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Vietinis žinios 

LAIDOTUVĖS 
^ DR. BAGOČAUS. 

Daktaras Domininkas Ba- 
gočiu>:, gimės Pazvelsyj, 
Andrijavo parapijoje, Kau- 
no rėclyboje. Mokslus ėjo 
Astrachane ir Saratove, Ru- 
sijoje, — pastarajame mies- 
te buvo auklėtiniu Tiraspo- 
liaus R. K. Dvasiškos Seme 
nariios. 

I Ameriką atvažiavo 1907 
m. Apsigyveno pas brolį 
Pittsburge. Vėiiaus užiėmė 
vertelgystė Easton, Pa. ir 
Fitchburge, Mass. 

Pastojo į Valparaiso uni- 
versitetą 1911 m. Daktarys- 
tės mokslą baigė Chicago 
College of Medicine and Sur 
gery 19177 m. Išdavęs val- 
džios egzaminus apsigyveno 
Fosland—Chicagos priemies 
tyje, kur ir mirė. Mirtis bu- 
vo uma ir visai netikę4-a. 
Rugsėjo 17 d. pakilo eit pas 
ligoni ir liko suparalyžuotas 
ir nebeteko kalbos nei sąna- 
rių valdyti nebegalėjo. Mirė, 
palikdamas dideliame nuliir 
dime savo moterį, Maria Šal 
kutę-Bagočienę, kurią buvo 
vedės birželio 30 1917 m. ir 
brolį advokatą Fortunantą. 

Laidotuvės bus iš naumų 
10731 So. Michigan Ave., 
Roseland, subatoje, rugsėjo 
27 d. 2 vai. po pietų. Velio- 
nis br" palaidotas Lietuviš- 
kose ri autiškose kapinėse, 
Willow Spring, 111. 

Laidotuvėmis rūpinsis ge 
rai žinomas graborius S. P. 
Mažeika, kuris neseniai su 

grįžo iš Suvienytų Valstijų 
kariumenės. 

Draugai ir pažistami yra 
nuoširdžiai kviečiam atsilan 
kyti ir atiduoti jam paskuti 
nį patarnavimą. 

Marė S. Bagočiene. 

TEISĖJAS LANDIS PER- 
ŽIŪRINĖJA ALAUS DIRB- 

TUVIŲ LEIDIMUS. 
Alaus dirbtuvių savinin- 

kas duotas leidimas daryti 
alų su 2 Y\ procentų, kur j 
teisėjas Landis iš egzeminuo 
sis. Ir tuom mano panai- j 
kinti karčiamų tyrinėtojus, 

! kurie iki šiol vargindavo ir 
areštuodavo savininkus. 

Išdavimas tokių paveliji- 
Imų sužinotas tik tuomet, 
kuomet alaus isdirbystės sa 

vininkas George Hoffman'- 
as imdamas leidimu pasisa 
ke teisėjui Landis. 

Teisėjas paklausė jo ar 

tu darai tikra alų? Taip, 
tamsta! Aš turiu leidimą ir 
tas yra mano amatas. Aš 
gaudavau stempas iš nami- 
nio atnaujimo skyriaus ir 
ant kiek vienos bačkos už- 

1 dėdavau. Suvienytų Vastijų 
valdžiai už tas stempas už- 
mokėjau $90.00. Užtai savo 

dirbtuvėje turėjau leidimą 
dirbti su 2% procento alų. 

CHICAGOS VOKIEČIUS 
DEPARTUOJA. 

Scptinesclešimts penkis 
Chieagos vokiečius išvežė j 
New Yorką ir greitu laiku 
bus pasiųsti Vokietijon. 
Tarp pasiųstųjų yra Chiea- 
gos Elks kliubo užveiždėto- 
jas Petr Baccus. 

New Yorke dabar yra 1, 
400 vokiečių, kurie karės 
laiku prieš valdžia nusikalto. 
Daugiausiai yra iš Chieagos 
ir apielinkinių miestų. Iki 
šiol jie buvo laikomi Fort 
Oglethorp kalėjime, Chat- 
tanago, Tenn. Dabar jie yra 
Hoboken, N. J. ir laukia 
traukinio atvažiuojant su 

daugiau vokiečių nelaisvių. 
Laivas Pocahontas jau 

yra prirengtas ir trumpu lai- 
ku išplauks Vokietijon. 

