašytojas iš La R e a e B a i t i qu e (Pa- 
/yžiuje), kuris yra organu, pavestu Baltiko 
apielinkės interesams. 

Interesas, kurį Talkininkai privalo tu- 
rėti, neleisdami Baltiko jūrėms vėl tapti Vo 
xišku ežeru, galima išaiškinti tuo faktų, 
^ad tris ketvirdaliai Rusijos exportų ir pu; 
3ė jos importų, perėjusių per Baltiko jūres, 
buvo su Talkininkų šalimis. Šios prekybos 
aidumas augs, nes, sulyg šito rašytojo nuo- 
monės, Rusija vėl atgims. Kaipgi Baltiko 
jūrių laisvė privalo buti užtikrinta — klau- 
ia šis rašytojas, ir paduoda sekantį suma- 

nymą : 

"Kadangi vienas žymus anglas užreiš- 
kė, jog Anglija nemano imti atgal Helgo- .ando salos, tai dabar pasiūloma, kad vieš- 
jaujos, esančios išilgai baltiko krantų, pri- alo būt pastatytos tokiam padėjime, kad 
jos galėtų laikyti kielio kanalą atdaru, nes 
jis yra durimis į jų jūres ir per kurį eina 
trumpiausis kelias iš Baltiko į Atlantiką. 

Abudu Kielio kanalo šoriai, privalo buti padaryti neutrališkais, arba iš jų pri- valo buti padaryta savo rūšies nauia Vieš- 
pati jėlė. Ji susidėtų, į šiaurius nuo Kiel ka- 
nalo, iš plotų net iki Danijos rubežiu, o į ?ietus nuo kanalo privalo but nuo Vokieti- 
jos atkirsta Pomeranijos provincija. 

Visos Baltiko šalis privalo prisidėti i: 
•>rie to, kad Kielio kanalas, kuris užtikrina i 

ioms liuosą išėjimą iš Baltiko jūrių į At-j] lantiką ir visą pasauli, visados butų liuo- ] 
3as ir jokios viešpatijos nekontroliuojamas.^ 

— Sulyg Sentine!, Knoxville, Ti'me. 
Kovo 13, 1919 m. i 

ŠVENTOJI SPAUDA. 

Per ilgus laikus lietuviai! 
neturėjo savo spaudos. Tuo-1 
se laikuose, kuomet Vaka- 
ru Europa smarkiai kilo kul- 
turoje ir progresavo visose 
šakose savo tautinio gyveni-! 
mo, męs lietuviai neturėjo- 
me to svarbiausio kulturi-! 
nio įrankio, kuris spauda va 

dinasi. Kuomet Europos 
vakarai ir net rytai turėjo 
plačią spaudą, mums buvo 
net uždrausta spausdinti 
maldų knygas. Lietuva bu- 
vo ištroškusi spaudos. 

Nestebėtina, kad Pulsuo- 
se atsivėręs pirmutinis spau-1 
dos šaltinėlis lietuvių buvo 
patiktas su didžiausiu 
džiaugsmu. Pirmoji atgim- 
stančios Lietuvos spauda bu- 
vo pavadinta šventąją spau- 
da, spausdintą žodį žmonės 
laikė šventu žodžiu. 

Taip tęsėsi bėgyje kelio- 
likos metų. Tuomet spauda, 
ištikro buvo taja evangelija, | 
kuriai visi tikėjo. Spaus- 
dintas žodis buvo autoritetu 
lietuvių gyvenime. Ištikro 
tuomet ir spauda buvo kito- 
kia. Nors buvo menkutė, 
silpnutė, bet ji buvo graži, 
graži kaip kiekvienas jau- 
nas daiktas gražus. 

Šiądien jau męs turime 
gana didelę spaudą. Turi- 
me jąų geroką skaitlių laik- 
raščių; knygų, bet jau šią- 
dien bent Amerikoje lietu- 
vių spaudą niekas nelaikę 
šventa, jau niekas neturi to- 
kio pagerbimo spaudos, kaip 
ouvo kitados. 

Spauda todėl nustojo sau 

autoriteto, kad ji nustojo 
skaitytis su-teisybę. Šiądie- 
nine amerikiečių spauda, tai 
daugiau biznio ai' partijos 
'Įrankis. Šiądien amerikie- 
čių spauda jau nėra tikroje 
prasmėje spauda,Tbet tiktai 
partijų agitatyviŠltt lapeliai, 
organai. Šiądien I amerikie- 
čių laikraščiai, su labia ma 
žais išėmimais nepriklauso 
nieko, kas vadinasi laikrašti 
ne etika ar net paprastas 
džentelmoniškumas. Šiądien 
vienos sriovės vadai paliepė 
savo sriosės laikraščiams 
keikti kitą sriovę ir visi tos 
sriovės laikraščiai tą pildys: 
menkesneji spauda tą dirbs 
aktyviu (šiame atsitikime 
užpuolančiu) budu, o rim- 
tesnėji spauda pasyviu 
(nutylėjimo) budu. Daei- 
na net ligi pilnos kompro- 
mitacijos, tai yra daeina iki 
to, kad koks laikraštis iš 
karto kokį nors gyvenime ki 
lusį apsireiškimą pagiria, 
bet partijos bosams palie- 
pus, vėliau pradeda peikti. 

Kad taip yra, galėčiau 
privesti desėtkus pavyzdžių, 
bet to nedarysiu todėl, kad 
tuose pavyzdžiuose reikėtų 
nekuriuos dalykus peikti, ar 

girti, o. aš norėčiau kal- 
bėti tiktai apie spaudą ir jo 
reikšmę, neiką neįvardinant. 

Ir taip pas amerikiečius 
lietuvius tikros spaudos pil- 
noje to žodžio prasmėje nė- 
ra. Yra tiktai partijų orga- 
nai, bet ne spauda. Ir jei 
kokis nors laikraštis bando 
pakilti augščiau partijinių 
pelkių, tai tuojaus iš visų 
kampų ir girdisi šauksmai: 
'Žiūrėk, tas laikraštis nesi-! 
laiko disciplinos" arba "žiu- 
*ėk, tas laikraštis kenkia 
nusų sriovei." Ir laikraš- i 
Hai pasiskirstę j srioves gi- 1 

1a sriovių reikalus, nors dė- 1 

ei to pamina po kojų tei- i 

;ybę. p Paėmus bent vieną Ame- 
ikos lietuviųlaikraštį, iškar- [; 

to matyti kokios jis srioves. 
Tuom tarpu pas svetimtau- 
čius ilgai reikia skaityti laik 
rasti, kad dasižinoti, kokios 
jis srioves laikraštis. Paim- 
kme anglų kalboje kunigu 
leidžiamą kokį nors rimtes- 
nį dienraštį. Ilgai jį reikės 
tėmyti, kol pastebėsi kas jo 
"šventų šventinyčia." 

Pas lietuvius tą "šventų- 
šventinyčia," galima sakyti, 
išstatyta lyg ant turgaus. 
Tuom tarpu svetimtaučiai tą 
laikraščių "sancta-sancto- 
rum" naudoja tiktai išim- 
tinuose atsitikimuose, nieką 
pašalinį jon nejsileisdami. 
Svetimtaučiai neleidžia j sa- 
vo "sancta-sanctorum" įsi- 
rioglinti kiekvienam su savo 

purvinais batais. 

Taip yva su geresniais mu 
su laikraščiais, bet ką kal- 
bėti su tais mobofobiškais 
laikraščiais, kurie visuomet 
tarnauja gatvei. Gatvė juk 
šiądien galinga, turtinga, ji 
greitai gali laikraštį pada- 
ryti turtingu, išsiplatinusiu. 
Ir nekurie mųs laikraščiai 
vydamiesi paskui pelną, pas 
kui išsipk.tinimą, tarnauja 
gatvei, pataikauja gatvės 
skoniams. Toki laikraščiai 
visuomet pilni riebių straips 
nių apie lytiškąją meilę, 
apie "griekus" vienuolių, 
apde kunigų gaspadines. To 
ki laikraščiai sulyg gatvinio 
sezono arba mados savo lai- 
ku rašė ilgiausius straipsnius 
temose "Ar yra DievasJ" 
dabar rašo apie buržujų pa- 
sileidimą, rytoj rašys apie 
socializaciją moterų. 

Tiesa, bulvariniu laikraš- 
čių visos kitos tautos dikčiai 
turi, bet tenai tas gerai, kad 
geresnėji spauda užsitvėrė 
tvorą nuo bulvarinės spau- 
dos. Tenai gerai tas, kad 
bulvarinė spauda jau neda- 

i ro įtekmės ant geresnėsės vi 
Isuomenės dalies. Ten ge- 
rai yra tas, kad geresnieji 
draugijos elementai paėmę 
Viršų. Pas mus gi kitaip. 
Pas mus koks nors jaunas 
žalias vyrukas, neišsidirbęs, 
nepažįstąs gyvenimo, užima 
vietas laikraščio redakto- 
riaus, užima vadovų vietas, 
važinėja su prakalbomis, 
žmones agituoja, veda ten, 
kur jį upas neša. Rezulta- 
te—nesutikimai, barniai ir 
visuomenės demoralizacija. 
Bet tai dar puse bėdos.'Tan- 
kiausiai prakalbose ir laik- 
raščiuose apmąstytai giria- 
mi žmonių blogi palinkimai, 
kad jiems patikti, pateisina- 
mas žmonių tamsumas, su- 
verčiamos visos bėdos ant 
kunigų, ar 'bedievių' už vi- 
sokius nepasisekimus, kad 
tik ingauti tamsių žmonių 
simpatijas ir prielankumą. 

Labai pagirtinas daiktas 
ei^i su žmonėmis, pildyti 
žmonių valią, bet reikia pil- 
dyti tiktai gerą žmonių va- 

lią, bet niekados nepataikau 
ti blogai žmonių valiai. Nie 
kas ir niekur pataikavimą 
žmonių blogai valiai nepa- 
vadino ir nepavadins demo- 
kratizmu. 

Spauda yra galinga, spau 
:1a daug gali padaryti gero. 
arba blogo. Tad darykime 
viską, kad musų spauda bu- 
:ų autoritetinga, gera, pamo 
kinanti. Reikia, būtinai rei 
kia, kad spauda eitų prie- 
šakyje draugijos ir jai ro- 

lytų kelią į geresnę ateitį. 
Tą gi spaudą, tuos mųs laik- i 

'aščius, kurie pataikauja mu 

'U minių žemiems geidu- i 
iams, kurie šliaužia, kad 
prisitaikyti žemiems žmonių [ 

instinktams, tą spaudą, ku- 
ri koliojasi taip, kaip gat- 
vėse koliojasi, šluokim lauk 
iš savo tarpo. Reikalauki- 
me, kad kiekvienas spaus- 
dintas žodis butų teisingas, 
kad nebūtų neteisingos spau 
doje nei vienos raidės. Pa- 
darykime spausdintą žodį 
šventu žodžiu ir nuo to pa- 
sidarys mūsų gyvenimas gra 
žesniu, patogesniu ir tuom 
mums bus lengviau žings- 
niuoti progreso keliu. 

P. N. 

Namų Drauge. 

]Y?.IUVES \t (CRACKERS) 
1 kvorta miltu. c c 

1 šaukštą sviesto 
Yi šaukštuko druskos 
Padaryti stamantrią tešlą su 

maslionkamisį plakti kol bus 
lengva tešla, iškočioti plonai# 
supjaustyti į ketvirtainius, iš- 
badyti skįles su šakute kepti 
pečiuje greitai. 

RUKŠTAUS PIENO 
B LINAI. 

2l/» puoduko miltų 
l/i šaukštuko druskos 
1 \ 4 šaukštuko kepimui sodos 
2 puoduku rukštaus pieno 
1 kiaušinį. 
Sumaišyti miltus su druska 

ir soda. Įpilti rukštaus pieno ir 
kiaušinj gerai išplakti. Pilti ant 
karštos išteptos taukais skau- 
rados su šaukštu ir kepti ant 
vienos pusės. Kaip iškils ir 
kraštai apkeps apversti ir kepti 
antra pusę. Duoti ant stalo 
karštus su sviestu ir kleviniu 
s ir i pu. 

LAŠINIAI SU SVOGŪNAIS 
Nulupti tiek svogūnų, kiek 

verdančiame vandenyje ir pa- 
žu šutinti kol suminkštės. Pas- 
kui sudėti Į sviestuota kepamą 
indą ir uždėti ant viršaus su- 

pjaustytus lašinius ir apiberti 
su paprika. Į dėt! į karštą pečių 
ir kepti kol lašiniai iškeps ir 
svogūnai bus aprudinti. 

RAZINKŲ SALADA. 
1 puoduką razinkų 
1 puoduką obuolių 
1 baneną (banano) 
V'l puoduko salerų 
1 apalsiną (orange) 
Nupjaustyti obuolius i ma- 

žus šmotelius, bananą į rėže- 
lius, salierus į pusė colio šmo- 
telius ir apelsiną išaižyti ir su- 

maišyti su pasaldinta išplakta 
grietine (snietona), arba su 

Majonesu. Apibarstyti su su- 

maltais riešutais ir duoti ant 
salatų lapu. 

VIRINTAS SOSAS SALO- 
TOMS. 

4 kiaušinių geltonumus 
Vį> puoduko alyvinės alyvos 
4 šaUkštur, uksuso 
1 šaukštą citrino sulties 
1 Yj šaukštuko druskos 
1 puskvortę išplaktos grieti- 

nės. 

Išplakti kiaušinius, pridėti 
po biškj pusę alyvos ir citrinos 
sulties. Virinti dubeltavani 
katile, kol pradės tirštėti, at- 
šaldyti ir pridėti po biškj atb- 
alsius: aliejų, druską ir cuk- 
-ų. Prieš padavimą ant stalo, 
irideti grietinę. 

S\rARBI PRIEŽASTIS. 
— Kam tu sudraskei pačios 

otografiją. 
— Xe aš sudraskiau, bet ji 

)ati sudraskė. i 

— Argi buvo nepanaši į ją 
otografija. 
— Taigi užtai, kad labai 

anaši. 

TELEPHONE: 
YARDS 155 

YARDS 551 

Rm. Phoni ! 10/er 7781 

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

DfiUG STORE 
Pildome Visokius Receptus 

3601 So. Halsted Street 
Kamjas 36to> Gatvei 

CHICAGO 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6—8 vr.lv., Nedol. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR C.nRURGAS 

Chicngos 0fis2s: 
4712 SO. ASHLAND AVS 

Telefonas Drovcr 7042 
Cicere Ofisas: 

4347 V;. 14-tli STREET 
Telefonas C!cero 39 

Dr. M. Hemiian 
iŠ RUSUOS 

Gerai lietuviai;.s žinomas per 16 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy. 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
meto las. X-Ray ir kitokius elektros 
I.rietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. ISth 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110 

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

K. MICHALOVVSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
Ir priskiria akinius 

uiuons sanuens visokių auUso daigtŲ. 
Męs taipgi taisome Y»cokius aukso i' 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

Oflio Tcltfonis Eo«!(»irt 60 

DR. M. T. Strlkoris 
LSETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. t :h St. 

fU#Vilii m: 1 rvtilkl. 3 po plr 7 Iki 9 vikire 
N«lėliam* nai 8 ryt* ik! 2 p pirtį. 
Namai 007 Oaklcy Ulvd. 

eleioms Seclev 420 

Dr, Virginia Narbutl 
Physician & Surgcon 

3001 West 2211 d Street 
2ii 1 Marshall Blvd. 

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

Tel. Lawndale 66C 
Gyvenlm?.^ 

TcL FJockvvell 1G81 

Phoric Boulcvard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
.UžSlSEN ĖJUSIOS 

ligos 

Valandos: 9 ikJ 12 ir 4 Iki 3 
vakarais. 

w3C3 SO MORGAN STREET 

Tel YARDS 1532 

LIETU T GYDYTOJAS 
IR iIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaiki; ir vyru Speciališkal gy- 
do limpančias, užsisenėjusias 
ir paslaptingas vyrų ligas 

5259 So. Halsted S*.„ Chicago. III 

DIE HIN K IR VAKARINE 
MOKYKLA čia gali lengvai ir ęercitai iSmokti Anglų ir Lietuvių kalbas, aritmetika, S. V., Acglitos, Lietuvos ir abclnq isto'i|as,'ęeoera{iiq, raSyti laiikus, ir it. Taipgi, turime urammar ir Hijh Sc.iocVių skyrit:3. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- kite iiuesą laika nasimokinimui, neAiCi-illiite. 

American C'ollege Preparatcry Sciiool 
3103 SO. HALSTED ST., ClilCAGO, ILL. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
DETROIT, MICH. 

Kovo 23 (i. atsibuvo vyčių 
surengtos prakalbas. Vakaro 

« * J 
vedėiu buvo d. \lek-anun.vi- 

1 

čius, kuris pranešė, kad apart 
prakalbu, bus dar ir dailės ga- 
balėliai. Pirmiausiai vyčių cho- 
ras sudainavo tris himnus—lie- 
tuvišką, amerikoniuką ir vyčif. 
Dainuojant Lietuvos himną 
publika nežinoj') ar sėdėti, ar 

atsistcti. Atsistojo vienas po 
kitam. 

Pirmutiniu kalbėjo vyčių 
organizatorius p. Zuju>. \'o»*s 
vedėjas buvo pasakęs, kacl jis 
kalbės apie vyčių siekius, bet 
p. Zujus drožė prakalbą apie 
"Dievą ir tėvynę.'' Pasakojo, 
kad tik tie myli tėvynę, kurie 
myli Dievą. Xa ir pasakė ei- 
lę savotiškų priparodymų savo 

tam tvirtinimui. 
Kalbėdamas apie lietuvius, 

p. Zujus pasakė, kad sulvg 
naujausiu apskaitliavimų, 
Amerikoje randa>I vienas mi- 
lijonas lietuvių, kurių esą 94 
nuošimtis katalikai. Bet, ant 

galo pripažino, kad katalikų 
». spauda mažesne negu tautinin- 

kų liberalų. 
Paskui kalbėjo, kad vyčių 

tikslas yra ginti Dievą ir Tė- 
vynę nuo priešu. Paskui kad 
rt,:kia organizuoti kariumenę 
ir dar primine -j bei tą iš Lie- 
tuvos istorijos. 

Po prakalbos sekė deklema- 
cijos ir dainos po vadovyste p. 
Aleksandravičiaus. Ant galo 
parapijos pirmininkas persta- 
tė naują kleboną kun. Keme- 
šį, kuris prisižadėjo čionai dar 
buotis. Bet irgi išgyrė savo' 

sriovę arba partiją, nupeikė 
Dr. Šliupą ir t. t. 

