
LIETUVIAI AMERIKOJE. 
-a 

ROCKFORD, ILL. « 

Man teko sustoti Rockfor- 

de, 111. ir gauti raukas pla- 
katą, kame žadėta tūkstančiai 
naudos darbininkams. 18' Ba- 

landžio nueinu i svetainę ir 

randu .ją pilną žmonių. Neil- 

gai trukus išeina žmogus, ro- 

dosi lyg kunigas, išsineša ran- 

koje dėžutę ir saku: Blogai, 
kad parapijos neturiu: nėra 

kam nei baksuko panešioti.'' 
Paskui pradėjo iŠ t ložės imti 

visokius laiškus ir knygas. 
Jis sakėsi nenorįs iš atmin- 

ties kalbėti, kad nepadarytų 
klaidos. Ir ėmė kalbėti, kaip 
žmonės žmones mulkindavę 
nuo senu senovės iki šiai die- 

nai ir kaip dabar nezaležnin- 
kai mulkina lietuvius. 

Kalbėtojas minėjo visus bu- 

vusius Rockforde nezaležnin- 

kų neva kunigus ir neva vys- 

kupus: ji> minėjo jų suktybes 
ir nedorylvs, pasisakydamas, 
kad ir pats jiems tarnavo. Jis 

puikiai išdėstė nezaložninkų 
nedorybes, kaip jie neturi g<*- 

dos ir nesigaili žmones mul- 

.kinti. v 

Jie vadinasi "tautiška lie- 

tuvių bažnyčia," o priklauso 
nuo lenkų nezaležninko Hodu- 
r'o. Kalbėtojas minėjo vardui 

asmenų, kuriems primėtinėjo 
vagystę; vardais išvadino ne- 

zaležninkus girtuoklius, tvirti- 
no, kad tarp nezaležninkų ne- 

va "dvasiškijos" esąs vienas 

žydas Chieagietis. 
Kalbėtojas buvo P. Zvynek, 

kuris buvo tarnavęs Rockfordo 
nezaležninkui M. J. Zvalioniui. 

Šitasai, atsikraustęs Rock- 

fordą, ėmė p. Zwynek'ą nie- 

kinti, vadinti jį piemenuku. 
Tuointarpu Z\vyrtekas ėmė iš- 
mėtinėti Zvalioniui, kad nemo- 
ka apeigų. Nesutikimas pada- 
rė tą, kad p. Z\vynek'as su- 

rengė prakalbas ir iškėlė aikš- 
tėn nezaležninkų nedorybes. 
Xezaležninkai nepadavė jo 

, teisman (turbut jis tiesą sakė), 
bet gynėsi nuo Zwynek'o ap- 
kaltinimų keldami triukšmą 

svetainėje. Didžiausiai kėlė 

triukšmą pp. Milašienė. Čir- 

vinkienė, Kazakeviėia ir ne- | 
zaležninkų vargoninkas Stan-i 

lis Railo. Sustoję tarpe durų | 
triukšmadariai baubt e baubė. 

Triukšmas nesustabdė Zwy- 
neko reveleeijų. Nezaležninkai 

neiškentėjo ir išbėgo iš svetai- 

nės, keikdami p. P. Z\vyneką. 
C. Marčiukaitis. 

HOMESTEAD, PA. 

Ar miega čionykščiai lietu-1 

via i ? 

Tai klausimas kurį. gal, <iau- j 
guma pasistatys, iu>s ilgas lai- 

• 

Jeigu tavo krautuvininkas 
neturi. l»risiu>k piningus 
ir miera u mes pri>hj>iiuc 
viena išmėginimui. Pastos 
lėšos apmokamos. 

N EMU HY(.IK.\|( - KASIU ON 
INvnTITE. 

>1. 23 lr\ injc rinte Y. 

kas kaip iš Homestead'o nesi- 
mato jokių žinių. 
Nemanau, kad taip yra, nes 

ir mes neatsiKekame nuo kitų. 
Nors prieš kitas mus kolonija 
atrodo mažytė, nes 4ietuvių, 
sykiu imant, išviso yra apie 
700, bet nesnaudžiain rankas 

' sudėję. Ne šį, tai ty, ue tėvynės, 
tai visuomenės labui veikiame. 