LEISKITE SAVO VAIKUS 
I VAIKŲ CHORĄ. 

Visose srityse bręsta lietu 
viai pradeda — pradedam 
ir męs suprasti savo muzi- 
kos milžinišką svarbumą. 
Turime jau męs gražų būrelį 
savo muzikų, yra šiek tiek 
ir tautinių muzikališkų vei- 
kalų, naujų chorų skaičius 
vis nuolat didėja ir didėja. 
Amerikos lietuviams sava 

muzika privalo but brangi 
netik kaipo dailė, bet ir 

kaipo priemonė ginties nuo 

SOUTH HALSTER GARAGE & REPAIR SHOP. 
Chasas Bros. savininką. 

Taisome visokius automobilius. Turimo patyrimą, per 13 metų 
li.mo darbo Taipgj patarnaujamo automobiliai pagrabams, ves- 

tuvėms. krikštynoms ir t. p. Kainos musų kuopigiausios. 

3223 SO. HALSTED ST., 
Chioago, 111. Telefonas Drover 2186 

Trečias Linksmas Vakaras 
Parengtas 

Brighton Pa r k Liet. AtL ir Paš. Kl. 

Sub., Rug-s.Sept. 27, 1919 
M. Meldažio Sveiaineje 

2242-44 W. 23rd Place 

Pradiia 7:30 vai. vak. Inžanga 50c. sykiu su drap. ir karės taksais. 

Muzika F. Jareckio 

< A.j'o'tAy'AAvv >*« »*< jAt 

Gerbiamieji, tikimės, jog niekas iŠ atsilankiusių neišmėtinės sau 

kad atėjo t šį vakarą, nes užtenka paminėti muziką idant kiekvie- 
nam. šiek tiek girdėjusiam neprisimintu tie puikus it ant sparnų 
nešijonti šokiai, (jia taipgi neužmiršta pasirūpinti ir apie užkandžius 
ir gėrimus, kokius dar mums iki šiol pavelija mūsų valdžia. Jaunime, 
po vasaros k?itrų ir dulkių, ar tsu nesinori parodyti savo mitrumą 
šokiuose? Šauniai kartą kitą apsisukti? Taip! Na, tai ateik mes 

i tavęs lauksime. Kviečia KOMITETAS. 

6 

ištautejimo. Žinokim, kad 
kol lietuviška daina smabės 
Amerikoj, tol čionykščiai lie 
tuviai bus lietuviais. Užmir- 
šime mes savo brangias dai- 
nas, žūsime ir mes patys sve 

timtaučių banguose. Taigi, 
kiekvieną naują lietuvišką 
chorą musų visuomene pri- 
valo sutikti su didžiausiu 
džiaugsmu kaipo didžiai ga 
lingą musų tautybės žadinto 
h- I 

Linksma mums yra todėl 
pranešti savo skaitytojams 
apie feusitvėrimą naujo lietu- 
viško choro Chicagoje. S. L. 
A. 208 kuopa nutarė įsteigti l 

vaikų chorą, i kuri bus pri- 
imamos mergaitės ir beriliu 
kai nuo 7 iki 14 metų am- 

žiaus. Į šio naujo choro ve- 

dėjus tapo pakvėsta žinoma 
musų daininkė ir muzikos 
mokytoja p-lė S. Staniuliutė. 
Choro repeticijos bus daro- 
mos kiekvieną nedėldienj, 
2 vai. po pietų, Mark White 
Sąuar'o svet. (Halsted ir 
'30-ta gatvė). Sekanti repe- 
ticija Įvyks ryt, rugsėjo 28 
[dieną. 

