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Balionas užsidega; 
10 negyvu, daug sužeistu. 
Washingtone riaušės bal- 

tųjų su juodaisiais. 

Jūriniai darbininkai pertraukia 
tarybas su S. V. laivų komisija. 
t ■ j..„ 

Prasergsti Japoniją kas def 
nesitenkinimo. 
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BALIONAS UŽSIDEGĖ 
10 ŽUVO. 

Degąs oriais i* pramušė 
banko s .ogą. 

Orlaivis priklausanti* 
Goodyear Tire and Rubber 
Kompanijai iš Ąkron, O. 
kelias valandas skraidė vir- 
šum didmiesčio. įskilus jam 
apie 500 pėdų augščiau Illi- 
nois Trust and Savings bar 
ko ties Jackson bulvardu ir j 
La. Salle gatve liepsna prasi 
mušė por gazinio maišo vir- 

šų beveik ties viduriu. Ke- 
turi iš penkių buvusių or- 

laivyj pasileido parašutaki 
žemyn ir du nusileido lai- 
mingai ; orlaivis gi visas ap- 
imtas liepsnos, nukrito ant 
banko stiklinio stogo. Tai ! 
buvo 5 vatendą vakare. Ban j 
koje dirbo apie 200 knyg-l 
vedžių ir raštininkų, mažne 
visos merginos. Nei viena 

jų nežinojo apie ateinančią 
nelaimę ir nebuvo kaip apie 
ją pranešti. Išlikusiems gy 
vais atrodė, kad visas ban- 
kas užsidegė. Orlaivio ma- 

šinos ir gazolinos kubilai, 
prasimušę per stiklini sto- 

gą, sumankė geležinius sto- 

go paramsčius ir nukrito 
ant žemutinės aslos. Kubi- 
lai sprogo, ištaškydami ga- 

zoliną per 50 pėdų. Išgąs- 
tis apėmė visus. Tik du iš- 

ėjimai buvo laukan. Vyrai 
ir moterj3 degančiais dra- 
bužiais grūdosi laukan. Ivler 

ginos nuo antro augšto pri- 
bėgo rėkdamos prie lango 
ir šoko gatvėn. 

Tuojaus apskritainyje 11- 

ko tik negyvi lavonai po cle 

gančiais griūvėsiąs ir mirš- 

tantieji, kurie repėčkiojo iš 

liepsnos, degančiais drabu- 
žiais. \Jįį 

Čia pribuvo ambulansai iš 
kiekvienos ligonines ir gra- 
borinos įstaigos netoli vidur 
miesčio ir policija apstojo 
kardomi aplink vietą. De- 

H'otjs buvo mažiaus ar dau 

gi aus sužeistais krintančių 
stiklų pirma ekspliozijos. 

Užsidegimo priežastis nė- 

ra žinoma. Vienok vien 

spėja, kad gazinis maišas 
užsidegė nuo kibirkšties ii 

apskritainių motorų; kiti 

.i. 

kad balionas buvo perdaug 
prileistais gazo ir nuo 

saulės spindulių išsiplėtęs 
huko* 

WASHINGTONE RIAU 
SĖS BALTŲJŲ SU JUO- 

^ DA1SIAIS. 

Washington, liepos 2 L d. 
Riaušės juodųjų su baltai- 
siais, prasidėjusios čia šeš- 
tadienio vakarą, keliems j 
šimtams kareivių, jūreivių 
ir jurininkų su tokiu j-.iu 
skaitlium civilių puolėsi ant 

juodųjų atkeršinimui už mo 

teris, septintadienyj padidė- 
jo smarkumu ir šiądien vėl 
atsinaujino. Daugiaus kaip 
dvidešimts suareštuota ir de 
šimts yra ligoninėje. Už- 
mušimų kol kas nėra, Ka- 
rės ir laivyno skyrių virši- 
ninkai susirupinę tuomi. 

Policija pranešė, kad apie 
200 negrų pirkosi fevolve- 
i ius. 

JŪRINIAI DARBININKAI 
PERTRAUKIA TARYBAS 

SU S. V. KOMISIJA. 

New York, liepos 21 d\ 
Be jokio ženklo sutaikymui 
jūrinių darbininkų streiko, 
sustabdžiusio visą pakraščio 
vaizbą, šiądien padėjimas 
dar labjaus paaštrėjo, jua- 
niams mašinistams griežtai 
atsisakius tartis su Suvie- 
nytų Valstijų laivų komisi- 
ja ir Amerikos laivininkų 

| susivienijimu. 

PRASERGSTI JAPONIJĄ 
KAS DĖL NESITENKINA 

MO. 

Tokio, liepos 21 d. Dien 
raščiai su atsidėjimu svar- 

sto ekonomines šalies sąly 
gas. "Japan Advertiser" 
prasergsti savo skaitytojus, 
kad jungimas žemų algų ir 
brangių maistų sudaro bai 
siai pavojingą klausimą. Jis 

priduria, kad nors ant pa- 
viršiaus ramu, yra gilus ir 
platus nesitenkinimas, kuria 
gali buti pavojingas. 

.. MERGINA NUŠOVĖ 
į' VYRĄ. 

Fort Worth, Texas, liepos 
',19 d. Mildred Bo\vles, 11 

:'metų mergina šiądien yrs 

Skirtingos mintįs. 
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Motina mano, kad sūnelis nori tik praustis, gi sūnelis rengiasi maudytis. 

po areštu už nušovimą Lowe 
Wood. 

Vakar jai praeinant pro 
Woodo namus, tas pašiepė 
ją. Ji pasiskolino revolverį 
ir nušovė jį. 

SUV. VALSTIJOS TU- 
RĖS ČEVERYKU KAREI- 
VIAMS PENKIEMS ME- 

TAMS. 
Karės skyriaus statistikos 

dalis apskaito, kad Suv. 
Valst. turi 7,599,000 po- 
rų čeverykų, 8,812,000 porų 
šikšninių pirštinių. Kadan- 
gi Suv. Valstijų kariumenės 
skaitlius ramiuoju laiku sie- 
kia 500,000 vyrų, tai augš- 
čiau minėto čeverykų san- 

dėlio išteks penkiems me- 

tams. 

PAČTA ORU TOKIO PAT j 
PIGUMO, KAIP IR 

GELŽKELIU. 

Washington, liepos 19 d.; 
Nuo šios- dienos persiunti- 
mas laiškų orlaiviu atsieis 
tiek pat, kaip ir gelžkeliu. ! 

Pagal vakar išleistą vy- 
riausio pačto perdėtinio 3ur 
lesono paliepimą visi pir- 
mos klesos siuntiniai yra sta 
tom i ant to paties pamato 
ir, ar jie bus persiunčiami 
orlaiviu, ar gelžkeliu kaina 
bus vienoda, 2 centai unci- 
jai. 

Tie, kurie nori, kad jų 
siuntinys butų pasiųstas or- 

laiviu, gali prašyti to, bet 
jie negaus užtikrinimo, jog 
jų prašymas bus išpildytas. 

GRAVES IR MORRIS VA- 
ŽIUOJA Iš VLADIVOS- 

TOKO I OMSKĄ. 
Vla.divos'-k, liepos 11 d. 

(Pavėluota). Maj. gen. W. 
S. Graves, vadas Amerikos 
kareivijos Sibire ir Roland 
B. Morris, Amerikos amba- 

> sadorius Japonijai šįryt ^pe 
cialiu traukiniu išvažiavo 

riOmskan. 

WILSONAS SERGA. 

Washington, liepos 21 d. 
Prezidentui Wilsonui sugrį-; 
žus Washingtonan po pasi- 
važinėjimui, jo privatinis 
gydytojas admirolas Cary į 
T. Grayaon prisakė jam tuo 

jaus gulti lovon. Gydyto- 
jas pasakė, kad jis serga di- 
zenterija. 

BRIDuEPORTO GORSE- 
TŲ DIRBĖJŲ STREIKAS 

Bridgeport, Conn. liep. 20 
Masiniame gors-etij dirbėju li- 

nijos susirinkime šičia tapo nu- 

tarta šaukti straiką. Be \Ya- 
ne broliu kompanijos dirbtu- 
vės, kur 2,500 darbininkų buvo 
uždaryta, kitos penkios gorsetų! 
dirbtuvės, panaudojančios 2,-'. 
500 darbininkų, taipgi bus pa- 
liestos. Streikas nutarta pra- 
dėti šiandien 10 vai. ryto. Dar- 
bininkai reikalauja pakėlimo 
algų 50 nuoš., 44 valandų sa- 

vaitės ir unijinės šapos. 

NEW YORK KARU LINI- 
JOS SKA1TIS UŽ 

TRANSEFRI. 
New York, liepos 18 d. — 

Viešojo patarnavimo komi- 
sininkas Nixon šiandien iš- 
leido prisakymą leidžiantį 
didžiojo Ne\v Yorko lini- 
joms skaityti 2 centų už 
transferį. Prisakymas įeis 
galen ant apatinių linijų ir 
tik ant kai kuirų viršutinių 
lir/.jų. 

