
Kopija 2 c. 

M Silv- XXVI 
metai Dicn. II 

LITHI JANI A N DAILY 
Fubiished and distributed under permit (No. 582) authorized b y the Act of Octoberb, 1917, on file at the Post Oflice oi Chicago, lUinois. 

Ry order of the President, A. S. Burleson, Posimaster General. 

CHICAGO, ILL., KETVERGAS, BALANDŽIO 17 d., 1919 m. 

Oopy 2c 
'• 

No. 91 

Talkininkai Bombarduoja 
Odesa 

Leninas Garbės Narys 
Vengrijoje. 

Talkininkai Maitins Rusija. 
Bombos Iškrikdymui Demonstracijos 

Lietuvių Pildomasis Komi 
tetas Washingtone prisiun- 
čia sekantį telegramą: 
Lietuva 

We obtairied permis- 
sion to send foodstuffs in 
to Lithuania and War 
Trade Board authorized 
to-day all Americans to 
trade and communicate 
freely with persons resid- 
ing in Latvia and Lith- 
uania. Details as to re- 

gulations follow. 
Executive Committee. 

Lietuvių kalbon išvertus, 
bus sekančiai: 
Lietuva 

Męs gavome leidimą 
siųsti maistą į Lietuvą; taip- 

gi Karės Prekybos Tary- 
ba šiądien daleido visiems 
amerikonams prekiauti ir 
liuosai susisiekti su žmo- 
nėmis, gyvenančiais Lat- 
vijoje ir Lietuvoje. 

Platesni paaiškinimai 
apie taisykles susinešimui 
su Lietuva buvo vėliau. 

Eksekutyvis Komitetas 

BOMBARDUOJA ODESSĄ 
Londonas, balandžio 16d. 

■Iš Atėnų j Exchange Tele-< 
graph kompaniją praneša, 
!*ad Talkininkų laivynas šią 
dicii bombarduoja Odessą. 
Žinią apie bombardavimą 
pabėgėliai atnešė į Atėnus. 

LENINAS NARYS BUDA- 
PEŠTO TARYBOS. 

Berne, balandžio 1$ d. 
Čia pranešama, kad ant pir 
mutinės sesijos Budapešto 
Taryba išrinko garbės na- 

riais Nikalojų Leniną ir ki- 
tus bolševikus. Užrubežinių 
dalykų ministeris Bela Kun, 
kalbėdamas į Tarybą taip 
pasakė: "Tarptautiškas pro 
letarijatas nežino skirtumo 
tarp rasių ir tarp viso1 
kėjimų, bet žino skirtumą 
tik kliasų." 

[ TALKININKAI MAITINS 
RUSIJĄ. 

Paryžius, balandžio 16 d. 
Talkininkai priėjo prie nuo 

sprendžio, kad bus siunčia- 
ma Rusijon mantas po neu- 

tralių šalių kontrole. Bet 
Francuzija įnešė eilę pada- 
vadijimų, kurie bus gvilde- 
nami rytojaus sesijoje. Ma- 
noma, kad bus pareikalauta 
nuo bolševikų susilaikyt nuo 
vedimo karės prieš talkinin-1 
kus. 

BOMBOS IŠKRIKDYMUI 
DEMONSTRACIJOS. 

Berlinas, balandžio 1G d. 
Pranešama, kad vakar Iser- 
lon'e, Wėstfalijoje miesto 
milicija mėtė bombas, kad 
iškrikdžius demonstruojan- čias minias. Bombomis ta- 
po užmušta aštuonios ypa- 
tos ir d-*" -.gelis sužeista. Nuo 
trenksmo išbyrėjo daugelis 
langų. 

"NAUJOS VALSTIJOS 
UŽGIMĖ"—LLOYD 

GEORGE. 
i London, bal. 16. — An- 1 glijos Premieras Lloycl George, kalbėdamas parla- Imento žemutiniame bute 
šiądien, apart kit-ko štai ką 
pasakė: "Naujos Valstijosi 
susitvėrė, nekurios iš jų yra 
visai savistovios, kitos pu- 
siau savistovios, o kitos vėl 
gal bus po protektoratu. 
Nors jų rubežiai aiškiai ne- 
bus užbriežti, bet nors ap- 
čiupai turės but parodyti." 

ČECHAI 'VERŽIASI LEN- 
KIJON. 

Varšava, balandžio 16 d: 
Iš Krokavo pranešama, kad 
Čecho-Slovakijos kariume- 

1 
nės būrys perėjo per nusta- 
tytą talkininkų komisijos ru 

bežių į Lenkijos pusę ir su- 
žeidė keliolika lenkų karei- 
vių. 

Velykų vargai seimininkėms 

(Copjtaictit) 

BOLŠEVIKAI NYKSTA. 
London, bal. 16. — An- 

glijos Premieras Lloyd 
George kalbėdamas parla- 
mente šiądien po piet se- 
kančiai užreiškė: "Jei Ru- 
sijos padėjimo męs neai- 
mainaujame. Nors bolše- 
vikų spėkos auga, bet kartu 
bolševizmas ir nyksta. Męs 
remiame tautas susisiekian- 
čias su Rusija suteikdami 
jiems progą atsispirti prieš 
užpuolimus bolševikų." 

"Aš verčiau norėčiau ma- 

tyti, kad Rusija pati susi- 
tvarkytų, negu, kad Anglija 
dėl Rusijos ttirėtu subank- 
rutyti". 1 

"Nors Anglijos valdžiai 
yra skaudu žiūrėti i sąly- 
gas Rusijos, premieras tęsė, 
bet nėra Anglijos užduočia 
užimti toki milžinišką dar- 
bą, kaip pataisymą Rusijos 
padėjimo". Ant galo pre- 
mieras taip pasakė: Rusija 
yra tokia šalis, kurią yra 
lengva užpulti, bet sunkų 
nuo jos atskrat?/ti". 

"Apie pripažinimą Rusi- 
jos nebuvo ne kalbos, pre- 
mieras sakė, nes nieks tą 
klausimą nepadavė apsvars- 
tymui ir niekados jis nebuvo 

į diskusuojamas". T 

DANIJOJE STREIKAI. 

Londonas, balandžio 16d. 
Iš Kopenhageno pranešama, 
kad metalo darbininkai ir 
aštuoniolika kitų unijų Da- 
nijoje žada po Velykų strei- 
kuoti. 

REIKALAUJA PRIPAŽIN 
TI R0REJ03 VALDŽIĄ. 
Phladelphia, Pa., balan- 

džio 16 d. Čia atsibūva ko- 
rėjiečių išeivių kongresas. 
Jis pasiuntė prezidentui Wil 
šonui ir talkininkų pl-emie- 
rams, kad jie pripažintų lai- 
kiną Korėjos respublikos 
valdžią. 

KARALIUS JIEŠKO SAU 
VIETOS. 

Geneva, balandžio 16 d. 
Iš Pragos atėjo telegrama, 
kurioje sakoma, kad buvusis 
Bulgarijos karalius Ferdi- 
nandas kreipėsi prie Šveica- 
rijos valdžios, prašydamas' 
leidimo apsigyventi Šveica- 
rijoje. 

NUPLĖŠĖ AUSTRIJOS 
VĖLIAVĄ. 

London, bal, 15. — Vied- 
niaus komunistai praeitą ne 

dėldienj nuplėšė nuo karės 
ofiso Austrijos vėliavą, o 

jos vietoje iškėlė raudoną 
vėliavą. 

ANARCHIJA MUEN- 
CHENE. 

Londonas, balandžio 16d. 
Sulyg pranešimo iš Kopen- 
hageno į Exchange Tele- 
graph kompaniją Muenche- 
ne visuotina anarchija vieš- 
patauja. Visi darbai susto- 
jo, traukiamai nevaikščioja, 
plėšikai užpuldinėja ant na- 

mų ir grasina bankams. 1-as 
pėstininkų regimentas prisi- 
jungė prie spartakų. 

NUSKENDO 205 NAR- 
LAIVĖS. 

New York, balandžio 16. 
Admirolas Sims laike vieno 
pokilio pranešė, kad apskait 
liuota, jog į 205 vokiečių 
narlaivės esą paskandintos. 

Taipgi rasta žymių, kad 
daugelyje atsitikimų narlai- 
vių |gnla nespėjusi apleisti 
narlaivės ir turėjusi žlugti 
sykiu su narlaive. Mano- 
ma, kad daugelyje panašių 
atsitikimų įgula nusižudyda 
vusi, nelaukiant užtroškimo. 

DAR NETURI MUILO, NEI 
CUKRAUS. 

Coblenz, balandžio 16 cl. 
Vokiečiai rengiasi visas reik 
menis supirkti ką tik armija 
gali jiems suteikti iki talki- 
ninkai neišdirbs plianii^ mai j 
tinimai užimtų kraštų. Vo-| 
kiečiai prašė tabako, cuk- 
raus ir muilo, manoma tie 
daiktai nėra taip reikalingi 
ir nebus suteikiami. Par- 
duos tik atbutinai reikalin- 
gus daiktus pragyvenimui. 

ATIDARĖ NAUJĄ 
TUNELĮ. 

New York, balandžio 15d. 
Šiądien be jokių ceremoni- 
jų likosi atidarytas naujas 
Clark gatvės tunelis po upe 
East. Tunelis jungs 7-tą 
ave. "subway" su Brooklyn. 
Valdininkai viešųjų patarna 
vimų komisijos ir Interbo- 
rough Rapid Transit pirmi 
pervažiavo per tuneli. Tu- 
nelį pradėjo statyti 1914 me 

tais ir apsiėjo $7,000,000. 

BANDO PASKUBINT! AP- 
SIVEDIMĄ. 