Ona. 

ROGITRSTER, X Y. 

T "v. Mylėtojų Draugijos 
52 kuopa kovo 25 d. surengė 
paskaitas ir prakalbas. Pub- 
likos buvo prisirinkusi pilnute 
svetanė. Paskaita buvo te- 

moje "Xaniu Higiena," skai- 
tė kuopos pirmininkas p. A. 
Valtis. Paskaitė gana žingei- 
džiai ir publikai labai patiko. 

Prakalbėle pasakė p. P. Pe- 
tronis. Jis kalbėjo apie T. M. 

^ Dr. svarba ir jos užduotis. Po 
prakalbų buvo užduodami 
klausimai ir į visus buvo tin- 
kamai atsakyta. Ant galo bu- 
vo diskusijos temoje "Koks 
skirtumas tarp T. M. D. ir 
DLD." Diskusijose bolševi- 
kai neišlaikė, nes neturėjo ge- 
rų argumentu. Jie tiktai sa- 

kė, kad TM1) vra buržuiška, o 

burzujiškiausis rr''as, anot 

jų, esą tai veikalu., 'Širdis." 
Girdi tenai rašoma daugiau- 
siai apie meilę, o meilė juk ši- 
tą karę pagimdė. Jiems reikia 

rastu apie kruvinąją revOliu- 
eiją. 

Ponas Burzuasas. 

ROCHESTER, X. Y. 

Bandysiu politišku jų katali 
ką aprašyti prakalbas, kurios 

įvyko kovo d. pobažnytinėjc 
svetainėje. Kalbėjo p. Karo- 
sas. Kiek man teko girdėti 
prakalbininkų. tai aš pirma to 

ki keista prakalbininką girdė- 
jau. Prakalbinininkas pir- 
'miausiai pradėjo pasakoti, 
kaip dangui gyvena katalikai 

f ir kaip šventas Petras juos te 

nai jsileidžia. Girdi francu- 
zai, anglai, ir kitoki katalikai 
sykiu gyvena, o lietuviai tai 

skyrium sau gyvena ant gra- 
žios pievos tarp gražiu me- 

džių. 
Paskui kiek pakalbėjęs pra- 

dėjo pasakoti, kad Lietuvos 
lenkiškojo bajoro pačios var- 

nas pavogė žiedą. 

Trečia tema jo prakalbos tai 
kažin koks ten apipasakoijnias 
apie važinėj ima po kokias ten 

didžiausias pakalnes, ir vėl kad 
katalikai^ dabar stiprus, susi- 
organizavę. Tą parodė, sei- 
mas pernai, kad net tautinin- 
kai prieš katalikus turėję pri- 
klaupti. Xa ir čia pat tuo pra- 
d'jo apie darbus lietuvių \Va- 
>hingtone. Vėl paskui persi- 
kėlė i Paryžių ir papasakojo 
apie Rozenbaumą, Olševskj ir 
tam panamai. 

Prakalba pasibaigė kvieti- 
niu aukauti Lietuvos laisvės 

reiKa'ams. i 'ridurė, kad da- 
bar visuotino seimo nebus, ne5 

jis v -is nereikalingas, o tik 
i auti linkai jo nori. 

Buvo renkamos aukos, su- 

rinkta $140.00. 
Paukštelis. 

B T XGH AMPTON, X. V. 

Labai nesmagu tokiu svar- 

biu mus tautos gyvenimo 1110- 

mentu imtis nesvarbių daly- 
ku. Vienok esame priversti 
Šiandien visi, kas tiktai gali 
stengiasi kuom tik gali prisi- 
dėti prie Lietuvos atstatymo, 
o vienok yra tokių, kurie tą 
viską nori išgrauti ir griauja 
Tokiu ardytoju mūsų kolioni- 
joje yra vietos lietuvių klebo- 
nas Jis nuo 24 lapkričio pe 
reitų metų vis veik kas nedėl- 
dienis iš sakyklos ardo, griau- 
ja ir šmeižia vietinį Centralio 
Komiteto skyrių, pravardžiuo- 
ta. 

O i.y/ kn? Už tai kad tas 

skyrius darbuojasi naudai nu- 

kent ėjusios Lietuvos. 
ir štai vasario 16 d. L. A. 

Bendrovės atstovas parengė 
prakalbas; prašė, kad panar- 
intų klebonas bažnyčioje. Ku- 

nigas netik negarsino, bet tuos 
kurie prašė dar pakoliojo, ir 
pasakė, kad tautininkui agen- 
tai iŠmonija pinigus. 

Męs žemiau pasirašiusieji 
reikalaujame iš kun. Ambro- 
zaičio priparodymo, kur ir ko- 
kis tautininku agentas kokius o 

pinigus išmonijo ar apgavo 
Kaip jis vadinasi? Kuris tą 
padarė, mes nubausime, bet jei 
i.-fimislija kun. Ambrazaitis, 
tai jis bus privestas atsakyti 
v.'i tuos kriminališkus įtarimus. 
Tani duodame 10 dienu laiko. 

A. T.. Centr. Kom. viet. 
riU\ r. valdyba 

Pirm. F. Vaitekūnas 
Raš. A. Lcfi'i 

Tzd. A. Kastcckis 
AA 

— Tai gal tenai pas juos in- 
teresuojasi politika. 

— Taip ir labai. T r išlauki- 
ne ir vidurine, ypač kaip išsi- 
skirto poromis po kambarius. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 
Dar viena bloga sąlyga vo 

kiečiams. 
— Juos neįsileidžia Pary- 

žiun. 

Petrograde užviešpatavo pil- 
na laisvė. Kiekvienas liousas 
mirti nuo ko jam patinka, iš 
bado, choleros drugio, tifo ar 

bolševizmo. 

Kaip užrašytas Prezidentas 
\\ ii nas, ar kaip nulatinis 
Amerikos gyventojas, ar kaip 
laikinis? 

— Aš mėgstu bolševizmą. 
— Kaip? Kodėl ne tampi 

bolševiku ? 
— Bolševikai neleidžia. 

Jau dabar darosi šalta, kaip 
pamąstai apie kainas ledo atei- 
nančia vasarą. 

Ateityje jau nebus karių už 
demokratiją. Karės bus už tau- 

tu lygas. 

Pinigai Darban. 
Dabar goriausias laikas pirkti nuo- 

savybės, nes jįj kainos trumpame 
laike pasididins. Paliauk mokėjęs ran- 

di} kitam, nes pats gali buti savininku 
ir imti randas nuo kitų, ir nėjusi kaip 
greitai išmokėsi namą. Ne tas žmogus 
yra gudras, kuris daug uždirba ir iš- 
leidžia pinigus, bet tas gudrus, kurie 
pinigai uždirba pinigus. Nelauk pakol 
turėsi daug pinigų, nes tos dienos gal 
nesulauksi. Pradėk taip, kaip kiti pru- 
dėjo, ir nėjusi kaip greitai prasigyven- 
si. Su $25,00 pirk lot.-), su $100,00 pirk 
namą arba farmą, o netrukus jusų ver- 
tė pasidaugins kelis kartus. 

Per paskutinius du mžnecius per mu 
su ofisą pirko 48 propertes Lietuviai 
Todėl norėdami išsirinkti sau tinkama 
nuosavybę, nieko nelaukdami atvažiuo 
kite į mūsų ofisą ir išsirinksite pagal 
savo norą. Pamatyk sekančias nuoss. 
vybes tuojaus. 

PARSIDUODA puiki stuba Briglitor 
Parlc, 6 kam. su maudyne, gazu ir ki- 
tais gerais jtaisymais, taipgi ir beis- 
mente galima turėti 6 kambarių pa- 
gyvenimą. Verta $2500, parsiduos tik 
tai už $1700. 

PARSIDUODA 2 pagyvenimų namas 
visa apačia muro, o viršus medžio, hi 
gazu ir toiletais ir gerais jtalsymak viduryj. Randos neša $240,00 j metu» Prekė tik $2000. Taipgi jeigu kas no 
re*, lotą priimsime už pirmą jmokėj' mą, o kitus lš randų, 

PARSIDUODA puikus mūrinis nf 
mas, 5 ir 6 kambarių, su dideliais por člais už $4200. 

PARSIDUODA vi&ai naujas 4 pagy- venimų muro namas su naujausiais jtaisymais, po 6 kambarius fletas. Lo- tas per 30x125 pėdų. Kaštavo pabuda- voti apie $11000. Dus parduotas tiktai už $9800. 
Visi viršmlnėtl namai bus parduoti ant lengvų Išmokėjimų. Apart tų dar turime keletą gerų bargenų, todėl meldžiame atvažiuoti ir pamatyti visus 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HAL5TED ST, CHICAOO, ILL. L' 

VERTAS $1500. už $900. 
PARSIDUODA puikus kampas 110x 

130 pėdų. Tai yra 4 lotaty labai gražioj vietoj, lietuvių aplinkui apgyventa. Visi 4 lotai parsiduoa už $900. ant iš- 
mokėjimo. Meldžiame nepraleisti šitos 
progos ir pamatyti tg. kampą. | LIBERTY LAND AND 

| INVESTMENT CO. 
3301 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

FARMA VERTA $4000, ui $3000. 
Kas pirks tuojaus, gaus už $.'000, 80 

akrų farmą, bu nauja stuba ir gera 
barne ant cementinio fundamento, že- 
mė, juodžemis su moliu, ant kurios 
viskas auga. Randasi tik 2 mylios nuo 
miestelio ir geležinkelio stoties, ant ge- 
ro kelio ir ant labai gražio" leikos 
kranto. Klauskite platesnių paalškini- 
nų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

TĖMYKITE LIETUVIAI IR LIETUVOS 
UKĖSAI 

Kad ateinančiuose rinkimuose pirmą die- 
ną Balandžio, 1919, kurie yra labai svar- 

bus dėl Chicagos miesto gyventojų, o la- 
biausiai dėl lietuvių, kurie yra paniekinti 
ir spaudžiami per dabartinį Majorą Thonr 
psoną, nigerių frentą, kuris prižadėjo 
nri.ns 4 metai atgal sugrąžinti 10 milijo- 
nų doliarių, buk per Gazo Kompaniją pa- 
vogtų, o gazas neatpigo, bet dar la- 
biau pabrango, tai neklausykite jokių me- 

lagių nei įkalbinėjimų, bet balsuokite už 
dabartinį Demokratišku. Kandidatą ant Ma- 
joro poną ROBERTĄ M. SWEITZER, o 

už kitus kandidatus galima balsuot ir už 
Repubiitconus, taipgi ant mažesnio Balio- 
to reikėtų balsuoti "140." Aš jums visa- 
dos viso gero ir teisingų dalykų velyda- 
mas. pasilieku su godone, 

JUOZAPAS J. ELIJOŠIUS, 

Chicagos naktiniai bomai] 
jau sutvėrė unija ir reikalauja| 
pakėlimo užmokesties už "over 

taimą." Grasina streiku. 

Malonus Tautiečiai! 
Turiu už garbę pranešti jums, 

kad aš tūriai naują išradimą, kaip 
išmokti greitu 'laiku groti ant kon- 

certinos, taip kad labai gera pro- 

ga norinčiam mokytis groti ir taip 
pat parduodu visokius instrumen- 

tus taip, kaip kcnccrtinas ir visus 

pučiamus: triubas, kornetus, trom 

bonus ir t.t. Taipgi padarau gai- 
das ant visu instrumentu; atsišau 
kite po adresu: 

3259 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Tele«.LūJie Boulevard 9244 

Z: pagarba, 
feo. K. Jowaišas. 

DEL 
K02N0 

SI ±: .r^,r--.fr 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
visoje 

Amerikojo 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO. 

kl«24 S Ashland A v. 

Cuicago, 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo algi 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S, HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos kalbi], 

I aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, ty- 
pewriting, pirklybos teisių, Suv. Valst istori- 
jos, abclnos istorijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilletystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 

landos po pietų. Vakarais nuo /:30 iki 9:30. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desięn'nfc 
dienomis ir vakarais dėl biznio lr 
namų. Paliudijimai Išduodami ir vi& 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arūa rašykit?, o męs pasistengsimo 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halsted SU, 1850 Wells St 

."radtk Naujus Metus su tobulu aidi) r« 

gijimu, taip. kad *ieko n.'praleistumei per t 

tu* melus, kas tau gali outi naudinga. 
Gerai pritaikinti akintai prašalins akli; Ii 

galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli 
regysfč prašalinama, pasitarkite su manirr 
priei einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland A ve., ChicagO 
Kampas IStos Gatvės. 

Sčloi luboi, rirš Platt'd aptiekęs. Ttmyk»<- 
< mano pLraį 

Valandos: nŲo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vale. 
Nedilioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienas. 

Telefonas Yards 1546 

W. J. STANKŪNAS 
:: FOTOGRAFAS :: 

Da.'ome puikiausius paveikslus jaunavedžių, šei- 

mynų Ir pavienių asmenų; taipgi šermanų ir iš 

kilmingų viešų pokylių ir apvaikščiojimų. 

Fotografuojame DIEN/a IR NAKT — laikas nedaro skirtumo. — 

Darbas visuomet atsakantis, nes musų studija aprūpinta naujausio iš- 

radimo aparatais, su kurių pagelba tą tiktai ir galima padaryti. 

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus ir spal- 
vuotus. Dirbame RĖMUS įvairaus didumo ir formos. 

Jaunavedžiams Ir šeimynoms prie TUZINO MAŽU PAVEIKSLU 

prldedabie VIENA DIDELI DYKAI. 

MU6Ų studijoj galima gauti paveikslus visų musų tautos žymiau- 
sių veikėjų, kaip tai: Dr. Jono Basanavičiaus, Martino Yče, kunigų: 
Tumo, Olšausko 'r kitų. 

3315 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

Kampas 33čio Place 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra savastis Chicagos 

ir apielinkės Lietuvių. Jomis galima naudotis, reikalui esant visi be 
skirtumo lietuviai norėdami laidoti savo mirusius artimus ar pažjsta- 
mus; patarnavimas yra suteikiamas visiem3 lygiai ir patarimų nt- 
r ilkia krieiptis niekur, kaip tiesiog j kapines. Lotai parsiduoda nuo $50. 
dol. ir augščiau. Jos randasi prie Keen Ave., vienas bliokas į pietus 
nuo Archer Ave. Su reikalais meldžiame kreipties prie kapinių užvelz- 
dos ypatiškai arba telefonu 

WILLOW SPRINGS 20 R. 

Farmos! Atydai visų Farmos! 
į Gatavos farmos, Lietuviškoje kolionijoje, juodže- 
Įmė su triobomis, gyvuliais sėklomis, Įrankiais dėl 
j išdirbinio žemės, 40, 6u, 80, 100, 120, 140, 160, 
: 180, 200 ir daugiau akrų farmos. iVLęs duosime to- 
kią fanną kaip tiktai tamsta norėsi. Išlygos: Niekas 
Tamstai tokių neduos kaip męs ant kiekvienos far- 
mos iš 40 akrų reikia Įmokėti tiktai 250 dol., o 
reštą nieko nemokėti per penkis metus. Liberty 
Bondsai priimami kaip keš. Męs išmainome jusų 
miesto propertę ant farmos. Kreipkitės: 

INDEPENDENT FARM & C0L0NIZATI0N C0. 
29 SO. LA SALLE ST. Room 336, CHICAGO, ILL. 

PINIGAMS VIETA 
Dėk pinigus, ten, kur Tamstai pasidaugys, kalis syk 
Pirk lotą ar kel s Morg.'n Parke, pakol 03r pigiai pasiduoda, nes £itu lotų prekė tuojaus kelis kartus pakils, tok'u budu Tamstos įdėti pini- gai užaugs į didelę vertę. Atvažiuok greitai, pamatyk vietą ir išsirink sau tinkamą lotą, pakol dar yra iš ko pasirinkti, nes šitų lotų parda v!mas ilgai nssitęš, tik buvo praeitą nedėlią pradėta, o jau tapo 20 lotų pardouta. kuriuos lietuviai pirko. 

Atvažiuok ateinančią nedėlią į korporacijoss ofisą 
o męs vi automobiliu jus nuvešime parodyti lotus. 
Parduodame ant lengvų išmokėjimų. $25,00 įmokėti, o likusius po $10. dol. į mėnesi. Taipgi priimame Libertė Land and Investment Korpora- cijos šėrus už pilną vert^. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
3,501 S. Halsted Street, Chica^o, 111.' 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
Į SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis [buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėįimas 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustejimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagclbos.. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai p„gelbos. 

'";t kada pareikalavau Sahuaras vaistų, Blt'erio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsha'.O. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas j.ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. 36- 
giu mėnesių isgeruavau Kas savaite po buteli Sa- 

lutaras, Bitterla, ir po 3 mžn. savo paveiksle panin čiau tekį skirtumu kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
oalutaras mylistų geradSjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baitreuas, Prof. 
1707 So.Halsted St. Phonc Canal 6417 hieago, 

Laikykite pinigus, Tvirtame, išbandytame, Vai 
tybiniame Banke ant Bridgeporto 

CENTRAL MANUFftCTURlNG DISTRICT 
A STATE A STATE 

BANK BANK 

1112 W. 35th STREET CH1CAGO, ILL. 
(3 blokai nuo Halsted St.) 

kuriame SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
laiko pinigus. 

Turtas$5,000,000.oo 

Wm, N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E, Poronfo 
Vlce-Prezidentas 

JohnW. Corby 
Viceprezidentas '■ 

S, L. Fabijonas 
Lietu*. Skyr vedejas 

Franki Wjbb 
Kasinkas 

J. R. Rolyle" 
Pa3. Kasininko 

t i 
f. C. Hoebel J 
Pag. kasininką i 

A.J. Petratia 
Rtai Esate ir Ins. 

Sky. Vadsjas 

Nors nebūvu pavojaus, vienok daug žmonių laike 
karės bijojo laikyti savo pinigus ant knygutės ban- 
ke, ir kavojo tankiai labainesaugiose vietose. Tuomi 
trotijo procentus ir buvo pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus j ŠIĄ 

VISIŠKAI SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKĄ. Moka 
3 proc. Pinigus (sumą) išmoka ant pareikalavimoo. 

Pas mus rasite mandagu patarnavimą ir rūpestingą atlikimą dalyką 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 

Subatoje nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS: Se- 
sedomis nuo 6 iki 8 valandos. 



Lietuves Neprigulmybes 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Angh; kalbos liuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 
IŠVADA. 