50,000 PILIEČIU APSI- 
GINKLAVĘ PRIEŠ 

STREIKĄ. 
Florencija, liepos 18 d.— 

50,00 ginkluotų piliečių čia 
suorganizuota užlaikymui 
tvarkos laukiamo streiko 
laiku, kurį rengiadarbinin- 
kų federacija liepos 20 ir 21 
Kamiečiai pirkliai ir karei- 
viai, be skirtumo politiki- 
nių pažiūrų tapo prisaikyti 
tvarkai daboti. : 

GELŽKELIU UNIJA IŠ- 
META NARIUS UŽ DA- 
LYVAVIMĄ. WINNIPEGO] 

STREIKE. 

Winnipeg. liepos 16 d.— 
Visus tarptautinės gelžkelių 
tarnautojų brolijos narius 
Winnipego apskrityj, kaip 
tos organizacijos viceprezi- 
dentas sako, žada išbraukti 
laukan už jų dalyvavimą vi- 
suotiname streike, kurį bro- 
lija skaito neteisėtu. 

TŪKSTANČIAI ANGLI- 
JOS ANGLIAKASIU 

STREIKUOJA. 

Londonas, liepos 21 dieną. 
Protestuodami prieš pakėli- 
mą 6 šilingais kainos ang- 
lims, kuris inėjo galėn šią- 
dien po angliakasių federa- 
cijos atsisakymui priimti nu- 

sileidimus algų ir kituose 
klausimuose, tūkstančiai an- 

gliakasių Mansfieldo apskri 
tyj, Nottinghamhirėj išėjo į 
streiką. Laukiama, kad ki- 
tuose apskričiuose angliaka- 
siai padarys tą patį, nežiū- 
rint federacijos patarimo vi- 
suose apskričiuose laikytis 
darbo iki valdžia neišriš 

klausimo štukinių kainų, pa- 
einančių iš pakėlimo kaino5? 
anglims. Apie 200,000 an- 

gliakasių Yorkshirėj taipgi 
streikuoja, reikalaudami di- 
desnių algų. 

SAKO ARMĖNIJA PASI- 

TIKI SUV. VALSTIJOMIS. 

Washington, liepos 20 d. 
Armėnijos Tautinės Tarybos 
pirmininkas Suv. Valstijose, 
Miran Sevasti, savo atsilie- 
pime į Valstybės Sekreto- 
riaus vietininką Phillips, rei 
kalaudamas, kad Amerika 
priimtų mandatą ant Armė- 

nijos, nežiūrint to, koks li- 
kimas ištiks tautų lygą, šią- 
dien pasakė: "Amerika "iš- 
ėmė tokią poziciją pasauly- 
jje, kad ji negali ignoruoti 
savo atsakomybės. 

KANADA NUBALSAVO 
$10,000,000 ̂ BONUSU S A- 

VO DARBININKAMS. 

Ot*:awa, Ont, liepos 20d. 
Žemutinis butas baigdamas 
posėdį nubalsavo $10,000,- 
000 specialių bonusų, kurie 
bus duodami Kanados val- 
džios darbininkam s. Bonu- 
sai bus duodami darbinin- 
kams imantiems visokias al- 
gas, pradedant $400 ir bai- 
giant $3,000. 

LAIVU STATYMAS KA- 
NADOJE EINA VISU 

SPARTUMU. 
Halifax, N. S., liepos 20d. 

Naujosios Škotijos laivų fa- 
brikai vis tebedirba visu 
spartumu ir fabrikų savinin 
kai mano, kad reikalavimas 
naujų laivų tesės mažiau- 
siai du metus. 

BOLŠEVIKAI ATSISAKO 
PALIUOSUOTI ŠVEDU 

DI1 LOMATUS. 
Stockholm, liepos 21 d. 

Bolševikų valdžia Petrogra- 
de atsisakė paliuosuoti pen- 
kis švedų misijos narius Pet 
rograde, kurie nesenai ta- 

po suareštuoti. Švedų už- 
sienio biuro oficialas pasa- 
kė, kf d jis mano, jog ir kitų 
šalių atstovai Petrograde 
gal bus areštuoti. 

TRIUMVIRATAS UŽVAL- 
DĖ VENGRIJĄ. 

Vienna, liepos 20 d. Vie- 
tos laikraščiai praneša, kaa 
Budapešte įvyko perversme, 
kurioje nuversta komunistų 
diktatorius Bela Kun. Jį 
nuvertė triumviratas (trįs 
vyrai) Varga, buvusis mi- 
nisteris visuomenines glo- 
bos, Moses Alpary ir Tibor 
Szamuely. 

Nauja valdžia, kaip pra- 
nešama, yra kraštutinė kai- 
rioji ir įsakė ramesniam mie 
sto valdininkų elementui 
perduoti jiems valdžią. Nau 
ją kraštutiniųjų kairiųjų ka- 
riumenę organizuoja buvu- 
sis Bela Kun ypatiškas sar- 

gas. Sakoma šalininkai Be- 
la Kun kareiviai tapo nu- 

ginkluoti; gi ginklai išda- 
linti darbininkams ir per- 
duodami naujai organizuo- 
jamai kariumenei. Yra pra 
nešimų, kad Budapešte vieš 
patauja didelis teroras. 

LENKAI PASODINO KA- 
LĖJIMAN ŽYDU VADĄ 

UŽ NESIREGIS1 RAVIMĄ 
Stockholm, liepos 18 d. 

(Pavėluota). Žydų spaudos 
biuras sako, kad žydų Liau- 
dies partijos vadą Lenkijo- 
je Priludzkį nepaprastoji 
komisija nuteisė keturiolikai 
dienų kalėjimo už nesire- 
gistravimą pagal svetimša- 
lių registravimo aktą; jo 
mandatas seiman taipgi ta- 
po panaikintas. Biuras pri- 
duria, kad Priludzki sako, 
iog jis kaipo kartą buvęs 
Varšavos miesto tarybos, 
imperinės tarybos ir parla- 
mento nariu ir l.aipo advo- 
katas išgyvenęs Lenkijoj su 

viršum dvidešimts metų, ne 

manė reikalingu esant jam 
į registruotis. 

STREIKUOJANTIEJI JŪ- 
REIVIAI GAL PRIIMS 
DARPDAVIŲ IŠLYGAS. 
New York, liepos 21 d. 

Laivų savininkai, kurių lai- 
vai stovi šitame ir kituose 
Atlantiko uostuose, šiądien 
susidurė su reikalu nusileis- 
ti streikininkų reikalavimui 
pripažinimo unijos. Buvo 
pasiūlyta, kad pirmystė dar 
bo davime butų teikiama 
unijistams po Amerikos pi- 
liečių, unijos vadai užr^iš- 
kė, kad jie gal sutiksią su 

tuo, kadangi visi Amerikos 
jūreiviai yra unijos nariais. 

SUOKALBIS PRIVERTĖ 
HONDURASĄ PASKELB- 

TI KARĖS STOVĮ. 
Washington, liepos 21 d. 

Honduraso prezidentas m* 
nisterių tarybos susirinkime 
pereitą penktadieni, užreiš- 
kęs, kad eina judėjimas nu- 
vertimui valdžios, išleido pri 
saką apskelbiantį karės sto- 

GRĄŽINA PAVOGTAS 
BELG/JOS DIRBTUVIU 

MAŠINAS. 

Bruxelle, liepos 21 dieną. 
Darbas grąžinino iš Vokie- 
tijos pavogtų belgų mašinų 
eina visu spartumu. Vidu- 
tiniai po 3,000 tonų mašinų 
kas savaitė giąžina vokie- 

tėm pramonines firmos, ku- 
rios buvo įsitaisę jas savo 
fabrikuose. Iki liepos 1 d. 

įviso sugrąžinta 18,000 to- 
nų- 

| VOKIETIJA NENORINTI 
KERŠINTI. 

Berlinas, liepos 21 d. Bu- 
vusis vokiečių ambasado- 
rius Suv. Valstijose grafas 
von Bernstorff, vakar kal- 
bėdamas demokratų parti- 
jos susirinVime. pasakė, kad 
Vokietija neprivalo užmirš- 
ti, kad pasaulinė politika, 
kokia buvo vedama prieš 
karę, yra negalima. Girdi, 
kiekvienas, kuris gyvena Vo 
kietijoje, žino, kad męs nei 
norime, nei galime vesti ker 
šinimo karės. 

GELEŽIES IR PLIENO 
DARBININKAI RENGIASI 

BALSUOTI STREIKĄ 
Pittsburgh, Pa., liepos 21. 

Unijos vadovai geležies ir 
plieno pramonėje visoj ša- 
lyj šiądien pradėjo rūpintis 
užbaigimu balsavimo strei- 
ko vietų unijose, šitą nu- 

tarė vakar atstovai dvide- 
šimts keturių unijų, apiman 
čių daugiau kaip 200,000 
narių. Tarp reikalavimų 
yra: pakėlimas algų, aštuo- 
nių valandų diena, rinktinių 
derybų teisė ir dvigubas lai- 
kas už viršlaiki. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Antradieny] gražu su vidu- 

tine temperatūra; trečiadieny] 
gražu ir šilčiau. 