London, bal. 4. (laišku). 
Valdžia tikrai mano uždėti 
mokesčius ant senų kavalie- 
rių, idant padidinti savo tuš 
eią pinigyną. Taipgi mano, 
kad tuomi paskubins apsi- 

j vedimus. 

TELEFONISTAI PLIA- 
NUOjA STREIKĄ. 

Louisviile, Ky., balandžio 
j 16 d. Biznio agentas tele- 
fonistų unijos pranešė, kad 
į telefonistų unijos leidžia nu 

! balsavimui visuotino streiko 
| klausimą ir tikimasi, kad 
; balsavimas bus prielankus 
i visuotinam streikui. 

MAGDEBURG PAIMTAS- 

Kopenhagenas, balandžio 
16 d. Eberto, Vokietijos 
valdžios kariumenė utar- 
ninke sulyg pranešimo iš 
Weimar į Berlino Lokal An 
zeiger užėmė Magdeburgą. 
Pranešama, kad tai buvo di 
delis mušis ir abiejose pu- 

j sese daug aukų krito. 

TELEFONISTAI STREI- 
KUOJA. 

Boston, Mass, bal. 15. — 

I Telefono komunikacija po 
visą Naująją Angliją šią- 
dien sustojo, neskaitant 
Connecticut valstiją. 6000 
telefonistų streikuoja. Strei- 
kieriai nori pakėlimo algų. 

DVI DIVIZIJOS ŽANDA- 
RŲ Į KORĖJĄ. 

Tokyo, balandžio 16 d. 
Šiądien čionykščiai laikraš- 
čiai skelbia, kad 19-ta ir 20- 
ta divizijos japonų armijos 
gavo įsakymą keliauti j Ko- 
reą. Kariumenė Fusan'an 
pribus 23 ir 26 d. balandžio. 
Buvo pasakyta, kad todvi 
divizijos bus žandaiais try- 
likoje Korėjos provincijų. 

PRANAŠAUJA SUKILIMĄ 
BERLINE. 

Berne, balandžio 16 d. Be 
vielis telegramas praneša, 
kad gegužės 1-mą dieną lau 
kiama Berline spartakų su- 

kilimo. 

SPIRITUALISTO PRANA- 
ŠYSTĖS. 

John Slaer spiritualistas 
pranašauja, kad begyje pen 
kių metų neliksę nė vieno 
karaliaus. 

Nors blaivybės įstatymas 
busęs atšauktas, bet liepos 
1-mą dieną Suvienytos Val- 
stijos busenčios sausos. 

Busenti nauja pasaulinė 
karė, bei tik kita generaci- 
ja ją matysianti. 

KAREIVIAI RENGIASI 
STREIKUOTI. 

Berile, balandžio 16 d. Iš 
Berlino ateina žinių, kad Vo 
kietijos armijos kareiviai ir 
aficierai rengiasi streikuoti. 
Priežastimi yra sumažinimas 
algų; mat dabar jiems mo- 
kama algos sulyg normos ra 

miųjų laikų, prieš karę. Gir- 
di, jei nebus pakelta jiemš 
alga, tai streikas neišven- 
giamas. A-i 

LENINAS VAŽIUOS BU- 
DAPEsTAN. 

Londoaas, balandžio 16d. 
Šiądien atėjo žinia iš Buda- 
pešto Į Times, kad Leninas 
telegrafavo, prižadėdamas 
po Vengrijos rinkimų at- 
vyki Budapeštan ir vadovau 
ti komunistų kongrese. 

SUAREŠTUOTI UŽ UŽ- 
MUŠIMA MINISTERIO.; 
Ccpenhagen, Danija, bal. 

16. Keturios ypatos likosi 
Dresdeno suareštuoti už už- 
mušima praeitoje subatoje 
Karės m misterio Newring. 

Įmunchei POKAREŠKA 
APSAUGA. 

Nuremberg, Bavarija, baK 
16. Pranešimas iš trečios 
armijos buveinės sako, buk 
Muncheno garisonas įsteigė 
militarišką diktavimą idant 
palaikyt ministeriją Hoff- 
mano, kurią suvietai nori 
nugriauti. Yra sakoma, 
kad atėmimas sostapilės iš 
sovietų rankų progresuojąs. 
Tas pats pranešimas sako, 
kad Dr. Adolf Lapp, kuris 
buvo balandžio 9 dieną nu- 
skirtas komisijonierium už- 
rubežinių dalykų sovietų 
kabinete, dabar yra užda- 
rytas bepročių namuose. 
Kiti sovietų ministeriai pa^ 
bėgo, o dar kiti likosi su- 

areštuoti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielink&je: 
Keverge debesiuota ir vė- 

su ir gal lengvas lietus iš- 
ryto; pėtnyčioj giedra; vi- 
dutiniai Vakarų vėjai. 

Saulėtekis 6:00; Saulelei 
dis 7:33. Mėnulis užtekės 
10:15 vakare. 

SUBATOJE, BALAN- 
DŽIO 19, pradės eiti 'a- 

bai žingeidus straipsnis 
"KOKS YRA DIDŽIAU 
SIS IŠRADIMAS?" 
Užsisakykite subatos nu 

merj DABAR, iškalno. 
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In Cblcago, by mali— 
One y*ar $6.00 
SU monthg 3,60 
Thr«e months 1 85 

In Chicaco. by carrter— 
On« copjr $ .02 
Per week .12 

Per month .65 
In the United Siatea, mali— 

One yenr >3.00 
SIr montha 3.00 
Three montha 1.65 

(n Canada. one yvar.... $7.00 
tn all other countries, I 

per year $8.00 ! 

Prenumeratos Kaino; 
Chlcagoje, ppr krasį— 

Vieuas metas $G.C< 
Sešiai mėnesiai 3.FA 

Trjs mėnesiai 1.8;' 
Chlcagoje, per lšneSiotoja- 

Viena kopija i .01 
Per sąvaito .11 
Per mėnesi ,5f 

S u v, Valst,, per krasą— 
Vienas metas $5.0( 
£e.ši mėnesiai 3.0« 
Trja mėnesiai 1.6; 

Kanadoje, metama — $7.0t 
Į visas kitas dalis, 

metams $8.'N 
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L«ld3J»t: Lletuvo? Dienraščio Bendrove. Redaktorius 
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Apgarsinimų kaina sutelkiama pareikalavus. 
Prlsiijeti Redakcijon ir nesunaudoti rankraščiai grt 

tlnami atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujamu 
rankraStj Refiakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo \i 
los ?rle rankraščio yra pridėtos. 

Peinas iš Patriotizmo. 
Pariotizmas, tėvynės meilė, pagodoji- 

mas ir apginimas savo šalies yra prakil- 
niausiu daiktu, koki žmogus tegali turėti. 
Kas nemyli ir neguodoja savo tėvų žemės, 
kas negodoja savo tėvus, tas žmogus yra 
menkas, toks žmogus artinasi prie gyvulio, 
nes tokis žmogus, kaipir gyvulis neturi 
nieko augštesnio. Net ir nekurie guvuliai, 
paukščiai pamėgsta tūlas vietas ir pavasa- 
ryje sugrįžta į savo lizdus. 

Jei žmogus negodoja savo kalbą, sa- 

vo tėvus, savo artimiausius žmones, vai 
kaip gi tas žmogus gali godoti tolimesnius 
žmones, kitokią kalbą, kurios tankiausiai 
nesupranta? Toks žmogus neturi nieko 
augštesnio. 

Kuomet ramus laikai, kuomet iš niekur 
negresia pavojai, tolei pas žmones patrio- 
tiški jausmai miega žmonių gelmėse, jie 
nepasirodo paviršium. Bet kaip tiktai tau- 
tą ištinka kokia nors nelaimė, tuomet su- 

kįla patriotiškumas pas tos tautos žmones, 
visi viską pasirįžę paaukauti del tautos la- 
bo ir aukauja net brangiausią ką turi — 

savo gyvybę. 
Ir kaip tik iškilo pavojus tėvynėms, 

kaip liosas buvo mestas, karės metu, fran- 
euzai, anglai, vokiečiai, belgai ir kitos kul- 
tūriškos tautos stojo ginti savo kraštus, .so- 
cialistai stojo greta turtingųjų, laisvama- 
niai — greta kunigų. Visų buvo vienas 
jausmas, vienas noras, kad jų tauta nebū- 
tų nuskriausta, kad jų tauta nenustotų 
garbės. Sukilo patriotiški jausmai, o jie 
galingi, jie pasaulį valdo. 

Vienok kuomet pas žmones yra tokis 
didelis patriotiškas jausmas, tai atsiranda 
vertelgos, kurie nori padaryti biznį iš žmo- 
nių patriotiškų jausmų, nori pasinaudoti ii 
tankiausiai pasnaudoja. Patriotiškų jaus- 
mų išnaudojimui susidaro kartais ištisos 
kompanijos. 

Tokis išnaudojimas patriotiškų jaus- 
mų grynai privatiems reikalams jau, ant 
nelaimes, yra ir pas mus lietuvius. Jau ir 
pas mus lietuvius atsiranda agentai, kurie 
šaukia: "Prisidėkite prie mus, męs Lietuvą 
atstatysime, pirkite mųs šėrus, o anos ben- 
drovės nepirkite." Mušama grynai ant pa- triotiško jausmo, ir kuomet žmonėn iš pa- triotizmo remia, tai 'tas rėmimas padare pelną bendrovei. Ir tokis ar panašus dary- 
mas biznio iš patriotiškų žmonių jau -mų pasitaiko ant kiekvieno žingsnio ir gana tankiai yra užmetimai, kad girdi, nekurie 
kelia patriotiškus jausmus tiktai dėlto, kad 
iš to turėti sau pelną. 

