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Lenkai Insiverže Lietuvon. 
lietuviams Sekasi. 

fz.z- 1 

Prašo Wilsono paskelbti karts stovį į 
| Columbijos distrlkte. 
f 
2,500 Leavenworth kaliniu streikuoja. 5' 'T 

| 
l Anglija bijosi sunaikinimo. 

įį (Telegrama ''Lietuvai") 
Washington, D. C., 

(iiep. 22 d. 4:59 v. v.) 
"Lietuva," 

į u 3253 S. Morgan St., 
Chirago. Illinois. 

Nuo Savicko iš Kopenha- 
gos apturėta šitokia kabie- 
»raira: "Lenkai peiėjo sie- 
ną; mūšiai prasidėjo pasek- 
mingai. 

"Visi vokiečiai pasitrau 
ke atgal liepas 13 d. 

"Valdžia prisakė užtrauk 
ti vidaus paskolą trisdešim- 
tie* milijonų. 

"Amerikiečiai paimi i jos 
dalį. Siųskite stenografistes, į 

pasiųskite tris pavyzdinius 
biulėtinus." 

i 
Taipogi apturėta šįtos ka- 

blegrlamos iš Paryžiaus: 
"Suvienytų Valstijų likvi- 

duojamoji komisija perduo į 
da lietuvių valdžiai drabu- 
žius kareiviams supirktus už 
sejytynioliką milijonų dolia- 
rių per Paryžiaus atstovus 
ir susidedančius iš uniformų 
adatinių drabužių, plosčių 
ir čeverykų trisdešimts pen- 
kiems tūkstančiam^ karei- 
vh|4 

"Specialė Komisija susi-1 
deda iš inžinieriaus Strebi- 
koa (Strebeikos), pulk. Ko- 
revos (Kareivom), puik. Ged 
gaudo ir Įeit. Biliūno, kuris 
pribuvo į Paryžių pagelbėt? 
persiųsti trisdešimts aštuo 
nis vagonus augsčiau mine 

tų daiktų iš Lapallice (?) ir 
Borde* ux, iš kur jie tuojaus 
bus pasiųsti Lietuvon. Be 
to tapo pasiųsta už $350,- 
000 medikalių daiktų. 

Antroji ka^legrama sako: 
IJietuvos Valstybes vėliava 
susideda iš trijų lygių guls- 
čiu juostų: 

''Vidurinė geltona, apati 
-ne žalia, viršutinė raudona. 

Taipgi lietuvių tautinė vė- 

liava—raudona8 laukas su 

žirgvaikiu sidabre." 
Vinikas. 

Tautinė Taryba pereitoje 
subatoje apturėjo sekančią 
kablegramą, kurią męs pa- 
imamo iš New York Times; 

DAIKT \I LIETUVAI. 
Pagal Lietuvių Tautinės 

Tarybos oficialio patarėjo, 
Carl Byoir (6 West Forty 
Eight St.) pranešimo, kad 
Lietuva apturės iš Suvienys 
tų Valstijų valdžiom drabu- 
žių ir medikalių daiktų be- 
veik $18,000,000 vertės. 

P*as Byoir pasakė, kad 
jis tik-ką apturėjo kablegra- 
mą nuo savo agentu Pary- 
žiuje, kur sakoma, kad lie- 
tuvių misija ten rengiasi per 
siųsti Lietuvon čeverykus, 
drabužius ir maistus, nese- 

nai lietuvių valdžios supirk- 
tus iš amerikinės valdžios, 
apie už $17,000,000. Kable- 
gramoje taipgi sakoma, kad 
d-ras Jonas Šliupas atvyko 
j St. Nazaire iš Lietuvos ofi 
ciliai priimti chirurginių in- 
strumentų ir ligoninės daik- 
tų $850,000 vertės, kuriuos! 
nesenai lietuvių vyriausybė 
nuo šitos valdžios nupirko. 
P-as Byoir paaiškino, kad 
drabužiai ir maistas yra «nin 

čiama vien lietuvių kariu- 
menei tam, kad sustiprinu? 
šitą naują tvirtumą prieš 
bolševizmo jiegas. Mediką 
liai daiktai, kaip p. Byoir 
sako, bus teikiami pasauliš- 
ki anlg žmonėms. Girdi, vis 
dar tebereikia rūpintis rei- 

j kalais šitų žmonių, siekian- 
čių apie 6,000,000. Toles- 
nis suteikimas kreclito tuo- 

I jaus sutvers turtingą rinką 
visokiems Amerikos produk 
tams, suteiks lauką, kuris lig 

( šiol buvo išimtinai vokiečių 
rankose. 

PRAŠO WILSONO PA- 
SKELBTI KARĖS STOVL 

4- 

Washington, liepos 22 d. 
Šiądien atstovų bute Ohio 
atstovas Emerson įnešė re- 

zoliuciją reikalaujančią, kad 
prez. Wilson apskelbtų ka- 
rės stovį Columbijos apskri- 
tyj dėlei nepasiliaujamų 
riaušių tarp baltųjų ir juo 
dųjų. , 

2,500 LEAVENWORTHO 
KALINIŲ STREIKUOJA. 

Leaveworth, Kas., liepos 
22 d. Dvidešimts penki 
šimtai karimų kalinių bau- 
džiamose kazarmėse čia vai 
stybės kalėjime šiądien iš- 
ėjo j streiką ir eilių eilėmis 
priešinosi, sargų pasistengi- 
mams priversti juos dirbti. 
Tuojaus po pietų pulk. Fred 
Riee, užžiurintis kazarmes, 
priėmė komitetą iš dvylikos 
kalinių, kurie prašė, kad 
jiems butų sutrumpintos dar 
bo valandos ir butų duoda- 
ma daugiaus maisto. 

ANGLIJA BIJOSI SUNAI- 
KINIMO. 

Londonas, liepOo 22 d. 
birieji Britanija susidure su 

vienu didžiausių ekonomi- 
nių krizių savo istorijoje. 
Angliakasių streikas, sustab 
džiusis išgavimą anglies di- 
deliame angliakasystes plo- 
te. varo baimę visiems; ypa' 
tmgai neramina angliakasių 
neleidimas operuoti pumpas, 
nes kasyklos dėlei to gali 
buti visai sunaikintos. Lon! 
dono laikraščiai išreiškia sa 

v o išgąstį neapsirinkamais 
žodžiais, sakydami, kad ša- 
liai grūmoja bankrutumas. 

Streikai platinsi. Socia- 
listų spauda apskaito, kad 
jau streikuoja beveik 250,- 
000 darbininkų ir pranašau- 
ji, kad šitas skaitlius padi- 
dės. 

KONGRESAS PERLEIDO 
"SAUSUJU" PRIEVAR- 

TOS PROJEKTĄ. 
W&shington, liepos 22 d. 

Negėrimo prisivertimo pro- 
jektas, kurį priešingieji na- 

riai pavadino gana aštrum, 
kad perzidentas jj atmestu, 
ant galo kongrese tapo pri- 
imtas 287 balsais prieš 101. 

ČILI DRAUDŽIA IŠGABE- 
NIMĄ MAISTŲ. 