Geistina, kad kuodaugiau 
sia vaikų prisirašytų prie šio 
choro. Gerbamįems lietuvių 
tėvams patariame kuoskait-į 
lingiausiai siųsti savo jaunu- j 
čius vaikus pasimokinti lie- 

tuviškų dainų, žaidimų iri 
kitų naudingų dalykėlių, ku-' 
rie ir išaugus naudingai su- 

sivartoja. 

| draugijų Pranešimi 

SVARBIOS PRALEKCIJOS CICERO. 
Lietuvos Seserų Tautiška Dr-ste 

rengia praiekcijos temoje "Vaiky 
Priežiūra'', Ned. Rugsėjo 28, 1919. 
Pradžia 7 vai. vakare, J. Jukniaus 
svet.. Cicero, III. Prelegentas Dr. 
Montvydas. Komitetas 

DRAUGIJU DOMAI. 
Susivienijimo lietuvių rymo katali- 

kų pašalpinių draugijų Illinois valsti- 
jos susirinkimas įvyks nigs. 28 d. 7ta 
vai. vakare. Petro \Voodmano svetai- 
nėje, 3251 Lime ir 33-čios gatvių. 

Visi delegatai yra kviečiame atsi- 
lankyti, nes turime daug svarbių rei- 
kalų apkalbėjimui. 

Rašt. K. Pranckunas 
v 

TOWN OF LAKE. 
D. L. K. Vyt. Gvardijos bertaininis 

.susirinkimas Jvyks nedėlioje, rugs. 28 
2 vai. po pietų. šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, ant 46-tos ir \Vood gatvių 

Visi nariai yra kviečiami atsilanky- 
ti, nes turime daug svarbių dalykėliu 
apkalbėjimui. 

R«ašt. J. Ugnugaris. 

TOWN OF LAKE. 
L. G. D. 1-mo skyriaus susirinkimas 

ivyks šiandiė, P. A. Kareivos svet., 
1805 W 46th gatvės, 7:ii0 vai vakare. 

Bus renkamos komisijos. Todėl visi 
nariai ir aukų rinkėjai malonėkite su- 

sirinkti. 
Rašt. J. J. Palekas. 

CICERO, ILL. 
Lietuvai Gelbėti Draugija 6 skyrius 

laikys mėnesinj susirinkimą Rugsėjo 
27 d. 7: 30 vai. vak. P. Nefa svetanėj 
1500 So. 40th Ave. 

Visi nariai ir pritarėjai malonėkiti 
atsil?nkyti. Valdyba. 

rOWN OF LAKE. 
Draugystes šv. Juozapo susirinki- 

nas jvyks "nedėlioj, rugs. 28 d., 1 vai. 
>o pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve- 
tainėje, 46ta ir So. Wood gatvės. 

Visi nariai malonėkite ateiti, nes yra 
dauG- svarbių dalykėlių apkalbėjimui 

Sekr. K. Stanišauskis 

TMD. 23 KP. SUSIRINKIMAS. 
TMD. 28 k p. mėnesinis susirinkimas 

{vyks nedėliojo, rugsėjo -S «!.. 7 vai 
vakare, M. Meldažio svet., 2244 \V 
23rd Placp. 

Visi nariai nialon&ki* būtinai atsi- 
lankyti, nes turime daug svarbių rei- 
kalų dėl apsvaretymo. Taip,,i atsives- 
kite drauguft bei drauges dėl prisira- 
šymo prie šios kulturinės draugijos 

Va'dyba. 

DOMAI T M D. 22 KP. NARIAMS. 
TMD. 22 kp. susirinkimas įvyks rug- 

sėjo 28 d., 'Lietuvos'' bendrovės sve- 
tainėje, 3240 So. Morgan St., 1-nuj. va- 
landą, po pietų. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti j šj susirinkimo, nes yra 
daug svarbių reikalų. Bus Išduotas ra- 

portas iš apskričio susivažiavimo ir| 
daug kitų reikalų apkalbėta. TMD. 
Taipgi bus išduodamas raportas iš ats- 
tovų nuo ChJcagos Lietuvių Tarybos 
Kviečiame kuoskaitiingiausiai susi- 
rinkti. t Vaidyba. j 

I 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

ant trijų augštų, šeimynoms pagyveni 
mas. ()eroj vietoj, lietuvių ap^y%^»ntoj 
apiaelinkėj. arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — pirkau 
farmą reikalingi pinigai. Atsišaukite 

.T. iViskant. 
1800 e\Vest 46tH St., Chicago 111 

ROMAI ŠV. PETRO DR 
STĖS NARIAMS. 