Išnaudojimas patriotiškų jausmų as- 
meniniems reikalams yra vienu iš blogiau- 
sių darbų. Patriotiškas žmonių jausmas yra didžiausis tautos turtas. Jokia tauta neturi 
didesnio turto, negu jos patriotiškas jaus- 
mas. Jokia tauta be patriotiškų jausmų ne- 
gali egzistuoti, jokia tautinė kultura be pa- triotiškumo negali kilti. Ka3 gi tautos, tai 
yra musų patriotiškus jausmus bando iš- 
naudoti ■ saviems tikslams, padarymai pri- vačio biznio, tas yra didžiausis skriaudė- 
jas ir tam tinka vardas—vagis. 

Ir kitaip negali buti. Jei tik atsiran- 
da tokių patriotiškų žmonių jausmų išnau- 
dotojų, žmonės laikui bėgant pamato tų iš- 
naudojimą ir nuo to pas žmones tautiški 
jausmai atbunka, o nuo to nukenčia visa 
tauta. Tai tautos turto apvogimas. 

Lietuviai ypačiai šiuomi laiku turėti; kolabjausiai vengti naudotis žmonių pa- triotiškais jausmais asmeninio pelno nau- 
dai, Dabar didžiausis laikas auklėti pa- 

triotiškus tyrus jausmus. Ceri biznieriai 
padaro biznius ir neapvogdami žmonių pa- 
triotiškus jausmus. Tad neduokime nei vie 
n?m išnaudoti iietu\ia patriotiškais jaus- 
mais. Patriotiški žmonių'jausmai tegali 
buti sunaudoti tiktai visos tautos labui, bet 
niekam daugiau. 

Atsidarant susinešimaros 
su Lietuva. 

Šiandien apturėjome linksmą žinią iš 
VVashingtono. Suvienytų Valstijų valdžia 
atidarė rubežius i Lietuvą ir Latviją delei 
pasiuntimo tenais valgių, drapanų ir delei i 
usinešimo su Lietuva. Nuo dabar prade- 

kime gauti tikras žinias, kas deda. i Lietu- 
voje. Svarbiausiai galėsime kiekvienas su- 

šelpti savo tėvus, brolius, ses.eįis ir gimi- 
,ies. 

Taigi ruoškimės. Amerikiečiai lietu-j 
v iai juk turi pasirodyti, kad jie šelpia savo į 
jfimines, savo kraštą. Iki šiol nebuvo to į 
galima padaryti, nes sienos, buvo uždary- ; 
čos, negalėdavome gauti žinių, laiškų. Jei 

Į kuris vargai ; negalėmis gaudavome kokią 
žinią iš tėvynės, tai jausdavomės laimin- 

| įū. Kaipgi galime džiaugties, kada 'labai'! 
į visi galėsime tai padaryti. 

Taci ruosigmes, raskime laiškus Lie- 
tuvon, šelpkime nuvargusius, palinksmin- 
kime Lietuvos žmones. Tegul laiškai ir 
pašalpa Amerikos lietuvių apsemia visą 
Lietuvą. 

Kaip ; ti laiškus ir pašalpą, tuojaus 
-:užino ;ime. Musų atstovai YvrashingtonG 
praneš apie tai. 

Vienok juk nevisi lietuviai turi savo 
gimine:; Amerikoje. Kas sušelps tuos lietu- 

kurie neturi pažįstamų Amerikoje? 
At akymas tiktai vienas,—tą turime visi 
lietuviai padaryti. Dabar reikia kogrei- 
cit:u:iai organizuoti Lietuvių ,Raudonąjį 
Kryžių. Tokio Lietuvių Raudonojo Kry- 
žiaus skyriai tuojaus turi organizuotis kiek 
vienoje kolionijoje didelėje ar mažoje. Vi- 
sur turi buti •enkami drabužiai, skalbiniai 
ir visoki ap ėdalai. Taipgi reikia rinkti 
aukas valgių supirkimui ir pasiuntimui. Da 
bar tai ir atėjo valanda, kuomet Centralis 
Komitetas turi parodyti ir išvystyti savo 
veikimą. 

Atminkime dar ir tai. kad i tokį mus 
darbą šelpime savo tėvynes atkreips domą 
svetimtaučiai. Męs turime parodyti, kad 
ctame lietuviais ne tiktai žodžiais, bet ir 
darbu. 

Afcsidarius susinešimams su Lietuva, at- 
sidaro nauja era musų gyvenime. Nuo da- 
b ir Amerikos lietuviai ir sietuvos, lietuviai 

I bus vienu kimu, viena dvasia, o ne paskiri, ! kaip iki šiol aplinkybių priversti buvome. 

ARMIJA LIETUVAI. 
Neseniai i\u\arke atsibuvo New Yor- 

ko apielinkės lietuvių kareivių Konferenci- 
ja, kurioje tapo apkalbėta tolimesnis vei- 
kimas. 

Laikraštis Newark Evening News, pra 
nešęs apie tai ilgokame straipsnyje rašo 
sekančiai: 

"Nekuri laiką lietuviai visoj šioj 
šalyj darbavosi dėl laisvės savo bočių 
žemės. Kaip tik tūkstančiai lietuvių 
kareivių, tarnavusių Suvienytu Valsti- 
jų armijoje užjuryje, pradėjo grįžti iš 
Francuzijos, tuoj lietuviai pradėjo rū- 

pintis apie Amerikos lietuvių armiją 
dėl išliuosavimo Lietuvos. Pradėjo 
formuotis lietuvių kareivių organiza- 
cijos, kad Nutvėrus šioj šalyj armiją 
perkėlimui ios Libuivon." 
Toliau laikraštis pažymėjęs, kad pa- 

našus lietuvių kareivių susirinkimai buvo 
laikomi ir kituose miestuose, kaip Chicago- 
je, Bostone, Brooklyne, Clevelande ir ki- 
tur, priduria, kad Newarko lietuviai ap- 
siima suorganizuoti į 500 lietuvių kareivių 
bėgyje dviejų savaičių; gi visose Suveny- 
tose Valstijoje, sakoma, galima suorgani- 
zuoti iki 75,000 lietuvių kareivių, jei tik 
Suvienytų Valstijų valdžia leis organizuo- 
ti , kui iai paduoti re dalingi prašymai. 

— Iš Nev/ark Evening News. 
Balandžio 3 d. 1919 m. 

KARŠTLIGE LIETUVOJE. 
Žinia iš Paryžiaus praneša, kad badas 

ir karštligės epidemija yra Tabrize ir kad 
vietinis amerikoniškas konsulis, Gordon 
Paddock, p kyrė šelpimo komitetą tuomi 
reikalu užsiimti. Karštliges epidemija pa- 
sirodė daug iyj Rusijos miestų. Prane- 
šamą, kad dvylika daktarų ir 40 nursių 
mirė Perogracle ir kad epidemija siaučia 
taipgi Kieve ir Kovelyj ir taipgi yra Įsi- 
vyravusi tarp Lietuvių kareivių. 

Iš fyZacon (Ga.) News. 
Kovo 18 d. 1919 m. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune. 

(Tąsa) 

K u n. \ ė g e 1 ė( pažanga).| Ši kare jau parodo, kokia rolę į 
losią valstybėj žemė. Žemes 
klausimas dabar yra visose ša- 
lyse svarbiausis klausimas. 
Kaip sakė gudų atstovas, že- 
mės klausimas turi ir tautinį 
atspindi. Tautai savastis biis 
užtikrinta, kuomet pereis Į tau 
tos rankas. Kadangi žemės 
klausimas gali nulemti mušu 

likimą, tad reikia gerai prisi- 
ru »Šti. Konferencija ta klau- 

hną neišriš.' Valdžia turi pa- 
.mi apleistąsias žemes Į val- 

dymą, o dvarus į kontrolę Tos 
žvinės patogioms sąlygom? tu- 

ri buti dalinamos atskiriems 
žmonėms ir bendrijoms, kurie 

gali ir nori ją dirbti. 

J a n k a u s k a s (neprikl 
kliuto). Kiekvienam valsčiui 
reikia palikti bent 100 dešinu, 
žemės kuhuroą įstaigoms, taip- 
pat mokykloms. * 

\ a i c i š k a (kr. dem.) Rei 
kia žemės duoti tiems, kurie 
ją dirba. 

Siūloma pertraukti kalbas iv 
balsuoti rezoliucijas. Pasiū- 
lymas priimtas. 

/kaitomos rezoliucijos. 
T e t r u š a u s k as (k r. 

dem.) skaito tokią rezoliuciją: 
./Antroji Lietuvių Konfereu 

cija žinodama: 
1 ) kad didelė Lietuvos gy 

ventojų dalis yra bežemiais ir 
mažažemiai, 

2)kad uj beženjių ir maža- 
žemių medžiaginis būvis ypač 
del pasaulinės karės pasekmių 
yra labai vargingas, 

3) kad tokie žemės paskirsty 
m.. kokis dabar yra Lietuvo- 
je. Kenksmingas ekonominiam 
i/eiuYos valstybės gyvenimui, 

h)kad lenkai rimtai rengia- 
si pirma proga kolonizuoti Lis 
tuvos dvarus atėjūnais, o mu 

sų bežemius ir mažažemius ] >a- 

likti tokiam pat vargingam pa- 
į dėjime, k. kiam buvo ligi šio- 
M, 

5)kaa išvengti- anarchijos, 
galinčios Kilti dėl žemės klau- 
simo nukėlimo tolimesniam lai- 
kui, nūsistato, kad Lietuvoje 
būtinai neatidėliojant reikia 
pravesti valstybės įstatymo ke 
liu žemės pertvarkymas tokiu 
bud 11: 

1)Lietuvos žemdirbiai be- 
namiai ir mažažemiai turi bū- 
ti aprūpinti žen:.,. 