Santiago, Čili, liepos 22d. 
Delei Čilijos gelžkelių už- 
ankštimo valdžia buvo nri- 
versta uždrausti išgabenirna 
maistų, ypatingai dėlto, kad 
gelžkelių užankštimas truk- 
do javų valymą. 

AUSTRALIJOS KAREI- 
VIAI IR JŪREIVIAI UŽ- 

MUŠTI RIAUŠĖSE 
Londonas, liepos 22 d. 

Melbourne, Australijloj šią- 
dien kareivių ir jūreivių su- 

sirėmime keli žmones tapo 
užmušta. Suirutės laiku Vik 
torijos valstijos premieras 
H. S. W. Lawson tapo už- 
gautas medine lazda per 
galvą. Kliūtis prasidėjo iš 
to, kad daugelis sugrįžusių 
kareivių reikalavo, kad kiti 
kareiviai, kurie buvo suarėš 
tuoti per paskutinę suirutę 
Melbourne, butų paliuosuoti. 

kompanija tyrinės 
ORLAIVIO NELAIMĘ. 
Akron, O., liepos 22 cL 

Goodyear Tire and Rubber 
Kompanijos viršininkai, su- 

taisiusieji nelaimingąjį or- 

laivį, kuris vakar pramušė 
stogą Illinois Trust and Sav 
ings banko Chicagoje, ty- 
rinėja nelaimės priežastį. 
Kompanija neduoda jokio 
oficialio pranešimo iki ne- 
bus padarytas pilnas išty-! 
rimas. Sudegęs orlaivis bu! 
vo padirbtas Akror.e ir da- 
limis atgabentas Chicagon, 
iš kur už kelių dienų keti 
r?o lėkti Akronan. Tasai or 

lai vis buvo pataisytas ve- 

žiojimui pasažierių tarp Ak 
rono ir Clevelando. Jis ga- 
lėjo vežti aštuonis pasažie- 
rius. 

AUSTRIJA NEPASIRA- 
ŠYSIANTI. 

Paryžius, liepos 22 dieną. 
Austrijos taikos delegacijos 
vadas dr. Kari Renner, prieš 
savo išvažiavimą iš St. Ger- 
maino į Feldkirch, šnekėda- 
mas apie taikos išlygas, pa- 
sakė, kad jis nepasirašysiąs1 
po tais apsiėmimais, kurių 
jis žino negalima išpildyti. 

Sulyg šitais pranešimais 
dr. Renner protestavęs prieš 
negirdėtą sunkumą sąlygų, 
padarytų Austrijai ir Vo- 
kietijai. 

RAGINA UŽMIRŠTI APIE 
PAGIEŽĄ. 

Ryma*, liepos 18 d. Po- 
piežius Benediktas išsiuntė 

; laišką Vokietijos vysku- 
pams, išreikšdamas džiaug- 
smą dėl prašalinimo bloka- 

i dos. Laiške patariama ka- 
(rės nuostolių atitaisymo 
plausimo imtis krikščioniš- 
ku mielaširdingumu. Jis ti- 
kisi, kad civilizuotos tautos 
ir, ypatingai katalikai, gel- 
bės žmonėms reikalaujan- 

! tiems pagelbos. 

FRANCUZIJOS NUOSTO- 
LIAI SIEKIA 40 BILIJONU 

Paryžius, liepos 22 dieną. 
Parlamentinė taikos komi- 
sija, pirmininkaujama Vi- 
viani, kurią nesenai atstovą 
butas paskyrė ištyrimui tai- 
kos sutarties su vokiečiais, 
apturėjo pranešimą nuo at- 
stovo Louis Dubois apie su- 
tarties išlygą, paliečiančią 
atlyginimą reikalaujamą iš 
Vokietijos. 

| Dubois pasakė, kad mate- 
rialiai nuostoliai padaryti įsi 
veržtuose departamentuose 
siekia $38,000,000. šitą su 

mą patikrino komisija inži- 
nierių, architektų, fabrikan- 
tų ir agronomų. Jis pridū- 
rė, kad nuostoliai padaryti 
žemdirbystei siekia $7,400,- 
000. Visa nuostolių apštis 
siekia $40,000,000,000. , 

GRUZINAI NEPRILEI I 
DŽIA MAISTU ARMĖNU- 

JON. 
Paryžius, liepos 21 dienn. 

Amerikinė pašelpos admi- 
nistracija apturėjo žinią nuo 
maj. Jos. Green, kuris už- 
žiuri Armėnijos šelpimą, sa- 

ko, kr.d gruzinų valdžia už 
draudė siųsti daiktus per 
Gruziniją į Armėniją. Už- 
draudimas tęsiasi daugiau 
kaip sąvaitę, o gruzinų vir- 

šininkai nei nemano jo at- 
šaukti. 

Azerbaižano republikos 
valdžia taipgi priešinga ar- 

mėnų gaunamai pašelpai ir 
drauge su gruzinais bando 
badu privertsi armėnus pri- 
sidėti prie jų prieš rusu liuo^ 
norių kareivi ją Užkaukazyj. | 
ITALIJOS DEMONSTRA- 

TYVI STREIKAS BE 
PĄSEKMĖS. 

Rymas, liepos 22 d. Kaip 
čia apturėti pranešimai sa- 

ko, sumanytasis demonstra- 
tyvis tarptautinis streikas 
nebuvo įvykintas dideliu 
plotu didesniuose Italijos 
miestuose. Miestuose ple- 
vėsavę vėliavas kaipo ženk 
las protesto prieš streiką. 

BELA KUN PABĖGĘS 
VIENNON. 

Bazelis, liepos 21 d. Eu- 
i opos spauda šiądien prane- 

Įšė, kad numestasis sovieti- 
nis diktatorius Bela Kun iš 
Budapešto pabėgęs Vien- 

, non. 
I Vienna, liepos 19 d. (Pa- 
vėluota). Žinios paduotos 
Viennos laikraščiuose sako, 
kad Bela Kun vietą Buda- 
pešte sovietinės valdžios pry 
šakyje užėmė kairiųjų vado 

! vadovų triumviratas. 

MINNESOTOS DARBININ 
KAI PRITARIA MOONEY 

STREIKO IDĖJAI. 
New Ulra, Minn., liepos 

22 d. Valstijinė Minneso- 
tos Darbo Federacijos Kon- 
vencija, išklausiusi p-ios T. 
J. Mooney kalbos šiądien 
nubalsavo prielankiai prin- 
cipui penkių dienų visuoti- 

nio streiko, kuris prasidės 
rugsėjo 1 d. kaipo protestas 
prieš nuteisimą Mooney. 

TALKININKU KAREIVI 
JA PASIRENGUS UŽPUL- 

TI BUDAPEŠTĄ. 
Vienna, liepos 22 dieną. 

Vyriausias talkininkų karei- 
vijų vadas artimuose rytuo- 
se gen. Franchet d'Esperey, 
paskelbė, kad jis rengiasi 
užpulti Budapeštą, ^engrų 
sostinę su 150,000 kareivi- 
jos, susidedančios iš franeu- 
zų kolonistų, rumunų, jugo- 
slavų, italų ir vengrų. Ven- 
grus veda gen. Krotochwi!l. 

KONGRESAS UŽ MINI- 
MALĘ ALGĄ. 