Yisųpirnia paminėsiu dar- 

buotę mus jaunimo, arba, ge- 
riau sakant, Lietuvos Vyčių 11 

kuopos. Ji uoliai darbuojasi. 
Rengia vakarus, koncertus ir 
kitokias pramogėles. , 

Nuo lapkričio mėnesio, 1919 

m..surengė penkis vakarus.ku- 
riuose vaidino: "Marytė, var- 

gonininko duktė," Jaunikis," 
• • M irga," "Į laisve žengiant.'' 
(iegužio 2 d., š. m. vaidino 

"Tarnas Įpainiojo" ir "Vie- 

nas iš mus tur apsivest.'' <*i 

mažesnių vakarų nė neminėsiu. 
Nors kaip kitur, taip ir pas 

mus randasi žmonių, kurie vi- 
sokiais budais trukdo jaunimo 

darbuotę, vienok mažai tai 

; domės kreipiama. Garbė mųs 

mergaitėms ir vaikinams, ku- 
rie uesykj ir šlykščių žodžių is- 

Igirsta, bet tvirti savo pasiryži- 
! imtose. 

Jaunimo llomestead'e yra, 

j tik vargas, kad tas jaunimas 
neturi svetainės. Kaž kodėl 

, 
mūsiškiai lietuviai nepasirupi- 

i na įsigyti nuosavos svetainės, 

j Turime daugybę draugijų, 
|kliubų. ar-gi negalima įtaisyti 
j svetainę. Mažam reikalui prisi- 
I ėjus reikia eit pas svetiratau- 
! ("ilis. Rengiant vak., nešk sveti 
miems dvidešimtinę, ar dau- 

giau. Bet su laiku bus ir ta tru- 
kumą atpildyta ir tada apsiei- 
sim be svetimųjų. 
Nevienam gal bus indomu iš- 

girst apie darbus ir uždarbius 
mus apylinkėje, nes pas mus 

taip vadinamas plieno ir dumų 
centras, su didžiausiomis pa- 

saulyj plieno dirbtuvėmis. Di- 

džiuma jų priklauso "Carnegie 
Steel Co." Vienam Home- 

stead'e viršminėtos kompani- 
jos įstaigose dirba apie 15,1)00 
darbininkų ir kas 24 yal. išlei- 
džiama apie 20,000 tonų viso- 
kios rūšies plieno. Čia dirbami 
didžiausi pasaulyj laivai, tiltai, 
geležinkeliams bėgės ir tt. 

Darbo sąlygos darbininkams 

neblogiausios: paprastas dar- 

bininkas uždirba nuo 5 iki 7 

dol. dienoje. Žihoma, tas pri- 
klauso nuo to, kaip ilgas va- 
landas dirba. Kompanija pri- 
pažino 8 vai darbo dienoje, bet 
darbininkai turi dirbti nuo 10 

iki 13 valandų. Už virš 8 

vai. mokama laikas ir pusė. Iš- 

dirbę lo vai. gauna mokėti už 
1 .*)*.». Paprasčiausia mokestis ' ** * « 

4(k* valandoj, bet paprastas 
darbininkas, dirbdamas sunke- 
sni darbą, uždirba ir 10* ir 15 
dol. dieną. Yra daugelis ir lie- 

tuvių, kurie uždirba iki 25 dol. 

dieną. Norinčiam dabar gali- 
ma gražaus pinige susitaupy- 
ti. 

Didesnė pusė lietuvių čia turi 
miosavus namus. Kai-kurie net 

po kelis. Turime gražią muro 

bažnyčią, mokyklą. Turime ir 

lietuviu amatninkų. žodžiu sa- 
kant. visko po truputį. Norin- 

čiam gera proga yra išmokti vi- 

sokio amato, nes turim "Car- 

negie Library" (viešas knygy- 
nas), dykai teatrams sale, va- 

karinę mokyklą ir "Institute 

of Technology," kur lengvai 
galima išmokti bile kokios pro- 
fesijos su visai mažomis išlai- 
domis, būtent apie 25 doL me- 
tams. Tečiau negirdėti, kad ta 

proga lietuviai naudotųsi. 
Visi žinome, kad Lietuvoje 

" ' " X r — 

labai bus brangus vTsokios rų- 
sie* amaitninkai, o čia kaip sy- 
kis yra proga ką nors pasimo- 
kinti, kurie tuoj aus žada grįžti 
j Lietuvę ir prisidėti prie at- 
statymo griuvėsiuose enančios 
tėvynės, Lietuvos. 

A. Vargdienis. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

Lietuvos Vveių 14 kuopos la- 
bai svarbus mėnesinis susirin- 

kimas, bus seredos vakare, ge- 

gužės 5 d., 1920 m., Šv. Antano 

parap. svetainėje, tuoj po pa- 
maldų. 

Visi nariai ir narės malonė- 

site koskaitlingiausia susirink 
ti. Kurie esate pasilikę su 

mokesčiais, malonėsite atsily- 
ginti, nes jau netoli pusmetis. 
Bus priimami nauji nariai. 

Tai-gi kurie norite įsirašyti 
Lietuvos Vyčiu organizacijon, 
dabar geriausia proga. 

Valdyba. 
I 

UŽMUŠTI SULAIKO 

UKININKYST?. 