Iš to kas augsčiau pasakyta, męs ma- 

nome yra aišku, kad Lietuvių tautos sieia 
visuomet troško neprigulmybes, bet per 
ilgus laikus neturėjo progos apie tai ap- 

reikšti. 
Štai karė tokią progą suteikė ir išsyk 

apsireiškė iš viso? Lietuvių tautos tos ne- 

prigulmybes reikalavimai. 
Lietuvos neprigulmybė dabar yra idea- 

las taip giliai Lietuvių -Tautos mintin įėjęs, 
kad bile koks padavadijimas, kuris norėtų 
prijungti Lietuvą prie bile kokios kitos 

viešpatijos priešais jos norą, susitiktų no 

tik su griežčiausiu pasipriešinimu, bet ne- 

abejotinai pagimdytų Lietuvoje sukilimą 
tuo tikslu, idant atsiekti pilnos neprigul- 
mybes. Tokiu budu ramus kultūrinis ir eko- 
nominis išsivystimas butų sulaikytas kru- 
vina kova. 

Augsčiau pažymėtos rezoliucijos, pri- 
imtos lietuvių visur — Lietuvoj, Rusijoj ir 
Suv. \ alstijose — parodo, kad kiekviena 
politiška lietuvių partija sutinka ant se- 

kančio : '[ 
1. Kak valdžios forma priva'o bū- 

ti demokratiška respublika; 
2. Kad sudėtinos Lietu :os dalįs, 

dabar nenaturališkai atidalintos vie- 
na nuo kitos, privalo buti f sujungtos 
j vieną politišką, ekonomišKą ir kultu- 
rinę vienutę 3U išėjimu prie jūrių — 

kas reiškia, kad Mažoji Lietuva, da- 
bar esanti po Vokietijos jungu, priva- 
lo buti prijungta prie Didžiosios Lietu- 
vos, idant plotai esantieji iš abiejų Ne- 
muno, upės pusių, net iki jos įtakai ir 
apgyventi nuo neatmenamų laikų ne 
keno kito, kaip tik lietuvių, butų vėl 
teisingai krūvon sujungti, ir 

3. Kad soverenes Lietuvos teisės 
butų sugrąžintos ir gvarantuotos atei- 
nančioj Taikos Konferencijoj. 

Lietuvos Santikiai su Kitomis Šalimis. 
Laisvė Lietuvai ir jos atstatymas ne- 

prigulmyngos viešpat.'jos pavydale jos et- 
nografiniuose plotuose, susidedančiuose iš 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos, su reika- 
lingomis prie to korektyvomis—štai lietu- 
vių tautos reikalavimas. Jie taipgi reika- 
lauja sau teisės sušaukti Steigiamąjį Seimą 
sureguliavimui vidurinės tvarkos tautoje ir 
jos atsinešimų su kaimynėmis viešpatijo- 
mis 

Statydami vien lokius reikalavimus, lietuviai nori apreikšti, kad neprigulmybė nėra jų vienatinis ir galutinis tikslas. Kiek- 
vienos politiškos ir ekonomines rūšies pa- arimas, kuris prigelbetų Lietuvos kulturos 
išsivystimui ir prisidėtų prie draugijinio žmonijos patobulinimo bei žmonijos bro- 
lybės abelnai, privalo but atsargiai priimta atydon. Be neprigulmybės, vienok, lietuviai 
negalės nustatyti 3avo santikių su kainr nėmis viešpatijomis. Steigiamasis Seimas, 
veikiantis iš Vilniaus, yra vienintelė korn 
petentiška ir atsakoma įstaiga, galinti pra- vesti reikalingas reformas. 

Šioje vietoje todėl yra reikalinga pa- svarsyti apie Lietuvos santikius su jos kai 
mynėmis viešpatijomis praeityje. * 

Santikiai su Rusija. 
Rusija tfaldg Lietuvą, t. y. Kauno, Gar- 
;r V: niaus gubernijas nuo laiku pas- iir» I t '■ y. 1 

— 

—"Ju' Aaa KU3Ų0S lai3vė reikš taipgi Lietuviu If.isvę; kad jų ateitis buvo surišta su ateiti- mi Rusijos žmonių, kurie šaukte šaukė prieš senąjį despotizmą. 
Kuomet kilo 1 .arė, lietuviai tuojaus išreiškė savo užuojautą Talkininkams ir stojo prioft vokiškąjį militarizmą ir despo- tizmą. Lieia\ių rezervistai stojo i rusiškos armijos korpusus ir r.arsiai kovojo rytinėj Prūsijoj, nustumdami vokiečius net iki Ka- 

raliaučlaus ir priversdami Vokietiją ati- 
trauki dideles jiegas nuo vakarų fronto tuo 
laiku, Kuomet Paryžiaus užėmimo pavojus 
gręsė labiausiai. 

Kuomet sustiprinta vokiečių armija 
pagalios persilaužė per linijas i Lietuvą, tai 
kraštas tapo apiplėštas, o gyventojai tapo 
išvaryti toliaus, kur jie iškentėjo neapsa- 
komų vargų. Todėl yra visai naturalis da- 
lykas, kad jie reiki'autų teisybės savo ša- 
lia.' ir savo kentėjimams. 

Sugriuvus senam despotizmui, arba ca- 
riškam režimui Rusijoj, pavergtosios tautos 
šioje imperijoje su džiaugsmu ir dėkingu- 
mu laukė tų laikų, kada jos įgys sau lais- 
vę. Bet tame jos netrukus buvo žiauriai 
apviltos. Nuo caro nuvertimo laikų lietuvių 
tautai niekados nobuvo paduota viltis, kad 
ji gaus neprigulmybę. Priešingai, neku- 
rios iš įvairių valdžių, kurios kontroliavę 
Rusiją po caro Nikalojaus nuvertimui pa- 
laikydavo mažiau ar daugiau draugiškus 
santikius su Vokietija iki tokiam laipsniui 
kad galima buvo tikėtis vokiškos domina- 
cijos (viršinybės) visuose Rytuose. 

Rusų Laikinoji Valdžia kaip prie pre 
miero Lvovo, taip Kerenskio, neišaiškino 
kaip reik mažų tautų klausimo. Nuolato: 
buvo duodamas tas išsikalbėjimas, kad tik- 
tai Steigiamasis [Rusijos] Suvažiavimai 
bus kompetentiškas tokius klausimus rišti 
ir atkartotinai buvo duodama suprasti, kad 
vien tik Rusijos valdžia privalo -urėti tei- 
sę šiuos dalykus prižiūrėti. 

Laikinoji valdžia, negalėdama suprasti 
valandos reikalavimų, puolė lygiai, kaip ii 
senasai cariškas režimas, patraukdamas 
su savim ir visą rusų tautą. Jokios-o-jokios 
teisybės nesuteikė Lietuvai Laikinoji Rusi- 
jis* valdžia—atpenč, dar tapo sudarytas 
a 1 i a n s a s (susivienijimas) su lenkiškais 
imperialistais tuo tikslu, idant Lietuva iš 
turgaus pasidalinti. Grynai lietuviška Su- 
valkų gubernija, artificialir [netikru] bu- 
du prijungta prie "Lenkijos Karalystės/' 
tapo perduota su visomis jos įstaigomis 
Lenkų Likvidacijos Komisijos kontrolėn, 
nepaisant to fakto, kad visi lietuvių atsto- 
vai nuo Suvalkų gubernijos Dūmoje [kur 
niekados nebuvo iš ^os gubernijos nei vie- 
no lenkų atstovo] atkartotinai reikdavo 
atskilimo Suvalkų gubernijos nuo Lenki- 
jos ir prijungimo jos prie kitos Lietuvos da 
lies. Vokiečių intrigos tuojaus pasinaudo- 
jo Rusų valdžios klaida ir tuojaus prijun- 
gė Suvalkiją prie Vilniaus gubernijos, to- 
kiu budu suvienijus ją su Lietuva taip, kaip1 ji buvo praeityje. 

Rusų Social-Revoliucijonierių partija buvo praktiškai priešinga pavergtų tautų 
apsisprendimo principui; jam buvo priešin- 
gas ir pats Kerenskis. Laike bendros kon-; ferenicjos, atsibuvusios Maskvoje rugpju-į čio 15 d. 1917 m. ir susidėjusios iš visų Du 
mos atstovų ir iš visų politiškų partijų ir 
visuomenės kliasų, mažų tautų klausimas, išėmus vienų vieną atsitikimą, buvo visiš- 
kai ignoruojamas, nors tuo toiku jis buvo 
svarbus dienos klausimai Kunigaikštis Kropotkinas buvo užtektinai drąsus iš- 
reikšti nuomonę, kad Rusija privalo susi- 
organizuoti federaiyviais pamatais. 

Tikėdamiesi suorganizuoti socialę re- 
spubliką, Bolševikai nusipirko nuo Vokieti- 
jos taiką, o kaina, kurią jie už tai užmo- 
kėjo, buvo atidavimas Vokietijai Lietuvos ir kitų parubežinių valstijų. Toks atsine- i'mas Rusijos vyriausybės linkui Lietuvos luoda'labai mažai vilties, kad galima butų prieiti prie kokionors tinkamo šio klausimo išrišimo ir tas, beabejonės, turės svarbią įtekmę ant santikių tarp šių dviejų tautų iteityje. Net jeigu Rusijai ir pasisektų pa- :!aryt tvarką namie, Lietuvos santikiai, su ja priklausytų daugiausiai nuo to, ar Ru- sija pripažintų Lietuvos kaipo laisvos ša- lies, statusą [padėjimą]. 

Santikiai su Lenkija. 
x Lietuviai kategoriškai ir vienbalsiai atsisako vienytis su Lenkija. Jie tvirtina, kad personale unija tarp šitų dviejų šalių išsibaigė jų sugriuvimu ir padalinimu. 

Nec daleidžiant, kad tokia unija gy- vuoja, tai ir tuomet bile kuri pusė gali ją oanaikinti, kaip, pavyzdžiui, unija tarp Norvegijos ir Švedijos buvo panaikinta. 
Lenkai yra slaviška tauta, turinti papro- čius visai skirtingus nuo lietuvių. Jeigu jie velija gyventi su1/g senų tradicijų; jeigu jų tikslu yra atnaujinti Lenkiją sulyg at- 

xgareiviškų plianų; jeigu jie velija remti Karaliaus rinkimą ir aristokratijos viešpa- tavimą, kaip tai galima suprasti iš Lenki- 
jos regencijos užreiškimo, tai šie dalykai ncapeina lietuvių, kurie niekuomet nepri- 'ms monarchiškai-aristokratiškų principų. 

(Toliaus bus) 

GERA PROGA. 
Ant pardavimo arba Ran- 

da: Morgan Park, naujas 5 
kambarių namas ir beise- 
mentas dėi kuknios, vanos, 
elektros, telefonas, vanduo 
šiltas ir šaltas, kute dėl ke- 
turių karvių ir kiaulininkas 
prie to namo priklauso, 6 lo 
tai, viskas aptverta, puiki 
vieta dėl auginimo gyvulių. 
Priežastis pardavimo, savi- 
ninkas išvažiuoja ant far- 
mų. $1,000,00 įmokėti, li- 
kusius randa. 

Turime puikių farmų ant 
pardavimo po visas valsti- 
jas, teipgi turime namų ir 
lotų po vis?s dalis miesto 
statom namus mažus arba 
didelius ir skoliname pini- 
ą-us del budavojimo namų, 
teipgi apsaugojame nuo ug- 
nies, Duodame visokias ro- 
dąs Dykai. 
FIRST NATIONAI REAL- 
TY & CONSTRUCTION 

COMPANY 
340 W. 33rd Street 

Cnicago, III. 

Atlieku labai gerą darbą 
taisyme ir pertaisyme muzi- 
kališkų instrumentų. Taisau 
vargonus, tniju pianus, ar- 
monikas ir gramafonus; per 
klijuoju muzikas. Kam rei- 
kia meldžiu atsisaukt šiuo 
adresu: 814 W. 14th Street, 
3-eios lubos, kambario nu- j meris 4; meldžiu atsilankyti' 
vakarais nuo 6 valandos. 

Domininkas Jasinskis 

Reikalaujame finišerių 
prie moteriškų drabužių. Pa 
tyrimas nereikalingas. Atsi- 
šaukite tuojaus pas: L. Kas 
per, 3145 So. Wells St., 
Chicago, 111. 

~}SnoshošlietūvIam^ 
Gen. Agentas: P. Beišis 

1S2 N. Ho\viand Ave. Šiose 
.ietose galimą gauti kas va- 
caras "Lietuvą": 
S. Džiaugis, 462 Jerrnc St.. 
}. Gotaulas, 253 Mihvai.kee 
J. Potcliunajjj)|į353 N. < 

A. Polis, 552. Grand Ave 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mūsų agentas p. Antanas Sira- 

tavičius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W. Prankfort, 111., todcl jis 
nebegali panirt žemelės gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
čau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo \V. Frankfort. 111. 
lietuviškose kolonijose. 

v I1A5TER 5Y^TEn > 
V" "v?. v 

Męs mokiname ši puikų, gerai 
apsimokanti amatą -j trumpa lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 

Master Cutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 aug^tas 
(Prieš City Hali) 

Temykite! Temykite! 
LIETUVIS SIUVĖJAS DIDMIESTYJ. 

Pranešu savo draugams ir pažįstamiems, jog aš atidariau 

Kriaučių Šapą didmiestyj su dideliu sandeliu visokios mados 

importuotų ir vietinių audeklų, todėl jeigu tamistoms yra 
reikalingas pavasarinis siutas arba overkotis, tai pamatykite 
mane pirma negu pirksite kur kitur. Galėsite persitikrinti kas- 

link audeklų ir prekių. Su mano praktikavimą per 15 metų 
užtikrinu, jog busite užganėdinti su mano pasiutais aprėda- 
lais todėl nepamirškite vietos. 

A. ,1. ŽUKAUSKAS 
111 SJITH CL'itK STAEEf, CHICACD 

tarpe Adams ir Monroe gatvių ant antru lubu Pliene 
Ccntrcl 6561. 

Seniau mano išdirbystO buvo 3310 So. Halsted St. 

Is priežasties ligos parduodu kaip ir uz dyką Krutamu Paveikslų 
Teatrą Teatras yra pirmos kliosos padėjime, Ne£a apie $100,00 gryr.^ 
pelno į savaitę, Jeigu tam reikale dar nebuvote, tai aš išmokinsiu už 
dyką, Kiekvienas gsli tą reikala \esti ir turėtu yera pelną, Atsišaukite: 

S. ŠOKALSKIS, 
29 S. LaSaile St„ Room 33S, Chicago, 111. 

Teatras! = Teatras 
Gerbiamoji Visuomene: Turiu jumis už garbę eprhnešti, kaci 
LIETUVOS VYČIŲ 13-TAK.UOPA, stato 

•GYVUS NABAŠNINKUS" 
Nors jau buvo statyta, bet du r neužtenka, taigi dar vieną 
žygį duoda progą pamatyti, nes ta komedija yra puikiausia 
lietuvių kalboje ir juog'ngiait-ūa. Taigi gerbiamieji, nepra 
leiskite šios puikies progos, atsibus 

Nedelioje, Kovo=March 30, 1910 
SCHOOL HALL SVETA1NEJ 

Kampas 48tos ir So. Honore Gatvių 
Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečia Liet. Vyčių 13 kp. 

meni 

U9 

MOT ERIS pageidauja NUT-OLA Margariną, n®s jis tinka kiekvienam reika- le ir užvaduoja sviestą—ant duonos karštiems pyragėliams, blynams, kep- toms bulbems, kepimui pyragu, visokių babkų, prie abclno virimo ir kepimo. Vartojimas NUT-OLA užtikrina jums didelį sumažinimą išlaidų ant sviesto. 
Naujai patobulinta Armouro formula dirbimui NUT-OLA Margarino užtikri- 
na augščiausias "iaikimo" kokybes taippat, kaip skonį ir priimnumą; taigi, pridėdami tokį pat rupesiuigumą NUT-OLAI, kaip kad jųs pridedate ki- tiems aiigšto laipsnio maistams, jųsvisuomet galėsite ji vartoti su užsiganėdi- nimų, tuo pat laiku taupydami su pasisekimu. 

NUT-OLA SUSIDEDA 
iš Kokosiniu baltų kanduolių aliejaus. 
žemės riešutų aliejaus augščiausio 
tobulumo. 

Riebaus pasteuruoto pieno. 
Geriausios /ųšies druskos. i 

DAUGIAUS NIEKO 

Vartojimui privačių šeimynų pardavėjai 
su kiekvienu pirkiniu pridės kapsulę 
gryno augmenų dažo tsu nurodymais 
kaip vartoti. 

# 

Paimkite svarą popieriniame vokelyje 
NUT-OLA šiądien. Persitikrinkik pats jos 
verte ir ekonomiškumu savo namuose. Jus 
pardavėjas prictaiys tau. Neužmirškite pa- 
sakyti. "Armour's NUT-OLA." 

Gerbiami Draugai 
Ligšiol aš esu parašęs keturis laiškj 
j jus. Jųa ištikro suprantate dabai 
ka aš noriu jurus pasakyti apie V.'iiscE 
ir Kompanijos biznj Cblcagoje. Savi 
pirmame laiške aš pasakiau •-ims. k 
dėl ,'ifs pasiryžau atidengti širdį did? 
lio biznio. Savo antrame laiške :iš 
jums nušviečiau širdis vyrų samdymą 
biuro Savo ketvirtame laiške aš atl 
c'eugiau jums žvilgsni i širdį motery 

indy.no biurę. 
Dabar aš noriu, idant jus įsitėmytumė 
to kfj, aš pasakysiu apie VViison ii 
Kompaniją šitoj eilėj laiškų, nes juos9 
yra ypatiškos nuomonės, kurias aš gir- 
dėjau iš lupų ir širdžių darbininkų, ir 
jos jokiu budu nėra nuomonėmis i> 
Wilsono ypatiškai arba narių jo cft 
ciališkos šeimynos. Aš ceu kalbėto 
tojas tų laimingų darbininkų. Jie ap- 
dengę man savo slaptingiausias min- 
tis. Jio kalbėjo j mane atvirai ir nie- 
ko neslėpdami. Jie pasilakė mini, kį 
jie ištikro ir ištiesų mano apie dir- 
bimą, šia kompanijai 
Meldžiu jusų atminti, jog Wilson ir 
Kompanija biznis, arba kitas koksai 
biznis išreiškia šešėlių vienu žmogaus, 
iis gali turėti savo ofieialėj šeimynoje 
ir kaipo vedėjus skyrių gabiausius i: 
geriausius žmonos pasaulyje, bet galų 
sale tai yra vienas žmogus, kurs nu- 
stato vedimo budg., veda ir jkvepia sa 
vo bendradarbius. 
A.Š privalau jums duoti nuoširdų if 
teisingą išsireiškimą tu darbininkų, jei 
su aš tikrai juos atstovauju ir dara**"* 
tą, aš buuiu priverstas tankiai pa- 
kartoti p. \Vilson labai komplementa- 
riškai. Darbininkai prisispyrę kalbėjo 
nan, ką jie mano apie jį, kodėl j o 
iidžiuojasi dirbdami po jo vadovyste 
ir kodėl jie yra pasiryžę dirbti dėl pa- 
sisekimo Wilson ir Kompanijos biznio. 
Meldžiu jsitėmyti taipgi, jog tai yra 
pirmas toks atsitikimas, istorijoje biz- 
nio, kur Diuelė Instaiga parodė šyvo 
norą pasirodyti prieš publiką su nuo- 

j monėmis savo darbininkų ir perstatyti 
savo pusę žmonėms, ant k)&k tas lie 

I Šias i geros valios ir rėminio, ką jie 
:aano apie tai 

Tai yra taip nepaprasta, jog tas pada- 
rys gilų jspudj ant jusų, koki kad pa 
lurė ant manęs. Aš esu tikras, jog 
jųs manysite kaip kad aš manau, jog 
Htikrųjų viskas yra kuogeriausiai su 
bizniu, Jeigu J'-rbininkai eina aut re- 
kordo girdami žmogų ir įstaigą, ku- 
riems jio dirba. 