Washington, liepos 22 d. 
368 balsais prieš 47 kongre- 
sas šiądien priėmė projektą 
nustatantį minimalią algą 
ant $3.00 visiems valdžios 
darbininkais, išskiriant tik 
tucs, kurie dirba krasos sky 
riuj. Prie algos nepriskai- 
toma karės laiko bonusai, 
duodami darbininkams po 
$240 į metus. Projektas da 
bar eina senatan. 

RIŠAMOJI MAŠINA NU- 
KIRTO GALVĄ ŽMOGUI. 

Aurora, 111., liepos 22 d. 
Robert Bradley, 37 metų 
amžiaus kuris kirto kviečius 
ant ūkės arti Batavijos, 111, 
vakar po pietų, tapo nunies- 
tas po rišama mašina ir už- 
muštas; jo galva pateko po 
peiliais ir mažne visai tapo 
nukirsta. Sparvoms užpuo- 
lus arklius, tie pasidarė ne- 

suvaldomais ir pradėjo jį 
nešti. 

TEXAS SENATAS PRAŠO 
APSAUGOS NUO MEKSI- 

KONŲ. 
Austin, liepos 21 d. Šią- 

dien Texas senatas prieme 
rezoliuciją, kurioje kreipia- 
si prie prezidento ir kongre 
so, reikalaudamas, idant 
Texas valstijos rubežius bu 
tų apsaugotas nuo Meksi- 
kos banditų, kurie, girdi, te 
rorizuoja kraštą nuo lS7o 
metų savo partizaniškais už 
puolimais. 

STREIKO ŠALININKAI 
NUGINKLUOJA SARGUS. 

Tulsa, Okla., liepos 22d. 
Įpykusi tūkstantinė streiko 
šrlininkų minia aštuoniose 
myliose nuo Tulsos į vaka- 
rus ant trumpos Tulsos-Sa- 
pulos karų linijos vakar 
prieš pat vidunaktį nugink- 
lavo sargus, motorininkus ir 
konduktorius ant trijų tarp- 
miestinių Oklahomos gelž- 
kelių kompanios karų. 

JAPONAI SUSTATO TRI- 
METINĮ KARINIU LAIVŲ 
STATYMO PROORAM/^ Tokio, liepos 18 d. (pa- vėluota). Kaip 'ai'jtraštia Niči Niči praneša, laivyno skyrius sustatė tretinį gta 

tymo progniinsj. Tarp nau- 
jai statomu laivų bus fdu 
mušiniai skraiduoliai, 7.<iek^ 
vienas po, 40,000 tonu. įtal- 
pos ir daugybė magesnių laivų. 

BOSTONO AUGŠ7UTINIŲ 
KARŲ LIVIJŲ 

DARBININKAI SUGRĮŽO 
PRIE DARBO. 

Boston, liepos 21 d. Bos- 
tono augštutinių karų vaikš- 
čiojimas, po keturių dienų 
pertraukos, šiądien vėl pra- 
sidėjo. Jie gavo užtikrini- 
mą, kad jie gaus 8 valandų 
dieną ir 62 centu į valandą 
algos. 

BALTIMORE SUSTABDO 
PARDAVINĖJIMA 

GINKLŲ. 
Baltimore, Md., liepos 22. 

Dėlei riaušių juodųjų su ba'l 
taisiais Washingtone šiądien 
policijos viršininko paliepi- 
mu tapo sustabdytas parda- 
vinėjimas ginklų Baltimovė- 
je. Šito pareikalavo wash- 
mgtoninė vyriausybė. 

KAREIVIAI ŠAUDO I 
BERLINO STREIKIERIUS 

Paryžius, liepos 22 dieną. 
Kaip praneša Havas žinia 
iš Berlino, pirmadienio da- 
ta, vakar po pietų Berline 
įvyko šaudynės tarp karei- 
vių ir paroduojančių strei 
kininkų įvairiose miesto da- 
lyse nešančių raudonas vė- 
liavas. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje: 
Trečiadienyj ir ketvirta- 

dienyj gražu ir šilčiau; leng 
vas vėjas iš pietų j piet-va- 
karius. 

Augščiaušte temperatūra 
vakar 80 laips. apie 5 v. v. 

Saulėtekis 5:35 vai. ryto; 
Saulėleidis 8:18 vai, vak. 
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Mųs draugai ir priešai. 
Šiame No. ant šio pat puslapio telpa Lietuvos Delegacijos Paryžiuje rekalavi- 

mai paduoti Taikos Konferencijai. Tie 
reikalavimai buvo išspausdinti laikraštyje "La revue Baltiąue". Iš formos tų reika- 
lavimų męs matome, kad tai tikrai sutrau- 
ka lietuvių reikalavimų. Lietuvių Dele- 
gacija taikos konferencijai jau yra padavu si visą eilę priparodymų delko Lietuva turi 
buti neprigulminga, delko Vilnius priklau- 
so Lietuvai delko lenkai taip noir paimti jei jau ne visą Lietuvą, tai bent jos dalį 
su Vilniumi. Tie visi reikalavimai, nuro- 
dymai, argumentai yra tilpę tame pat laik- 
raštyje "La revue Baltiąue", bet jie mums 
lietuviams nėra naujiena, nes męs senai 
jau ant savo kailio ištyrėme rusišką, vokiš- 
ką ir lenkišką "argumentaciją". Tokių ivairiu dokumentų poroje to laikraščio NN 
yra tilpę apie 14. 

Tie dokumentai aiškiansiai liudija, kaip Lietuvių Taikos Delegacija Paryžiu- je gina pėda po pėdos kiekvieną sklypelį Lietuvos žemės ir smarkiausiais argumen- tais atremia kiekvieną užsipuolimą ant lie- tuvių. 
Iš t*; diplomatinių svarbių dokumentų, matyti, kad lietuviai, latviai ir estonai Pa ryiuje bendrai veikia. Tarpe tų tautų su- sitvėrusi kaip ir Pabaltijos mažųjų tautų lyga. Jos tautos turi bendrus klausimus,] bendrai ginasi uuo priešų ir jų atstovai bendrai veikia Paryžiuje. Ir tą patį laik- raštį Paryžiuje' rodos, bendrai leiždia lie-1 tuviai, latviai Ir estonai, nes jame apart] straipsnių ir drjtajmentų apie Lietuvą, tel- pa dar straips'niai ir dokumentai apie Lat- viją. 
Netik a'tstovai lietuvių, latvių ir esto-j nų bendrai veikia Paryžiuje, b^,t ir senoje I tėvynėje Ji'etuviai, latviai ir estonai bendrai! ginasi nu'o rusiškų ordų ir nuo vokiečių) pasilikusi'ą banditų. 1 as jau reiškia, kacl tarp tų tautų yra tikras natura^is draugiš- kumas, bent ištekantis iš tų tautų gražavi? sugyvenimo *ir jų bendru reikalų. / / 
T03 tantos, ant kiek yra žinoma- ge- riausiai sugyvena ii* su ukrainiečiais. Ukrai mečrai irgi kuom tik gali gelbsti lietu-: viams, o lietuviai ukrainiečai'ms. Bet uk- rainiečiai toliau gyvena nuo lietuvių, jų in- teresai ir gyvenimo sąlygrjS kitoki, tad jie bent Paryžiuje, matomaj., neturėjo progos Pn® .dėti prie Pabaltįjoj?, tautų susitarimo. 
Amerikoje, 'Kaįp jau buvo paskelbta, lvetuviai, latvio a, estonai ir ukrainiečiai jau sutvėrė tų t? Įygą, \j- gana sparčiai vei- 

: , ?u buvo surengta keletas bendrų susirinki' 
nl^ jau ^uvo atlikta keletas darbų lr. nartas Amerikos visuomenė vis dau- 

paTu ir daugiau prijaučia tai keturių tau- 
.ygai. Dabar ta lyga jau užeidavusi su 

J .ganizuoti tų keturių tautų centralį "Pa- 
naltiko" banką ir šiuomi dalyku labai už- 
sinteresavo Amerikos pramonininkai ir ap- skritai vertelgos. 