2) Pirmoje vietoje duoda- 
ma žemė tiems bežemiams ir 
mažažemiams, kurie savu noru 

eina j Lietuvos karilimenę Tė- 
vynės ginti. 

3) Del gresiančio darbo žino 
nių ir valstybes gerovės pavo- 
jaus reikia aprūpinti juos že- 
me. Tas darbas reikia pradėti 
dar prieš Kurianiąji Seimą. 
Pirmoj vietoj dalinti mojora- 
tai valstybės ir valstiečių že- 
me.. bažnyčių žemes ir tie pri- 
vatiniai dvarai, kuriu savinin- 
kai negali jų ar pilni ar dali 
na i apsėti. Valstybė tuo tar- 

pa uoliai privalo rengtis prie 
kitų likusių dvarų parceliavi- 
mo. 

Pastaba1 Neišdalyti dvarai 
imama i valstybės kontrolę. 

;2euiė turi buti duodami 
i nuosavybę. 

51 Kitas žemes pertvarkymo 
sąlygas. kai n atlyginimo už- 
imamas ir duodamas žemes ir 
k i nu. tat Kuriamasai S*f- 

m;.. 
6) "Miškai ir vandeny? turi, 

pereiti Į .uiitybės nuosavV. 

7)Pavei:stos valstiečių že- 
mes dvarais turi būti sugrąžin- 
tos pirmiems jų savininkams. 

S) Ligi Kuriamajam Seimui 
daromam žemės pertvarkymui 
išleidžia įstatymą V. Taryba, 
vykdo jį į gyvenimą—L. Vy- 
riausybė". 

"Tiesos Kardo" Redakcijos 
prierašas. Kr. dem. partijai 
vvkdindania žemės reformas 
laikysis savo programo, vadi- 
nasi: bažnyčių žemių klausime 
laikysis kanonų kelio ir vyk- 
dins jas susitarus su dvasiška- 
ja valdžia. Imdama žemes iš 
dvarininkų — paliks jiems nu- 

statytą valstybės žemės \aldv- 
mo normą, kuri negalės buti 
didesnė už kitų ūkininkų val- 
domą normą; bažnyčioms turi 
buti paliekama tiek, kiek ir ki- 
tiems rinkiniams valdytojams. 

Balsavo už tą rezoliuciją 85, 
prieš nieks, susilaikė — 11. 
Rezoliuciją priima. 

D r. Staugaitis (s. 1 
d.) skaito pareiškimą soc. 1. d. 
frakcijos vardu: 

Sudaryti Fondą iš caro bu- 
vusių žemių, majoratų, paini- 
tiiiių bažnytinių ir kunigų že- 
mių, kurios nereikalingos pa- 
rapijai, kas daugiau žemės tu- 
ri, tam mažiau už jos atlygini- 
mą. Pirma imti dvarus iš tu ^ 

v 

privatinių savininkų, kurie 
juos nuomuoja ar nevykusiai 
apdirba. Gerai apdirbamų že- 
mininkų žemė neimama, taip 
pat paliekama pavyzdiniam 
ūkiams virš maximumo nor- 

mos. Nurodoma, kokiomis są- 
lygoms paimtoji žemė turi bu- 
ti duodama. — Toliau skaito- 
ma pareiškimas—nurodo visas 

| smulkmenas del žemės sutvar- 

(k\m >, kokios maždaug yra A. 
Rimkos raštuose del žemės 
klausimo. 

Ž a d e i k a (nepart. kliu 

įbafO reiškia pageidavimą, kad 

j sif(i ryti žemės reformos ko- 

misijas, kurios paruoštu me- 

džiagą reformai. Organizuo- 
ti žemiu apsaugą ir kontrolių 

:apdirbti visas žemes, sudarius 
bendrovės arba pavedus tiems, 

i ). 
kurie apsums dibti. 

Zaskevičius ,(nepr. 
kliubas) pareiškia kliubo vai- 

du. Kliubas laikosi, kad žemė 
butų duodama į nuosavybę ir 
daro pasiūlymą vyriausybei, 
kaip laikinai valdyti dvarus ir 
kitas žemes. Miškai, vandens 
ir žemės viduriniai turtai per- 
eina tik j vyriausybės rankas. 

]> r i d ž i u s (pažangi 
skaito pažangos pareiškimą, 
kad aprūpinti kuodidžiausį 
skaitlių bežemių ir mažažemių, 
žemė duodama visiems i nuosa- 

vybę. Laikinoji vyriausybė 
tu/i apsirūpinti, kad žemė bu- 

tų apsėtą. 
'i' u b e l i s (žemės ūkio mi- 

nisteris). Kas reikalaujama 
čia dabar, begalo sunkus ir neį- 

vykdomas darbas. Vyriausy- 
bė padės šiuo klausimu tiek, 
kiek ji galės; vietos organiza- 
cijos turi rūpintis žemės tvar- 

kymu. Svarbiausia sutvarky- 
ti tas žemes,- kurias vokiečiai 
išeidami paliko. Tad didžiau- 
sis prašymas — tuose dvaruo- 
se i įlaikyti likučius. Del dva- 

rų, sunaudojimo yra iau pa- 
^'Trintas [statymas, kuriuo vi 

valstybės dvarai ir tie, kur 
nei a savininkų, imama Į vals- 
tybės ?lobą. 

Miškams tvarkyti išdirbama 

"Lietuvos" Kampelis, i 

EIKIME SYKIU SU i 

PROGRESU. 

Didesnis, geresnis, švares- 
nis ir darbštesnis, tai vis 
devizai, ko nori kiekvienas 
laikraštis. Bet tą beveik 
niekas negali atsiekti. Tą 
pasiekė tiktai dienraštis 
•"Lietuva". 

Geresni, plačios erudici- 
jos editorialai, daugybė ži- 
nių, geri aprašymai atsitiki- 
mų, moksliški straipsniai— 
viskas užinteresuoja skai- 
tytoją. Męs jau neminime 
daugybės dalykų, kas telpa 
"Lietuvoj" dienraštyje, juk 
pakanka to, ką suminėjome. 

"Lietuva" visuomet buvo 
vadu lietuvių visuomenės, ji 
tokiu pasilieka ir šiandien, 
ji tokiu ir visuomet bus, nes 
"Lietuvos" dienraščio vedė- 
jai visuomet stengėsi ir sten- 
giasi vesti kogeriansiai. 

Vienok ar skaitytojai ir 
rėmėjai supranta, kaip yra 
sunku palaikyti dienraštį 
augštumoje, sykiu su pro- 
greso reikalavimais. Kad 
tai padaiyti, reikia ištirti 
kiekvienu dalykėlį. Juk ne- 

galima šiandien vieną rašy- 
ti, ryte j prieštarauti, o po- 
ryt viską užginčyti. Taip 
gali elgtis tiktai tie laikraš- 
čiai, kurie nori su laikraš- 
čiu biznį daryti, bet ne kad į 
skaitytojai butų visuomet 
kurse dalykų, kad jei ką ži- 
no, tai kad žinotų galutinai 
tikrai. 

Taigi reikalingas begali-1 
nis darbas, kad mažiausį da 
lykėlį patikrinti. Be visuo- 
menės paramos ar užuojau- 
tos to padaiyti negalima. 
Ir mums ir skaitytojams 
svarbu turėti gerą laikraštį, 
tad mums ir skaitytojams 
turi ir rūpėti darbo atliki- 
mas. Reikia žinoti, kad 
prie dabartinio brangumo, | 
viskas labai brangiai atsi- 
eina. Darbininkai, popiera, 
spaudai reikalingi daiktai— 
viskas labai branku. O prie 
to, kad viskas butų patik- 
rinta, viskas butų rimtai ve- 

dama, reikia daugiau dar- 
bininkų. 

Darbininkams, kaip sakė- 
me, reikia brangiai apmokė- 
ti. Todėl "Lietuvos" dien- 
raščio direktoriai nutarė 
dar išparduoti "Lietuvos" 
dienraščio esančius taip va- 

dinamus "Treasury stock" 
šėrus, ir už tuos pinigus pa-] 
gerinti "Lietuvos" dienraš- 
čio špaltas, kad jose skai- 
tytojai rastų viskiu ko jie 
tiktai pageidauja. 

Tie šėrai, kurie buvo pir- 
miau pardavinėjami, ėjo 
ant supirkimo mašinų dien- 
raščiui, ant Įtaisų, ant Įren- 
gimo ofiso ir ant pirmųjų 
išlaidų. Bet, kad pagerin- 
ti, tai aišku, kad tam reika- 
lingi tam tikri pinigai. O 
pagerinti juk reikia. 

Taigi ir meldžiame "Lie- 
tuvos" dienraščio rėmėjų 
paimti šėrus tuomi tikslu, j 

Apart to reikia, kad ir 
skaitytojų daugiau butų. 
Juo daugiau skaitytojų, 
tam tikras įstatymas ir instruk 
cijos. 

Po pareiškimų, nubalsavus 
ir priėmus kr. dcm. frakcijos 
rezoliuciją dcl žemės reformų, 
daromas pasiūlymas pasiųsti 
pasveikinimą konferencijos 
vardu Mažajai Lietuvai. Pa- 

siūlymas priimtas. 
Baigiamas posėdis 6 vai vak. 

(Pabaiga) 

;uom laikraštis gali geriau 
plėtotis ir pagerinti viską, 
rcdel rėmėjai turėtų šiuomi 
pasirūpinti. 