Vienas darbininkas iš jaučių departa- 
mente pasisakė man vieną dieną, jog 
\Vilson ir Kompanija jam davė naują 
supratimą žodžių "ir Kompanija" fir- 
mos varde. Jir sakė 'vPonas \Vilsorj 
davė mums jausti, jog męs darbininkai 
įsame "ir Kompanija.*' Daugelis iš 
mūsų buvo priimti j biznį kaipo dar 
llninkai. Męs esame skatinami taupyti 
pinigus ir pirkti kompanijos akcijas 
eu sutaupytais pinigais. Męs uždirba- 
me gana, sutaupymui Ponui \Vilsonui 
bus linksniu, kuomet męs visi tapsime 
dalininkais, bet nedaugiau kaip kaį. 
m?s busime. 

Pono Wilsono teisingas apsiejimą? s 

u mumi3 ir jo nuolatinis mandagumas įkvepia mums dorą dirbt' savo darliy gevai. Męs dirbame savo darbą su 
noru. Męs žinomę gerai, kad biznis 
augs ir plėtosis, pes męs dirbame taip, kaip mums bosas sako Jis didžiuojasi 
mumis ir musų darbu ir tą mums j akis 
pc.sako. Jis apsieina su mumis, kaip su savo draugais Aš manau, jcg męa padarome daugiau, negu Kokis kitaa 
būrys darbininkų Suvienytose Valsti- 
jose. Galy gos ir palinkybės prie ku- 
lių męs dirbame yra labai linksmos. 
Vedimas musu gerumu ir mandagumu 
yra priežastimi mu3ų entuziazmo dar- be. Męs mylime švelnius žodi,!us ir 
03ame už tg. vertinan.i kaip ir kiti žma 
nės ir męs gauname abu Kodėl šis biznis turėtų nepasisekti, kuomet męa visi dirbame taip užganėdinti ir pasi- didžiuodami? 
Kitan darbininkas, kalbėdamas entu- 
ziastiškai apie Wilson ir Kompanijos parankumus išp-lė savo filosofijos lu 
šę. šitaip: 
"Jeigu žmogus atsikėlė rytą ir saka 
pats sau" — "Oi, kaip aš nenoriu ."'ti i darbu;' jis geriau neeitų j darbą, .lis geriau pasistengtą gauti darbą konj 
p inijoje. kuri priduoda norą dirbti. 
"Klausyk, bosai, vienas iš linksmiausių laikų yra, kuomet aš rytą atsikėlę^ ii 
mąstau apie ėjimą j darbą. Aš žinau 
jog aš busiu linksmas visą dier.ą. Aš 
esu vienas iš,šelminykšCių, jąs iino^ ir kiti darbininkai jaučiasi taippat " N 
Aš tariau pats sau: "Turbut, labai pui- 
ku eiti j darbą su tokia dvasia. 
Savo sekančiame laiške papasakosiu 
jums apio keletą atsitikimų, kurie pa 
rodė man k^ gali nuveikti, didelė dirb- 
tuvė, kuomet jos GALVA yra paska 
tinama ŠIRDŽIA. 

Su guodone, / / 
NVilliam C. Freenrm, 

131 E. 23rd St„ 
.' Ne'.v York City Apgarsinimas. j 



l PRANEŠIMAI. 
PRANEŠIMAS 
KAREIVIAMS. 

Lietuviai kareiviai lietu- 
vių kariumenės prašomi su- 

sirinkti ant lavinimosi šioje 
nedėlioję, kovo 30 d. ant 2 
vai. popiet, Brighton Park 
lietuvių parapijos darže, 
44-ta ir Califomia Ave. 

Atsilankykite visi. 
Vaidyba. 

"BIRUTES" VAKARIENĖ. 

Subatoje, kovo 29 d. 8 va- 

landą vakare "Birutė" ren- 

gia draugišką vakarienę, ku 
ri atsibus "Birutės" svetai- 
nėje, 3249 So. Morgan gat. 
Visi nariai, rėmėjai, bei "Bi 
rutės" vakarų lankytojai ma 

lonėkite susirinkti j viršmi- 
nėtą vakarą, kaip ir visuo- 
met. Visi maloniai užkvie- 
čiami. A. M. 

IŠ NORTHSIDĖS. 
Northsidės apskričio lietu- 

vių ̂ kareiviu Amerikos Armi- 
jos Šelpimo sajungon prisira- 
šusius kviečiame ko skaitlin- 
giausiai susirinkti nedėlioje 30 
kovo tuo po pa laidų į šv. My- 
kolo arkaniolo )ažnytinę sve- 

tainę 1644 Wabansia av. 

Gerbiamieji, kurie šelpiate 
lietuvius kareivius, dabar lai- 
kas yra pasidarbuoti. Kurie 
dar neprisirašėte, esate kvie- 
čiami prisidėti. Taigi kuris 

myli savo brolius, privalo pri- 
sidėti prie to naudingo darbo. 

Atsilankykite koskaitlingiau 
siai. 

Valdyba. 

TMD. 22-ROS KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Kovo 30-tą dieną "Biru- 
tes" svetainėje, prie 3253 
So. Morgan gat., 1-mą vai. 
popiet įvyks TMD. mėne- 
sinis susirinkimas. Malonė- 
kite visi nariai atsilankyti į 
susirinkimą ir atsivesti savo 

pažįstamus ir draugus, ku- 
rie nepriguli, kad prisirašy- 
tų prie TMD. 

22-ros Kuopos Valdyba. 

GVARDIJOS SUSI- 
RINKIMAS. 

Gvardija D. L. K. Vytauto 
ant Tovvn of Lake,, laikys savo 

mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
kova (March) m. 30tą dieną 
1919 m. Pradžia 2rą valandą 
po pietų. Paprastoje svetai- 

nėje Šv. Kryžiaus parapijos. 
Yra kviečiami visi sanariai 
susirinkti, ant viršminėto susi- 
rinkimo. Yra labai daug svar- 

bių reikalų del apsvarstymo. 
Gvardija yra prakilniausia ir 
net turtingiausia pinigais, ir 

sanariais, Tovvn of Lake ko- 

lionijoje. 
Susirinkimai laikomi kas pa 

skutinj nedeldienį, kožno mė- 

nesio Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. 

Gvardijos Pirmsedis, 
Juozapas Letukas. 

Gvardijos Raštininkas', 
Juozapas Legnugaris. 

4631 So. Honore Street 

SVARBUS PRANEŠIMAS, 
Susivienijimo Rymo-Ka- 

talikų pašalpinių draugysčių 
Illinois valstijoje atsibus ko- 
vo .30 d. P. Wodmano sve 

tainėje, 3251 So. Lime St 
Prasidės ant 7:03 vakare 
Meldžiame visus delegatus 
atsilankyti, yra daug svar 

bių reikalų. Taipgi meldžia 
m e sekretoriui priduoti sa- 

vo antrašas. 
K. J. Pruchunas, 

3326 S. Auburn Av. 

A. J. .calasauskas 
Pagarsėjęs taisytojas visokių na- 

minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukce mane. Kas 
turėtumėt panašių darbų, mtlL'lu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 

TAISAU NAMUS. 
~ 

..Murinu, cimantuoju pleistaruoju ir 
viską taisau. Darbą atlieku cpecija- 
liškai ir pigiai Kam tokis žmogus 
reikalingas kreipkitės: 

B. P. RAJUNIEC, 
3044 S. Union Av., Chicago 

Telefonas Drover 4429 

WILLIAM GANSCHOW 
Republikonų Partijos Kan- 

didatas ant 

Miesto Iždininko. 

Utarninke, 'balandžio i-ą dieną, 
1919 m., Chicagoje atsibus "inki- 
mai pripildymui penkių miesto 
ucčdu, o tarpe jų ir miesto iždi- 
ninko urėdo. 

Chicaga yra antras didžiausias\ 
miestas Amerikoje, turintis ?pie 3 
milijonus žmonių. Užlaikymui ir 
prižiuTėjimu: tokio didelio miesto, 
gyventojai sumoka milijonus do- 
liarių kas metą. Tie pinigai 3 ra 

glcboje žmonių išrenkamo miesto 
iždininko, kurs be abejonės turi bu 
ti patyręs ir ištikimas žmogus, i- 
dant žmonių sumokėti pin'gai bu- 
tų didžiausioje atsakomybėje ir 
pilnai apsaugoti. Todėl, kiekvie- 
no piliečio priderystė yra rinkti 

atsakančiausj žmgoų j tą urėtą. 
Republikonai piliečiai miesto 

Chicagos pastatė ant to urėdo kan 

didatą poną "YVilliam Ganschovv, 
kuris įs priežasties savo ilgmeti-j 
mo patyrimo finansiniuose ir pirk 
lybos rekaluose, yra tinkamiau- 
sias ir atsakančausias kandidatas 
ant miesto iždininko. 

,W,illiam Ganschovv, gimęs Chi- 

ca^oje 1875 m., yra fabrikantu iš- 
dirbime plieninių krumpliuotų ra- 

ti\ (gears) prie \Vashington ir 

Morgan gatvių, kur dirba kelioli- 
kas šimtų darbininkų, o tarpe jų 
yra ir daug '.lietuvių. William 
Ganscho\v yra netik pasekmingas 
biznierius, bet ir darbštus pilietis 
padėdamas ypatingas pastangas 
jvykdinime teisių ir konstrukcijų 
gerovei Chicagos gyventojų. Wil 
.liam Ganschovv yra direktorium 

valstijinio banko vardu Market 
Trust & Savings Bank, ir taipgi 
Komisijoflierium ir Iždininku 
West Side i?arkų, kurios nariu yra 
p. Jonas BagJžiunas, visiems ge- 
rai žinomas lietuvis. 

Žmogus turintis tokius ypatin- 
gus gabumus yra pilnai tinkamas 
užimti svarbų įurėdą miesto iždi- 
ninko ir privalo gauti pilną para- 

mą kiekvieno piliečio, nežiūrint 
ant politikinių pakraipų. "VVilliam 
Ganschow yra ypatingai užsitar- 

navęs lietuvių piliečių paramos, 
nes jis netik kad lietuvius gerai 
pa.'.į-sta ir su jais draugauja, bet 
tur su jais biznio sąryšius ir lie- 
tuviams yra gero padaręs. 

Lietuviai, atuluokte savo balsą 
■ p-ui William Ganscho\v, republi- 

konų partijos kandidatui ant mies 
to iždininko, padėdami žale jo pa- 
vardės kryžiuką. Jo pravardė yra 
antra iŠ etlės Rcpublikonii ko- 

liumnoj. Balsavimas atsibus ut- 

arninke, balandžio i-mą, tarpe 6 

vai. ryte ir 5 vai. popiet. Moteris 
I gali balsuoti ant to urėdo. 

J 'Apgarsinimas 

parsiduoda pigiai, kampinis lotas 
30x120 pėdų, geroj vietoj. Galite at- 
eiti apžiūrėti kasdienę, savininkas vi- 
suomet namie. Atsišaukite pas Au- 
gust Schultz, 7130 So. Talman Ave 
Chicago, UI. 

PARSIDUODA pigiai C sėdynių, 8 
pasažlerlų automobilius, parankus dėl 
veselijų. krikštynų ir pagrabų, Visas 
gerame stovyje su 5 naujais tajorais. 
Atsišaukite: .'08 W, 18th St, Cbicago, 
Telephone Canal 2655, 

NORINT NAMĄ PIRKTI. 

Nepraleisk šios progos. 
Pamatyk sekančius namus be 
atidėliojimo, nes tie yra di- 
džiausi bargenai ant Brid- 
geporto. Sekanti namai 
parsiduoda nuo $1500 iki 
$1000 žemiau vertės. Ne- 
pirk namo nepamatęs šiuos 
bargenus. 

PARSIDUODA 2 lubų augščio mūri- 
nis namas su beismentu. 2 pagyveni- 
mai po 5 kamb-rius. Namas randasi 
grasioje vietoj t Lowe Gatvės. Ver- 
nas $4500, prekė tiktai $3500. 

PARSIDUODA 2 lubų augščio medi- 
nis namas su 9 kambariais. Baltomis 
oiaudynėmis, sinkomis, toiletais, ir ki- 
tais įtaisymais. Prekė $1800, InmokOti 
$300, kitus kaip raūda_ i 

PARSIDUODA 2 lubų augščio mūri- 
ais na„'nt' su augštu beismentu. 2 pa- 
gyven uai po 6 kambarius. Namas 

randasi ant 33čios ir Emerald gatvių. 
Prekė tiktai $4600,00. 

PARSIDUODA 2 lubų augščio muri- 
n'.s akmenio fronto namas, štymu feil- 
Jomas, ąžuolų vidus ištaisytas. Gazas 
ii Elektros š lesa, 2 pagyvenimai po 

6 kambarius. Randasi ant Halsted 
tarpe 31mos ir 35tos gatvių. Parsiduo- 
da piktai v.2 $7800,00. 

PARSIDUODA 3 lubų. augščio nau- 

jas mūrinis namas, štymu šildomas. 
Statytas tik 3 metai atgal. 2 pagyvp 
nimai po 6 kambarius ir storas. Na- 
mas randasi ant Halsted gatvės Iš 
taisytas visais geriausiais {taisymais 
Namas kaštavo pastatyti $15,000.00. 
Prekė dabar tik $13,800 

PARSIDUODA 2 lubų augščio medi- 
nis namas, 2 pagyvenimai po 6 kani- 
balus Gazas, baltos maudynės, siu- 

kos, toiletai ir ku» įtaisymai. Randos 
neša $30.00 į mėnesi; prekė tik $2200. 

PARSIDUODA 2 lubų augščio muri- 
uis namas, 2 pagyvenimai po 5 kam- 
barius Gazas, toiletai, ir kiti geri 
įtaisymai. Randos neša $384 J metus 
prekė tik $3,200. $500 įmokėti, liku- 
sius kaip randa. 

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

Yards 6894 

PASI RANDAVO JA ltambarys, švie 
sus, garu apšildomas, su elektros švie- 
sa. 901 \V. 33rd St., 2-nd floor, 

REIKALAUJU Gerų žmonių, čystų, 
be valkų, su paliudijimu atiduodu 3 
kambarius už dyką, ir meldžiu kiek rei 
kės. Užduotis, tokj kambarj, mane ap- 
žiūrėti ir valgyti pataisyti. Ypatiškai 
galite kreipties kada norite nuo 5 ry- 
to iki 8 vakare. JUOZAS SKRIP1TIS, 
3314 So. Mosspratt Street, Chicago, 711. 

PARSIDUODA 8-nių kambarių medi- 
nis namas ir lotas, po No, 506 W, 33rd 
St, Kaina ant išmokesčio $1,200; už 
cash pigiau, Taipgi parsiduoda 2-jų 
augštų medinis namas ant 37.1/^ pėdij 
ka.apinio loto, po No 501 Wt 33rd St, 
Kaina ant išmokėjimo $2,000; už cash 
pigiau, Savininko adresas: 501 W, 33 
St, arba vakarais po No, 2139 Armita- 

go Avonue, 

KAS GERIAU. 
AR MOKĖTI RANDA VISADA IR NIE 

KO NETURĖTI? AR Tl'RETI SAVO 
LOCNA GRAŽU NAMA, KURIS PATS 

Iš RANDU IŠSIMOKĖS 

PARSIDUODA VISAI NAUJAS MU- 

RO NAMAS $1,000. PIGIAU NEGU 
TIS KAŠTAVO PABUDAVOTI. DVIE- 

JŲ AUGŠČIU PO 5 DIDELIUS KAM- 

BARIUS SU "SUN PAIILOR", SU EL- 

EKTRIKĄ, GAZIT, BALTOMS SIN- 
KOMS BEI MAUDYKLĖMS, SU VI 
SAIS AUGŠTOS KLASOS II^TAIbY- 
MAIS, SU GERAIS PORČ'IAIS, SU DI- 

DELIU 8 PEDU AUGŠČIO CEMEN- 
TUOTU BEISMENTU IR SU DIDE- 

LIU PLAČIU LOTU 30x125 PEDU. 
NAMAS liABAI ŠVIESUS IŠ ABIEJŲ 
PUSIU IR APLINKUI APIBUDAVO- 
TA PUIKIAIS NAMAIS. RANDASI 
LIETUVIU APGYVENTOJ VIETOJE 

NORINTIEJI PUIKAUS NAMO GREI 
TAI ATSIŠAUKITE IR GALITE NU- 

PIRKTI PIGIAI ; UŽTEKS $500.00 
INMOKEJIMO, O LIKUSIUS RAN- 

DOS IŠMOKĖS. KLAUSKITE PAS: 

J. SINKUS 
j301 So. Halsted St. 

Chicago, III. 