Taigi latviuose, estonuose ir ukrainie- 
čiuose męs turime &avo artimiausius drau- 
gus. Bet pagaliaus kas gi nedraugas lie- 
tuvių. Visas pasaulis maloniai atsineša lin 
kui lietuvių, apart tų, kurie nori Lietuvą 
praryti. Už lietuvius ir su lietuviais eina 
žydai ir baltgudžiai. Lietuviams prijaučia 
suomai, švedai, norvegai ir danai. Ir kas- 
gi neprijaus lietuviams? Jie su visais gy- 
veno Kogeriausiuose santikiuose. 

Lietuvos mirtinais priešais yra tiktai 
lenkai, vokiečiai ir rusai. Bet ir jie nieko 
blogo apie lietuvius negali pasakyti. Jie 
eina prieš lietuvius tiktai dėlto- kad lietu- 
vius nori praryti, pavergti, jų žemėmis pa- 
sinaudoti. Vokiečiai, rusai ir lenkai tik 
todėl mųs priešai, kad jie vilkai, o męs 

i ėriukai. 
Bet lietuviams nėra ko nusiminti. 

Męs turime tik tris priešus, bet užtai turi- 
me šimtą draugu pavidale didelių ir mažų 
valstijų. Męs drąsiai galime žiūrėti į akis, 
nes lietuvių sąžinė tyra ir praeitis šviesi. 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius! 

LIETUVIAI NEPAŽĮSTA PERSKIRŲ. 
(Rašo Davis E. Fleischman). 

"Mažųjų tautų šauksmas" apie kurį 
męs tiek daug girdime, nevisuomet su at- 
sidėjimu ir retai besuprasdami, dažnai yra 
pakeliamas jų moterų. 

Šitoj sausumoj kartais pasiunčia mer- 
gystė, persodinta mergystė, kurioje gyvai 
jauti nuoskaudas daromas šalyse anapus jurų. 

Pav. merginos iš Lietuvos prašė tei- 
singumo tai šaliai, apie kurią vidutinis ame 
rikietis ar kanadietis menką supratimą te- 
turi. 

Jos pasakoja puikius dalykus apie Lietuvą — kad ten nėra perskirų, nes ten' 
jos visos apsiveda ir buva apsivedusiomis. 
"Lietuviai vyrai niekuomet nepakyrėja su- 
sirinkimuose ir niekuomet napgaudinėja 
moterystėje". Tai yra didis pagyrimas lie- 
tuviams. 

Lietuviai mano, kad pas juos nebūva 
perskirų dėlto, jog jie gražiai apsieina su 
moterimis. Amerikiečiai mačiusieji lietu- 
vių vestuves mano, jog pas lietuvius nėra 
perskirų dėlto, jog vestuvėms traukianties 
taip ilgai, jie nedrista matyti perskįras. 
Puota ir šokiai dažnai tęsiasi dugiau kaip sąvaitę laiko, bet tas nėra jokia sunkeny- be, nes 90 nuoš. vestuvių daroma sausyj ar 
vasary j. 

Birželio nuotikių Lietuvoje nėra, nes 
tame mėnesyje jaunoji yra užimta savo dar 
želiu, o jaunasis darbais laukuose. Nėra 
laiko vestuvėms kelti vasarą, ar rudenį. 

Pasipiršimą giedote gieda. 
Šitoj operatinėj šalyj net pasipiršimas 

yra giedama. Lietuvoj yra liaudies dai- 
nų turbut daugiau negu kokioj kitoj šalyj. 90 nuoš. šitų dainų apgieda piršlybas ar 

apsi vedimą. 
Smarkus jaunas meilužis, miline ser- 

mėga ir gražiai apsitaisęs liemene bei ke- 
linėmis gieda apie savo praeitį ir apie savo 
viltis. Jis savo dainoj pasako apie savo 
meilę seną-seną meliodiją ir užduoda se- 
ną-seną klausimą. Mergina, retai senes- 
nė kaip 17 ar 18 metų, atmeta savo ilgą 
geltoną kasą, užkaista po savo vainiku ir 
giedodama atsako taip, arba ne. žinoma, 
žodinis pasipiršimas taipgi geras, nes ir 
Lietuvoje yra tokių, kurie neturi balso. 

Iš šimtų tūkstančių dainų, kurios gie- dama per ilgas vestuves apie nuotaką, jau- 
navedį, maistą, dainų senovine mytologi- 
ne reikšme, tik maža dalis tėra surinkta. 
Bet sako, kad jos begalo įdomios ir gra- 
žios. Vokiečių poetai, Goethe, Heine ir 
kiti jų laike, ištyrė jų dainas ir daugumą 
jų išvertė. Goethes "Sonnenuntergang" 
yra vertimu beveik žodis žoJin vienos lie- 
tuvių dainos. 

Be vetsuvių dainų yra daugybė užsi- 
ėmimo dainų. Vyrai dainuoja apie lau- 
kus. Moterįs dainuoja apie verpimą ir 
audimą. Bet paprastai dainuoja jaunuo- 
menė, o ne apsivedusieii. 

Apsivedimas yra rimtu dalyku Lietu- 
voje. Kuomet vyras Lietuvoje apsiveda, jis 
apsiveda ant visados. Jo pati nėra jo ver- 
ge; neigi ji yra sugadinta dievaite ant 
pasaulio. Ji yra lygiai tokia draugė vyrui, 
kokia moteris privalo buti. Lietuvys vy- 
ras ir pati yra laiminga pora ir beveik nė- 
ra tokio dalyko, kaip neužsitikėjimas. 

Bet Lietuva nėra laiminga šalis. Lie- 
tuva tai demokratijos podukrė. Šita maža 
Pabaltmario tauta turėjo republikinę val- 
džios formą kur-kas pirma graikų. Ir ji 
buvo laiminga iki vokiečiai neįsiveržė 13 
šimtmetyje. Šitos šalies svetingumą ir tur- 
tingumą atrado susidaužiusieji vokiečiai 
jurininkai. Sugrįžę namon jie atsiuntė 
j.-irklius ir kareivius. Po to jie atsiuntė 
vokiečių krvžuočių kariumenę lietuvius 
krikščionybėn vesti. Jie nepatikėjo vokie- 
( ių Dievu. Tokiu budu šita republika,'pir- 
mutinis dklysai vokiečių Geležinio Ttry- 
yiaus priešas buvo paskutine Europos ^au- 
ta priėmusią krikščionybę. 