Aukščiausia temoeratura a 

kar 83 laipsniai 7 vai. vakare. 
Saulėtekis 5:34 vai. rvto; 

saulėleidis, 8:19 vai. vakare. 
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Amerikiečių Lietuvių 
Dienraščiai. 

Svarbiausiu tautinės kulturos išreiškė- 
ju ir kėlėju yra laikraščiai. Kuri tauta tu- 
ri daugiau ir geresnių laikraščių, ta tauta 
yra kultūringesnė, tos tautos žmonės ap- šviestesni ir moka geriau gyventi. Laikraš- 
tija, galima sakyti, yra tautos barometru, 
kuris parodo žmonių apšvietimą, kultūriš- 
ką pakilimą ir gerbūvį. 

Tas pats ir su lietuviais. Kelios dešim 
tįs metų atgal daug kaitų buvo sunkiau 
leisti mažytį savaitini laikraštuką, negu šiądien dienraštį. Buvo daug vargiau ir 
platinti po žmones kelis desėtkus laikarš- 
čio ekzempliorių, negu šiądien išplatinti kelis tukstančius laikraščio eKzempĮiorių. Trįs—keturi desėtkai metų tam ?tgal lietu- 
viai dar nesuprato, kad tauta be laikraščių apsieti negali. Tuomet lietuviams laikraš- 
čių nereikėjo; jie sau izoliuotai skurdo ant 
savo žemės po svetimu jungu ir nenorėjo žinoti kas plačiame pasaulyje dedasi. 

Vienok lietuviai sparčiai kilo. Per 
porą-trejetą desėtkų metų atsirado daugy- bė įvairių laikraščių. Bet dabar jau ir to 
nepakanka. Lietuviai šiądien reikalauja dienraščių. Gadynė juk dabar visokių ga- limybių, gyvenimas bėga greitu tempu. Daba;* laike vienos dienos daugiau atsitin- 
ka nuotikių, negu trisdešimts metų atgal atsitikdavo laike ištisos sąvaitės ar net vi- 
so mėnesio. Dabar jau reikia dienraščių. Kultūringesnės tautos jau ir dienraščiais 
neužsiganėdina, jau jos reikalauja leidimo 
laikraščių kuone kas valanda. Juk jau 
yra dienraščių Amerikoje, kurie bėgyje vienos dienos išeina net iki dešimties kar- 
tų. 

Lietuviai Amerikoje iki šiol turi tris 
dienraščius. Kiekviena sriovė sau po vie- 
ną. Visi tie dienraščiai yra didžiausioje Amerikos lietuvių koliomjoje — Chicago- je. Kitur Amerikoje dar niekas nebandė 
dienraščio leisti. 

Dabar, kaip jau buvo paskelbta, ir ry- tuose pradės eiti dienraštis "Vienybė". Tai 
"Vienybė Lietuvninkų" seniausis pasauly- je lietuvių laikraštis pergyvenęs visokius 
laikus ir pramynęs visiems kitiems savait- 
raščiams ir dienraščiams takus, dabar virs- 
ta dienraščiu. Tokiu "Vienybės Lietuvnin- 
kų" virtimu dienraščiu kiekvienas lietuvys, 
kios pažiūros jis nebūtų, bet jei tik jis 
trokšta, kad lietuviai kiltų augštyn, tikrai 
pasidžiaugs. "Vienybė Lietuvninkų" juk 
beveik per visus laikus stovėjo lietuvystės 
sargyboje. Ji suorganizavo didžiausia lie- 
tuvių organizaciją Sus. Lietuvių Ameriko- 
je, ji sutvėrė ir palaikė Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, ji suorganizavo ir Lietuvių So 
cialistų Sąjungą,^ kuri kaipo paklydėlė 
duktė nuėjo netikrais keliais. "Vienybė 
Lietuvninkų" užsipelnė didžiausius nuo- 

pelnus už visus kitus laikraščius. Virstant 
jai iš savaitraščio i dienrašti, visi lietuviai 
tėvynainiai turėtų ją paremti. 

Šiądierr savaitiniai laikraščiai jau ne- 

dali užganėdinti lietuvių kaipo žinių ne- 
ftfp11 

sėjai. Jie jokiu budu negali spėti rišti 
taip greitai bėgančius dienos klausimus. 
Savaitraščiai kaipo žinių nešėjai jau gy- 
venimo nulemti myriop. Pasiliks savait- 
raščiui tiktai kaipo nekuriu draugijų, ne- 
kuriu specialių gyvenimo ar mokslo šakų 
organai, bet draugijos organais nuo dabar 
tarnpa dienraščiai. Nuo dabar lietuviai 
susilygina su visomis kitomis tautomis. 

i Svetimoje Spaudoje Apie Lietuviu 

LIETUVOS ORLEANO MERGELĖ. 
New York, liepos 8 d. — Marijona Kižiutė, lietuvaitė gimusi kasyklų apygar- doje Pittstone, Pa., yra Lietuvos Oleano 

Mergelė. Jos tėvas yra anglekasis, ji ne- 
onai gavo pakvietimą važiuoti Paryžiun kaipo viena dviejų moterų atstovaujančių 
savo šalį. Josios šarvu yra skaisti jos at- 
sidavimo sąmonė. Ji turėjo regėjimą bu- 
riama dešimties metų ir nuo tos dienos 
ji laikė priešais save Lietuvos vėliavą. Ji 
mintijo ir dirbo tik savo tautiečių čia ir jų prispaustos tėvynės labo pas Baltiko ju- 
ras. 

Vienas milijonas Marijonos tautiečių 
gyvena Amerikoje. Penkesdešimts šeši 
tūkstančiai y.\ gyvena nelaimingai josios 
kasykliniame miestelyje. Bet čia jie nėra 
tokias nelaimingais, koiais jie buvo Euro- 
poje po rusų, vokiečių ir lenkų prispauda. Sita lietuvaite užaugo turėdama po 
&avo akių sunykusi gyvenimą šitų šaunių 
vyrų anglies kasyklose ir dažnai piešiamą 
paveikslą dar didesnio vargo, nuo kurio 
čitie vyrai pabėgo jieškodami Amerikoje1 laisvės. 

Lietuva prašo pasaulio pripažinti jai 
neprigulmybę, kruią ji išplėšė iš Rusijos. 
Anglija sutiko pripažinti jos neprigulmin- 
gą republiknę valdžią. Sustiprinimui jos 
reikalavimų taikos koferencijoje jai rei- 
kalinga yra Amerikos pagelba. 

Marijona, arba kaip ji geriaus nori 
buti vadinama, Mary, yra audringas karš- 
tas sutvėrimas, čia ji juokiasi, linksma 
vien iš to, kad ji gyva, čia ji alsuoja di- 
deliais nutarimais ir viltimis. 

Mary taipgi gieda. Jos balsas ir iš- 
kėlė ją iš angliakasyklinės šalies gilumų. Vieną vakarą ji giedojo bažnytinėje iš- 
kilmėje vargšams anglakasiams, kuriį liud 
nuose veiduose apsireiškė jų sunkus gy- venimas, gyvenimas susidedantis iš ilgos darbo dienos, prasto maisto ir sunkaus mie 
go. Ir tas smagumas, kurį jos giedoji- 
mas suteilkė šitiems angliakasiams, pa- rodė jai kaip sužadinti jos tautiečius iš 
nusiminimo. 

Iš pradžių ji giedojo tik bažnyčioje ir labdarybės parengimuose. Lietuvių mer- 
ginos paprastai nesiima viešų profesijų. Ji gyveno menkuose namuose, sunikusia- 
me miestelyje, kuris yra susidaręs iš an- 
gliakasių ir kasyklų. Jos tėvas buvo an- 
gliakasiu. O jos motina yra viena tų mo- 
terų, kurios taip dažnai sutinkama jos tau- 
toje — dikta, narsi ir nešanti ant savo pe- čių tautinės kulturos ir entuziazmo naštą. 

Ji lankė mokyklą drauge su kitomis 
«avo draugėmis lietuvaitėmis. Ir ji nusi- 
leido j anglies kasyklas, kad apsipažinus 
su kasimu ir sužinojus apie klodus ir 
gįslas, keltuvus ir gazą. Nusileidus ant 
pat dugno krypuojančiu keltuvu ji nutarė 
bėgti iš anglies kasyklos ir negyventi taip kaip gyveni kitos moterįs, kurių mintis 
ir kurių vyrai yra per dienas apkalinti tamsiose ksyklose. 

Ji išmoko virti ir namus prižiūrėti. Ti taipgi išmoko stenografijos, kuri reika- 
lui atsitikus gali buti jai reikalinga. Ir ji 
ou atsidavimu mokinosi muzikos. Ji tu- 
Į i ėjo vesti didelę ilgą ir aštrią kovą iki jos ėvai sutiko su šituo nukrypimu nuo pa- 
pročių. Draugai, parapijonįs pradėjo šiauš- 
tis ir žiūrėti ant jos. Bet Mary buvo pil- 
na įkvėpimo ir neperkalbama. 