A J A 
MARTYNAS POLEIKIS 22 metų am Z 
Buvo pašauktas prie kareiviškų darbų Į 
kempę, kur ir mirė 18 d. kovo; tapc 
parsiųstas j Dranford, Conn. pas tė- 
vus. Laidotuvės ats!buvo su bažnyti- 

! nėmis ir kareiviškomis apeigomis ant. 
Airių katalikų kapinių. Giminės ir pa 
žjstami, norėdami plačiaus žinoti apie 
Martyno Puleikio mirtį, atsišaukite j 
jo tėvus Kazimierą ir Veroniką Pulei-, 

Lkitis, 4 Bradley St. Branford, Conn. ] 

NEAPLEISTI K A PROGA 

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

Keistuto Pask. irjuiavojimo Dr-ja No, 1 
Skolina pinigus be KOMIŠINO perkantiems] 
arba būdavo jantiem namus. Todėl šios PROGOS! 
NEAPLEISKITE, nes ši proga tik yra ant; 

Itrumpo laiko. Reikalaujant paskolos atsišaukite j| 
IDraugijos ofisą Ketvergais ir Pėtnyčiomis, 8tą vai.] 
vakaro. Susirinkimai atsibuna Petro Wodmano Sa-j 
leje, 3251 Lime St., kampas 33čios gatvės, minė-i 
tais vakarairs. Reikale atsišaukite pas mus, o męs! 
iš savo pusės užtikriname kožną vieną užganėdinti; 

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

liUK VĖL SVEIKAS. 
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, tai nięs esamo užtikrinti, jog męs 

galime palengvinti jusų kentėjimus. Pavelykite mums išegzaminuoti 
jus—visai be jokių mokesčiu už egzaminaciją. arba patarimą.. Peoples 
Dispenserija buvo uždėtą su tikslu suteikti sergantiems žmonėms go- 

reresn} ir modernišką, patarnavimą. 
EGZAMINACIJA IR PATARIMAI DYKAI. 

Tai yra. patarnavimas, kuri turi tik kelios aptiekos ir tai yra būdas, ve- 

dantis prie "konomijos. 
N M ES SPECIALIZUOJ AM ES PATENTUOTOSE GYDUOLESE 

IR NAMINESE GYDUOLESE. 
VAISTINE TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. Męs pa- 
remkame jas,- žinodan.. jų gydančią, vertę* nuo paprastų nesveikatingumų 
Kiekvieni namai privalo buti prisirengę ir visuomet turi turėti po ranl .. 

gyduoles ant reikalo. Męs tikime, kad musų smulkmenos, tolety daig 
tai, kvepalai, ir Įriti yra geriausios rųšies ir tikrai užganėdins kiekvieną 
žmogų. Musų vaistai ir kemik^lai yra gryninusi, kokius tik už pini- 
gus galima gauti ir miisu receptai yra pildomi tik regitr. vaistininkais. 

ATEIKITE IR PAMATYKIEfE MUS. 
Atminkite! viai nieko neiname už Egzaminaciją ir Patarimą 

PEOPLES THEATRE BUILDING 

1616 WEST 47-th STREEE7 

Męs Kalbame Lietuviška! 

FARMA ANT PARDAVIMO 
110 akrų su namais, aremos žemos 2; 
?krų, 50 akrų bo namų. Pirkite sky 
rlum arba abi sykiu, Dėl platesnių ži 
nių kreipkitės pas F MIKOLAINIS, 
Thor'i, Wis, 

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinugus. 
Doleris sutrupintas yra doleris už 

(lirbtaB. Nepaisant to, ką Jųs uždirbate 
bet ką. Jųs sutaupinate, tas rokuojasi 
Daug apmokami vyrai tankiai numirS 
ta biednais. kolei daug biednų darbi 
ninku, pagal sistematišką sutaupinimą 
palieka savo šeimynas gerai aprupin 
tomis. 

Indėkite avo pinigus, kur jie negali 
pabėgti. Farmos vis kas kart buvo ke 
liamos augštyn | prekę, kurių vertė 
dabartiniuos laikuose dar kelis kartus 
pasidaugins, nes paskiau paprasta?: 
darbininkas negalės pajiegti nusipirkti 
sau geros žemės. Jau ir dabar nekurto- 
se valstijose negali prieiti per augštu- 
mą kalnų už žemę. Tenai Jųs laukia 
puiki proga pavirsti } savininką, turtin- 
giausios žemės Wiconsine. Su musų 
pagelba Jųs galite padaryti, kad Juma 
gerą pelną atneštų metas nuo meto. 

Jeigu jųs išbusite dešimts metų prie 
savo dabartinio darbo, nedarant jokio 
aprūpinimo dėl ateities, ar Jųs busiu 
geresniam padėjime, negu jųs dabar 
esate? Ar taip galėtumėte likti nepri- 
gulmingu, jeigu jųs numirtumėte? Ko- 
kiame padėjime pasiliktų jusų šeimy- 
na? Nieko nelaukiant, išsirinkite sau 
gerą plotą žemės, o tapsite neprlgul- 
mingu bedarbėmis, streikams, išmeti- 
mo iš darbo, mažų algų, augšto mais- 
to prekių ir nuo dušnaus, nesveiko oro 
ir visų kitų blogumų. 

Mfs parduosime jum 40 aitrų žemės 
su $100. {mokėjimu, 80 akrų žemės su 
$200. jmokėjimu, o likusius ant lengvu 
išmokėjimu. Ant minėtos žemės jųs 
galėsite pagaminti didelius užderėji- 
mus, rugių kviečių, bulvių, avižų, do- 
bilų, vaisių ir visokių daržovių. 

Pagal jusų gėrį apsirokr vlmų, jųs 
galite pasiimti savo šeimynų iš suruku- 
sio miesto arba iš pavojingų mainų J 
šita puikia šalj i lietuvių kolioniją, kur 
daug liotuvių jau pirko ir tūkstančiai 
dar pirks sau geras farmas, kur oras 
visados tyras, prie gražių leikų, prie 
geru kelių, gerų marktų.arti miesto, 
mokyklų, bažnyčių ir kitų visų pato- 
gumų, kur Tamsta ir Tamstos šeimy- 
na galėsite „ražiai ir linksmai gyventi, 
Ir kur jusų ateitis bus ant visados už- 
tikrinta. 

Nieko nelaukdams prisiųsk savo var 
dų ir adresų, o męs jum prisiusime kny gelę su mapa ir paveikslėliais apie lie- 
tuvių kolionijas, kurių lietuvių bendro- 
vė susidedanti iš tūkstančio narių už- dėjo tuo tikslu, kad pagelbėti lietuvius 
apęyvendinti ant farmų ir duoti jiems reikalinga pagelbg. 

LIBERTY LAND & IN- 
VESTMENT CO., 3i01 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

Didžiausia Lietuviška Jubi 

lieriška ir Muzikališkų Ins 

trumentų 

KRAUTUVE 
Ant Town of Lake 

JA 
JVfihancJ ftveq ©hioagl 

IM Jeigu nori gerą laikrodėli, čysto aukso, šliubiniu 
I ^ žiedus, signietą, auskarius, moteriškų špilkų ir gra 
§ žių šukų j plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso 
I^Pas mane vieninteliai galima gaut visoki deiman 
litiniai daigtai dideliame pasirinkime. Turiu taipg 

visokių muzikališkų instrumentų, grafofonų, vokiš 
ku armonikų ir koncertini], smuikų, vargonų ir t.t 
Gvarantuotų britvų, geriausio plieno ir daug viso 
kių kitų daigtų. Su pagarba, J. JASINSK 

nmntfinnti 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^ntų, Rė-nų ir Stogams Popisrio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimu' stubų iš vidaus, po $1,19 už galion 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

«• r," nuo'lIUlrt* 
DR. H. A. BK0AD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

1362 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL 

TEATRAS IR ŠOKIAI 

"KRYŽIUS" 
keturių aktų*drama, perstatys 

L. S. S. 4-ta KUOPA 
PULASKI SVETAINfiJE, 1709 So. Ashland Av 

Sub., Kovo-March 29, 1919 
PRADŽIA 7:30 VALANDA VAKARE 

Veikalas yra parašytas Br. Vargšo, kuriamo atvaizdina karės bai 
senybes. Turbut ne vienam iš niusų yra vaaizdinasi, kokios sunkeny 
bes turėjo panešti Lietuvos žmonės. Todėlei kiekvienam, turbut, žin 
geidu bus pamatyti šis veikalas, kuriame aiškiai parodoma militarsitv 
žiaurumas. Kviečiame visus bo skirtumo, KOMITETAS 

N' ii «H 

-TEMOJE;— 
. 191 

NAUJAS SVIETAS 
J. Elijošiaus Svet., 4600 S, Wood SI, 2:30 pa piet 

Šios prakalbos vienos iš įdomiausių šios gadynės prakalbų. Kalba bus 
paremta ant istoriškų faktų. Bus darodyta kada ir kokiu budu pasibaigė 
senas svietas ir kada prasidėjo NAUJAS. 

Regėjimas Šv. Jono a::t salos Patmos. 

Šv. Povihis. Šv. Jonas. Alius. , Valdo. VVylklife. Liuteris. Russel'is. 
35m 73m. 325m. ll^Om, I387m, 1518m. 1874m. 

1—"Pirmasis Aniuolas triubijo: ir radosi leidai ir ugnis su krauju sumai- 
šyti. ir puolė ant žemės." 

2—"Antras Aniuolas triubijo: ir puolė lyg didis kalnas ugnim degąs i jūres." 
3—"Trečias Aniuolas triubijo: ir buvo ištikta trečia dalis Saulės ir trečia 
dalis Mėnulio, ir trečia dalis žvaigždžių." 
5—"Penktas Aniuolas triubijo: ir regėjau žvaigždę puolusia nuo dangaus 

ant žemės." 

6—"šeštas Aniuolas triubijo: ir išgirdau balsą iš keturių kampų." 
7—"Ir Septintas Aniuolas triubijo: ir radosi didi balsai danguje, tie tarė: 

Svieto karalystės teko musų Viešpačiui ir jo Kristui ir jų Karaliams 
nuo amžių iki amžių." Visi kviečiami. INŽANGA DYKAI. 



ILL. 
KELETAS Ž1NIU 

APIE BRIDGEPORTĄ. 
Chicagoje yra apie devynios 

.r dešimts atskirų kolionijų. 
/isų j ii centru ir, taip sakant, 
irdimi yra kolionija vadinama 
Sridgeportu. Ir teisingai ji to 

'ardo užsitarnauja: ji yra pa- 
name Chicagos miesto vidu- 
yje, ji yra seniausia iš visų 
ietuviskų Chicagos kolionijų, 
i bene bus 'viena iš turtin- 

giausių ir ji yra neal>ejotinai 
r/ir> sakant lietuviškiausia, ap- 
\M'esntusia ir prainouingiau- 
ia lietuvių kolionija. 

Apšvietos Centras. 

Bridgeportas yra lietuvių 
.pšvietos ir pramonės centras, 
r nedyvai: esant jau seniau- 
iu lietuvių lizdu Chicagoje, 
ia pirmiausia pradėjo dygti 
nusų draugijos; čia pradėjo 
;yvuoti pirmas ir seniausis 

tJhicagos lietuvių laikraštis 
* Lietuva," per 26 metus ėjusis 
Savaitraščiu, o dabar virtusis 
lienraščiu; čia susitvėrė pir- 
na lietuviška šv. Jurgio para- 
»ija, sutraukusi krūvon pirmus 
JhicagOi' atkeliaujančius lietu- 
'ius; čia prasidėjo pirmi lie- 
uviški bizniai, nuo jų pasimo- 
:ino kiti ir šiądien šioje kolio- 
lijoje yra tokių lietuviškų biz- 
įių, kuriems nesarmata butų 
>asirodyti bile mieste tarp ge- 
iausių krautuvių. Pagal;os 
įa apsigyveno ir dabar gyve- 
la didžiausis skaitlius lietuviš- 
kos inteligentijos. Visa tai pa- 
laro Bridgeportą nelyginant 
išim, apie kurią sukasi visos 

rhicagos lietuvių viešojo gy- 
/enimo ratas. 

Bridgeporto lietuvių kolioni- 
a užima, aplamai kalbant se- 

cantį plotą: nuo 26-tos gatvės 
iki 39-os gatvės ir* nuo Penn 

tylvanijos linijos geležinkelio 
ki Morgan st. Pat tirščiausia 
lietuvių vieta yra keturakam- 

pyj tarp 31-os ir 35-os gatvių 
ir tarp Morgan ir Wallace st. 

Patsai gi tarp sakant centras 

yra apielinkėj Halstcd ir 33-os 

gatvės. 
į Tarp tokių pas mus pirmiau- 
sioje vietoje stovi laikraščiai. 
"Lietuva" gyvuoja taip senai, 
kaip ir pati Bridgeporto kolio- 

nijoja. 

A. Olševskis. 
"Lietuva" ir jos ilgų metų 

leidėjas, p. A. Olševskis, be 

abejonės buvo galingiausi 
veiksniai Bridgeporto kolioni- 
jos augime ir kilime. 

Mokyklos. Bridgeportas ga- 
li pasigirti puikiausia ir di- 
džiausia lietuviu mokvkla, ku- 
nos rūmai, pastatyti velionio 
džiakono Kraučiuno triusu, at- 

siėjo apie $60,000.00. Tai šv. 

Jurgio parapijinė mokykla, ku- 
ri šiądien turi visas viešųjų 
miesto mokyklų teises. 

Apart šios mokyklos čia yra 
taiperi ir keletas privatinių lie- 
tuviškų mokyklų: "American 

College Preparatory School" 

prie 3103 So. Halsted st., Ame- 
rikos Lietuvių Mokykla prie 
3106 So. Halsted str., "Auš- 
ros Moljkla," prie 3001 So. 
Halsted st., Liaudies Univer- 
sitetas Žiuyčia, 3310 So. Hal- 
sted St. 

Muzikos ir dainavimo moky- 
klos yra trįs: Stasio Šimkaus 
Studija prie 3249 So. Morgan 
st., Bethoveno Konservatorija, 
vedama p. Pociaus, prie 3259 
So. Halsted st., ir Petro Sar- 

paliaus Mokykla, 3422 Lovve 
ave. 

Draugijos. Prie musų kul- 

turinių įstaigų reik priskaityti 
ir musų pašalpines draugijas, 
kurios daug prisideda prie mu- 

šu žmonių kultūrinimo, ypač 
kad daugelis jų turi knygynė- 
lius savo narių pasiskaitymui. 
Bridgėportas tų draugijų turi 

daug ir įvairių; vienas jų var- 

dų išminejinias užimtų neviena 
laikraščio špaltą. Tarp se 

niausiu draugijų yra šv. Ka- 
zimiero draugija, įsteigta 1885 

j metais, Simano Daukanto, šv. 

Jurgio ir kitos. 
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje čia taipgi įgijo sau 

pirmą savo kuopą—36-tą, ku- 
rios įsteigėju buvo garbingai 
žinomas savo pasidarbavimais, 
uolus lietuvių veikėjas p. M. J. 
Damijonaitis, pirmiaus dirbu- 
sis prie "Lietuvos" laikraščio, 
dabargi laikantis knygų, sal- 

dainių krautuvę, Ice Creaęno 
! parlorą" ir krasos stotį prie 
901 W. 33rd St. 

Visos didžiulės Amerikos 
lietuvių organizacijos, kaip 

| Susivienijimai, Tėvynės Mylė- 
tojų Draugystė, Liet. Soc. Są- 
junga pirmas savo kuopas įstei 
gė šioje kolionijoje. 

Iš dailės Draugijų Bridge- 
porte turi savo sėdybą garsio- 
ji "Birutė," kuri neabejotinai 
yra labja'usiai pagarsėjusi sa- 

vo šauniu choru ne tik-Bridge- 
porte, bet ir visoje Chicagoje. 
Ji sutraukė aplink save šaunų 
buri gražaus jaunimo ir įsitai- 
sė savo locną svetainę prie 
3249 So. Morgan st. 

Prie ytin naudingų draugi- 
jų reik priskaitvi ir Dieninės 
Vaikiį Globos Draugiją, kuri 
prižiūri kudikius ir tokiu budu 
leidžia jų motinoms, neturin- 
čioms su kuo jų palikti, išeiti 
darban. 

Pramonė ir Pirklyba. 
Bridgeportas yra lopšys, ku- 

riame gimė pirmi lietuviški 
jankai. Išpradžių buvo du pri 

; vatiniai bankai, dabar yra du 
! valstijiniai lietuvių bankai. 
1 Didžiausis bankas yra Uni- 

jversal State Bank, suorgani- 
zuotas 1917 m. iš buvusio pri- 
vatinio A. Olševskio banko, 
fis turi pamatinio kapitalo 
$200,000 ir jo vedimą kontro- 
liuoja lietuviai. Prezidenty 
yra J. Elias, kasierium J. I. 
Bagdžiunas; tarp direktorių 
yra sekantieji lietuviai, apart1 
viršpaminetu: L. Ažukas, j. i 
Krasauskas, N. C Krukonis 
M. A. Meldažis. Norway. 

Antras Lietuvių bankas yra 
Metropolitan State Bank prie 
807 W. 35th st., suorganizuo- 
tas 1914 m. su $25,000 pama-l 
tinio kapitalo, kuris 1916 m.' 

tapo pakeltas iki $100,000.00 
Visas šis kapitalas yra vienų 
lietuvių rankose. Šių metų! 
pradžioje metiniame jo susi- 
rinkime nutarta kapitalą pa- 
kelti iki $200,000, kas parodo 
pusėtinai spartų jo augimą. Šio 
banko prezidentu yra Jonas B. 

Brenza, vice-prez. Jonas Krot- 
kus ir S. A.' Šimkevičius, iždi- 
ninku Julius C. Brenza. 

Po bankų pirmiausia vietiį 
užima Namų Statymo ir Skoli- 
nimo Bendrovės; visos gyvuo- 
ja gerai ir vartoja dideles su- 

mas pinigu. Tarp jų yra pa- 
žymėtinos šios: 

Krautuves. 

Lietuviškų krautuvių ant j 
Bridgeporto lietuviai visus sau 

reikalingus daiktus, pradedant 
nuo drabužių, apavalo ir mai- 
sto ir baigiant knygomis bei 
muzikališkais instrumentais 
gali gauti savose, lietuvių 
krautuvėse ir nereikalauja ei- j 
ti jų pirktis pas svetimtaučius.' 

Viena iš didžiausių drabužių 
krautuvių yra Bridgcport Clo- 
thing Coprie 3248 So. Hal- 
sted.; čia pat šale yra ir di» 
džiausia lietuvių rakandų krau 
tuvč So. Halsted Furniture 
Housc. Seniausia lietuvių ra- 

kondų krautuvė yra K. S. Jo- 
kūbaičio krautuvė prie 3240 
So. Morgan st. 

Muzikalių instrumentų yra 
dvi didelės krautuvės: J. Bu- 

driko krautuvė (ten pat ir kny 
gynas) 3343 So. Halsted st. ir 
liaglc Music Hcnise (Stase- 
liams savininkas), 3240 So. 
Halsted st. 