Nuo to laiko Lietuvą spaudė pasimai- 
nydamos — Rusija, Vokietija ir Lenkija. 
Vieną laiką ji buvo didžiausia valstybe 

Lietuviu Reikalavimai. 
Dokumentas, kurį įteikė Lietuvos delegacija Paryžiuje 

Taiko* Konferencijai. 

Iš franeuzų kalbos vertė Dr. C. Kasputis 

Visados, kada Lietuvos žmo 

nėins buvo galima liuosai iš- 
reikšti savo nuomonę, jie vien 
balsiai reikalaudavo Huosos ir 
neprigulįnirtos lietuvių valsti 
jos, į kurią įeitų visos lietu-, 
viais apgyventos šalįs, kaip 
Vilniaus, Kauno, Gardino ir 
Suvalkų rėdvbas ir taipgi da- 
lis Kuršo ir rytines, Prūsijos, 
ku|r lietuviai gyvenn. Virš- 
mineta teritorija apima apie 
125,000 k v. kilometrų, kurio- 
je gyvena apie 6 milijonai 
žmonių. Šita teritorija užima 
keletą apielinkių apgyventu 
baltgudžiais, kurie išreiškia 
savo norą prigulėti prie Lietu- 
vos, kurios jie pageidauja kai 
po liuosos ir nepriklausomos 
valstijos. Tą pati pageidavymąl 
tai yra Lietuvos kaipo ncnri- 
gulmingos valstijos, parodo 
Lietuvos žydai, ':urie sudaro 
13-tą nuošimtį krašto gyven- 
tojų. 

Lietuvos reikalavymai, ku- 
rie paliečia jos nepriklausomy 
bės klausima, yra čia pažymė- 
ti sekančiais pozityviais f ak 
tais: 

I 

1)—Lietuvių gentis, kuri 
yra europines šeimynos grti 
pėje, sudaro tautinę vienute, 
aiškiai skirtingą savo prasidė- 
jimu, kalba, ir savo kultura, 
mokėjo per amžius ginti savo 

tautinę ir politinę nepriklauso 
mybe. Taippat, po panaikini- 
mo lietuvių nepriklausomos vai 
stijos, lietuviai niekados nenu 

stojo reikalauti nepriklauso- 
mos Lietuvos. 

2)—Dabartiniame laike jų 
reikalavymai, būnant tikrais 

išreiškėjais vicos tautos pa- 
geidavymo, sfipriau akcento- 
jasi, ypatingai kada tauitoms 
yra duota nuspręsti savo liki- 
mo tiesą. Todėl Lietuva pasi 
naudojus šita tiesa, vasario m. 
16- tą d., 1918 m. apskelbė sa j 
vo neprigulmybę. ! 

3)—Nepaklausomos lietu- 
vių valdžios atnaujinimas, 
viršminėtuose rubežiuose, vi- 
sai nekenkia gyviems Rusijos 
reikalams, kuriame krašte pri 
jungta Lietuva gyveno iki pa- 
saulinei karei. 

a)—Iš geografinio atžvil- 
gio Lietuva t\veria visai atski- 
ria teritoriją, sudarytą iš dau 
gelio upių baseinų, kurie visi 
gritpojasi apie Nemuną; ši' i 
teritorija, turinti prie Baltųjų 
jurų priėjimą, suteikia progą 
naudotis tais keliais kitoms 
tautrms. 

b)—Iš ekonominio atžvil- 

gio—tarpe Rusijos *'r J -ietuvos 
nėra jokių organiškų sanryšių. 

c)—Iš militario atžvilgio, 
nepriklausoma Lietuva pada- 
ro Rusijos užtvarą tarpe Vo- 
kietijos—ir tokiu būdu ji pri- 
sidės prie taikos palaikymo r y 
tineje Europoje. 

II 

Neprigulmingos Lietuvos 
reikalavimai yra taippat akcen 
tojami negatyvemis priežasti- 
mis, svarbiausia iš kurių yra 
Lietuvos žmonių atsisakymas 
grįžti prie rusų valdymo, arba 
atnaujinti ypatinga politinę 
uniją su Lenkija. 

Šitą kas link Rusijos sto- 
veinės, galima išaiškinti sekan- 
čiomis priežastimis:— 

Per savo valdymo laiką, ku- 
ris prasidėjo pabaigoje aštuo 
niolikto šimtmečio-ir vėliaus 
daugiau kaip per šimtą metų, 
Rusija vietoje, kad tarnauti 
Lietuvos reikalams, pavartojo 
systematiškus įrankius, kad 
panaikinti kulturą ir gerbūvį 
Lietu/os krašto, sulaikydama 
jos išsivystymą, persekioda- 
ma tautinius jos troškymus, 
kalbą, tikėjimą, ir uždedama 
pančius jos ekonominiam gy- 
venimui. 

2) Uždėjus Lietuvai tas vi- 

sas kančias, Rusija pasirodė ne 

galinti jos apginti nuo vokiečių 
įsiveržimo. Laike savo arnu- 

jų pasitraukimo, jinai sunai- 
kino lietuvių teritoriją, pali- 

kus ja vokiečių okupacijos sun 

kenybėms. 
3) Rusija paliko bolševikų 

anarchijos vieta, kuri įsitrau- 
kia į Lietuvą—ir todėl Lietu- 
va yra prispirta prižiūrėti ir 

ginti visus savo rubežius. 
Kaslnik Jxnkijos, tai štai ka 

nie yr^ Lietuvos žmonių svai- 

biausia priežastis atsisakymo 
nuo ypatiškos unijos su Lenki- 
ja: 

1) Lenkija lietuvių valsty- 
bes istorijoje visados lošė rolę 
išnaudotojos ir visaip stengėsi 
pasinaudot1* kaimyniško jai ry- 
tinio krašto vargais 

Galų gale, kad prispirti Lie- 
tuvą į Liublino uniją (1569m.} 
Lnekija užgrobė visą eilę Lie- 
tuvos teritorijų; 

2) Politinė nuija su Lenki- 
ja įkūrė Lietuvoje sauvalės ir 
anarchijos tvarką, kuri Lie- 
tuvoje įvedė Lenkijos privik- 
giruotą ir valdančią luomą: tai 
yra priežastis, kuri pražudė 
kai]) vieną, taip ir antrą val- 

stija; 1 
.• 

3) Dabar tikrai savo liuo. 
sybės neiškovojus, nauja Len- 
kija būnant formacijos stadi- 
joje, jau pradeda užpuldinėti 
Lietuvą ir kitus savo kaimy- 
nus. Jei tokia politika jai pa- 
siseks, priežastimi to bus kom- 
1'ikacijos, kurios pasibaigs pra 
žūtimi kaip vienos, taip ir at^ 

tros šalies. 

Del viršpaminėtų priežasčių, 
čia reikia pridėti, kad koksai 
nors politinis susivienijimas 
kaip su Rusija, taip ir su Lci< 
kija, bus varbiausia kliutb, 
kad vienas iš karščiausių lie- 
tuvių tautos pageidavimų no 

išsipildytų, tai yra susivieniji- 
mo Lietuvos dviejų dalių, —. 

rusų ir prūsų. Ypač toji pa^ 
skutinė iš priežasties jos prie 
jūrių priėjimo yra labai brangi 
lietuvių tautos širdžiai. 