KENOSHA. WIS. 
Nariai gyvenantieji kitame mieste 

ar Kenoshoj ir kurie dar neužsimokė- 
jote posmertinę K. Andruškos. kuris 
pasimirė Birželio 4 dienų.. Detroit, 
Mich. Neatbūtinai turite užsimokėtu 
$1.00 iki sekančio susirinkimo, kuris 
atsibus Spalio 12 d. kitaip prarasite 
tiesas. 

Taip pat draugystė nutarė. Kurie 
pasiliuosojate ant metu arba kitame 
mieste būnant turi užsimokėti $5.00; 
iš kalno j draugystės ikdą už ateinan-( Sius metus. 

S. šipells, prot rašt. | 
Pinigus galite siųsti naujam prot.. 
rašt: P. Fabijonaitis, 

4C5 Sheridan Rd.. 

Kenoslia, \Vis. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ANTRAŠŲ KNYGOS. 

Ten anapus j u n u jus j ieško 
jusų broliai, seserys, draugai, 
giminės, bet nežinodami jusų 
tikro antrašo negali pranešti 
jums. Taigi, katrie tik turi Lie 
tuvoje giminių ar pažįstamų, 
kr. ipkitės ims mus. Jūsų var- 

das, pavarde, iš kur paeinate, 
bus atspausdinti musų leidžia- 
moje Amerikos Lietuvių ant- 
rašų knygoje. #Ši knyga bus 
neapkainuojama turtu d"! tų, 
kurie nori sužinoti apie jus Ji 
duos progą susinešti su jumis. 
Jusų giminėms ir draugams, 
kurie anapus jūrių Lietuvoje. 
Šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos taip, kad 
katras tik norės žinoti jusų 
antrašą, atvers šitą adresų kny 
gą ir žinos kur jus gyvenat. Ra 
šykite vardą, pavardę, pilną 
savo adresą, iš kokios rėdybos 

Į ir apskričio Lietuvoje. Siųski- 
te tuojaus kartu su antrašu ir 
75c dėl iškaščių. Norintiems 
apturėti ir antrašų knygą, rei- 
kia prisiųsti '$1.25. Knyga tuo- 

jaus bus pasiųsta kaip tik iš 
spaudos išeis. 

j Adresuokite: 
| STRUPAS & CO., 

92 Wa. wick Street, 
Ne\vark, N. J. 

P. S. Draugysčių sekretoriai 
prašomi pranešti savo draugys 
čių ar kuopų antrašus. Vardą 
draugystės, kur ir kada laiko 
susirinkimus ir sekretrious var 

Ja ir antrašą. Draugystėms 
mokėti nieko nereikia. 

(Apgars.) 

Mamos Nedasupta ir Pašėlę 
Dantys — 

Pirmą kartą Chicagoj rengia 
Chicagos Liet. Vyrų Choras 

Nedelioje, Rugsėjo 28,1919. 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd PLACE, CHICAGO 
Pradžia 6:30 vai. vakare 

Gerbiama visuomenė. Kas mylit pasilinksmint ir 
daug juoko turėti, meldžiame atsilankyti ant šio vakaro, 
nes šitos dvi komedijos yra labai juokingos, prie to dar 
bus manologai ir dainos. Po programo šokiai trauksis 
iki vėlai nakties. / 

Kviečia C. L. V. CHORAS. 

F AR MOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų. 

t;ii yra geriausia ii:ta lietuviškoj ko- 
lionijoj VilniUs. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy-1 
vena r visi yra užganėdinti. Via že-J 
įnė luDai derlinga, ant kurios viskas1 
Kenti auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkeliu geni keliu ir gražiu ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jos perki nuo savininko o ne nuo 
nvento. Męs ėsame savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimierų Gad- 
liauskų los kolioni., •> direktoriumi 

kuris gyvena toj kolioniioj ir padeda 
kiekvienam apsi()yve:i-.'. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori tarmą 40, 80 

120, 1C0, akerį Galite pradėti ''iibti 
farmų su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmų išmokėtų. Ir nr..j duodame dar- 
bu tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsus už pilnį vertę 
ir lotus kaipo dalj jmokėjimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, Wisconsin. 