Vienok męs, organizuoda- 
mi pagerinimą "Lietuvos" 
dienraščio iš materialės pu- 
sės, sykiu ogarnizuojame 
dienraščio ir dvasinę pusę. 
Todėl mus draugų ir rėmėjų 
labai prašome išreikšti 
mums savo nuomones. Pra- 
šome pasakyti, koki r'.:aips- 
niai, jusų nuomone, labjau- 
siai pageidaujami, apie ką 
turi buti daugiau rašoma. 
Pasakykite, ar reikalinga 
daugiau žinių, ar moksliškų 
straipsnių, ar apysakų, ar ko 
kito. Juk męs negalime ži- 
noti, gerbiami rėmėjai, jusų 
nuomonės, kolei tą nuomonę 
neišreiškete. Taigi prašome 
išreikšti. 

Taigi pakelkime lietuviš- 
ko progreso vėliavą augštai, 
augštai! Neškime ją ir patįs 
eikime pirmyn! Eikime į ge- 
resnę ir šviesesnę ateitį. Tu- 
rėkime gerą dienraštį. 

Laukiame iš Jusų para- 
mos ir nuomonių. Neati- 
dėliokite to, bet veikite 
šiądien. Laikas nelaukia. 
Šeras $10.00, prenumerata 
yra skelbiama "Lietuvoj"; 
kopija "Lietuvos" prisiun- 
čiama dykai del pamatinio. 

Visais reikalais kreipkitės 
"Lietuva" 3253 So. Morgan 
St. Chicago, 111. 
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Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽSISĖDĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir i iki 3 
vakarais. 

3303 SO. MOftCAh STREET 

I Dr. G. M. Glaser 
5 Praktikuoja Jau 27 metai 

5 3149 S. Morgan St., kertč 32 «t. 
f Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
t ir Chroniškų Ligų. 
* Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
{ piet. b—8 vak., Nedėl. 9—2. 
* TELEFONAS YARDS 687. 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AV2 

Telefonas Drover f042 
Cicero Ofisas: 

4847 W 14-th STREET 
Telefonas Cicero 33 

Tel YARDS 1532 

DR. J. f 

LIETUVIS GVOVTOJAS 
IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Specialiskal gy- 
do limpančias, užsiscnėjusjaa 
ir paslaptingas vyrų ligas 

3259 So. Halsted St., Chicago, 

mmmm 

Ofiso Tvlcfonas Ltouhvard 160 

DR. M. T. sirikol'ls 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

OFISO VALANDOS: 
II ryto iki 3 ] o Įiiot. 7 iki 9 valcirc. 

N'edčliomi', nuo 8 iki 2 po virtų. 
Namai 1007 Oakley Blvd. 

Telefonai Scclcy 420 

K. MICHALOYVSKi 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

j Egzaminuoja akis 
*0 Ir priskiria akiniri 

Didelis sandelis visokiu aukso diugUj. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtur. Kainos ūmiausios. 

3303 SO. MC3GAN 5TRE.ET 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
NE\VARK, X. J. 

Vietos lietuviai subruzdo 
parašus po peticija rinkti, i'uu 
tininkai ir katalikai veikia i.:. 
vien, tik gaila, kad kiti nepri- 
sideda prie to veikimo. Ne tiki 
kad patįs neprisideda, bet dar 
ir kitų darbą trikdo. L žtai 
kada nors Lietuva atsimokės 
tiems trukdytojams. 

Girdėtis, kad Raudonojo 
Kryžiaus lietuviu skyrius tve- 
riasi. jeigu ta įstaiga bt tu 

beparty viską, ji atneštų nau- 

dus, bet dabar, kaip tyčia, iii 

yra tveriama ant partyviškii1 
pamatų. Xors k^fta lietuviai 

turėtų susiprasti ir issižacieli| 
,partyviškuniti. 

Raudonojo Kryžiaus Komi- 
tetas turėjo buti išrinktas vi- 
suotiname susirinkime; tada 
tai susitvėrusi ta įstaiga turė- 

tų visuomenės užuojauta ir pa 
ramą; o ne taip kaip dabar kad 

yra daroma: "Męs pradėjorv, 
o jus ateikite ir dirbkite.'1 \l 
si pradėkime ir visi dirbki- 
me, tiktai tada musit darbo ■ 

bus pageidauji* mos pasekmės. i 

^ Ncu'irJcictis, 

SCRANTON, PA. 

\'elyky trečioje dienoje F. 
Kunigadio svetainėje Dailus 
Mylėtoji! Draugija ręngia tea- 

trą, koncertą ir šokius. Kon- 
certą išpildys gerai išlavintas 
tos draugijos choras po \au>- 

vyste Pf. A. Sodeikos. Per- 
statymo komedija bus sulo^tn 
"Adomas ir Jeva". Tas veika- 
lėlis gana žingeidus ir, bcai>c- 
jonės, jis publiką užganėdins. 

D.M.D. subruzdo rinkti pa- 
rašus po peticija, reikalaujan- 

~v 

įa Lietuvai nepriklausomy- 
bės. Darbščiausiu parašų rin-| 
kėiu pasirodė graborius Jonasj 
Stepaftauekas. Jis jau gavo | 
visu n uis ų miesto viršininku 
ir žymesniųjų amerikonų pa 
rašus, o tolinus mano parašų 
surinkt apie r.OOO. J. Stepa- 
nauckas yra vaikius tautietis 
užtai savo profesijoj turi pasi 
sekimą. 

Antano Draugas. 

MEU'OSE P ARK. ILL. 
Siame miestelyje gyvuoja 

v į'ai susiorganizavusi Darbi- 
ninkų \ artotojų Bendrove. 
Jos šūrininkais yi'a daugumas 
lietuvių, bet randasi keletas ir 
rusų. Ta bendrovė yra su- 

tverta apsaugojimui darbinin- 
ku nuo išnaudojimo privatiš- 
kais krautuvininkais. Bet kai 
kurie mūsų žmonės dar to ne- 

supranta ir vis naudojasi pri- 
vatinėmis krautuvėmis, many- 
dami, kad jose produktai pi- 
gesni negu bendrovės krautu- 
vėje. Kad I). V. B-vė suma- 

žino pirkėjų išnaudojimą, tai 
matyti, kad ii iš to, jog priva- 
tiniai bučerninkai dabar jau 

taip net; pralobsta, kaip pir- 
n.iaus, kad pralobdavo pakol 
bendrovės nebuvo. Todėl visi 
tos apieiinkės gyventojai pri- 
valo remti bendrovės krautu- 
vę. 

i )abar šėrininkai nutarė pa- 
t' l ii bendrovės narna, o kad 

surinkus tam tikslui reikiama1 
sumą pinigų, direktoriai par- 
(lavine i a Šerus, ir tas jiems la- 
bai sekasi. Laike tik trijų sa- 

vaičių šėrų išparduota už kelis 
j 

tukstančius. Manome, kadi 

visi šios apielinkės lietuviai p) 
viena šėra tai vis nusipirks. 
Šero kaina 10 dol. Viena ypa- 
ta gali pirkti nedaugiau kai 
10 serų ir daugelis jau yra nu- 

sipirkę už šimtinę. Męs ma- 

nome, kad ^parduosime už 10 
tūkstančių dol. su viršum. Na- 
mas bus nupirktas, ar pasta- 
tytas ant 19 Broadway—gero- 
je vietoje. Tame name bus 
ne vien bueernė ir grosernė, 
bet ir departamentinis storas. 

Męs manome, kad ta lengvai 
atsieksime, nes žmonės nebe- 
nori duoti save išnaudoti pri- 
vatiniams krautuvininkams. 

Direkcijos pirm. A. Jiincha< 
Rast. P. M. J7aluckas. 

ŽINIOS-ŽINELES. 

Mazeville, Pa. Vietos Vy- j 
čių kuopa miega saldžiu j 
miegu. 

Philadeiphia, Pa. čia su- 

sitverė "Kolegijos Fondo 
Šelpimo Draugija," tikslu 
sulaikymui besimokinančios 
jaunuomenės nuo ištautėji- 
mo. 

Homestead, Pa. Home- 
steadiečiai vienoje dienoje 
surinko aukų Lietuvos ne- 

prigulmybės reikalui $464. 
00. 

Waterbury, Conn. D. L. 
K.Gedimino Draugijos susi- 
rinkime nariai suaukavo 
$12.75 Lawrenco streikie- 
riams. 

Seattle, Wash. Laivų sta- 
tymo darbininkai, išstreika- 
vę 7 savaites, sugrįžo atg^l 
prie darbo nieko nelaimėję. 

Pittston, Pa. Pakėlimas 
S.L.A. mokesčių vietos kuo- 
poje iššaukė "peštynes,"! 
daejusias iki to, kad tuli 
"didvyriai" net i lažybas 
eina, jog jie kuopa suskal-j 
dysią į "drebezgus." 

So. Omaha, Nebr. Per lie- 
tuvių prakalbas svetainėje ( 
plevėsavo trispalvė Lietuvos: 
valstybės vėliava, o kun. J.' 
Oleknavičius su vietos ma-1 
joru sakė karštas kalbas | 
apie Lietuvos laisvę. 

Castle Shannon, Pa. Be- 
darbė žydėti-žydi. Dirbama 
vos po 1 ir 2 dienas j savai- 
tę. Pragyvenimas labai bran 
gus. Patartina iš kitur neva- 

žiuoti į čia darbo jieškoti. , 

Madison, 111. Per pasidar- 
bavimą Šv. Mykolo daugijos 
tarne mažiukams miestelyje 
tapo surinkta aukų Lietu- 
vos neprigulmybės išgavi- 
mui $250.00. 

Rochester, N. Y. P-as Ka- 
rosas iš Bostono laikydamas 
prakalbą papasakojo kaip 
katalikai danguje gyvena, 
kaip Šv. Petras juos Įleidžia, 
esą ten lietuviai gyvena tarp 
žaliuojančių pievų. 