Arba, jei bus kitaip, tai prū- 
sų lietiniai, stipriai nutarus at 
siskirti nuo Vokietijos ir prisi- 
jungti prie neprigulmingos Lie 
tuvo, niekados nesutiks but da 
limi lietuvių valstijos, kuri prTe 
šais jų norą bus prijungta prte 
Rusijor; arba prie Lenkijos; 

Europoje. Ji užkariavo Rusiją ir kaipo 
imperija ji įvedė tokią sitemą užkariautai 
šaliai valdyti, kuri ir šiąiden yra naujo- 
vine. Ji niekuomet nebandė spausti Ru- 
sijos. Priešingai, ji leido tokius įstatymus, 
kurie tiko žmonių temperamentams ir pa- 
pročiams. Iš Petrogrado gyventojų negali- 
ma buvo loginiai tikėtis, kad jie klausytų 
Įstatymų taikomų prie Lietuvos gyventojų 
užuočiuose kaimuose. 

Bet Rusija gavusi viršų 19 šimtmetyje, 
matomai, nieko nepasimokino iš Lietuvos 
imperialistinių pienų. Rusija atėmė že- 
mę Lietuvos kaimiečiams ir padarė juos 
beveik negalimu daiktu darbuotis. Ant 
galo užbaigimui naikinimo ir pavergimo 
šalies jiems buvo uždrausta vartoti lietu- 
vių k-lbą. 

Čia Lietuvos moterįs išėjo pirmyn kai- 
po išgelbėtojos savo šalies. Slaptai, patam 
»yje jos mokino savo vaikus tos gražios 
kalbos, kuri yra vieno senumo su sanskir- 
tu. Sėdėdamos prie savo verpiamų ratelių 
senos moterįs mokino mažučius skaityti ir 
diinuoti tuds žodžius, kurie galėjo reikšti 
joms mirtį, jų prispaudėjams juos išgirdus. 

Per aštuonias dešimtis metų prispau- 
dimo lietuviai nedavė numirti nei vienai 
liaudies dainai. Per keturias gentkartes 
tautinė literatūra buvo išlaikyta gyva nar- 
siu ir slaptu moterų veikimu. Lietuvos is- 
torijoje yra daug moterų kankinių. Mo- 
'erįs slapta gabeno per sieną knygas iš Vo- 
kietijos, kui jos buvo spaudomos lietuvių 
raidėmis ir iš medžių podirbto cirkuliuoja- 
mas skaityklas. 

Išlaikė audimo 
Lietuvos moterįs gaivino savo šalies 

kulturos augštumą. Ausdamos jos daina- 
vo ir į audimą tartum jdia.navo savo min- 
tis. Jos nalaikė savo literatūrą ir podraug 
plotojo dižiausią lietuvių menų—audimo 
meną. Visi iu lininiai ir vilnoniai audi- 
mai yra rankų padaryti ir yra įkvėpimo 

pamtu visiems kaimiečiams bei išvystyta 
daile Lietuvoje. 

Kaimiečių vyru menas yra nepalygi- 
namo gražumo. Puikus medžio drožiniai 
yra paprastu naminio gyvenimo dalyku. 
Ūkininkas padirba savo sparnuotiems drau 
gams ne bet kokias namus. Jis padaro 
miniaturą ar architektūrą, kuri tikrai pui- ki. Net savo gembes jis išdrožinėja gra- 
žiais raštais. Net japonas nepralenkia Lie- 
tuvos savo meno tobulumu. 

Nors lietuviai turi didelių skulptorių, 
maliorių ir dainių, kaip sakysime Žemaitis, 
Duonelaitis ir Čiurlionis, bet tik nesąmo- 
ningasis šalies menas, ką atkreipia į save 
didžiausią visų atydą. 

Vienok lietuvių įgimtas demokratin- 
gumas geriausiai įtikins,pasaulį, kad Lie- 
tuvos politinė demokratybė yra verta pri- 
pažinimo. Lietuvos politinė demokraty- 
bė yra verta pripažinimo. Lietuva nerei- 
kalauja pasakoti apie savo pageidavimą 
taikos, ar apie savo tikėjimu tais princi- 
pais, deiei kurių Amerika įstojo karėn. 
Lietuva buvo pirmutinė respublika Euro- 
poje. Tik vienu trumpu laiku savo ilgoje 
istorijoje ji parodė pageidavimą imperijos. 
Didesnė jos liūdnos istorijos dalis narodo 
grieštą pasipriešinimą priespaudai. Ji prie 
šinosi Lenkijos troškimams užgrobti šalis 
per ištisus šimtmečius, Lietuva nori, kad 
jai butų pripažinta tik jos pačios kraš- 
tas, kraštas, kurį ji turėjo sutinkamai su 
istorijos užrašais. Lietuviai taip pat yra 
anarchijos ir bolševizmo priešai. Lietu- 
vos darbštus ūkininkai turi savo nuosavą 
žemę. o smulkus žemės savininkas yra vi- 
sai nepr*2inamas bolševizmui. Lietuva 
saugoja Europos šiaurvakarius nuo Rusi- 
jos bolševikų. 

"Bet Lietuva negali toliau daryti ši- 
to, jei Amerika neateis jai į pagelbą, sa- 
ko tie, kurie užtaria tą šalį. 

—E Sait Lake City. 

Liuosa ir nepriklausoma Lie 
tuvos valstybė galės gyvuoti 
bujoti pirmiau minėtuose ru- 
bežiuose be jokios ypatingo* 
sąjungos su kaimynėmis Z'ic.s- 1 

pati jomis. Grynai militario 
charaktero užmetinėjimas, k\< 
rį nekiuie pakelia prieš Lietu* 
vos neprigulmybe, buk tokia 

i Lietuva negalės atsispirti prieš 
I kaimyniškų viešpatijų ataką, 
I pranyksta pati per save, jei pa 
imti į atydą, kad lygiai toki 
patį užmetinėjimą galima mes 
ti bile kokiai viešpatijai, u et 
ir gaingiausiai. Musų amžių- 
je, militario apsaugojimo už- 
tikrinimai priguli ne nuo vieš- 
patijų didumo, bet nuo Tautu. 
Lygos organizacijos. 

Kas paliečia Lietuvos vidu- 
jinės tvarkos, tai lietuvių tau- 
ta turi daugiau medžiaginių ir 
dvasinių turtų negu jai reika- 
linga. Niekas negali užgimti 
tvarkymo gabumus lietusių 
tautos, kuri mokėjo sutverfti 

galingą valstiją,—ir kuri pi r 
šimtmečius žinojo kaip užlai- 
kyti germanų veržimąsi į r\V 
tus, išgelbėti Europos civil;4 

zaciją nuo totorų užplaukimo,! 
—ir užtikrinti gerbūvį visokios! 
jos rybose gyvenančioms tau- 
toms. Organizatvvis gabumas 
perimtas stipria patriotine dva 
sia v dabar aiškiai pasirodo 
ypač siądieninėje prieš bolše- 
vikus kovoje, ypatingai sun- 

kioje kovoje jaunutei lietuvių 
armijai ir visai šalei, taip žiau- 
riai per karę sunaikintai. 