Ji giedojo savo tėvynės lietuviams, 
f i jkvėpė jiems tautinę vi)tį. Ji vėl suku- 
'ė jų užsnudusį užsidegimą Amerikoje jie buvo užmiršę giedoti. Ji vėl juos išmokino 
]ų meilę prie grožio. Tai buvo pradžia. 

O dabar atėjo lietuvių neprigulmybės 
diena. Lietuva reikaluja sau laisvės. Iš- 
kilmės, parodos, prašymai lietuvių yra gir- 
dimi po visą Ameriką. 

Ir Marijona Kižiutė važiuoja Paryžiun 
kaipo viena dviejų moterų, atstovaujančių 
Lietuvių Tautinę Tarybą, kurios sėdyba 
yra Washingtone, kad pagelbėjus parodyti 
Lietuvos gimtąsias rubežines teises. Lietu- 
viai laukia iš Marijonos Kižiutės, besi juo-i 
kiančia širdimi ir rimtu pasiryžimu, .sadj 
ii nuves savo tautą prie laisvės. 

— Ii Pittsburgh Gazette Times. 

Skirtumas nuomonnių, 
veikimo būdas, tuščia ne- 
kuriu veikėjų ambicija, sa- 
votiškos tautos ir liaudies 
gerbūvio supratimas — siau 
ri įrankiai visokių svietiš- 
kių ir kunigų klikų savo la- 
bui, — padalino Amerikos 
lietuvių visuomenę į keletu, 
tcT.p vadinamų partijų. Pas- 
kutiniuose laikuose tos par- 
tijos per visokius savo va- 
dovus labai daug kenkia ne 
stik, kad Lietuvos klausimui, 
bet ypatingai labai ūmam 
ir baisia reikalingam Lie- 
tuvoje visokių svarbių rei- 
kalų gelbėjimui. 

Partijos kiekvienoje pla- 
tesnėje draugijoje yra da- 
lykas visai normalis. Tas 
'yra visur. Bet, siaura ko- 
va tarpe tų partiiu del vi- 
šokių bendrų tautos ir žmo- 
nių reikalų ir pasistengimas 
priduoti tautos bendriems 
reikalams kokią tai ypatiš- 
ką spalvą — yra jau daly- 
kas nenormalis. 

Tokį musų visuomenės ap 
gailetiną stovį galima išaiš- 
kinti tiktai jos prie viešų j ir visiems bendrų reikalų! 
nepribrendima, o ypač jos 
liletybeje neišlavinimo. 

Musų visuomene, nežiū- 
rint jos narių pažiūrų skir- 
tumo, visgi instinktyviai su 

pranta savo arba savo tau- 
tos bendrus reikalus ir iš- 
c?alies stengiasi bendrai vei- 
kti bei gelbėti savo svar- 
besnius reikalus. Ant ne- 
laimės visoki' musų pašauk- 
tieji ir nepašauktieji veikė- 
jai, kuriems savo ypatiška 
ambiscija daugiau rupi, ne- 

gu tautos gerovė, tankiai be 
jokio reikalo įsimaišo, kad 
tiktai suklaidinti ir suskal- 
dyti musų visuomenę. Ačiu 
lokiai politikai, jei ją ap- 
skritai galima politika pa- 
vadinti, daugelis musų svar- 

bių viešų darbų vietoje, kad 
žengti pirmyn, stovi ant vie 
tos. 

(i # 
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Čia aš ypatingai turiu o- 

penyje Lietuvių Raudoną 
Kryžių. Kiekvienas turi ži- 
noti, kad tokia įstaiga ly- 
giai privalo šelpti visus Lie- 
tuvos piliečius, nežiūrint ko 
kio tikėjimo bei pažiūrų jie 
nebūtų. Lietuvoje be abe- 
jonės, taip ir daroma. Čia 
Amerikoje tarpe musų da- 
lykai stovi kitaip. Dabar 
čia yr du "Raudoni Kry- 
žiai". Vienas įsteigtas per 
lietuvius daktarus, kitas gi 
per kunigus, per partyvį 
VTautos Fondą), Tai yra 
anomalija. Lietuvos sužeis 
tas kareivis, arba sergantis 
pilietis neriekalauja ir ne- 

prašo, kad jam pagalba bu- 
tų suteikta tiktai per tokį 
daktarą arba ypatą, kuri 
yra rekomenduojama per ko 
Irią tai ypatingą partiją. 
Viską, ką jisai reikalauja, 
yra tikra pagalba nuo kom 
i eientiškos ypatos savo pro 
fesijoje, o ar ta ypata yra 
dievota, ar bedievis, tai jam 
visai nesvarbu. 

Musų kunigai čia Ame- 
rikoje neatbūtinai stengia- 
si kontroliuoti visus viešus 
lietuvių darbus ir neatbūti- 
nai nori visur uždėti savo 

žymę. Taipat iš dalies da- 
Sro ir socialistai. Kas ne 

partyviška, tai jau negera. 
Medeeinos bei kitų šakų 

mokslas nieko bendro ne- 

turi su tikėjimu bei parti- 
jomis. Profesionalai žmo- 
nės, kurie stengiasi save 

garsinti su tikėjimo, arba 
kokios nors partijos pagel-, 

ta, yra nieku daugiau kaip i 

tik paprasti apgavikai. 1 
Lietuvių Raudono Kry- 

žiaus Draugija turi buti 
bendras lietuvių visuome- 
nės reikalas. Prie tos drau- 
gijos turi prigulėti visi lie- 
tuviai, nežiūrint ar jisai ka 
talikas, tautininkas ar so- 

cialistas. 
Daktarai turi jaja vado- 

vauti, nes tiktai jie žino ir 
išmano, kokie vaistai, instru 
mentai, bandažai ir t.t. yra 
tuojaus Lietuvai reikalingi 
ir naudingi. Jie taip pat 
žino, kaip geriausiai nešti 
pagalbą kenčiančiai visuo- 
menei, nes jie tą klausimą 
studijavo per il^us metus, 
jie juk yra daktarai. 

Taigi, Lietuvių Raudonas 
Kryžius turi buti bendars 
dalykas visų lietuvių, į ka- 
rio komitetą turi įeiti at- 
stovai visų lietuviškų par- 
tijų ir vadovaujančia spė- 
ka jame turi buti musų dak- 
tarai. 

Paimkime antrą visai tau 
.tai svarbų klausimą. Klau- 
jsimą lietuvių batalijonų tvė 
;rimo čia Amerikoje. Tas 
[darbas prasidėjo Chicagoje. 
Pradžia buvo gera. Prak- 
tiški darbai sekėsi geriau, 
Wgu buvo galima tikėtis. 
Svarbiausis tikslas buvo pa 
gaminti tarpe lietuvių jau- 

inuomenės įsitikėjimą savy- 
| je, savo spekose ir parody- 
įti pasauliui, kad lietuvių no 
rai ir troškimai jau nepaii- 

■duos jokiam svetimam jun- 
Igui. 
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Vietoje, kad pagelbėti 
tam judėjimui, kuris buvo 
visai bepartyvis, nes tai bu- 
'vo visiems lietuviams bend- 
ras reikalas, nekurie vadai 
visokių partijų pradėjo ne- 
tik, kad kenti iš pašalies, 
bet viešai pradėjo smerkti, 
kad šitą judėjimą padaryti 
savo siaurų pažiūrų įran- 
kiu. / •*» 

Ant kiek man žinoma, 
tas judėjimas visai apmirė, 
nes priešakyje jo stovi da- 
bar tiktai partijos žmonės, 
bet ne visuomenės. Vie- 
šuose ir bendruose tautos 
reikaluose privalo buti ko- 
misija iš visų partijų. 

Kiekviena iš musų parti- 
jų renka pinigus savo fon- 
dams. Tikslas tų fondų yra 
šelpti Lietuvą, ypatingai pa 
valgidinti ir aprengti išal- 
kusią ir nuogą Lietuvą. 
;Kiekvienas iš tų fondų jau 
turi nemažą skaitlių pinigų. 

Kas gi iš to atžvilgio iki 
tam laikui padaryta? Tei- 
sybę pasakius, niekas! 

Beje, kiekvienas mąstan- 
'tis lietuvis gerai supranta, 
kad šiądien politinė akcija, 
mums yra reikalinga ir be- 
galo svarbi. Kiekvienas iš 
tų fondų paskiria tulą nuo- 

šimtį surinktų pinigų tai ak- 
cijai. Tas yra gerai, bet 
pinigai nuo žmonių buvo 
renkami badaujančiai ir nuo 

gai Lietuvai. Dabar gi pa- 
sirodo, kad pinigai yra lei- 
džiami kitam reikalui, — 

partijų politinei akcijai, o 

likusieji yra laikomi nežinia 
kokiems tikslams. 

Matyt tolesniai kovai tar- 
pe tų partijų Lietuvoje. 

Ar šelpimas Lietuvos žmo 
nių nėra visų Amerikos lie- 
tuvių bendras dalykas? 