Rochester, N. J. Tautos 
Fondo skyriaus surengtose 
prakalbose surinkta Lietu- 
vos laisvei išgauti apie 
$150.00. 

Hartford, Conn. L. A. 
Bendrovės prakalbose p. 
Jonas Strimaitis nupie- 
šė svarbą lietuviams pa- 
imti pramonę j savo ran- 
kas. Prie Bendrovės prisi- 
rašė nemažai naujų na.ių. 
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Hązleton, Pa. Dalbai 
visai sumažėjo. Angliaka- 
syklos dirba tik po 2—3 die- 
nas savaitėje. Lietuviai turė- 
dami užtektinai laiko galėtų, 
užsimti viešojo gyvenimo j 
reikalais, bet vietoj to, jie Į 
tik girtuokliauja ir pešasi! 
už partijas. 

Newark, N. JL L. I). S. 
14 kp. prakalbose p. Karo- 
sa? išpranašavo, kad krik- 
ščionis demokratai yra de- 
mokratiškiausi iš visų kitų j 
lietuvių. Jie valdysia pas-?u-| 
li, jie įsileisią Šliupą su Kap 
suką į Lietuvą. 

L&wrercce, Mass. T u'iOS 
audeklines streikieris tapo 
areštuotas bažnyčioje užtai, 
kad jis tos bažnyčios zakris- 
tijoną pavadino skebu. 

Alliance, Ohio. Karšti ka- 
talikai nusiprkę knygelių ir 
radę jose apie bolševikus, 
atnešė atgal tiems, kurie par 
davinėjo ir prie durų jas 
numetė, sakydami, kad to- 
kie įaštai velnio spaustuvė- 
je esą spausdinti. 

Loweil, Mass. Vietos Lie- 
tuvių Ukesų kliubą atsilan- 
kė "dėdės" ir išsivedė 28 
ypatas, tarpe kurių buvo ir 
3 kareiviai. Visi atsidūrė 
policijoje ir paskui kiekvie- 
nas užsimokėjo po 7 dol. 
baudos. 

Moundsville, W. Va. Kom 
panija sustabdė kasyklose 
darb-į neapribotam laikui ir 
tuo budu darbininkai pa- 
liuosnojami iš darbo. Iš 14, 
000 miestelio gyventojų, be- 
darbių randasi virš tūkstan- 
čio. 

Ailiance, Ohio. Rumunų 
socialistų surengtose prakal- 
bose tarp parapijom] su ku- 

nigu priešaKyje iš vienos pu- 
sės ir socialistų — iš kitos, 
iškįlo peštynės. Pribuvusi, 
policija suareštavo labai su- 

muštą kalbėtoją ir nugabe- 
no deportavimui. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina nluvimo, kirpimo, dcsigning 
dienomis ir vakarala dėl bizuio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ir vio 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o rn?s pasistengsimo 
suteiku jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstod SU, Ib&O Wells St 

REIKALINGAS pirmos kliasos bu- 
feris, kalbantis angliškai, lietuviškai 
ir lenkiškai. 

1521 \Vest 47th Gt. 
DARGENAS. 

DAUG PAŠAUKTU, O MAŽ/l IŠRINKTU. 

Daug yra laikrodininkų, bot ne visi gali padaryti gerai darbį. 
Aš <esu užbaigęs Amerikoj ir užrubežinius laikrodžių ir laik- 

rodėlių kursus, prakukavęs Amerikoj per 7 metus Kiek- 
vienas darbas užtikrintas: Taipgi užlaikau visokios rųšiea 
auksinių tavorų su didelėmis nuolaidomis prieš Velykas: 

John Kazakauskas 
LAIKRODININKAS, JUBILIERIUS 

IR OPTIKAS. 

M. Drover 10105 3255 S. HALSTED ST. 

ALEXANDRA S. JUNIEVICZ 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVE 

Deimantus ir Auksinius tavorus par 
duodu ir taisau. Pavienėms ypatoms 

| ir visokioms draugijoms ir kliubams 
dirbu ženklelius iš aukso. 

3313 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

ra Pasaulio geriausias Investirtimas. 
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The Victory Liberty Loan (Pergalės Liuosybės Paskola) tai bus paskutinė liuosybės paskola. Ji užmoka už prisi- rengimą, kuris užbaigė šią karę metą prieš laiką ir tokiu budu išgelbėjo mažiausiai 
pusę milijono masų kareivių gyvasčių. 

Tavo pinigai bus iau užtikrinti laike ketu= 
rių metų gal ir laike trijų metų. Tu gausi 

išmokama kas šeši mėnesiai. 

Visos pastangos y»a daroma surašyti akurainus rekoidus 
vių Foreign Language (svetimkalbiij) pirkimu. Lietuviu divi- 
::i ja visuomet pa^rodi garbingai praeituose paskolos pirkimuose. 
Ji ištikrifjų tinkamai pasidarbuos ir šiame laike. 

Kuomet tu užsirašai (perki), būtinai reikalauk, idant par- 
\ aavejat tinkamai išpildytu vardą tavo divizijos ant tos linijos, 
Į kuri yra parodyta pir l.u, ant šio paveikslo. 

Parodykime Dedei Šamui, kad Lietuviai yra pasiryžę ir 
į noi jam pagelbėti šiame paskutinyje krizyje. 

Chicago L5bsrty Loas 
Committee 

Chįcago 
Received of 

:s of America 
hevty Loan ISl « 50 2 O 

V) Beeeipi 

<3u yer's uacia 00 line abcį 

4 

Initial payment oj_ 

to apply on subscriptiov- for $. 
This application to be ) 

eniered tkrough ^ 

Daie. .1919 

City 

DOLLARS (JS ) f C"ec,k Į=] l Cash □ 
.par valuc.VICTORY LIBERTY LOAN. 

JSank, 
and is to be acknowledged by above named otž? 

v'GT 
NEGOTIABLE -ALESMAN YVILL, UPON REQUt SHOW CREDENT1ALS. 

This application to be crediied to — V" 

rjnw in wulmc %*¥ ocuselj 

(F0R3IGN IMOUAGE DIVISION) 

.Sales man. 

_ ;• Division 



VIETINES ŽINIOS. 
KAREIVIAMS. 
PRANEŠIMAS 

Chicatjos ik tuvių l-ino rc 

gimcnto kareivių susirinkimas 

įvyks balandžio l~ d. Mark 
White SfĮuare f'ark svetainė- 
je ant antrų luini. įėjimas per 
ofiso duris. Pradžia lygiai S 
vai. vakare. Hutinzu turi at- 

eiti visi kareiviai, — kaip tar- 

navusieji Su v. Valst. kariu- 

menėje, taip ir norinti prisira- 
šyti. 

I cildyba. 

CICERO, II L. 

Balandižo 13 d. C). Tanui- 
Jiunienės avet. Lietuvos .Mylė- 
toju Draugystė laikė savo mė- 
nesini susirinkimą, kuriame 
daiyvavo apie 120 narių. \.j>- 
svarščius vidurinius draugys- 
tės reikalus, buvo pakeltai 
klausimas kas link reikalingu 
nio sušaukimo Visuotinio Sei- 
mo. Vienbalsiai pritarta Sei- 
mo šaukimo idėjai. Sušauki- 
mui v'ota nubalsuota Chicago, 
remianties tuo, kad tame mie- 
ste daugiausiai randasi lieti, 
viu ir cia jų yra stipriausia 
spauda. Dėlei greitumo seimo 
įvykdinimo, išrinkta komisija, 
j kurią jėjo j. r. Šoris, Juoza- 
pas Vielužis ir F. Stotkus. 

Toliaus lmvo svarstyta klau 
simas kar. link parašu po pc- 
ticija. Kaip vienu balsu nu 

tarta ne tik patiems rašytis, 
bet ir kitų parašus rinkti. 

Reikia pastebėti, kad mena 
ma draugija yra nema/ai pa 
sidarbavus tėvynės rcikafoms, 
turi pirkusi paskolos bondsų 
ir gana skaitlinga nariais (apie 
300), kuriuos ji šelpia nelai- 
minguose atsitikimuose. To- 
dėl prie tokios draugijos rei 
kėtu kiekvienam prisidėt. Su 
sirinkimai yra laikomi kas ant- 

rą nedčldienį kiekvieno mėne- 
sio 1 vai. po pietų O. Tarno! iu- 
nienes s ve t. 1-147 S. 47 A ve. 

Cicero, 111. Ateikite ir prisi- 
rašykite.. Komisija: 

Jonas P. Storis. 
J. I ielyčis. 
F r a: M Statkus. 

i OWN OF LAKE. 

Draugystė Tautiška Lietu- 
vos Dydvyriu savo mėnesinia- 
me susirinkime, laikytame ba- 
landžio 12 d. vienbalsiai išnešė 
sekamą revoliuciją: 

Visuotinas Seimas yra bu 
tinai reikalingas, kuris turi 
Įvykti Chicagos mieste. 

šia rezoliucija nutarta pa- 
garsinti visuose trijuose Chi-i 
cagos lietuviškuose dienraš- 
čiuose. 

Tamošius Petrokas, pirm. 
Joseph J. Grish prot. rast. 

TQWN 9F LAKE. 
Kiele laiko atgal patemijau 

"Lietuvoje" žinutę iieidžen- 

oą L. P. D tę K. jagėtos, ku- 

rioje buvo nurodyta, kad ta 

draugystė ne tik, kad nieko 
neveikianti Lietuvos hbui, bet 

daU simpatizuojanti lenkams. 
Turiu pasakyti, kad menamas 

pranešimas Imvu neteisingas, 
nes L. P. D. K. J. visais gali- 
mais budais remia Lietuvos 
reikalus, ka liudija kad-ir tas 

draugijos nutarimas susirinki- 

me, įvykusiame kovos 30 d. 
V. Pieržinskio svetainėj. Ta- 
me susirinkime nutarta buvo, 
kad kiekvienos tos draugijos 
narys pasirašytų po peticiją u/ 

Lietuvos nepriklausomybę, 
taipgi nubalsuota paskirta iš 
kasos $100 Lietuvos reika- 
lams. 