Akyvaizdoje visų uždaviniu, 
kuriuos męs perstatėme, Lie- 
tuvių Delegacija maldauja Taikos Konferenciją, kad ši 
pripažintų lietuvių valstybės 
nepriklausomybę ir priimti! 
Lietuvos delegatus į savo tar- 
pą. Pertikrinti, kad taikau j žmonių tiesa ir liuosybe gali 
buti atsiekti kaip per Tautų 
Lygą, Lietuva tikisi įstoti į ši- 
tą lygą tuojaus, kada jinai bus 
sutverta. 

Delegacija taipogi tiki, kad 
Taikos Konferencija neatsisa- 
kys urnai pripažinti nepriklau- 
somą Lietuvą, nes tas yra be- 
galo svarbu iš atžvilgio eko- 
nominių, finansinių ir milita- 
rių reikalų sutvarkymo. | Delegacijos Prezidentas l 

JUOKELIAI 
GALU T t XIS APDIRBI- 

iVAo. 
— Kuomet gi tamista pra- 

dėsi spausdinti savo naują apy 
saką. 

— Nežinau, nes dar reikia 
c.miirbti. 

— Bereikalingai. Kritikai 
vis vien tą tavo apysaką išuau: 
jo apdirbs. 

"PATINKA. 
— Tete, žiūrėk koki t*e viš- 

čiukai labai gražus, toki ma- 
lonus, greiti. Aš labai juos 
myliu. O tau tete ar jie pa- 
tinka. 

— Tai]), sūneli. Viščiukai 
man labai patinka, ypač kaip 
ęerai apkepti. 

PAS DAILININKĄ. 
— Kiek prekiuoja ši nuoga 

moteriškė? 
— Pusantro tūkstančio. 
— Taigi užtai! O kiek gi tokia moteriškė kaštuotų, jei 

butų apsirėdžiusi? 

TARP DRAUGIU. 
— Dar nepraejo ir trijų 

mėnesiu j><> jūsų vestuv'ų, o Ui 
jau persikiri su savo vyru. '/i- 

jnai ką. Mariute, tu man turi 
sugražinti vazą, kurią laike 
vestuvių tau padovanojau. Juk 
ant kiekvienų tavo vestuvių aš negaliu išsitekti dovanas 
duoti. 



1$ GYVENIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE Į 
G.RAND RAPIDS, MICH. 

Seredos vakare liqx)s 16 d. 
Morton liotclyje įvyko pasi- 
kalbėjimas p. J. Bačiuno, pir- 
mininko "Lietuvos" bendrovės 
su nekuriais vietiniais veike- 

jaK Svarbiausiu pasikalbę ji 
mo tikslu buvo pasiinformavi 
mas apie "Lietuvos"' dienraš- 
čio reikalus. Trumpame lai- 
ke manoma surengti didesnį 
panašų susirinkimą, manoma 

sutverti tam tikras kliubas ir 
tam panašiai. 

Musų mieste lietuvių pri- 
skaitoma virš 4 tukstančiu. 

N. X. 

PORTLAND, ORE. 
Čionai orai labai gražus, 

dar nebuvo nei sykį didelio 
kraščio ir viskas gražiai auga. 
Tur but dėl tos priežasties bujui 
ja ir bolševizmas lietuvių tar- 

pe. 
Tuli lietuviai pradėjo virsti 

į tikruosius bolševikus, ku- 
riems tuoj turbut ir bolševikai 
bus negeri. Jiems viskas yra 
bloga, kas neturi bolševikiškos 
stampos. 

Šiaip tveriančio organizuo- 
to veikimo pas mus kaip ir nė- 
ra. Viei ų kuopų veikimas ei- 
na silpnyn, kitos užgimę, tar- 

tum nori vėl išnykyti. Taigi 
naujienomis negalima pasi- 
džiaugti. 

y. P. G. 

VVESTVILLE, ILL. 
Šiame mieste susitvėrė kuo- 

pa Lietuvai Gelbėti Draugijos 
(Liet. Raudonas Kryžius), į 
kurią prisirašė daug narių. Vi- 

si labai entuziastiškai dirba 
šiame reikale ir tikimasi labai 
gražių pasekmių,;. 

Tverkime skyrius visur šios 
bepartyvės draugijos, nes Ame 
rikos lietuviai daktarai ją veda 
ant papėdės Raudonoje Kry-i 
žiaus, taigi jie veikia labai 
svarbų darbą. Todėl nesnau 

skime, bet dirbkime kiek tiicj 
galėdami, kad šitą musų dak- 
tarų darbą padarius pilna: pa- 
sekmingu ir tuomi pagelbėjus 
musų broliams ir seserims Lie 
tuvoj. 

Jonas Urbas. 

ANSONIA, CONN. 
Prašo kunigo netrukdyti 

veikimo. 
Liepos 13 dieną čia atsibuvo 

viešas lietuvių susirinkimas, 
kurį surengė Laisvės išgavi- 
mui komitetas, aptarimui bė- 
gančiu reikalų, taipgi išklau- 
symui raporto apie Amerikos 
Lietuvių Seimą. 

Buvusio Seimo delegatas p. 
Jonas Tareila apipasakojo r u 

sirinkusiems apie seimo nu- 

veiktus darbus ir apie įspu- 
džius, kokius darė ant seimi- 
ninkų Lietuvos Laisvės Var- 
po skambėsis minėtame seime; 
taipgi pranešė, kad minėtas 
varpas lankysis musų krašte, 
keliaudamas Lietuvon, kur jis 
užskambins Lietuvai Laisvę 
ant Gedimino kalno. Susirin- 
kusiems delegato raportas vi- 
siems labai patiko. 

Gi darbavimesi dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus—Lietu- 

vai Gelbėti Draugijai, ansonTe 
čiai užima žymią vieta, ypač 
moterįs, kurios esą surinkę jau 
nemažai drapanų. Yra surink 
ta sekančiai: 

pp. Čeplinskienė ir Mačiu- 
lienė—180 įvairių drapanų. 

pp.Kazakevičienė ir Savic- 
kienė—180 ir pp Ari)ašau- 
skienė ir Žemaitienė—174; vi- 
so 573 įvairių drapanų, dau- 
giausiai žiponų. Taigi su dra 
panomis esame gerokai pasiv? 
re pirmyn, tik laukiama pro- 

gos išsiųsti jas Lietuvon. 
Gi kolektoriai J. Marčiulio- 

nis ir j. Kuntautis pranešė 
apie surinktas aukas dėl lietu- 
viškos kariumenės. Aukavo 
sekančiai: 

Po $2.00: 
P. Beliauskas ir St. Jonike- 

vičius. 
Po $1.00: 

J. Kuntautas, K. Stonus, A. 
Rąžius, S. Lavinskas, A. Žel- 
nieraitis, K. Navakauskas, A. 
Vurbelis, J. Noruš's, 3. Vara- 
silka, A. šiauštas, K. Nava- 
kauskas, V. Gutauskas, S. 
Kundrotas, J. Radzevičius ir 
P. Pikturna. 

Smulkiais $2.75 
Kita-gi jjora kolektorių pra 

nešė, kad dėl butų priežasčių 
nieko nenuveikė/ 

Reikia pažymėti, kad pasku 
tiniais laikais vietos kunigas 
pradėjo persekioti vietinį Lie- 
tuvos Laisvės komitetą įvai- 
riais budais, net liepdamas 
žmonėms šin komitetai! neau- 

kauti ir dar tai daro iš saky- 
kbo. 