Verdun. Pakol kūnai pusės 
milijonų vyrų, kurie mirė gin- 
dami Verdun % nebus perkelti 
j tautiškas kapines, Prancūzi- 

jos ūkininkai, sugrįžę i savo 

namus čionai, nebus leisti ap- 
dirbt savo žemę. Apart tos ne- 

vartotos ženiės, yra dar tūk- 

stančiai akrų, ant kurių randa- 
si daugelis skylių (bombų dar- 

bai), kurios turės but uždeng- 
tos pirm negu artos. 

Kol kas Amerikos Raudona- 

sis Kryžius pagelbės kaimie- 
čiams. 

REIKALAUJA. 

Mergaitės 16 metų ar daugiau pri- 

pildyti ir užsiuti druskos maišus. 45 

valandos savaitėj 35-40e. j valanda 

Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Salt Co. 

Kampas East South AVatcr Street. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie cashing, grindine ir fabriko 

darbo. 

Al baugi i Dover Co. 

2100 Marshall Klvd. 

REIKALINGI. 

Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 

viduj warehousej. Pastovus darbas ir 

gera mokestis. Atsišaukite Supt. 

Fourth. 

Guinbinsky Bros. 

c-o Union & Lumber Strs. 

PAIEŠKO 

Paieškau savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno Gub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiai 

apie 16 metų gyvena Amerikoje, se- 

niau syveno Chicagoje. 

Kas apie jj žinote arba jis pats 

tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranciškus Miknius. 

Bov 240 Kenoslia. \Vis. 

REIKALINGOS MERGAI- 

TES. 

16 mėty ir suvirs. Prityri- 
mas nereikalingas. Šviesus, 

švarus fabrikas. Gera alga iš- 

pradžių. Greitas pakėlimas. 
Rand McNalley & Co. 

536 S. Clark Str. 

REIKALINGOS. 

Moteris, del lengvaus sva- 

ria us darbo. $16 savaitėj. Dar- 

bas pastovus. 
Atsišaukite. 

Pepsodent Oo. 
0th Floor 1104 S. Wabash Ave. 

Paieškau žmogaus dirbti ant ūkės 

(Karinas) G«fro užmokestis." 

, Mr. Joe Zolp, 
K. 1 Boa 70 Cascade Wisc. 

Afciikai — West Katalikai del 

generalio offiso ir pasiuntynistės ge- 

ra ateitis. Atsišaukite. 

The Dapi'ato Statuary Co. 

766 West Adams Street. 
• 

REIKALAUJA 

Vyrai dirbti poperos stocko kąm- 
barij. Geras darbo xs4lygos. Atsišau- 

kite. 

American Color Type Co. 
1151 Roscoc Street. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 

Link Beit Co. 

39-th & Stewart. 

REIKALINGI. 

Senyvi vyrai įlel fabriko 

darbo. 

Atsišaukite: 

700 West 22 nd Str. 

REIKALINGI ŠIANDIENA 

. Vyrai ir Moteris prie viso- 
kio darbo pirmos klasos Ilote- 
lij. Clubs Suinmer Resortai 

Ręsta ura nose ir institucijose, 
Taippat Mašinistai Engineriaį 
Fireiiionai ir Vyrai mokintis 

visokių amatų. 

Madison Employment Agency 
105 W. Madison St. arti Clark 

ANT PARDAVIMO. 

Du nauji namai Lietuvių apgyven- 
toj vietoj South Washtenaw ir 43-čios 

Gatves. Vieno augščio medinis namas 
su krautuve iš priešakio už $3500.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri- 
nis namas su krautuves už $15,000.00 
šiandiena verti $30,000.00. Parsi- 

duos po viena arba abudu kartų už 

$18,006. Atsišaukite pas savininka. 

I.ouis Ebcl, 
2659 W. 13 Street. 

ANT PARDAVIMO. 

Išvažiuoju, užtat tūrių parduoti sa- 
vo moderniška 2 flatų mūrinį nama 

po 5 ir C kambarius 2 furnecai. Kai- 

nu $S,000 atsiSaukite nedeldieniais 

ant 1-ino flato. 

5612 So. * Wiiichestcr Avc. 

Parsiduoda didelis r : "visais jtaisl- 
mais del dvejų šelmlnų pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 

mažits įnešimas. Priežastis pardavimo 

yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kreiptes sekančių antrašun 

Jolui Knis/as, 
708 Lincoln A te. Rockford, 111. 