Be to T1 P. D. K. J. yra vie- 
na ser.?ausiujų Tovvn of Lala 

draugyseiii, tari 340 nariu, jos 
j kapitalas siekia iki S3000, y; ;i 

jpirkusi Liberty Bondsu už 
•'300, draugystės nariai remia 

i Lietuvos reikalus gausiomis 
j aukomis ir t. t. Žodžiu ta 

draugystė savo prakilniais 
(L.rbais gali but pavyzdžiu vi- 
soms kitoms draugijoms. 

J. Ccpauskas. 

Tš IiRIGHTON, PARK. 

Komitetai, rinkusieji aukas 
Lietuvos laisves reikalams, 
kviečiami yra susirinkti ket- 

verge) vakare balandžio 17 d. 

pas Jona I'ieži 3125 \\ 38th 
St. N ra būtinas reikalas ats'i 

lankyti, nes turime išsiųsti pi- 
nigus. 

Rast. J. Zalatoris. 

NAUJI LIGONBUČIAI 
CHICAGOJE. 

Chicagoje plianuojama 
statyti du naujus ligonbu- 
čius. Vienas bus katalikų 
labdaringosios darugystės, 
apie kurio sumanytą įsteigi- 
mą paskelbė antvyskupis 
IVIudelein. Jis atsieis $$100,- 
000. 

Antras bus daug didesnis, 
nes atsieisiąs net vieną mi- 

lijoną doliarių. Jis prigulės 
Chicagos Universitetui ir 
tarnaus praktiškiems dar- 
bams medikalei kolegijai. 
Šis ligonbutis užims visą 
oloką. 

Pati medikalė kolegija ir- 
gi turės naujus namus, ku- 
riems skiriama net e pus- 
penkto milijono doliaiių. 
Medikalė kolegija apart jos 
nuosavo ligonbučio savo dar 
buose naudosis ir kitais li- 
^onbučiais. Įsteigimui ko- 
legijos ir ligonbučio gauta 
nemažai stambių aukų. 

F.AISI ŠEIMYNIŠKA 
TRAGEDIJA. 

Hinsdale krasos viršinin- 
ko pagelbininkas William 
J. Marwitz, utarninko ryte, 
nužudė savo moterį ir du 
vaiku 5 met;^ ir 18 mėnesių; 
paskui nusižudė ir pats. 

Sulyg liudininkės pasako- 
jimo, kuri sykiu gy* enusi su 

nelaiminga šeimyna, Mar- 
witz su pasibaisėtinu šaltu- 
mu ir be jokių svyravimų iš- 
šaudė savo šeimyną ir save. 

Pavyzdžiui, jis pasiėmęs 
ant rankų 5 metų mergaitę 
rengėsi ją peršauti, gi mer- 

gaitė pamačiusi revolverį 
norėjo juo pažeisti, bet jis, 
pridėjęs revolverį į mergai- 
tės smilkinį, peršovė ją. 

Isšaudęs šeimyną, patele- 
fonavo savo motinai apie 
savo darbą ir pridūrė, kad 
ir jis einąs nusišauti, nes 

jiems nėra vietos šiame pa- 
saulyje, tat kam dar gyven- 
ti, ir tuoj nusišovė. 

Prie tokios baisios trage- 
dijos privedė neturtas. 

| Apie metai atgfal Marwitz 
I moteris nuvėjo pas dentistą 
; gydyti dantis. Betaisant 

| dantis nulužo galas driliu- 
ko ir Įsismeigė pažiaunės 
kaulan. Du syk daryta ne- 

pasekminga operacija ir net 
užnuodyta kraujas. 

Gydymui išleido visą sa- 
vo nedidelį taurtą ir be pa- 
geidaujamų pasekmių. Tas, 
matyt, ir privedė prie šios 
baisios tragedijos. 

WesUides Lietuvių Viešo 
Knygyno Jelegatų susirinki- 
mas įvyks pėtn>čioj balndžic 
18 d. 7:00 vai. vakaro M. M e!- 

dažio svetainėj 2242 \Y. 23rd 
I'l. \ isi delegatai malonėkite 
būtinai atsilankyti, nes turime 
daug svarbiu dalyku apsvars- 
limui. 

L. 1'. Knygyno J'aldyba. 

~~ar r<ioerr 
padaryti ekstra pinigų liue- 
su laiku, po $10.00 ir dau- 
giau i vakara. Kreipkites i 

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

CHICAGO, ILL. 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
ti) kr.ipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų. moterį) ir vaikg, pagal naujausias 
metodas. X-Kay ir kitokius elektros 
I rietaisus. 

Oflias ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fi<:k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—'2 pietį, ir 
6—rf vakarais. Tclephcno Canal JUO 

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

CHKH3<H3*i 

j 

Aš noriu mainyti 2 lotu Gary, Ind., 
ant, autoniobiliaus. Kurs turėtu, tai 
gali pamatyti. 3220 S. Wallace St. 

George Garpalius, 

DIDŽIAUSI3 ŽMONIJOS 
PRIEŠAS. 

Žįmus gydytojas nesenai 
rašė: "Liga nežim1 tautiškų 
rubežiij. Nežiūrint kas jie 
butų ar tai upės, kalnai ar 

vandenynai. Todėl visokis 
pasidarbavimas prieš di- 
džiausi žmonijos priešą, per 
spėjamą ligą, ir viskas, kas 
tik prisidės prie žmogaus 
sveikatingumo ir prailgįs 
musų .gyvenimą sutiks dė- 
kingumą viso pasaulio". 
Daugelis nesvektitingumų 
paeina nuo vidurių nesvei- 
kumo ir gali buti prašalinti, 
jeigu jus užlaikysite savo 

vidurius valiais ir sveikais 
pildyti savo darbą. Trine- 
rio American Elixer of Bit- 
ter Wine (Amerikos Kartu- 

Vynas yra gyduolės tam 
tikslui. Jos laikjs tavo vi- 
durių systemą tvarkoje, pa- 
taisys blogą apetitą, praša- 
lins nevirkštinimą, galvos 
skaudėjimą, galvosūkį, pro- 
tišką prislėgimą ir t.t. Ga- 
lite gauti visose aptiekose. 
Jeigu jus ištrinsite su Tri- 
nerio Linimentu skaudančią 
vietą, jus busite nustebinti 
kaip stebėtinai jis greitai 
veikia prašaldamas reuma- 

tizmą, galvos skaudėjimą, 
strėnų diegimą, sunarinimą 
ir t.t. Visose aptiekose 
Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. 

(Apgarsinimas). 

Pajleškau o r, v o brolio Domininko 
Novickio paeinančio iš Kuniškio pa- 
rapijos, Vilkmergės pavieto. Kauno 
gubernijos: Prieš karę jis gyveno 
Pitsburgh, Pa. Turiu labai didelį ir 
svr.rbu reikalą (noriu užrašą padary- 
ti): Jis i;rs, ar kiti geri žmonos 
prašau tegul paduoda jo tikrą, adresa. 

KazimCis Novitzky, 
Benoni, ? O. H Transvaal, 
South Africa. 

"Pajleškau pusbrj'.io Pakorkiio 
PanivSžio pav: kaimo Pabalnio, ir 
puseeert'B Marcelės Masilioniutės kai- 
mo Barklainiij miestelio: Abi ypatos 
Kauno rėdybos: Turiu labai svar- 
biu reikalu, malonės patjs ar kas apie 
juos žino man pranešti: 

ZIGMAS PAKAUKUS 
•162 E: 147 str: New York, N: Y: 

Pa j ieškau giminaičiu Kazimiero ir 
Antano Kirkilų, Kauno gub: Panevė- 
žio pav: Pumpėnų parapijos, kaimo 
Preibiii: Pusbrolių Stanislovo, An- 
tano ir Nastazijos Prankų, Pašalpltj 
parapijos, sodžiaus Budronių: Malo- 
nės jie patjs, ar kas apie juos žino, 
man pranešti, užką busiu didei dėkin- 
gas: Turiu svarbiu reikalų: 

PRANAS BALTRŪNAS 
410 Brock A ve:, Ne\v York. N' 

Reikalaujame merginos prie namų 
dari"! — 

$8:00 ir augščiau j sąnvaitę, atsi- 
šaukite po numeriu: 

2324 Auburn Ave:, 
Chleago, 111: 

■ 1 '"g? 31 

REIKALINGA Seimyninkė prie ma- 
žos šeimynos. Mergina arba našlė 
be vaikų. Pasiovus darbas. Gera: 
mokestis. Atsišaukite greitai j 

OREMITS CHEMICAL 
Laboratory 

171S So. Halsted St., Chicago, 111. 

Dll f ».i! ti< y AK \IN E 

MOKYKLA 
čia gali lengvai ir greita: ;s.-nokti Anglų Ir 

Lietuvių kalbas, aritmetikr,, i. V., Anglijos, Lietuvos j" abčlną isto'ijas, geografiją, raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi. turime Grammar ir High 
Schcol'ių skyrius. Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 

: kite liu jsų i tiką pasimokinimui, Besigailėsite. 
Airifeflcan Coliegs Preparitory School 

■ 310i SO. HALSTED ST.. CHICA&O, ILL. 