Bridegportas turi taipgi ke- 
letą lietuviškų de partinių krau- 
tuvių, taip kurių labiausiai yra 
žinomos: P. K. Bruco krautu- 
ve prie 3323-25 So. Halsted; 
Jono Budriko prie 3252 So. 
Morgan st. ir Iz. Nausicdo 
prie 919 \V. 33rd st. 

Auksorių ir .laikrodėlių 
krautuvių taipgi netrūksta. 
Tarp jų yra pažymėtinos: Ka- 
zakausko prie 3255 So. Hal- 
sted St., Junevičiaus prie 3313 
So. Halsted st., Budriko prie 
3343 So. Halsted, Bručo prie 
3325 So. Morgan st., Micha- 
lausko prie 3303 So. Morgan 
st. ir Girdvainio prie 3203 So. 
Halsted st. 

Lietinių Aptickos yra se- 

kančios: F. A. Juozapaičio prie 
3601 So. Halsted, st., P. Poš-j kos prie 3101 So. Morgan st.,' 
Justino Kulio prie 3259 So. 
Halsted St., A. Kartanas prie 
3201 So. Halsted st. ir Leščin- 
sko ant Morgan ir 33-čio place. 

Real Estate, t. y. namų ir 
lotų pardavinėjimo agentūro- 
mis Bndgepoftas yra turtin- 
gesnis negu bile kuri kita Chi- 
cagos kolionija. Liberty Land 
& Investment Co. yra vienati- 
nė savo rūšies ištaiga, kuri susi 
tvėrė, susidėjus keliems lietu- 
vių Real Estate bizniams krū- 
von. Ji savo ofisus laiko prie 
3301 So. Halsted st. ir varo 

didžiausj šios rūšies biznį tarp 
Chicagos lietuvių. Tarp kitų 
geriaus lietuviams žinomų 
Real Estate agentų yra F. Za- 
charevičius prie 903 W. 33rd 
st., ir naujai atsidaręs First 
National Realty & Construc- 
tion Co. ofisas prie 840 W. 
33rd st. 

Kiek automobilių. Bridepor- 
to lietuviai turi—bala juos ži- 

no, tą sunku suskaityti, kiek- 
vienas didesnis biznis, ir dau- 
gelįs privačių asmenų jų turi; 
tik kalėdodamas galėtum juos 
suskaityti. Bet užteks to pa- 
sakyti, kad jų turi buti kele- 
tas šimtų, nes Bridgeporto lie- 
tuviai turi keletą garažų ir vi- 
si pilni automibilių. Vienas iš 
seniausių garažų yra prie 3240 
So. Halsted St. pastatytas p. 
Olševskio, kuria, (reik tai pa- 

žymėti) davė pradžią ir pra- 
skynė pirmus takus daugeliui 
lietuvių pramonės šakų. Kitas 
gerai lietuviams žinomas gara- 
žus yra p. Ažuko prie 33-eios ir 
Auburn ave. 

LIETUVIŠKI DAKTARAI. 

DR. A. L. GRAIČUNAS, 
3310 So. Halstecl Str. 

Tai seniausis Bridgeporto 
daktaras: Jis netik daktarystė- 
je pasižymėjęs, bet ir visuome- 
nės darbuose. Jis pirmiau dar 
bavosi kitose sriovėse, dabar 
dirba tautininkų demokratų 
sriovėje, daug rūpinasi liaudies 
apšvieta, steigia liaudies uni- 
versitetą. 

Dr. Graičiunas įsitikinęs, 
kad Amer. Lietuviai daugiau- 
siai gali pagelbėti Lietuvai. j 

Jo sunus tarnauja S. V. ka- 

riumenėje kaipo orlaivininky- 
stės leitenantas. Kitas sunus 

mokinasi universitete agrikul- 
tūros skyriuje. 

DR. A. ZIMONTAS 
(Dentistas) 

3252 So. Halsted str. 
Dr. A. Zimontas seniausis 

lietuvis daktaras dentistas Ame 
rikoje. Jis labai daug pasižy- i 
mėjęs visuomenės veikime. N;io I 
senų jau laikų yra Centraliu 

pirmininku Tėv. Mylėtojų! 
Draugystės, kuriai daug gero 
padaręs. 

Jam gerai sekasi daktaravi- 
mas. Jis augina tris gražius 
sunelius. Jis yra "Lietuves" 
Bendrovės direktorius. 

DR. K. DRANGEL1S 
(Dentistas) 

3261 S. Halsted St. 
Jis vienas iš gabesniųjų 

dentistų. Dr. Drangelis yra 
kartu ir vienas svarbiausių- 
jų veikėjų lietuvių judėji- j 
me. Jis yra Pirmininku Ne- j 
prigulmybės Fondo. Daug 
aukavęs ir dirbęs visuome- j 
niškuose reikraluose, daly- | 
vavęs visuotinuose seimuose. 

Kaipo dentistui jam pa- 
sekmingai sekasi. Jisai taip 
gi yra "Lietuvos" dienraš- 
čio bendrovės direktorium. 

DR. P. M. ŽILVITIS 
3315 S. Halsted St. 

Šis daktaras dar nesenai 
pradėjo praktikuoti, bet 
praktika pastebėtinai gerai 
klojasi. Kol-kas kaipo jau- 
nas inteligentas dar j vie- 
šąjį lietuvių gyvenimą dar 
nespėjo ineiti. 

Jisai taipgi yra "Lietu- 
vos" Bendrovės šėrininkas. 

DR. M. J. STUPNICKIS 
3109 S. Morgan St. 

Tai vienas iš seniausių 
lietuvių gydytojų šioje lie- 
tuvių kolionijoje. Jis turi 
didelę tarpe savo žmonių 
praktiką. Nors viešame lie- 
tuvių gyvenime mažai daly- 
vauja, politika neužsiima, 
bet yra gana duosnus tau- 
tiškiems lietuvių reikalams. 

DR. J. KUUS, 
3259 S. Halsted St. 

Dr. J. Kūlis turi pasek- 
mingą praktiką tarpe žmo- 
nių. Kaslink viešojo lietu- 
vių gyvenimo, tai jis ma- 

žai užsiima, bet lietuvių tau- 
tinių reikalų niekados neuž- 
miršta savo gausiomis au- 

komis. 

DR. ANTANAS 
KARALIUS. 

Daktarystės mokslus jis 
baigė Chicagos universitete, 
paakiu praktikavo Kanados 
ligonbučiuose ir dirbo prie 
Dr. Levine garsaus specia- 
listo. 

Dr. J. Karalius yra vie- 
nas jauniausių daktarų. Jis 
Amerikon atvyko prieš 10 
metų, buvo S. V. armijoje. 
Dabar yra chirurgu Lietu- 
vių armiioje Chicagoje. 

LIETUVIŲ ADVOKATAI. 

Seniausiu Chicagoje ad- 
vokatu tarp lietuviu yra p. 
F. P. Bradchulis, gyvenan- 
tis prie 3312 So. Halsted 
St. Taipgi "Lietuvos" Ben- 
drovės šėrininku. Kiti lie- 
tuviai advokatai, gyvenan- 
tieji ant Bridgepoi\o arba 
tarintieji čia sovo ofisus 
yra: 

J'iozas Ambrasas, turin- 
tis ofisą vakarais prie 3214 
So. Halsted St., K. Gug's 
prie 3325 So. Halsted St. 

B. K. Balutis, "Lietuvos" 
Redaktorius 3253 So. Mor- 
gan st. 

A. šliakis, 3255 So. Hal- 
sted st. 

V. W. Rutkauskas, 812 
W. 33rd st. 

VEIKLUS VYRAI. 
Tarp Bridgeporto lietuvių 

yra vyrų, kurie davė pradžią 
judėjimui, kirie per ilgus me- 

tus buvo vadais lietuvių vic- 
šamjamm gyvenime, kurie 
darbavosi ir darbuojasi tarp 
draugysčių ir t.t. 

Nemanau, kad man pasisek- 
tų juos visus čia išskaitliuoti, 
—r ne iš blogo noro, bet per 
neapsižiūrėjimą, ar nežinystę 
galiu nekiurios apleisti. Že- 
miaus paminėsiu tik ant grei- 
tųjų tuos, kurie man šiuo sykiu 
ant minties užeina. 

Tarp Bridgeporto lietuvių, 
kurie savo darbais vienoj, ar 

kitoj srytyj paliko žymesnį 
pcdsaką šios kolionijos lietuvių 
gyvenime yra sekantieji: 

A. Olševskis, M. J. Damijo- 
naitis, Dr. A. L. Graičiunas, 
F. P. Bradchiulis, Dr. A. Zi- 
montas, Ben. Butkus, Alx. Bi- 
janskas, Jonas Bijanskas D r. 
K. Draugelis, Broliai Sarpaliai, 
Dr. J. Kūlis, Justinas Kūlis, 
Jonas Kūlis, B. K. Balutis, 

P. Baltutis, J. Pajauskas, S. 
Valančauskas, C. Kasputis, 
A. Kartanas, J. Kazakauskas, 
A. Visbaras, Jonas Stankus, 
J. Švarlis, A. Šliakis, P. Šlia- 
kis, J. Ridikas, K. Gugis, P. K.Į 
Bručas, M. T. Kiras, \Veg- 
ner (latvys)t F. Budrikas, bro- 
liai Martinkai, J. Zacharevi- 
čius, F. A. Juozapaitis, I. Nau- 
sieda, arch. M. Žaldokas, M. 
A. Šilius, K. Jokūbaitis, A. 
Jablonskis, P. Poška, Dr. Stup- 
nickas, A. Lukauskas, J. Gau1- 
bas, F. Dalkus, W. J. Stankū- 
nas, A. Junevičius,, P. Conra- 
das, J. Petrauskas, P. aluzas, 
J. Budrikas, R. Gečius, A. Mi- 
cevičius, J. Solis, S. Kvietka, 
B. Digris, P. Krasauskas, S. 
Žolpis, Iz. Pupauskas, K. P. 
Sereika, J. Sereika, A. Rudau- 
skas, A. Masalskis, L. Ažukas, 
J. Ažukas, P. YVodman, J. Mas- 
koliūnas, A. Laudanskis, A. 
Wertelka, J. Yuknius, broliai 
Šimkai, J. J. Hertmanavičius, 
V. W. Rutkauskas, J.' Šlikas, 

PIRMa TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- i 
VIŠKA VALSTYBINĖJJANKA AMERIKOJE ! 

METROPOLITAN 1 Įstate bankII 
807-809 W. 35-th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

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

3 procentą: pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasidėjimui dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

D. GAPSHIS 
UŽLAIKAU 

OLSELIO Gr 3SERY 

3326 So. Halsted St., Tel. Drover 530 

Telefonas Yards 3038, 

LA VERN GARAGE 
AND REPAIR SHOP 

Jos. M. Ažuk&s, Savininkas 
inęs perkame, parduodame ir mainome automobilius. 

Atnaujiname ir taisome batarėjas. 

847-849 W. 33rd Street, Chicago, 111. 

REAL ESTATE :: NOTARY PUBLIC 
Išmainome, Skoliname ir Inšiuriname 

Užžiurime nuosavybę, Egzaminuojame abstraktus, 
padarome visokius legališkus popierius ir 

iškolektuojame pinigus. 
3303 SO. AUBURN AVE., : CHICAGO, ILL. 

REUMATIZMO IR ABELNO SKAUDĖJIMO 
GYDUOLĖS 

Pilnai Užtikrintos gyduolės nuo 
REUMATIZMO Visose Formose 

Reikalaukite tuo jaus per krasą—$1.10. 
Grąžinami pinigai, jei užganėdinančios pasekmes ne 
gaunama į 5 dienas. Išdirbtos ir užtikrinančios per: 

C A k L F. W O R M 
3400 So. Halsted Street, Chicago, .11. 

PASAKYKIVE TĄ SO CELĖMIS 

Neužmirškite pasiųsti Velykų Pasveikinimą 
GĖLĖMIS 

Idant nepritruktų, užsisakykite dabar 

Stamtef Lovięk 

3320 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

Telefonas Drover 7314 



LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. Halsted St. 

Pirmutinė ir didžiausia Real 
lis t a te lietuvių korporacija 
Amerikoje, suorganizuota ir 

inkorporuota 28 d. Liepos 
(July) 1917 m. Turi pilna 
tiesą varyti biznį netik Illinois 
\ alstijoj, bet ir \\ isconsin ir 
Delavvare Vai. Organizato- 
riai minėtos bendrovės yra vi- 
si lietuviai, taipgi gerai paty- 
rė tame biznyje, nes kiekvie- 
nas yra turėjęs savo nuosavą 
biznj per keletą metu kol su- 

organizavo minėtą bendrovę. 
Organizavimo bendrovės tiks- 
las buvo. Pirmas:—kad pa- 
naikinus tas dideles išlaidas, 
kurios buvo laikant atskirai 
ofisus, nes vieton dabar turėti 

vieną didelį ofisą, o tuosyk tu- 

rėjome kiekvienas atskirai sa- 

vo ofisą, ir atskirai būnant rei 
kėjo daugiau darbininku ture 
ti ofisuose, o dabar vienas ofi- 
sas atsako visu reikalus ir žmo 
nėms patarnavimas geresnis 
negu, kad buvo pirmiau. An- 
tras:—duoti progą žmonėms 
prisidėti prie minėtos bendro- 

vės, ir turint daugiau kapitalo,t 
galima varyti daug didesni biz-į 
nį. Trečias:—Pirkti nuosa- 

vybes wholesale prekę ant syk 
perkant už didelę suma nuosa- 

vybes galima per pus pigiau 
nupirkti, negu perkant už ma- 

žai, ir daugiausiai pardavoti 
savo nuosavybes negu dirbti 
už nuošimtį dėl kokių svetim- 
taučių. Ketvirtas:—duoti 
žmonėms gera ir teisingą pa- 
tarnavimą už mažą atlygini- 
mą, ir visada žmogus turės 

reikalą ne su viena ypata, bet 
su didele ir atsakančia įstaiga. 
Penktas:—kaip tik greitai da- 

lykai susitvarkys Lietuvoje, 
minėta bendrovė mano ir su 

Lietuva daryti didelį biznį. 
Lietuvoje turėti savo Branch 

Ofisą, ir supirkti nuo svetim- 

taučių visas nuosavybes, ku- 
rios bus tik prieinamos. To- 
kiu budu lietuviams bus dide- 
lė pagalba, kurie norės iš Ame- 
rikos išvažiuoti, tai bendrovė 
priims nuosavybes, o parva- 

žiavę Lietuvoje galės tenai iš- 
sirinkti ragai savo norą, o te- 

nai esantieji, norintieji parduo 
ti, kurias bendrovė taipgi nu- 

pirk už prieinamą preke. 

M. Rozertski Direktorius ir 
prezidentas Liberty Land & 

Investment Co. 

Liberty Land & Investnienttapo ism- -ketas 10 proc. divi 
L,ompany korporacija, nor: 

dar nėra pilni du metai nut 

suorganizavimo. bendrovės 
bet jau padare didelį žingsnj 
pirmyn. Jau turi apie tūk- 
stantį narių, kurie priguli pri< 
l>endrovės. Šerai buvo greitai 
išparduoti, ir visiems šerinin- 
katns, |>ilnai užsimokėjusiems 

J. Sinkus Direktorius ir Sek- 
retorius Liberty Land & In- 

vestment Co. 

dendais, ir ant kiekvieno šėro 
t pakilo po $2.50. Minėta ben- 

drovė buvo inkorporuota ant 

$100,030.00, bet dabar vertė 

visų nuosavybių, siekia apie 
$200,000.00. \Visconsino Vai. 
Oneida Pav. turi savo žemės 
didelius plotus apie 10,000 ake 
rių, ir ant tos žemės randasi 
miesteli:, ant ežero kranto, po 
vardu Vv'oodboro. Minėta beit 

įdrovė turi savo nuosavybių 
taipgi Chicagoje. Keletą na- 

mų ir pa.-kutiniose dienose nu- 

pirko vieną SubdMziną 305 
lotų Morgan Parke, o antrą 
Subdivizina už Kedzie A ve. ir 
53-čios gatvės. Visi lotai bus 
parduodami. 

Bcndr, vės suorganizuoto jai 
ir direktoriai yra sekantieji: 
M. Rozenski, J. Zacker, J J. 
Lipski, J. Sinkus, Z. S. Mickc- 
vicz, A. Vi'sbaras ir J. Skin- 
deris. \ i i yra seni Chicagos 
gyventojai ir gerai žincui tar 

pe lietuvių. 
Juozas Urba, 3327 Au- 

burn av. Laiko gro3ernę ir 
bucernę. 29 metai iš Lie-1 
tuvos. 10 metų biznyje, tu- 
ri savo namus. Vedęs, vie-' 
ną sunų išleido į kunigus,1 
kuris yra vikaru Apveizdos 
Dievo bažnyčioje ant 18 j 
gatvės. Duktė jau ištekėju- 
si. Kiti vaikučiai mažesni 
namie auklėjami. Jis yra 
"Lietuvos" šėrininkas ir di-į delis rėmėjas visokių tau-j 
tiškųjų reikalų. Jis aplin- 
kinių žmonių gerbiamas, j Jam biznis gerai sekasi. 

S. J. Šlipavičia, 3314 So. 
Morgan str. Iš Lietuvos 
apie 31 metai. Dirbo sker- 
dyklose, paskui turėjo bu- 
černę per 15 metų, iš ko ge- 
rokai praturtėjo. Dabar 
pardavinėja daiktus dėl 
grosernii ir pristato viso- 
kius tavo: us. Paeina iš Ra- 
seinių pavieto. Vedęs, turi 
šeimyną iš 5 vaikų. Jis yra 
geras tautietis, nemažai pa- 
sidarbavęs visokiuose vi- : 

suomeniškuose reikaluose ir 
žmonių mylimas. 

Juc^.as Ridikas, 
Atvažiavo Cnicagon 1891 

met. Iškarto dirbo U. S. 
Yards, paskui užsidėjo bu- 
fetą, kuri laikė iki 1014 m. 

Paskui užsidėjo krautuvę vy 
įiškų ir moteriškų drabužių 
prie 3354 S. Halsted St. 

Jis nuo 1911 metų yra ka- 
sierius vienos tvirčiausių dr~ 
jų Keistučio Paskolinimo ir 
Budavojimo Draugijos N. 1. 
Taipgi yra kasierius Susiv. 
Lietuvių Dr-jų ant Bridge- 
port, Dr-stės Šv. Kazimiero 
ir Dr-stės Šv. Jurgio kasie- 
rius. Paeina iš Paukų kai- 
mo, Šiaulių pavieto. 