PARDAVIMUI. 
Iš priežasties ligos mano vyro. 
parduosiu visai naują 5 kam-' 
bariu namą, prie 5858 Xat- 
chez A ve., su 50 pėdu lotu, vie- 
tininku ir apie 100 paukščiu; 
susidedančiu iš vištų, ančių ir C C i, 

gvinejiškų vištų; viską parduo. 
sin už 2700. Tik $500 įmokėti1 
pinigais, o likusius po $25 j 
mėnesį ant r mokėjimo. Taip-j 
gi parduosiu dali savo naminiu 
rakandų. Imkite Arsber A ve. i 

gatvekarį iki 64 A ve., paeikite 
4 bliokus Į pietus ir vieną i va-j kaurs. Klauskite savininko antį 
vietos, Mrs. I\ T. S\van\vick. j 

REIKIA PAGELBOS. 
REIKALAUJAME L1EBERIŲ I 

faundrę. Pastovus darbas. Atsišau- 

LINK BELT CO., 
329 W. 39th St. 
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"piano" MOKYTOJA 
4515 60. VVOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinime ?ia- § nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos moksliu Chlca- |g gos Musical Collego. a 

REIKALAVIMAI. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- Į riu su šeimynomis j Kentucky vals- 
tiją. Didelis užmokestis; už gavimu 
darbo nereikia mokėt. Sreilru nėra.1 
Kreipk.tės: 30. S. Canal St. 

Reikalingas Gose Press 

Operatorius Pagelbininkas, 
Atsišaukite j "Lietuvą." 

PAJIEŠKIJiMAI. 

* r\ Pajieškau Petronėlės ir 0- 
nos Balkaičių. Kauno gub. Tel 
šių pavieto, Sėdos parap. So-s- 
čios--kaimo Grūstės. Abi že- 
notos, bet vyrų pavardžių neži 
nau. 15 metų gyveno Chicago- 
je. Atsišaukite prie \'iktoras 
Butkus, 1621 S. Halsted St, 
Chicago, 111. 

| Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Clydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelta 
o naujausiu ir tobuliausiu elekurikinių įtaisų. 
g Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 Iki 12. 

$ 1645 West 47*ta netoli nuo Marshfield Ave. 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dienij ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

The Big "G" Cloak & Suit House 
Subatoj, Rugsėjo 27 

S ATIDARYMAS 
NAUJAUSIOS KRAUTUVĖS 

BRIDGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprėdalais t 

merginoms ir moterims. 
Pas mus viskas pigiau, nes męs | 

patis siuvame. 

Ateikite šiądien pamatyti musų į 
vietą ir pasiimkite dovanų gyvą rožę. į 

3S31 SO. HALSTED ST., 1 
CHICAGO, ILL. 

TelepSone Boulvard 509. 

S AUGIMAS $10 BANKO 
Raportas išsiųstas Auditoriui Valstijos Illinois Rug- 

sėjo 12-tą dieną rodo jog 

ŠIS BANKAS 

North Western Trust 
& Savings Bank 

1201 WILWAUKEE AVE, KAMPAS W. D1V1S10N ST., 
CHICAC0,1LL. 

^ Taupamamjame skyriuje .......... $ 8,050,000.00 > 

V U L ™ Visi inedliai išneša 11.300,000.00 
Tur :as Banko 12,600,000.00 

SIUNČIAME PINIGUS Į LENKIJĄ 
tiesiai į 

Valstibini Lenkijos Banką 
Varšuvoje 

PO VARDU 

Lenkijos Skolinimo Kasa 

Jonas S. Smulski, Prez. Jonas A. Prebis, Vice Prez. 
Wm H Schmidt, Vice-Prez. T. M. Helinski, Kasieriup, 