15 AKERIŲ ŽEMĖS. 
Aš esu priverstas parduoti labai 

pigiai li> a keriu puikiausio juodžemio, 
žemė visa gerai nudžiovinta prie 
Rock Island gelžkelio, tik 22 mylioš 
} Chicagų. j 50 minutų pasiekiama 
didmiesčio. Puiki vleta. kad nori lai-1 
kyti paukščių ir gaminti pašaru: Aš 
parduodu tų puikių žemę už $190.00 
ant labai lengvų išmokėjimų: Pava-, 
sar!s jau artinasi, tai" neprošalj bu- 
tu pasiskubinti. Del ".i", žinių! 
klauskite arba rašykiu. 

J. BENDICK, 
106 N. LaSalle St., Rm. 40 

j Telefonas Main 2043. 
Pagyvenimas Telefonas McKinlėy 44201 

BUK PATS SAU BOSU. 
Ingyk vienų iš musų 40, 80. arba 160 
akoiiu dobilų, bulvių ir pienininkys- 
tės farmn. garsiojo 2 ežeru uplgardo-1 
jo Vilas county, Wisconsin. ant priei-! 
namii išmokėjimu. Kaina $15.00 iki' 
$30.00 už akerj. $200:00 pinigais įmo- 
kėti ant 40 akerių, $300:00 Jmokėti 
ant 80 akerių, likusius išmokėti pagali 
budį, kaip sau pasirinksi. 
TAI YRA JUSŲ PROGA.j 
Kam atidėlioti įgijimą. farmoS Wis- 

consinoderlingiauįsios žemės užolsė- 
lio kainas, ant ant savo sąlygų, kur 
debilai auga kaip žolė ir kur bulvės 
žemėje daugiu" vertos, negu apelsi- 
nai (orenčiai) Kalifornijoje. 

NUSPRĘSK ŠIANDIEN. 
Ekskursijos (išvažiavimai) daromos 
ypatiškai kas Utarninko ir PėtuyCios 
naktj. Atsišaukite pas G. F: SAN- 
BORN. musų Chicagoje atstovą., 908 
Peoples Gas Buildlng ir susitarsime 
kaslink sekanlios ekskursijos arba 
telefonuokite Wabash 1507 dėl paliki- 
mo jms vietos. Rrf&ykite lietuviškai: 
CHAS. GODLESKI, Colony Director. 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin 

Box 4 

LIBERTY BONDS 
® m, m n Mę.~ perkame Liberty Bornls už 

pilng, "Cash" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais Ketvergais ir 1335 MuW&uke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood ir/Paulina gatvių: 

J.G- SACKHEIM & CO. 

?PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
u ant Dury, Lentų. Rėmu ir Stogams Popierlo 
^SPECIALIAI: f/laleva malevojimui šlubu iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HALSTED STREET CHiCAGO, ILL, 

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

nės šventės. ^ 
Prie manęs visuomet yra puikus rinkinys vyriškų 

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

skrybėlių, gražnų ir 1.1. 

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

Telephone Drover 6716 

REIKALAUJAMA: VYRU i 

IR MOTERŲ. 
Kodėl m-išslraokyti Laboratorinės Pcntinin- 

kysiės su misų metnda? .Nes tai yra l.eng- 
viausis, Cir.-ičiausis. ir Pigiausis būdas. Tu 
nereikalauj mokslo; lahai menkas supratimas 

\ iv.li^)co<> Kalbos reikalingas, nes ypatiško-; 
instrukcijos praktiškame (hrbe be stiulijaviiho, 
tu gali atai išmokti j labai trumpa laiku už 
labai mažai pinigų — dienomis arba vaka- 
rais. 

Dcntininkystė yra augįėiausis j rofe-ijonnlis 
ir geriausis vcrtelgiškas amatas; didelis ■ i- 
kalavitnas dentlninkiskų darbininku. 1 >i 
dt|iausia užmokestis. Paliudijimas yra pri- 
pažintas visame sviete. Priimtiemsiems ajilI- 
kantams užganėdinimas gvarantuojama«. Ate'k 
pats ir pasiteirauk. Męs išaijklnsimc ir ^de- 
monstruosime visa darl>q. 

Lengvos išlygos. Amžius 17 iki 50. V pa-1 
tingai patraukianti propozicija tiems, kurie 
atsišaukia tuojaus. Reikalauk katatiogo, arba 
ateik ypatiškai į ofi"-q. Valandos; 10 ryto iki 
8 vakaro. 

S< IIOOTj OF MECITANO-DESTISTRY 
S02 \Vest Madison St., 2-n<l I;loor Chlcago, Iii. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yrr. 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažjs- 
tarnų, visi galės padvigubinti savo algrj 
nepertraukus 6avo dabartinio užsiėmi- 
me. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Kliuskitc platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

HA5TER 5Y5TEH J* 
111 \/» —v' 

Męs mokiname ši puikų, gerai 
apsimokanti amatg. i trumpę lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. ! 
Master Cutting SchooJ ] 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augšta* į 

(Prieš City Hali) 

A. Masalskis \ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 5 
riauslai, teisingiausiai ir daug Ž 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 5 
męs patjs dirbame grabus lr i 
turime savo karabonus ir au- 5 
tomobillus ir per tai nereikia į 
Lietuviams pas žydelius šauk- ? 
ties: Taipgi samdome automo- ę 
bilius veselijoms, krikštynoms 5 
ir kitiems reikalams diensj ar s 
naktj. 5 
3305 Aubam Ave. TeLDrover 4139 5 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgtčio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko j ofisų. 

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

Telefonas Frankllii 2S03. 

j.kalašauskAs 
Pagarsės taisytojas visokiu na- 
minių rakandų. Kas iš lietuvių rei- 
kalaunat, pašaukite mane. Raa 
turėtumėt panašių darbų, meldžiu 
kreiptis pas mane. 

2009 W. 21st PI., Chicago 

ATYDAI SIUVĖJŲ 
Reikalaujame tuojau, j naują šapą ( hop) i.š miesto vyrų, kurie turi pa- 

tyrini??, kaipo mašinų operatoriai, siu- 
v§jų ir ofl preserly. 44 valandos d;r- 
ho j sąvaitę: Aukščiausias mokestis. 
Pragyvenimas piltis, kelionė už dyką, 
52 savaitės darbo gvarantuotos j mo- 
tus: 

Atsišaukite: f iikis, 72!) \V. 
1 Stli St.. Chicago III. 
Klaus kito Jlr. S::lut 

V- 

įliSCpalį 

Šiądien pranešu gerbiamai visuomenei, jog aš iu- 
riu gražiausių ir geriausiai padarytu velykinių pa- 
rėdnių, kaip tai: siutų, pavasarinių overkotų, vai- 
kams siutų, marškinių viršutinių ir apatinių, kak- 
laraiščių (nšktaizų). Skrybėlių ir kepurių di- 
džiausis pasirinkimas, kekių tik kas nori, prekes 
yra žemesnės, kaip kitur, o tavoras irgi geresnis 
negu kitur. Viskas yra kogeriaucio darbo ir ko- 
naujausiog mados, kaip tai siutai Hart, Schaffrter 
& Mara, visi žino, koks yra darbas ir kaina šitų 
gvarantuotų drabužių- Kas pas mane perka, gra- į 
žiai pasiredo ir pinigus sučėdija. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghioagoje. 
Antanas Martinkus Savininkas 

1922=26 So, Halsted Streei 
Teiephone Cana! 930 

Pavasarinis Avalines 
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Musų pilnas skyrius čeverykų ir oxfordų visai šei- 
myani yra čia ir męs pasiūlome visuomenei šioms 
šventėms, sutapant 35';. 
Męs turime pačias vėliausios rūšies avalines, ku- 
rios kuomet nors buvo rodytos Chicagoje, ir jųe 
galite pasirinkti pagal savo reikalavimą, visokių 
Įvairiausių stailų, už nesulyginamas kainas, atsi- 
žvelgiant i augštą čeverykų kainą. 
Męs pažymėsime keletą įžymesnių skyrių. 
Moterims tikros tamsiai rudos skuros, arba juo- 
dos skuros oxfordai francuziško arba cuban kur- 
palio, labai stailiški, pirmesnė kaina $5.50, spe- 
cialiai $3.85. Moterims tikros baltos skuros čeve- 
rykai, 9 colių augščio, skuriniai francuziški kur- 
paliai, labai stailiški. Pirmesnė kaina $9.00, spe- 
cialiai po $4.85. 
Vaikams patentuotos lėliuko skuros, su baltos sku 
ros viršais, su atraitais mieros nuo 3 iki 8; pir- 
mutinė kaina $2.25, specialiai po $1.25. 
Vaikams ir merginoms tamsiai rudos skuros če- 
verykai su tamsiai rudos materijos viršais 8 colių 
augščio, nauju anglišku kurpaliu, mieros nuo 81'.'. 
iki 2, pirmutinė kaina $3.85, specialiai po $2.35. 

Męs turime šimtus numerių musų sankrovoje, taip kaip męs aprašėme viršuje, bet del stokos vietos, męs negalime išaiškinti jii, męs norime visai padaryt Įspūdi visuomenei kad visi tie čeverykai yra čia musų sankrovoje, dabar, ir męs ragina- 
me jus ateiti greitai del savo reikalavimų* kadangi šie bargenai ilgai negali tęstis. Męs užlaikome augščiausios rūšies čeverykus, tokie yra daromi, už 
kainas pardavimui taip augštas, kaip .$16.00 pora, mos viską nuinu- 
šime proporcionaliai clel šio išpardavimo. 
Viskas ko męs jųs prašome, ateiti i musų sankrovą pirm negu jus 
pirksite, ir męs žinome, kad jųs busite daugiau negu užganėdintais. 

Warsawsky's Bsliable Shoe Stor 
1341 So. Halsted St., kampas Liberty Street, 
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Chicago. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