Aleksandra Masalskis at- 
vyko į šią šąli balandžio ld. 
1899 m. Pirmiausiai dirbo 
2 metus ant ūkės. Toliaus 
atvyko Chicagon. Dirbda- 
mas prie American Express 
Oo. pradėjo eiti mokslą In- 
ternational College Anato-, 
my Ęmbalming and Sani- 
tation. Pabaigęs mokslą iš- 
keliavo į Pittsburg, Pa., kur 
per 4 metus dirbo prie gra- 
boriaus John Fienary gavi- 
mui didesnės praktikos. 

Sugrįžęs Chicagon p. Ma- 
salskis pradėjo užsiimti gra- 
boryste, savo bizniu. 

P-as Masalskis savo man- 
dagumu ir geru patarnavi- 
mu įgijo prielankumą vieti- 
nių gyventojų. 6 metai kaip 
p. Masalskis tarnauja gy- 
ventojams Bridgeporto ko- 
lionijos. Jo įstaiga randasi 
prie 3307 Auburn Av. Tele- 
phone Drover 4139. 

V. J. STANKUS. 

Fotografas. į 
Gimė 1883 m. Vibrių kai- 

me Panevėžio paviete. Jo 
tėvas apart žemdirbystės 
užsiimdavo dar daiiydės 
amatų, kurio išmokino ir 
sunų Vladą. 

Vladas 12 metų įstojo Pa- 
nevėžio valsčiaus mokyklon, 
kurią lankė tris metus. Jis 
mėgo mokslą. 

Gyvenimo aplinkybių ver- 

čiamas apleido tėviškę ir at- 
keliavo Chicagon. Iš karto 
rūpinosi išmokti šios šalies 
k'.lbą, dirbo įvairiose dirb- 
tuvėse porą metų, paskui ga 
vo darbą Marshalfield di- 
džioje sąkrovoje, kurioje 
dirbo per keletą metų. 

Nors ilgas valandas dirb- 
davo, bet liuoslaikį pašvęs- 
davo darbui Jaunų Lietuvių 
pasilinksminimo kliube, S. 
L.A. 36 kuop., TMD. kuo- 
boje ir kitose draugijose. 

1906 metais pradėjo mo- 
kintis fotografiško amato, o 

paskui dirbo prie fotogra- 
fistų iki ant galo neįsigijo 
savo studiją 1912 metais 
arti 35 gatvės prie 3452 So. 
Halsted str. Pasui pasista- 
tė savo namą 3315 So. Hals- 
ted str., kur ir dabar ran- 
dasi jo puikiai įtaisyta ga- 
lerija. 

Jis 1911 metais vedė pa-1 
aelę Oną Buzaitę ir dabar 
laimingai gyvena. Jis yia 
risų godojamas kaipo darb- 
štus veikėjas lietuvių tarpe. 

M. Klimas, S. 3603 Union 
A. ve. Grose ris ir bučeris. Iš 
sietuvos 16 metų. Pirmiau 
Iribo visokiose dirbtuvėse. 
Biznyje 3 metai. Nevedęs. 

Du Metai Išejo-Pinigų Nera 
KREDITORIAI A. OLSZEWSKI TRU3TO 

—DAR VIS LAUKIA. 
VILTIS GAVIMO PINIGU EINA SMAILYN. 
TEISYBĖ EINA AIKŠTlN—MELAS PASIRODĖ. 

KREDITORIAI SUBRUZDO VEIKTI— 
DABAR LAIKAS. 

Kovo ('Mareli) 21, 1919 sukako 2 metai nuo išdavimo A. 01- 
scz\vskio Trust Certifikatų kreditoriams, per Chieago Title and 
T rust Company, Trustce. Toje dienoje Trustee prižadėjo išmokėti 
kreditoriams pirmą ratą dividentų. Visi tikėjos, kad tas bus ir iš- 
pildyta, todėl daugumas neklausė mano perspėjimų pereitais dve- 
jas metais, kad viltis gavimo iš Trustee pinigu yra bergždžia, ir kad 
vienintelis dalykas, kokj kreditoriai gali padaryti yra atimti visą 
turtą iš Trustee, išparduot ji ir pasidalinti pinigais. 

Didesnė-gi pusė kreditorių, su kapitalu $162,550.00 paklausė 
mano balso, ir šiądien turi savo rankose namą po Xo. 3222 3226 S 
Halsted St., ir Mildos Teatrą. Mirgos Svetainės Bendrovė, kuri 
namą atėmė dar 1917 metais, jau išmokėjo savo dalininkams 4 proc. 
dividendų, o Mildos Teatro Bendrovė padarys tą pat už metų, nes 
tik dtiibar ji yra užbaigta organizuotis. 

Kreditorių neprisirašiusių prie Mirgos ir Mildos bendrovių 
dar yra didelis bavrys, kurs turi Trusto Certifikatų sumoje 133,297. 
32. Tad daug mažesnė -dalis visų kreditorių. Tie atsilikę kredito- 
riai negavo nei dividendų nei turto, ir nežino ar ką gaus kada, ar 

ne. Jų Trust Certifikatai dabar jokios vertas neturi pardavime, 
i^egu jie lauks ir dar 2 ar 3 metus, tai visvieu tiek įurės ir žinos 
kaip ir dabar. 

Svarbiausis dalykas šioje valandoje yra tas ,kad nedavę divi-J 
-lendu iš Trustee kreditoriai turi apreikšti jam savo valią, ar jie; 
nori, kad jis laikytų visą turtą neparduotą per 99 metus, ar ne.' 
Teigu 25 proc. visų atlikusių kreditorių nieko nesakys, tai jų tylė-j 
jimas bus ženklu, kad jie sutinka su valdymu viso turto per Trus-' 
Lee neapribuotą laiką. Kreditoriams tylint Trustee turi teisę val- 
dyti visą turtą per 99 metus. Jeigu jam patiks jis galės jį parduo- 
ti ir greičiau, bet jeigu patiks, tai gali jį laiky'.i, neparduodant taip 
ilgai, kai]) nori. Ta išlyga Trusto kontrakte v ra didelės svarbos, 
ir kreditoriams miegant, jie visi gali išmirti piri įiau, negu pamatys 
nors vįeną centą. Kad tas neatsitiktų, reikia k?d mažiausia ketvirta 
dalis visų kreditorių pasirašytų ant pareikalavimo, kad Trustee 
tuojaus likviduotų visą turtą, ir išrinktus pinigus padalintų kredi 
toriams. Tos tai priežasties delei atsilikę kreditoriai ir subruzdo 
daibar rašytis. 

Apart pareikalavimo likvidacijos per Trustee, kreditoriai patįs 
gali tą turtą atsiimti iš Trustee ir ji išpardavę pasidalinti pinigais. 
Tas yra daug saugesnis dalykas ir kreditoriams naudingesnis. Lik 
viduojant turtą jis gali Imt išparduotas spekuliantams pusdykiai, 
ir tada kreditoriai gali ir 10 proc. negauti už Trusto Certifikatus. 
Parduodant patiems, galima išrinkti 50 proc., o gal ir daugiau. 1 

Visų pinigų niekas niekados gauti negali, nes skolos perviršija| 
vertę turto. 

Čia paduodu surašą visų skolų ir turto, iš ko matys kiekvienas 
kodėl jų Trusto Certifikatai nėra apmokami ir kodėl jie turi biit 
pasirengę daug žudyti. 

} TURTAS: SKOLOS 
Naniai,inygos Ect. Mortgagc: Trust Cert. Sykiu: 

3259-61 S. Halsteds St $15,000.00; $39.875.00; $44,875.00. 
1036 VV. 391 h St 12,000.00; 31.900.00; 43,900.00. 
3251 S. ml'stcd St 5.000.00; 13.200.00; 18,200.jo. 
3240 S. fcfilsted St 3.500.00: 9,075.00: 12575.00. 
3214 S. Maiste d St 4,000.00; 10.400.00: 14,400.00. 
3131 S. Halsted St 700.00; 1,925.00; 2,625.00. 
3135 S. Halsted iSt. ....' 1,150.00; 3,162.00: 5.312.00. 
3131 Forest A ve 2,000.00; 5,225.00; 7,225.00. 
Knygos, Notės, Etc 18.535.32. 18,535.32. 

Viso labo $43,350.00; $133,297.32; $176,647:32. 
Jokio kito turto, iš kurio Trustee galėtų kreditorius apmokė- 

ti, nėra. 

Kreditoriai Subruzdo Organizuotis. 
Nesulaukę išmokėjimo pinigų 21 dienoj ko\o, kreditoriai atsi- 

likę nuo Mirgos ir Mildos bendrovių, pradėjo virsti į mano ofisą, 
prašydami, kad atimčiau ir att.ilikusj turtą iš Trustee ir sutver- 
čiau tokiu pačiu budu bendroves kaip kad Mildos ir Mirgos. ]ie 
tai sutiko sumokėti man 3 proc. nuo turto apvertinimo už darbą ir 

lėšr.s, kaip kreditoriai prisirašę prie Mirgos ir Mildos bendrovių. 
Tos išlygou u v. mano 'patarnavimą paliečia visus kreditorius, kurie 
atsiliko nuo pirmų dvejų .bendrovių, ir nori dabar pasinaudoti iš ma- 

no patarnavimo. Pasiremiant ant to pamato aš nuo šios dienos 
turiu mano ofisą atidarą kas diena nuo (j vai. iki 12 iš ryto ir nuo 

5 iki 9 vai. vakarais. Nedėldieniais. nuo 12 iki 4 vai. po pietų. Tost 
valandose visi kreditoriai neprisirašę pirmiau, gali ateiti j mano 

offisą su savo Trusto Certifikatais ir pasirašyti ant pareikalavimo 
turto iš Trustee. 

Tam dirbu i atidedu 2 mėnesius laiko. Gale tų 2 mėnesių, su- 

šauksiu susirašusių kreditorių susirinkimą, kuriame tai bus ir nu- 

spręsta ką galutinai veikti, ar atimti turtą iš trustee ar pareikalau- 
ti likvidavimo. Kas neprisirašys ciabr prie kreditorių organizacijos 
tas-pats sau balsą atima sprendime jo reikalų. Ketvirta dalis visų 
kreditorių turi teisę nuspręsti likimą A. Olszuskio trusto. Ki\ 
virta dalis reiškia dabar apie 250 žinanių 911 kapitalu $34.020.00. 
Kada įprie Mildos Teatrą, bendrovės susirašė $140,000.00 kapitalas 
ir viršui 1000 žmonių, tai nėra mažiaus2 js abejonės, kad iki 1 dienai 
birželio, reikalingas skaitlius kreditorių sUsirasys ir likimas A. 
Qlsze\vskio trusto bus galutinai nuspręstas. 

Laukti paskutinės dienos su prisirašymu nėra reikalinga. Kuo 
greičiau susirašys 250 žmonių tuo geriau. Surasimą te skaitliaus 
kreditorių galima atttkti per kelias dienas, reikia tik kad kiekvienas 
kreditorius perskaitęs šitą pranešimą., pasiimtų savo Trusto Cer- 
tilikatą ir ateitų j mano offisą užsiregistruoti. 

Prisirašant ne reikia pinigais nieko mokėti. Užtenka priduoti 
savo Trust Certifikatą ir pasirašyti ant pareikalavimo, kad Trustc: | 
atiduotų žmonėms arba pinigus arba turtą be tolesnio laukimo. | 

Susirašę kreditoriai išrinks iš savo tarpo Komisiją, kuri turės | 
pilną teisę statyti Tiuštui tokius reikalavimus kokius kreditoriai | 
manys už naudingus. Tie reikalavimai bus—arba pinigai arba f 
turtas! | 

Kreditoriai Veikite iš Vieno! 
Tūkstantis žmonių be jokios organizacijos neturi jokio balso. | 

bet 250 kreditorių susirašusių j krūvą turi jau teismišką teisę g 
Spręsti likimą viso trusto. Suteikimui ji.ms progos tą teisę spren- j 

dimo įgyti aš jums tarnauju. Todėl rašykitės visi. rašykite-? luo- 
jaus! Kas neprisirašys dabar tas savo teises praranda. Kas nepri- 
sirašys da1)ar, tas neturės teisės dalyvauti kreditorių susirinkime, 
kuris įvyks už 2 mėnesių ar greičiau, kada tik 250 kreditorių susi- 
rašys. j 

Kuodaugiau kreditorių dabar susirašys tuo bus \isictns ge- riau. Kiekvienas kreditorius, ar jis turi daug ar mažai pinigų, tu- 
rės lygias teises susirinkime. Tarp atsilikusiųjų kreditorių yra 
žmonių su visokiais užmanymais. Jeigu tie visi užmanymai bus su- 
sirinkime apreikšti, tai diduma nuspręs, kurie užmanymai yra tin- 
kamesni. ir tas kreditoriams tik ant naudos išeis. Todėl, susirašy- kite visi! 

Ateikite dabar visi į mano offisą sar savo Trusto Certifikatais, 
nelaukdami nei vienos dienos ilgiau! Atlikime tą darbą per kelias 
dienas ir tegul likimas trusto bus nuspęštas. Tegul žmonės spren- 
džia trusto likimą, o ne trustaą žmonių likimą! 

Pasitikėdamas, kad šitas paraginimas bus visų kreditorių gerai 
suprastas ir paremtas vienbalsiai, pasilieku, 

Sv tikra pagarb? 
J. J. HERi'MANOWICZ, 

(Apgarsinimas) 3133 Emerald A ve. 

Pranešu gerbiamiems savo kostumieriams ir 
kostumerkoms, jogei gavau jau dėl vasarinio sezr- 
110 apie 2000 sampelkj, gražių, vyriškų ir moteriškų 
materijų. Malonėkite nesivėluoti su užsakymais, nes 
Sint pabaigos sezono nebus galima gaut kokių norėsi 

Su pagarba, 
S. A. ALEKNO 

911 WEST 33>d STREET, CK1CAGO, 1LL. 
Telephone Drover 6S3S 

TU kovoji prieš pasikėsinimą pakelti gat- 
vekarių mokesčius augščiau 5 centų. 

TU kovoji už geresnę kokybę ir žemesnes 
kainas gazo! 

TU kovoji už geresnį telefono patarnavimu 
ir pigesnes k.vim.s! 

TU kovoji prieš ka/ės prafiterius! 
TU kovoji prieš maisto piratus! 

BALSUODAMAS UŽ MAJORĄ 
WILLIAM HALE THOMPSON 

Gerbūvis Amerikos žmonių yra geriau" 
siai uztikrintąs ir kuodaugiausi&i tinkama 
valdžia parūpinta per įtekmę Republikonų partijos. Idant užlaikyti gyvą ir stiprią Re- 
publikonų partiją yra labai svarbu, kad 
Republikonų tikiėtas triumfuotų Chicagoje 
Balandžio-Aprii 1-mą. 

Republikonų laimėjimas yra netik pro- 
testas prieš augšte3 kainas pragyvenimo ir 
sunkių mokesčių, bet yra taippat papeiki- 
mas demokratų klaidų ir nemokėjimas 
ti reikalų. 

Rep^blikonai privalo saugotis buklių ir sumanių įmonių Demokratų suklaidyti 
Republikonų partiją. Vienybėje męs galin- 
gi; paskirstyti rass puclaine. Kuomet pa- 
dėsi kryžiuką \ Republikonų rateli, tu bal- 
suoji už Ameriką, reikalus Amerikos žmo- 
nių ir apsaugą dėl savęs. 

Mayor Judge, Municipal Court 
DWM. H. THOMPSON (Vacancy) 

City Treasui-er G. B. HOLMES 
□WM. GLANCKOW Jud3; Sufri°rf,cTu^n C'ty Clcrk DH. A. LEWIS 
□WALTER G. DAViS 

Rinkimų Diena Balandžio-Ap/il 1. -linki- 
mų Vietos atsidarys, nuo 6 iš ryto 

iki 4 po pietų. 
REPUBLICAN ~.ITY CENV'RA. COMMITTEE 

VVilliam H. Reid, licm-r K. Galpin 
Secrr.'nry .. Chairman 

Francis P. Brady, Chairm^n Campaign Com:r.itt:c 



SURAŠAS NEPURIŲ 
BIZNIERIŲ. 

J. W. Zacharevičius, 903 
W. 33rd st. Iš Lietuvos at- 

važiavo 4 metų vaikiuku. 
Paskui nuvyko Lietuvion ii 
tenai lankė mokyklą ir gim- 
naziją Suvalkuose. Paskui 
16 metų sugryžo Amerikoi 
ir mokslus užbaigė. Vedęs, 
yra biznyje 25 metai. Au- 
kavo visokiems lietuviškiems 
reikalams. Jis varo neju- 
dinamo turto 'biznį (Real 
Estate). "Lietuvos" šėri- 
ninkas. 

* ♦ 

F. Paulauskas 3258 So. 
Moigan st., Barberis. Iš Lie- 
tuvos 13 metų. Biznyje 12 

metų. Pirmutinius metus 
dirbo, prie kriaučių. Jis 
turi savo locną namą. Pa- 
eina iš Telšių pavieto. Ve- 
dęs. Turi šeimyną iš 3 vai- 
kų. Geras tautietis pasidar- 
bavęs lietuvių labui. 

♦ * 

Juozai Strimas, 3226 So. 
Morgan st. Drapanų siuvė- 
jas. Iš Lietuvos 9 metai. 
Amato išmoko Lietuvoje. 
Paeina iš Naumieščio pavie- 
to, Suvalkų rėd. Nevedęs. 
Rūpinasi Lietuvos laisvės 
reikalais. 

* ♦ 

Petras Butkus 3262 So. 
Morgan st. Iš Lietuvos 14 
metų, Kauno rėdybos Rasei- 
nių pavieto. Vedęs. Turi 
šeimyną 1 sunų. Užsiima 
laikrodžių, visokios rųšies" 
armonikų ir kitokių muzika- 
Jiškų daiktų taisymu. Lai- 
ko pardavimui auksinių 
daiktų. Jis yra rėmėjas vi- 
suomeninių reikalų. 

9 * 

A. Bijanskas, 840 W. 33 
Place. Pirmas lietuvių kon- 
traktorius. Paeina iš Šiau- 
lių prv. Biznyje 19 metų. 

* * 

Juozas Budrikas, 3343 S. 
Halsted St. Paeina iš Tel- 
šių pavieto. 8 metai Ame- 
rikoje. Biznyje 4 metai. 
Laiko krautuvę ir gerai biz- 
nis sekasi. 