Ar nebūtų praktiška, j« 
lietuvių visuomenė paskirtų 
tokiam darbui atstovybę ir 
kontrolę žmonių pinigų ir 
visų tų taip vadinamųjų, 
partijų? 

Kol lietuviai nesupras sa- 
vo tautos bendrų reikalų, 
.kol jie likėjimo ir politikos 
pažiūrų neatskirs nuo vie- 
šų darbų, kunouse lygiai 
turi dalyvauti kiekvienas lie 
tuvis kaipo pilietis, tol mū- 

sų darbai eis tuo pačiu vė- 
plo žingsniu, aiškiai paro- 
dydami musų kaipo tautos 
Ir piliečių nepribrendimą. 

Musų broliai Lietuvoje iš 
to atžvilgio šiądien jau ne- 

sulyginamai augštai stovi. 
vLaikas butų ir mums čia 
įjuos sekti. C. K.. 

Žodis Lietuvos Ūkinin- 
kams Amerikoje. 

Didžiuma lietuvių Aineriko 
jc yra ūkininkai iš Lietuvos ir 

daugelis jų ketina ankščiau ar 

vėliau grįžti tėvynėn jei tik 
Lietuva taps laisva. Ketina 

grįžti ir daugelis grįž, kad už- 

sienius ten ūkininkavimu. 

Bet ar ruošiasi norr, vienas 
prie ūkininkavimo? Ne klysiu 
pasakęs, kad ne, r.r labai ma- 

žai. Teisybė taupina pinigus, 
kad sugrįžus tėviškėn ne tuščio 
mis rankom's, bet tai nėra ruo 

šimasi ukininkauti. Turėji- 
mas tūlos sumos pinigų dar ne- 

reiškia ūkininko kvalifikacijų. 
Turėjimas pinigų tik prigelb! 

sti įsigyti ukę, bet tas mažai 
gelbsti geram ūkės vedimui. 

Lietuviai ūkininkai anierikie 
čiai tur gera proga pas ameri- 
konus ir patartina kiekvienam, 
kuris tik mauo užsiimti ūkinin- 
kavimu Lietuvoje, padirbėti 
ant fanuos, kad sus'paižnim 
su čionykštės ūkės vedimu. Gal 
but tas nevisai tiktų Lietuvo- 
je, bet ta's atvertų musų ūki- 
ninkams, jog ukė be pagerini- 
mų, šioje gadynėje, jau nega- 
li pasekmingai sektis. Inga- 
vus ukininkui tokį pradinį su- 

pratimą yra viltis, kad jis ga'i 
tapti puikiu ukininku. 

» 

Antru svarbiu klausimu yra 
žinoti ko šiuo laiku labiausia 
trūksta Lietuvoje. Mat nuvy- 
kus Lietuvon tik su pinigais 
ten gali but sunku gauti renka- 
lingii įrankių, gyvulių ir sėk- 
lų. Todėl išvaižuojantie ture 

tų pasitarti ir gal raštų paran 
kiau kooperatyviu budu gaben 
ti Lietuvon veislinių gyvulių, 
nekuriu seklų ir taipgi įrankiu. 

Gal butų gerai, kad ketina n 

tie jie važiuoti Lietuvon turėtų 
savo susivažiavimus, kuriuo >e 

aptartų savo, kaipo ūkininkų, 
reikalus. Tokiuose susivažia- 
vimuose busimiejie Lietuvos 
ūkininkai galėtų pasemti sau 

daug ko naujo. 
IJutu geistina, kad šis klau- 

simas butų plačiau laikrašt} 
jos ir veikėjų išgvildentas, nes 
tai yra pamatas lietuviu tautos 
gyvenimo. 

P. Petronis, Rocliester, N. Y. 

JUOKELIAI 
ANT KRANTO. 

— Gelbėkite! Skęstu! 
— Pasakykite sa/o antra- 

ša; aš apie tai pranešiu jusų 
šeimynai. 

NEGALIMA. 
Viena panelė šįmet vasara 

besivežydama ežere ėmė ir 
įpuolė į vandenį ir ka tik ne- 

prigėrė. Ja vos pasisekė iš- 
gelbėti. 

Ji atsipeikėjus tuojaus tėvui 
apreiškė, kad ji būtinai ište- 
kės už to, kuris ja išgelbėjo. 

— JV.'t tai negalimas daik- 
tas,—atsakė tėvas. 

— Kodėl? Argi jis vedęs? 
— Ne. Bet tamista išgel- 

bėjo šuo, nes vyrai bijodami 
kad nereikėtu tave vesti, nie- 
kas nenorėjo gelbėti. 

DR. I. E. MAKARAS. 

Ofisas: 1741 \V. 47th STKEET. 
Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 

Tlefonas: Boulcvard 3480. 
Rezidencija: 45i5 Su. VVood Street. 

Telefonas: Yards 723. 

dr. s. mmus i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE, ] 

Telefonas Drover 7042 ; 

Cicero Ofisas; 
4847 W. 14-th STREET 

Telefonas Cicero 39 

Dr. Vifginia Narbutt 
Physician & Surgson 

3001 Wcst aand Street 
2111 MarshaU Blvd, 

Ofiso valandas; 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 vaiara 

1:ei. Lavvndtle 65v 
Gyvejilrrjs-j 

Tflrt, Ftockvveli 1681 

.. 

Dr. M, Herzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 ac- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterį) ir vaikų, pagal naujausias metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 

Ofisas Ir Laboratorija: 10.25 W. 13th Street, netoli FUk Street. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 6—8 vakarris. Telephone Canal 2110 
GYVENIMAS: -M 12 S«. Halsted St. 

VALANDOS: f>—o Mktai. 

Dr. C. M. Glaser 
PratMkdoJa Jau 2f metai 

3149 8. Morgan St., ktrtft 82 at 
Specialistai Voterišky, Vjrižk«, 

ir Chronišku Ligy. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po 
piet. 8—b v ak., Nedėl. »—j. 

TELEFONAS YARDS 6«7. 

Tel YARDS 15S8 

DR. J.KŪLIS 
tIETLVI? GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
vrydo visokias ligas moterių 
vaikų ir vyrų Specmližkai gy- 
do limpančias. užsir,enėju&UMi 
ir iiaslapingas vyrų llgaa 

32Ū9 So. Halsted St„ Chicauo, n 

I #A trf q 

Jonas W.Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. 3ALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 \u!~. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2G-U 

LIETUVIS 6RAB0RIŪS 
Patarnauju Laidotuvėse koge- 

riausial, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dolto, liad 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
ties: Taipgi p"uidoine automo- 
bilius veselijoms, krikštynom* 
ir kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3305 Aubam Ave. Tel. Drover 4139 

PAAMSIMAS 
Dėl Mūsų Darbininkų Gerovė® 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

VALENTINE DRESSMAKINC 
COLLEuE 

Mokina siuvimo, kirpimo, dt^ijcnlng 
dienomia lr vakarais čel biznio u 
m.mų. Paliudijimai išduoda rA ir vie- 
tos parūpinamo# uykai. Atsiiankykit* 
arba rašykite, o męs paslstoagsinm 
suteikti jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
24G7 W. Maiiso^ 'ii. 

$205 3. Halstetl St- iiūO Wella St 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgefiio labai prismauk 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko i ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Roora 708; 5 No. CaSalie 3t 
lelefonas Franklin 2803. 



IŠ GYVENIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE. 

NEVV PI-IfLADELPHIA, 
PA. 

Kaip lenkai prūjaudinėjo lie 
tuvius kareivius. 

Iš šio miestelio lietuviai, tar 

navosiejie pas ''Dėdę Šamą", 
veik visi jau sugrįžo. Kai- 

kurie jų papasakoja labai "na 

vatnių" atsitikimų iš anapus | 
"balos". Ypatingai p. J. I*, 

pasakoja apie šelmiškus lenkų 
pasiryžimus paskaityti lietu- 
vius "lenkais.'' Štai kaip p. j. 
P. (amerikoje gimęs) pasako 
ja: 

"Kaip tik mes užėmem mic 

stą Metz, tai ten apielinkėse 
radome daug Rusijos kariu- 
menės, kuriuos vokiečiai turC'i 
jo neleisvėje. jų tarpe buv;> 

daug lietuvių. Visus reikėjo' 
užregistruoti iskur jie paeina! 
ir kokios tautos. l>rie regis- 
tracijos ir mane pasaukė kai- 
po tulką. Čia pat, kipšas ži- 
no iškur, įsimaišė ir lenkiškos 
kariumenės afirieras, gerai 
kalbąs anglų kalba. Kuomet 
lietuvius nelaisvius paduoda- 
vau registratoriui lietuviais, 

tai tas lenkiškas aficieras per- 
tardavo mane, kad tai 11c lic 
tuviai bet lenkai, arba, girdi, 
lietuvis ar lenkas, tai vienas 
ir tas pats. Bet aš kiek galė- 
damas variausi prieš lenką, 
(lamdydamas skirtumą tarpe 
lenko ir lietuvio. Registrato- 
rius tuom syk nežinojo kurio 
klausyti. Tuom tarpu pagrie- 
biau piešuką ir ant popieros 
parašiau: "duok man valgyt" 
ir "duok man drabužių." Tą ra 

štelį padaviau registratoriui ir 
paprašiau, kad jeigu lenkas 

sako, kad lietuvis ir lenkas, 
tai vis tas pats lenkas, tai te- 

gul lenkas aficieras.^ąraš^tus 
žodžius perskaito ir tegui 

juos išverčia i anglų kalbą. 
Registratorius paduoda rašte- 
lį lenkų afieieriui, ir tas miksi 
ir nieko registratoriui nepaaiš 
kina. Tuomet registratorius 
lenkų aficierą pavadina niela- 
gium, ir tada aš padavinėjau 
lietuvius kuom jie esą." 