Telef. Main 8909 

FARM A. 
100 akerių, puse dirbamos, dobilu 

žeme, geri budinkai, visos naujos ma- 

sinos. Savininkas Chieagoj, maino 

arba parduoda už $5,000. 
A. F. Y<maltis 

6938 S. Hormitage A ve. 

P.VRSIDIODA. • 

2 flatų mūrinis namas po -1 kam bu 

rius, kaina $3800. AtsiSaukite. 
6933 S. Hcrniitage Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Automobilius — "Heo" 1916 mode- 

lis. Savininkas priguli prie Associa- 

tion ir už Association kaina parduos. 
Atsišaukite^ 

5423 S. Honore Str. 

Ant pardavimo groeerne verta 

$1200, parsiduos už $800 iš priežas- 
ties ligos. Atsišaukite. 

708 W. 30th Street 

ANT PARDAVIMO 

Biznavas namas, 4512 So. Her- 

mitage Ave., medinis ant dviejų 
lubų.. Viršuj tris pagyvenimai, 
apačioj storas sale ir pagyvenimas 
rendos neša Įmenėsi $85, kaina 

$7000. 

Medinis namas 1708 West 47-th 

st., ant biznavos gatvės prekė 
$8,000. 

Medinis namas 4515 So. \V00d 

st. dviejų lubų, du pagyvenimai 
po penkis ruimus, Elektrikos 

šviesa, vanos, naujiai ištaisita ren- 

dos neša j menėsi $38. Preke namo 

$3800. - 

Medinis namelis, 927 \Yest 54th 

st., štorelis ir penki rūmai viršuj 

gražai ištaisita, gražiame apiegar- 
de, arti bulvaro, vertas $4500. 

Parduosime už $3200. 

Medinis dviejų lubų namas 8427 

Kerfoot avenue po penkis rumus, 

augštas cemento beismentas, Ir 

pločio 7-tos pedų kampinis vlotas 

žemes, ant kampo bizniavos gatvės, 
Lietuviu apgyventoj apygardoj, 
preke $4200. 
Viršminėti namai turi buti par- 

duoti j trumpa laika kreipkites pas 

COMMERCIAL REALTY 

BUREAU 

4547 S Heraiitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 
v '--V -'V $ 

ŠIVAKARĄ-atiešk 
savo taupinimus šią stiprią 
Valstijinę Banką. Jų ?/:::tr- 

gus vedimas užtikrina Jums 

tikrą apsaugą. 

Pinigus siunčiame Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šif kartės par- 
duodamos ant visų linijy. 

% V 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 

bus palengvinimu del Jusų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau- 

dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 

VV» kuomet skaitai ar siuvi ar la- 

šai, tai tuomet yra ženklas, kad 

reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią, 
patarnavimų už prieinamą, kaina 

ret taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 

Tėmykite | mano paradą. 
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 

vai. vakare. Panedėlials, Seredo- 

mis ir PetnyCiomis. 

-v 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAUIUS. : 

r 
" 

] Kainos kurios pritinka kiekvie- 
1 nam kišeniui. Gvarantuojame kad ! 
i autaupinsime jums 10% iki 50% 
| 

1 

, ant kiekvieno pirkinio; nekurie 

| dalykai mažiau negu wholesale i 

kainos. 
i 

,i 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
i drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir ov'erko- 

tai su dirželiais ir be, for fitt>ng 
' ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
| Pamatykite musu specijale eile 

siutu ir overlcotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 

Siutai po $45 iki $65. Melinos vil- 

; nos siutai po $85 iki '450. Vaiku 
' 

siutai ir overkotai $6.50 ir augš- 
i čiau. Vyru kelines $4. ir augšchau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 

i $17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
1 
kiekviena pirkinio siunčiamo i 

H Europa. 
' 

Atdara kiekviena diena iki 9 

i vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne- 

dčliomis iki 6 vai., vakare. 

; ^ S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Telephone: Yards 6492 

jAKUŠERIU 
A, SHUSUO 
Turiu patyrimo, 

moterių ligose; ru- 

j pestingai prižiu- 
' riu ligonę ir kudi- 

: kj laike ligos. 

3255 So. Halstcd St., Clticago, 111. 

PASPOKTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

1 

\Baltlc Consultation Bureau, Inc. 

35 So. Dearborn St. Ohlcago. 
Room 206 

) 

BALTI 

ENGLANOER 6PRINO BBŪ CQ 
Hev/Votk. nhirgįi 

Goodrich 
H i-Press„ / 

Rubber Footwear 

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 

Jųs Turite Nešioti Hi-Press 
\ * 

PIGUS 
mainiški čebatai gale visados buna 

i 
brangus, Hi-Press nekainuoja daugiau kaip* 

paprasti čebatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi- 
darė pigesniais už kitus. , , 

Hi-Press Lehighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO, 

gumas juose geresnis. Hi-Press kaip tik tinkami mai- 

noms, jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negų kiti. 

50,000 krautuvininkų juos parduoda. 

TEr r. r. c::~zz:į "szzzz 
Akron, Ohio. 

SKATTLK BKANCH: 113 KING ST11EET 