* * 

Jonas Budrikas, 3252-54 
So. Morgan st, Is Lietuvos 
23 metai. Biznyje 19 me- 

tų. Pirmiau dirbo p:»c va- 

gonų dirbimo, dabar u/i?.i- 
ko didelę departaminę krau- 
tuvę visokių aprėdalų sava- 
me name. Turi gerą žmo- 
nių užsitikėjimą. Yra tik- 
ras tautietis, daug pasidar- 
bavęs Lietuvos laisvės rei- 
kalais. Paeina iš Reseinių 
pavieto. Vedęs. Turi šei- 
myną iš 4 vaikų. Jam biz- 
nis gerai sekasi. 

S. Rimkevičius, 3339 So. 
Morgan st. Duonkepys. Iš 
Lietuvos 13 metų. Šiaulių 
pavieto. Nevedęs. Tarna- 
vo Ameriko? kariumeneje, 
Dabar sugrįžęs savo bizniu. 
Turi čionai savo senus tė- 
vus. Geras tautietis. 

* * 

J. Bružas, A. Kazlauskis 
ir K. Stasevičia. Trjs drau- 
gai laiko bučernę ir groser- 
nę prie 3321 S. Morgan gat. 
Yra geri tautiečiai. 

F. A. Poška, 3101 S. Mor- 
gan st., kertė 31-mos gatvės. 
Iš Lietuvos 17 metų, Kauno 
pavieto. Atvykęs Amerikon 
mokinosi, buvo krautuvės 
prižiūrėtoju. Jis dabar tu- 
ri aptiek.ą arba 'drugštorį' 
10 metai. Jam biznis eina 
pasekmingai, žmonės ji guo- 

1 doja, nes jis visuomet gerai 
stengiasi užganėdinti. Ve- 
dęs. Geras tautietis. Jis 
Lietuvos laisvės reikalams 
yra ne kartą aukavęs ir vi- 
sur, kur galima, darbu pri- 
sideda. Jis yra "Lietuvos' 
žemininkas. 

* * 

Kostantas Janušauskas, 
3440 S. Morgan gat. Barz- 
daskutys. Iš Lietuvos 7 me- 
.tai. Pirmiau dirbo dirbtu- 
vėje prie malevojimo, pas- 
kui pradėjo barberiauti. A- 
part to jis dar muzikantas. 
Vedęs. Geras tautietis, au- 

kauja lietuvių reikalams, ir 
apskritai pasižymi visokiuo- 
se visuomeniškuose darbuo- 
se. 

* * 

Kaz. M'.chalauskas, gimęs 
Raseinių paviete. Dirbo pas 
kunigaikštį Oginskį. Paskui 
išmoko laikrodininkystės. At 
vykęs Amerikon clikčiai mo- 

kinosi ir vėliau užsidėjo laik 
rodžiu krautuvę prie 3303 
So. Morgan St. 

♦ * 

Julijonas Zavlevičia. Gi- 
męs Telšių paviete Varnių 
miestelyje. Baigė Veiverių 
mokslainę. Paskui pradėjo 
mokytis ant laikrodininko. 
Atkeliavo Amerikon .prieš 
10 metų. Čia ilgai mokino- 
si. Dabar 6 metai dirba 
puikioje laikrodžių krautu- 
vėje prie 3303 So. Morgan 
gat. my 

♦ ♦ 

Tadas Mileska, 3343 So. 
Morgan st. Šiaučius. 6 me 

tai kaip iš Lietuvos, Telšių 
pavieto. Vedęs, šeimyna 
Lietuvoje. Pirmiau dirbo 
skerdyklose. Geras tautie- 
tis. Aukavo Lietuvos lais- 
vės reikalams. 

Jonas Radavičia, 3431 S. 
Morgan St. Iš Lietuvos 35 

[ metai, paeina iš Raseinių pa 
vieto. Pirmiau turėjo kar- 
čiamą, dabar turi grosernę 
ir bučernę. Vedęs, turi duk 
terį. Nemažai pasidarbavęs 
lietuvių rf.ikaluose. 

» * 

Antanas Jablonskis, 3236 
So. Morgan St. Amerikoje 
jau 31 metai. Pirmiaus dir- 
bo visokiose dirbtuvėse. Da 
bar turi čeverykų krautuvę 
21 metai. Vedęs. Turi šei- 
myną iš 5 vaikučių. Paei- 
na iš Raseinių pavieto. Ge ■ 

ras tautietis, nemažai pasi- 
darbavęs ir nemažai auka- 
vęs įvairiems tautiškiems rei 
kalams. 

♦ * 

Justinas Danelku j, 945 W. 
33 str. Artistas. Iš Lietu- 
vos 14 metų, iš Raseinių pa- 
vito. Vedęs, turi šeimyną 
Lietuvoje — du sunu ir duk- 
terį. Geras tautietis. Jis 
apleido Lietuvą iš priežas- 
ties rusų vadlžlos persekio- 
jimų. Čionai piešia paveiks- 
lus ir dekoracijas. 

Kaz. P. Sirius, 918 W. 33. 
Drapanų krautuvninkas ir 
auksinių daiktų pardavėjas. 
Pirmiau per 12 metų dirbo 
skerdyklose; biznyje 10 me- 

tų. Paeina iš Šiaulių pa- 
vieto, Šiaulėnų parapijos. 
Vedęs, turi sunų ir dukterį. 

* * 

Kazimieras S. Jakubaitis, 
3240 So. Morgan St. Ame- 
rikoje 31 metai. To užsi- 
ėmimas buvo staliorystS po 
8 metus. Dabar 23 metai 
kaip laiko rakandų krautu- 
vę. Vedęs. Turi šeimyną: 
3 sunus ir dukterį. Du su- 

nu tarnauja Suv. Valstijų 
kariumenėje, abudu Francu- 
zijoje. Duktė pas tėvą; j: 
yra baigus augštesnį mokslą. 
Paeina iš Panevėžio pavie- 
to. Jisai yra daug kartų pri 
sidėjęs aukomis dėl labo tė- 

vynės. 

Jonas Rašinskas, 3213 So. 
Morgan str. Fotografas. Iš 
Lietuvos 27 metai. Biznyje 
17 metų. Per dešimtį metų 
lanko mokslainę ir uždarbia 
vo pas kiuts fotografus. Jis 
dauar turi publikos-pasitikė- 
jimą, nes užganėdina žmo- 
nes. Dabar yra prasigyve- 
nęs, turi nejudinamojo turto. 

Jis yra vedęs, gyvena prie 
3200 So. Halsted str. Jis 
geras tautietis ir visokius 
tautinius reikalus remia. 

m * 

Grigorius ir Elzbieta Bur- 
bai, 858 W. 33 gatvė. Kr1'au- 
čiai. Mokslus mokinosi Lie- 
tuvoje. Iš Lietuvos atkelia- 
vo prieš 7 metus. Paeina 
iš Te1 šių pav., Parapijos Al- 
sėdžių. Jiedu visuomet agi- 
tuoja už tautiškus reikalus 
ir pinigais visur prisideda. 
Jie aplinkinių žmonių guo- 
dojami. 

Feliksas Majauskas, 926 
W. 33 str. Turi saldainių 
ir laikrodžių krautuvę. Iš 
Lietuvos 33 metai. Paeina 
iš Teisių pavieto. Pirma bu- 
vo karčiamninku per 20 me- 

tų. Vedęs. Jau turi 70 me- 

tų amžiaus. Turi suaugu- 
sius vaikus. Vienas sunus 

tarnauja Suv. Valstijų ar- 

mijoje, o kitas yra t1'ką su- 

grįžęs iš Francuzijos. 
tu $ 

Jonas Lakas, 3327 So. 
Morgan st. Laiko grosernę 
ir bučernę. Iš Lietuvos 30 
metų. Paeina iš Šiaulių pa- 
rapijos. Pribuvęs iš Lietu- 
vos dirbo skerdyklose, pas- 
kui ant farmų. Biznyje 12 
metų. Buvo našlių, dabar 
vėl v^dė antru kartu. Turi 
šeimyną iš 4 vaikų. Geras 
tautietis prisidėjęs darbu ir 
aukomis prie visuomeninių 
reikalų. 

* * 

Juozas Martinkus, 3315 
So. Auburn ave. Laiko au- 

tomobilius parsamdymui: 
vestuvėms, pagrabams, ir 
kitokiems reikalms. Iš Lie- 
tuvos 12 metų, paeina ib 

Raseinių pavieto. Du metai 
kaip vedęs. Gyvena su 

šeimyna savo locname na- 

me. "Lietuvos" dienraščio 
šeririnkas, daug dirba lie- 
tuvių reikaluose ir aukauja 
išgavimui Lietuvai laisvės. 

Pianas Ddikus, 3301 So. 
Morgan st. Iš Lietuvos Į. 7 

! 

metų. Tris metus dirbo 
American Steel Wire Co., 
arba dratinšje. Paskui dir- 

'bo saliuna už pardavėją ir 
(užsiėmė ristynėmis, kuriose 
daug kartų išlošė. Uždirbęs 
įsigijo saliuną ir dabar daro 
gerą biznį. 

Jis yra "Lietuvos" šėrinin 
kas. Paeina iš Raseinių. 
Jis yra geras tautietis, pasi- 
darbavęs dėl Lietuvos. Jo 
žmona paeina taipgi iš Ra- 
seinių pavieto. Turi šeimy- 
ną ir gyvena gražiausiame 
sutikime. 

Vincas Piliponis, 3244 S. 
Morgan st. la4ko grosernę ir 
bučernę. Šaime biznyje jau 
3 metai. Iš Lietuvos 15 me- 

tų. Pirmiau dirbo anglių ka 
syklose, paskui turėjo Chi- 
eagoje saliuną. Yra vedęs, 
turi šeimyną—2 mergaites. 
Jis yj a geras tautietis ir ne- 
mažai prisidėjęs darbu dėl 
Lietuvos laisvės. Jo sunus 

jau verlęc. Paeina iš Pane- 
vėžio pavieto, o jo žmona iš 
Raseinių pav. Biznis gerai 
sekasi. 

Antanas Stupas, 922 W. 
33 str. Isdirbejas baltojo do- 
bilo cigarų iš geriausio ta- 
bako. Jis paeina iš Šiaulių 
apskričio. Amerikoje gyve- 
na 10 metų. Pirmiau dir- 
bo cigarų dirbtuvėje, dabar 
turi savo biznį. Turi gerą 
praktiką. Nevedęs. Ap- 
linkinių žmonių žinomas 
kaipo simpatiškas vyras. Jis 
yra "Lietuvos" šerininkas. 

Adomas Vertelka, 3241 
Auburn ave. Duonos kepė- 
jas. 20 metų kaip iš Lie- 
tuvos. Pirmiaus dirbo po 
įvairias duonos kepyklas, 
dabar 8 metai turi savo biz- 
ni locnuose namuose. Ge- 
rokai praturtėjęs. Vedęs. 
Nemažai aukavęs lietuvių 
reikalams. 

Jonas Juška, 3358 Au- 
burn ave. Turi saldainių 
krautuvę. 12 metų kaip iš 
Lietuvos, paeina iš Panevė-I 
žio parapijos. Pirmiau dir- 
bo prie boilerių, šiame biz- 
nyje 5 mtai. Vedęs. 

J. Kazakauskas, 3255 S. 
Halsted str. ir 33 gatvė. I 

Laikrodininkas. Jis yra j "Lietuvos" skaitytojas peri 
15 metų ir šėrininkas. Biz- 
nyje 5 metai. Jis savo biznį 
pradėjo su mažu kapitalu, 
itk $150. Šiądien jo biznis 
yra vertas 5.000 doliarių. 

Stanislovas Alekna, 911 
W. 33 str. Siuvėjas vyrų 
ir moterų rubų. Mokinosi 
to amato Rygoje tam tikro- 
je mokykloje ir užbaigė gau- 
damas diplomą. Rygoje jis 
turėjo savo pirmą biznį. 
Dabar 9 metai kai persikė- 
lė Chicagon ir 5 metai kaip 
varo tą amatą. 

D. Petrulis, 658 W. 35th 
St. Bėkėrė ir bučeris. Iš 
Lietuvos 11 metų. Paeina 
iš Vilkmergės pav. Biznyje 
7 metai. Geras tautietis, 
daug dirbąs visuomeniškuo- 
se reikaluose, aukavo Lie- 
tuvos laisvės reikalams. 

KEISTUČIO PASKOLINI- MO 'R DUDAVOJ1MO 
DRAUGIJA No. 1. 

Uždėta 1897 Inkorporuota 
1903. 

1) Turtas Draugijos neša 
suvirs $300,000.00. 

2) Akcijų "veikmėje viršaus 
6000. 

3) Draugijos ofisas atdaras 
Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 

8 iki 9 valandai vakaro. 

4) Susirinkimai atsibuna 
Petro Wodmano Salėje 3251 
Lime gatve, kampas 33-čios 

i gatvės, Phone Vards 2716. 

5) Pinigai yra skolinami be 
KOMISINO ant neaprube- 
žiuoto laiko. . 

6) Pinigus skoliname ant 

pirkimo arba budavojimo na- 

mų, ant lengviausių išligų ir 

priimame išmokėjimą paskolų 

7) Ši Draugija yra viena iš 
SENIAUSIU TVIRČIAU- 
SIA NEJUDINAMA IN- 

STITUCIJA, kurioje lietuviai 
sutaupino pinigus, išmokėjo 
paskolas ant savo namų. ir šim 
tai lietuviu šiądien, taupina, 
skolina, ir mokas už savo na- 

mus ir nei vienas netrotijo 
savo pinigo. 

8) Visokiose atsišaukite j 
Draugijos ofisą pilna infor- 
macija visuose reikaluose. 

S a pagarba, 
Ben. M. Butkus. Presidentas, 

840 \Ycst 33rd Sr 
John P. Fsvaldas, Sekreterus. 
*2554 \V. 69th St., Prosp. H" 

m"s. Ridikas, Kasieriū'v 
3354 b. Halsted S*. 

J. W. Zacharewiczia, Notaras, 
903 \V. 33rd St. 

Dom. Dikša, 702 W. 35th 
St. Grosernė ir bučernė. Iš 
Lietuvos 15 metų. Pirmiau 
dirbo prie gelžkelio prekių 
stoties. 

Karclis Bakas, 3404 So. 
Union Ave. Groseris ir bu 
ceris. Iš Lietuvos 8 metai. 
Biznyje 2 metai. Vedęs. 

Justinas Styra, 3817 So. 
Union Ave. Saldainių krau 
tuvė. Paeina iš Ukmergės 
pavieto. Biznyje 1 metas. 

Antanas Kasparas, 3437 
Union Ave. Saldainių ir 
''aiskrymo" krautuvė. Iš 
Lietuvos 28 metai. Biznyje 
10 metų. Paeina iš Rasei- 

nių pav. Vedęs geras tau- 
tietis, dirbąs viešuose rei- 

i kaluose. 

BIZNIERIŲ ATYDAI 
Kas nori dastoti gerą vietą dėl ati- 

darymo biznio lietuvių didžiausioj ap- 
gyventoj vietoj ant IJridgeporto tai šią 
progr nepraleiskite Namas yra nauiav 
mūrinis, ir medinis užpakalyje geras 
beizmentas. Išviso yra 4 pagyvenimai 
ant antru lubų yra puikiausi 6 kam- 
bariai su vana. Prekė $7,000 ant gerų 
išlygų. Kas norite biznj varyti šioj 
vietoj ant Bridgeporto, tai atsišaukite 
j greit;} laiką, nes tas namas yra tik- 
tai paduotas mums ant pardavimo dėl 
trumpo laiko, nes savininkas išduos 
vėliau ant mndos po (lease). 

Dėl platesnių žinių kreipkitės j 

FIRST TATIONAI REAL- 
TY & CONSTRUCTION 

COMPANY 
840 W. 33rd Street 

Chicago, 111. 

Telefonas Yards 2512 

CHICAGO WHITE ROSE BOTTLING WORKS 
Savininkas John Žilvitis 

IŠDIRBĖJAI 

Visokių minkštų—nesvaiginančių gerymų. 
841 West 33-rd Street, Chicago, 111. 

ALEXANDRA R. JUNIEVICZ 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVE 

Deimantus ir Auksinius tavoms par 
duodu ir taisau. Pavienėms ypatoms 
ir visokioms draugijoms ir kliubams 

dirbu ženklelius iš aukso. 

3313 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

Apsisaugok nuo Ugnies 
Apsaugojimas naminių rakandų ir nuo- 

savybės nuo ugnies yra teip pigus, kad nei 
vienas gaspadorius neprivalo buti be to- 
kios apsaugos. Tankiai ugnis netikėtai at- 
sitinka ir taip greitai išsipletoja, kad vis- 
kas žūna liepsnose ir durnuose. Apsisaugok 
šiądien, kad nereikėtų gailėties rytoj. 
Goriausią apsaugą nuo ugnies Tamista ga- 
lite gauti Universal State Banko Apsaugos 
Skyriuje, nes šis bankas reprezentuoja ge- 
riausias ir ištikimiausias ugnies apsaugos 
draugijas. Pasakyi:«ant kokios sumos nori 
apsisaugot, o męs pasakysime kainą, kurią 
patyręs nebusi be apsaugos nei i dienos. 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

M. M. ANTONISEN, Vice-Prezidentas, 
JOHN I. BAGDŽIUNAS, Vice-Prez. 

ir K&sierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33. Chicago, 111. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatomi nuo 9 vai 
ryte iki 8:30 vakare. 

Vargšui Vakaras "Blinda", Svieto Lygintojas 
Scenoje stato 

KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS 

Nedėl. Kovo-March 30, 1919 

M. MELDAžIO SVETAINEJE 
2242 W. 23rd Place 

Scenoje stato 4 veiksmų ir 1 paveikslo diamę, "Blinda" Svieto Lygii.iojas 
(Žemaičių Razbaininkas) 

Svetainė atsidarys 4:30 vai, po pietŲ. Lošimas prasidės 5:30 vai. vakare. 

Po perstatymo linksmas balius iki vėlybos nakties. 

Draugai ir draugės Keistučio Pašelpinis Kliubas rengia š| vakarą tikslu 
pastatyti paminklą, mirusiam musų rašytojui Dramaturgui Br. Vargšui-Lau- 
cevičiui. Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui—{ Vargšo Pa- 
minklo statymo Fondą.. Tikimės, kad visuomenė raus parems. Iš savo 
pusės galime pasakyti tiek. kad veikalą, vaidins-loš geriausieji Keistučio 
Kliubo Dramos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO PAS: KLIUBAS 
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