Toliaus p. J. P. sako: "as 

buvau kariškoj policijoj, todėl 
turėjau gera progą belais- 
viams lietuviams paaiškinti, 
kad jie pasiduotų save lietu- 
viais dėlto, kad lenkai neuž- 

rašytų lietuvių į savo "polskie 
vuisko." O lenkai daug tokiu 
budu lietuvių jjavogė ir jie da- 
bar su lenkų armija prieš savo 

brolius lietuvoje kovoja. Taigi 
ir šitas lenkų aficieras norėjo 
tuom sykiu pavogti lietuvius, 
ale aš jam nedaviau, nors jis 
sukandęs dantis šoko prie ma 

nęs. Jeigu kitokioj vietoj, tai 
aš bučiau "pafyksinęs" palio 
ką aficierą, bet tuom laik ne- 

galėjau." 
Iš to kareivio pasakojimo 

galima numanyti, kad lenkai 
anų belaisvių-lietuvių nemaža 

skaičių nusivežė j lenkiją ir 
kad tie lietuviai kariauja ne 

sulyg savo naro prieš savo bro 
lius lietuvius ar prieš ukraji- 
nus. 

Koresp. 

BOSTON, MASS. 

Pas mus "ramu" 
Nuo liepos 16, musų miestai 

tapo labai "ramus": 8000 gat 
vekarių, gatvėse, tuneliuose ir 

.elevatoriuose—sustojo. Bet 
del to vienas milijonas ir 500,- 
000 gyventojų po valanda ir 
dvi turi peksti eiti į darbą. 

Bostone už gat vekarių "tė- 
ra" reikia mokėt 10c., o kon- 

duktorių ir kitų miesto gelž- 
kelių darbininkų algos liko ne 

pakeltos. Del to kilo streikas, 
kuris sustabdė gatvekarių ju- 
dėjimą: Bostone, Brookiine 

jNcvvton, VVąltham, Watcr- 
tovvn, Cambridge, Arlington. 
Sonvervilte, Everett, Medford, 
Melrose, Malclen, Lynn, Re- 

vere, Chelsea, Dedham ir š;u 
Mass. vietų apielinkėse. 

Streikieriai niotormanai ir 
konduktoriai, reikalauja 8 va!. 
darbo dienos ir pakėlimo ino- 

kesties nuo 48c. iki 73 ir pusės 
c. j valanda. Streikuoja 7,800 
darbininkų, bet šį streiką gy- 

ventojai labjau atjaučia negu 
j kitus, kadangi juomi paliesti 
visi gyventojai. 

S t reik no j anl i s S and a riet is, 

DAYTON, OHIO. 

Šiame mieste tapo suorgani- 
zuotas skyrius Lietuvai (icll>č 
ti Draugijos (i/et. Raudonas 
Kryžius), į kurį jau įsirašė 40 
nariu. Žmones musų mieste 
labai prijaueia šiam Raudonam 

Kryžiui. 
Kas gi galėtu atsisakyti rė- 

męs Raud. kryžių; kuris neša 
pagalbą, mūsų nuvargusiems 
žmonėms Lietuvoj ? Juk tai yra 
kiekvieno šventa pareiga pa- 
remti si bepartyvį Raudoni] 
Kryžių, kuris yra vedamas 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos. Raudonas Kry-| 
žius negali Imti dalis koki >s| 
nors partijos arba raties po j 

globa bile kukiu partijinio fon- 
do, nes tuu syk jau butu parti- 
jos ar fondo darbas. Šitas 
Raudonas Kryžius yra pilnai 
liuosas nuo partijų ir vedamas 
tikruoju pašalpos keliu. Todėl 
visi jį remkime ir bukime jojo 
nariais. 

J. Urbanas. 

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE "LIETUVĄ" 

KARMOS 
Yra gera proga, norinčiam smagiai gyven- | 

ti, gauti pigiai gerą farmą Louisianoj. Aplink pasi- Į 
turinčiai gyvena lietuviai' ūkininkai. Platesnėms in-. j 
formacijoms atsišaukite pas— 

C. K A S P U T I S, 
3253 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

s e i š k i a 

TIKRAI STEBĖTINAS INVESTMENTAS. 

Kaipo investmentąs šitos farmukes duoda jums progą saugiai ir lengvai sutaupyti pinigų ir takti turtingu. 
Su nuolatiniu miesto augimu jusų nuosavybė greitu laiku turi pakilti vertėj, ir yra tikrai galimas daigtas, 
kad bėgyje 10 metų kiekvienas iš jusų 10 lotų kiekviename akerį bus vertas, jei jus norėtumėt juos išda- 
linti į lotus, tiek kiek jus dabar mokate už visą akerį žemės yra tik vienas pjūtis ir tas nuolatos daugina- 
si vertėje. 

KAIPO PINIGŲ UŽDIRBĖJAS. 
Šios farmukes tikrai siūlo jums stebėtinas progas kada tik užauginsite vieną sodinimą žemuogių, cibulių, 
asparagus ar kitų daržovių, jums tikrai apmokės už visą žemę, (leiskite mums parodyti jums laiškus nuo 

žmonių, kurie tikrai tą daro dabar), o dar prie to kiaušiniai, vištos ir gal karvė ir kelios kiaulės padidins ju- 
sų įplaukas. 

NAMAI, SVEIKATA IR LINKSMUMAS. 

Bet didžiausias patogumas šitų farmukių ta1" yra, kad jos suteikia jums gyvenimą; — savo namą, ką kiek- 
vienas lietuvis pageidauja ir kiekvienas turėtų įsigyti savo namą, nes net ir musų valdžia pataria visiems 
buti savininku savo namo. Jus patįs galite persistatyti sau tą faktą, kad priėjus senatvei jusų darbas jau 
nebepageidaujamas tiek kiek dabar; kitas ir jaunesnis gali įstoti į jusų vietą ir užimti jusų darbą. Da- 
bar yra laikas prisirengti prie tos dienos. Gyventojas ant vienos iš mušu šitų priemiesčio farmukių nerei- 
kalauja bijoti, kad netekęs darbo reikės badauti, kad reika mokėti rendą ar kad sulaukęs senatvės, reikės 
kreipties prie kitų, yra tikras faktas, kad 90% visų žmonių virš 60 metų amžiaus yra visiškai ar iš dalies 
užlaikomi kitų. Gyvendamas ant vienos iš šių farmukių žmogus gali sau ramiai ir gražiai gyventi. Jis 
gali suteikti savo vaikams ir pačiai gražų gyvenimą ant tyro oro, be miesto durnų ir troškinančių smarvių ; 
suteikti gražias aplinkybes kokias tik ant farmos gyvenimas gali suteikti. Jis gali suteikti savo vai- 
kams tas aplinkybes kurios būtinai yra reikalingos laimingam ir pasekmingam šios šalies gyvenimui. O tik 
tada jis gali gyvento kaip karalius visiškai savistovus 

VIETA. 

Arti gelžkelio stoties puikioj priemiesčio dalyj netoli nuo miesto. 
TRANSPORTACIJA. 

Puikus traukiniai, švarus, gerai apšildomi ir sėdynės Kiekvienam nuvež jus i darbą ir vėl atgal ir dar gal 
greičiau, negu kaip į dabartinę jusų gyvenimo vietą. 

KAINOS. 
Visai žemos; mes čia nupirkome labai daug žemės uz labai maža kainą \v dėlto mes galime pą1, duoti šias puikias farmukes, nuo i iki 10 akrų už tikras farmų kainas. Kiekvienas akeiis yia lygiai tiel 
kiek 10 lotų, ir kaštuoja jums mažiau negu vienas lotas mieste. 

IŠLYGOS. # * 

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai pagal sutikimą pirkėjo. Viskas kas yra reikalinga, kad jsi^ijiis \1en4 i 
šitų f ar mukių tai yra turėti tik biskį pinigų del {mokėjimo, o paskui nieko nereikia, n.v uiMvi atiae 1 a 
mėnesis del lengvų išmokėjimų. 

ŽEMĖ. 

is 

as 

S Labai gera, tinkama del auginimo visokių daržovių ir kvietkų, žemė yra augšta ir sausa. V5, \<č- 
IŠP1LDYKIT IR PEISU) SKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. S 

^ 
^ 

.</ C0- 
4U >N 

O mes suteiksime jums pilnas informacijas kaslink šių puikių 
priemiesčio farmukių ir mes nepadarysime anl jusų nc jokio 
apsunkinimo. 
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Main ofisas 

106 N. La Saile St. 
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TELEPHONE 

MAIN 2043 

Branch ofisas 

1404 West 18th St. / 
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VIETINES ŽINIOS 
GAL IŠVEAViS GATVlv 

KARFL' STRKfKO. 

Vakar speciale komisija pir 
mininkaujant Th. R. Denipey 
tinnėjo dalykus link gatveka- 
ri 11 ir elevatoriu darbininku rei 

kalavinių. Komisijos pirminiu 
kas nepranešė apie pasekmes 
detaliai, nes komisija turi i:- 
duoi« raportą Illinois valstijo.- 
gube* natorini Lovvden, todėl, 
girdi, neparanku tai skelbti 
spaudoje pirm negu hus įteik- 
tas raportas, bet iš pasikalbo i i 
mų paaiškėjo, kad ketinama pa 
kelti gatvekarių ir elevatoriu 
darbininku algas iki 62 centu 
i valandą. Sąryšyje su timnii 
turės pabrangti ir karferai ga! 
iki 7 centų. 

Unijų lyderiai užreiškia. 
kad jie irgi nenorėtų streikuo- 
ti ir butų daugiau užganėdin- 
ti, jei tas visas dalykas užsi- 
baigtų ramiu budu. Girdi, gat- 
vekarių ir elevatoriu darbinin- 
kai taipgi nesitiki gauti pakC 
limą algų iki 85 centų, kiek jie 
reikalavo ir jie esą pasirengę 
ant nusileidimų. 1> visko da- 
rosi įspūdis, kad gatvekarių ir 
elevatoriu darbininkų streikas 
bus prašalintas, tik žinoma, bus 
kiek pakelta mokestis už per- 
važiavimą. 

TŠ TOWN OF LAKE. 

Susivienijimas lįetuviškų or 

ganizacijų Tonu of Lake tu- 

rėjo savo susirinkimą IK liepos 
Elijošiaus svetainėje, kuriame 
likosi padaryta keletas svarbi ų 
nutarimų. 

Nutarta dalyvauti išleistuvf: 
se Laisvės \3vpo. Pilnai iš- 
aiškinta, koki: bus. išleistuvių 
iškilmių tvarka, f'ftskui likosi 
vienbalsiai uzgirta, kad drau- 
gijų nariai ant 12 vai. 3 rugpju 
čio susirinks į svetaines, kur 
jos laiko savo susirinkimus. 
,Čia jau bus suteiktos visos in- 
formacijos. Paskui ant 1 vai. 
po piet visi maršuos ant Bridge 
porto ir čia susitiks su kitų 
Chicagos kolionijii lietuviais. I 
Visam darbo sutvarkymui iš- 
rinktas vedėjas (maršalka), 
kuris su jau veikiančia komi- 
sija prirengs visą programą. 

Taipgi nutarta kviesti lietu- 
v us kareivius, kurie tarnavo 
D *dės Šamo armijoje ir kurie 
tui" dar savo uniformas. Jie 
visi vra pageidaujami ir pra- 
šomi kogreičiausiai priduoti s«i 
vo vardus ir antrašus, organi 
zaci jų susivienijimo sekretoriui 
A. j. Kareivai 1805 \V. 46 str. 

Taipgi draugystės, kurios 
ims dalyvumą toje iškilmėje ir 
gi priduokite savo vardus kaip 
galima greitai. Iki šiol nuo j 
Tovvn of Lake jau yra 26 draui 
gijos, kurios pasižadėjo, gaila 
tik kad moterų draugystės apie 
šį taip svarbų dalyką lyg ir u; 
miršo. 

Paskui tame pat susirinkime 
vėl vienbalsiai nu arta remti 
Lietuvai C iellx>ti Draugiją ( L. 
Raudoną Kryžių). 

Paskui vėl užgirta prisidėti 
prie organizuojamos Chicagos 
Lietuvių Tarybos. 

Sekantis susirinkimas Susi*-. 
Draug. To\vn of Lake įv;yks 
31 d. liepos. 

I"aldyba. 

HEMAS HOičLIS 
Del pakeievių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St. Chicago 

Phone Yards 2750 

TVĖRIMAS LIETUVI į' 
TARYBOS CHICAGOJE. | 

šiądien Vakare, Liepos 22, 
1010 m., 8 valandą. \Yodmano 
Svetainėje, kampas Lime ir 

33-či<»s gatvių, atsiims Chi- 
cagos Lietuviškų Draugijų 
Konferencija sutvėrimui Ta- 
rybos sulvg Amerikos I lietu- 

vių Seime išręstos rezoliuci- 

jos.^ 
Komitetas išrinktas sufor- 

muliavinio pliano išduos savo 

raportą ir įteiks svarstymui pa 
gamintą plianą. Visų drau- 
gijų atstovai ir valdybos yra 
kviečiami atsilankyti. 

Bcn Butkus, 
Pirm. Draugijų Konferencijų 

BROLI U IR SESERŲ D-JA 
LYDĖS VARPA. 

Draugija Brolių ir Sesei ų 
Amerikoje, iš \Yest. Side savo 

mėnesiniame susirinkime, lai- 
kytame Liepos (>-tą, 1019, M. 
Meldažio svetainėje, nutarė 
dalyvauti Lietuvos Laisvės 
Varpo išleistuvėse, kurios at- 
sibus nedėlioje, rugpjūčio 3- 
čią. Ši draugija susideda i s 

veiklių narių ir be abejonės 
puikiai atsižymės apvaikščioji 
me. N'orinti prigulėti į kokia 
draugiją, ras šią organizacija 
labai naudinga. Susirinkimai 
atsibuna pirmą nedėldienį po 
pirmai kiekvieno mėnesio. 

DR STE BROLIU LIETU- 
.. VIU NO. 1 IŠLEIS 

VARPĄ. 
Draugystė Brolių Lietu- 

vių No. 1. ant Town of 
Lake, savo susirinkime lai- 
kytame 17 d. liepos po nu- 
meriu 4525, Paulina gatvė, 
vienbalsiai nutarė dalyvauti 
"Laisvės Varpo" išleistuvė- 
se. Iš savo iždo ta drau- 
gija tam tikslui paaukavo 
$10.00. r., 

Ta*"as Vabalas. Pirmin., 
S. Pjarauskas, Sekretar. 

VARPUI $50.00 DOL. 

Švento Martyno Draugystė 
laikytame pereitoje nedėlioję 
susirinkime nutarė prisidėti 
prie apvaikščiojinio Lietuvos 
Laisves Varpo išleistuvių ir 
dar m su tuščiomis rankomis. 
Ta draugija iš savo iždo nuta- 
rė paaukauti T.. Varpui 50.00 
doliarių. 

Ši draugija bene bus seniau- 
sia draugija ant Bridgeporto. 
Ji visuomet neatsilieka nuo vi- 
suomenių darbų. Jos delega- 
tai buvo A. L. Seime, ir dabai 
ji dalyvauja. Dalyvaus ir or- 

ganizuojamoje Chieagos Lietu 
vių Tary1)oje. Tokia draugi- 
ja užsipelno didžiausia pagar- 
bą ir yra pavyzdžiu kitoms 
draugijoms. 

M. 

AT\ DA YVEST SIDIE- 
ČIAMS. 

"Lietuvos" Skaitytojams. 
Šiuomi pranešama gerl> 

"Lietuvos" Skaitytojams West 
Side gyvenantiems, kad su šią 
diena (21 d. Liepos) dienrašti 
"Lietuvą" Jums pristatys į na 

mus, gerb. Povilas Bagdonas, 
2212 \Y. 23rd St. Kadangi 
prie buvusio išnešiotojo buvo 
daugelis pasiskundimų, negau 
na dienraščio, tai Povilas Bag 
[donas, jau pirmiaus turėjęs pa 
t irimą ir daugeliui pažįsta- 
mas, atliks užduotį ir nebus 
tiek pasiguodimų, visi gausite 
dienraštį laiku. 

"LIET.UyO^" 
Cirkuliacijos Dept. 

REIKALINGI AGENTAI. 
LIETUVIŲ BENDROVĖ REIKA- 

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖT! PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS; IŠLYGOS LA- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS: 

Liberty Land & Invt. Co. 
3301 S. HALSTED ST., 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau lengvo darbo už kasievlų 

arba už kolektorių. Galiu užsista- 
tyti $1,000 kaucijos pinigais. 

JOHN SMITU, 
3241 Lime St., Chicago, 111. 

PAJ IEŠKĄ IT SAVO DĖDĖS, AUGUS- 
tino švedo, paeinančio iš Suvalkų 

redyboa, Punskio parapijos, Navinin- 
ku kaimo. Malonėkite pats. ar kas apie 
jj žino malonėkite pranešti, už ką, bu- 
siu !abai dėkingas. 

V. Tamelis 
3 Sinlth St. Bellleville, N. J. 

GERA »f!OGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. VykstaJit j Lietuvą, par- 

duodu per 0 metus išdirbtą. "Pictures 
Gallery" biznj. Pelno atneša $200.00 j 
mėnesj. Biznis daromas su Lietuviais, 
Lenkais, Hungarais ir kitomis tauto- 
mis. Vieta gera. Atsišaukite nt ant- 
rašo: B. VALIUŠIS, 208 Valley Street, 
Dayton, Ohio. 

B A RGkXAS! P ARSI DUO- 
da greitu laiku 5 kambarių 

medinis namelis. Cimentinis 
beismentas, augštas skiepas, vi 
si kambariai šviesus, elektros 
šviesos, gazai ir visi namu pa- 
rankumai. Kaina tiktai $2,500 
"cash". G. W. Adamson, 1429 
S. 50tli A ve., Cicero, 111. 

BARGAINAS. 
3 aukštu mūrinis namas, 3 p?gyveni- 
mai, 8—9—9 kamb. Puikus minias. 

Randa $75.00. Prekė $6.600.00. 
J. J. HERT'MANOVVICZ 

PARSIDUODA KRAUTUVE, CIGARU 
Cigarety, Tabako ir rūkantiems 

reikmenįs. Gerai pripildyta. Geriausios 
intr'«h.s{ 1 "Pool" stalas, vietos yra 
dėl uviejų, 28 metai pramonė; 4 graa- 
žųe kambariaii. Geriausias pa&iulini- 
nias ant inventoriaus. 2523 S. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

E X T R A. 
Parsiduoda krautuvė—cigpru ciga- 

retų, tabako, saldainių, "ice cream" 
ir visokių "saft drinks". Labai gera 
proga dėl vedusios poros. Priežastis 
pardavimo — vienam negalima apsi- 
dirbti. Biznis puikiai eina, išdirbtas 
jau per dešimts metu. 

615 WE?T 18th STREET. 

ANT PARDAVIMO PUIKUS MŪ- 
RINIS NAMAS 7 KAMBARIŲ. GE- 
SAS, ELEKTRIKAS, ŠILDOMAS ŠIL- 
TŲ VANDENIŲ. PUIKUS BASEMEN- 
TAS, NAUJI PORČIAI |Š FRONTO 
IR |Š UŽPAKALIO, DAILUS LOTASA 
ANT LOWE AVE. TAR.PE 32 IR 35 
GATV. $1000.00 CASH, O LIKUSIUS 
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ. 

S. SHOKALSKIS 
3343 LOWE AVE. 3 LUBOS FROTAS 

TELEFONAS BOULEVARD 10011 

ANT PARDAVIMO. 

Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 
3528 Lowe Ave., medinis namas 6 kam 

barių su maudyne. Kaina $1850. 
2853 Union Ave., 2 fliatų 4—4 kamba- 

riai, su toiletais ir gesu. Kaina $2150 
3543 Union Ave., dviejų augštų narnas 

2 fliatal 5—6 kambariai. Kaina $2350 
510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 

su maudyne. Kaina $2.000. 
2618 Wallace St. Puikus namas. Kaina 

$2.000, Įmokėti $300. 
3807 Kraerald Ave., puikus dvejų flia- 

tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.500. 

3331 Wallace St., 2 fliatų murin!o na- 

mas, 6 6 kambariai. Bargenas tik- 
tai $4.000. 

3212 Normai Ave.. 6 kambarių namas. 
Kaina $.1850, įmokėti $200. 

KmeraJd Ave., netoli nuo 31-mos, 6 
fliatų mūrinis namas, randos neša 
$63. Kaina $6300. 

3128 Union Ave., 2 flialų mūrinis na- 

mas. Kaina tiktai $2150. 
Atsišaukite: 

ER.NIS E. FEENEY 
603 W. 31ma Gatvė Chicago, III. 

FARMU 
JIEŠKOTOJAMS 

Tiems, kurie jieškote farmų, yra ge- 
riausi vieta lietuviu farmerių kolioni- 
joj, Wisconslne, kame daugybė jau gy- 
vena ir jie visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga taip, kad via- 
kas gerai auga; randasi prie gerų kb- 
lių, geležinkelių, gražių leikų (ežerų), 
ir prie lietuviško miestelio Woodboro, 
kuriame dauguma lietuvių gyvena ir 
turi savo biznius užsidėję, Ir yra proP"\ 
lietuviams daugiaus bizinų užsidėti. 

Dar dabar žemė parsiduoda labai pi- 
giai, po $15.00 ir augščiau až akrą, 
Galite pradėti pirkii farmą. su $105. 
ir nejusite, kaip greit turėsite sau iš- 
mokėtą farmą. Daugumas musų žmo- 
nių yra išvažinėje po daug valstiją, 
bet tinkamesnės neitos dėl ukininkys- 
tės nesurado, akip Wisconsine lietuvių 
kolionijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimų tie- 
siog lietuvių bendrovės pas savininkus 
minėtų farmų, o jums bus prisiųsta 
knygelė su platesniais paaiškinimais 
ir žeznlapiu. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

?301 8, HALSTED ST„ CHICAGO. 

BARGENAS. RUTINAI TU 
riu parduoti du murinius na- 

mus po Xo. 2826 ir 2832 Luue- 
rald Avc. Klauskite pirmame 
gyvenime. 2826 Rmerald A ve. 

lst Fiat. 

ANT PARDAVIMO 2 LO- 
vos su verstiniais matrasais, 

taipgi kamoda naujausio sti- 
liaus ir išdirbystės. Kreipkitės 
pas: Martinello Beauty Shop, 
3129 So. Halsted St., Čhicago. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite feyventi ant farmų 

yra geriausia virta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė labai derlinga, ant kurios vir.kas 
gerai auga. Randasi prio geležinkeliu 
gerų kelių ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $lt". 00 iki $30.00 už 
akerį. Galite pradėti dirbti farmų su 
$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmų 
išmokėtą. Ir męs duodame darbų ant 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilnų 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj j mokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAIJSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COIVPANY, 
Eaglo River, Wis?onsin. 

REIKALAVIMAI. 
Reikalauju pardavėjų. 

Man reikia penkių apsukrių 
vyrų, kurie gali kalbėti len- 
kiškai, bohemiškai ir lietu- 
viškai pardavinėti subduvi- 
žioną pietvakarinėj dalyj 
miesto, žemomis kainomis 
ir ant lengvų išmokėjimų. 
Prapertės randasi didelia- 
me industrialiame distrikte. 
Męs suteiksime nurodymus, 
pagelbą patyrusių žmonių ir 
automobilius. Mokėsime al- 
gą ir komišiną tinkamam 
žmogui. Atsišaukite bile 
dieną nuo 11 iki 12 vai. 
Klauskite: Mr. Fischer. 

FRED'K H BARTLETT 
& CO., 

Chicagos didžiausi Real 
Estate Operatoriai. 
Room 200 — 69 W. Wash- 
ington St. 

REIKALAUJAME MAI- I 
NIERIU IR VIDURYJ 

| DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 mainie* 

rių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki £ 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už Kodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimtų namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Ši vieta ran- 

das vieną mylią į vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven-| 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Solvay Colliers Company 
Hemphill, W. Va. 

NKW OITY CARAGE 
1543 W. 46th St., Telefonas Yards 7125. 

Yra viena iš seniausių automobiliams taisyti 
vieta ant Town of Lake. Jau 9 metai kaip toj ua- 

čioj vietoj taisome visokios konstrukcijos automo- 
bilus ir už daug pigiau negu žydai. Sulužusius au- 

tombilus ant kelio parvežame namo. Taisome taja- 
rų tubes, battarijas ir parduodame naujus. Auto- 
mobilius parsamdome visokiems reikalams dieną 
ir naktį. Savininkas P. Walteraitis. 

PTBPVP C'llit/tlO Muilhos studiją perkali | 

O S n 610 y I IVb S\ U w Fine Arts Bldg. Room 427 
= ant Michigan Ave., arti Van Buren. =5| ==Mokiniai priimami dabar. Lekcijos ^rasidės nuo 1 d. rugpjužin.== ĮEĘStudija atdara nuo 0—1 dienomis ir nuo 7 iki 9 vakarais. === Ęį= Kitu laiku kreipkitės teUfinu HYDE PARK 6967 ^5 

PIRMA NEGU PIPKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. į 
ant Purų, L«ntų, Rėmų ir 8togams Poplerlo 1 SPECIALIA!: iVlaleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną i 

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, t L L. | 

LIBERTY BONOS 
Męs perkamo Liberty Bonds u 
pilng. "Cash'' vertę. Atnešk'te 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—g 
Utarninkais K°tvergais ir 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Wood Ir Paulina gatvių t 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisą? 

859 N. Robey St. 

DR. S, SKANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias Vyrų Iri 
Kampas Iowa St. ^^^^moterų ligas taipgi ir 

Valandos: juo 8—10 ryto; 7—9 vakar*^^^^^chinjrgiškas ligas.] 
Biznio ofisas: 802 W. Madhon St., karap. Halsted 

Valandos: 11—6 popiet; Netoliomis JI—1 popiet. Chicago 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIU-PINIGUS | LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank*, 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

KITIEMS NEDIRBKITE 
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