Renkant drapanas pirmiau 
visi noriai aukaudavę jiems 
bereikalingas drapanas, bet 
kunigui pradėjus komitetą 
boikotuoti smerkti daugelis su- 

silaikė nuo drapanų aukavi- 
1110. 

Tokis kunigo elgimąsi, at- 
virai kalbant, mums, dirban- 
tiems dėl Lietuvos labo, nei 
kiek nekenkia, bet Lietuva nuo, 
tokios kunigo agitacijos, dar- 
gi su nialdnamio pagelba tik- 
rai turi didelius nuostolius. To 
dėl prašome musų gerbiamo 
klebono, jei pats neveiki, tai 
nor« r.ainis netrukdykie dai- 
buotis, nes lietuves žmonėms 
reikalinga pagelba kuo tik ga 
Įima; taigi nėra reikalo vieni 
kitiems trukdyti. 

Tikimės, kad musų klebo- 
nas, atsižvelgdamas į Lietu- 

vos reikalus, ateityje netruk 
1 

dys mums darbuotis. 
Presos Komisija, 

Juozas Marčiidionis 
Vytautas Šauktis. 

SO. OMAHA, NEB. | 
i 

Vietos klebonas ir nekurie 
karsti parapijonai pasmerkia 
dalyvavusius seime ir ypač ko- 
dėl siuntė delegatą nepasitarę 
su Šv. Antano parapija. I tai, 
reikia pažymėti, kad sutarti- 
nai veikti visuomeniškus dar-; 
bus su karštais parapi jonais 
negalima, tą užtektinai liudija 
sekam; atsitikimai: 

x) Rengiant Seimą Newj 
Yorke buvo kviečiami daly vau. 
ti visi be skirtumo ir kas atsi-: 
tiko; trukšmai ant susirinkimų 
ir atstovą negalima buvo iš- 
rinkti. 

2) Rengiant ištikimybės die 
ną 4 liepos 1918 m., dalyvavo 
visos draugystės ir kaip pasiel- 
gė vietinė parapija? Ne kaip: 
parengtą tada "service flag," 
kuria galėjo naudotis kiekvie- 
na draugija, tame skaitliuje ir 
parapija, parapijonai, paėmė 
"service flag" sausio mėnesy- 
je vienai dienai, bet vėliavos 
dar nesugrąžino iki šiam lai- 
kui. Užklausus, kad sugrąžin- 
tu. gauta atsakymas jog ta 
"service flag" yra pašventinta 
ir palikta katedroje ir gauti ją 
atgal negalima. Parapijonai 
turėjo nutarimą, kad padaryti 

j naują, vėliavą, bet ik; šiai die- 
nai dar nepadarė. 

3) Buvo parengtas teatras 
vietinės pašelpinės dr-stės anl 

nedėldienio, kuriame pripuolė 
užbaigimas parapijos bazaro 

i pasitariant klebonui su teatre 
komitetais, teatras buvo atidė- 
tas ant toliaus, nes bazare dir- 

1)0 didžiuma'teatro lošėjų. Gi 
prisiartinus dienai teatro ir pra 
šarit, kad klebonas pagarsintų 
apie teatrą iš sakyklos, atsa- 

kė, jog negarsins, nes ten da- 
lyvauja cicilikai — laisvama- 
niai; bet dirbant prie parapi- 
jos bazaro jie buv.o geri darbi- 
ninkai ir, kada reikėjo perkel- 
ti teatrą, u'žsakė bažnyčioje, 
nes tada reikalingi darbinin- 
kai. 

Nors siuntusius atstovą Ame 
rikos Lietuvių Seiman klebo- 
nas vadina laisvamaniais, bet 
vietiniame G. ir N. L. fonde, 
kuris išrinko ir pasiuntė dele- 
gatą į Seimą, didžiuma veikia 
katalikai. Nejaugi skaitosi tik 
tie gerais katalikais, kurie tri- 
nas apie kleboniją? 
G. ir N. F. skyr. koni. naryo. 

Iš Amer. Liet. Tautines 
Tarybos Raštinės. 

Pcsčdis Liepos 15: Pra- 
nešimai Tarybon: 1) Infor- 
macijos Biuras New Yorke 
(Lithuanian Bureau of In- 
formation, 6 W. 48th St., 
'New York City) kreipiasi i 
visus veikėjus parašyt straip 
'snelius ant temų: Lietuvos 
istorija, vertelgystė, finan- 
sai, turtas, pinigai, gamtos 
šaltiniai, dailė, muzika, li- 
teratūra, linai tautinės dra- 
panos, tautos papročiai: ap 
darai, šeimynos gyvenimas, 
susižiedavimai, vestuvės, re 

ligija, atsinešimai į kitas 
tautas, kultura ir kitokius 
straipsnelius lytinčius apsk- 
ritą Lietuvos gyvenimą. 
Kiekvienas straipsnelis gali 
buti atskiras. Kalba gali 
buti ir prastai angliška, jie 
apsiima pataisyti. Kokius 
tik kas turėtų paskolinti 
'del laikraščių paveikslėlius, 
prašoma suteikti. Tai vis 
bus lietuvos labui. 2) Agi- 
tatyvė Komisja priduoda 
naujus pavyzdžius rezoliu- 
cijų senatoriams ir kongres-l 
manams (Tik reikia kuo- 
'daugiausiai draugijų adresų 
komisijai priteikti. To laik- 
raščius labai prašoma iš-, 
garsinti. Komisijos adre-l 
sas: Agitatyvė Komisija, | 
307 W. 30th St. New York] 
City). 3) Laiškai p. Cald-] 
well, kurie parodo, kad tas 
Valstijos vyras daug Lietu- 
viams padeda. 4) Laiškas 
nuo p. Gedmino, sąryšyj su 

jo nominacija Inf. Biuran. 
!5) L. A. Bendrovė pritei- 
kia sekančią informaciją: 
'"Kablegramas iš Kauno 25 
birželio praneša, jog pabai- 
'goje Liepos atvyksta dele- 

gacija po vauuvyste Dr. J. 
Šaulio. Kablegramas iš Kau 
no 3 Liepos praneša, jogei 
Lietuvos valdžios delegaci- 
ja Amerikon atvyks Liepos 
'pabaigoje, — susideda iš: 
Dr. J. Šaulys, g. Natkevi- 
čius, Dr. Nagevičius, ir g. 
šmulkstis". 6) Baltimorie- 

l'čių rezoliucija linkui p. Vi- 

[nikaičio žygių. 7) Praneši- 
Įmas, jogei p. Balutis buvo 
pakviestas išleistuvių vaka- 
rienėn ir jogei Liepos 9 ap- 
leido Ne^v Yorką del Pa- 
ryžiaus. 8) Išsiuntinėta "Lie 
tuvių Bylos" kongreso no- 

minatoriams paklausimai. 
9) 4-rių Tautų Lyga užveda 
reikalus su Liberty Loan 
valdybomic delei rengiamo- 
sios Amerikoje toms tau- 
toms, tų j tarpe ir Lietuvai, 
paskolos. 10) Lietuvos Gel- 
bėjimo Draugija susitvarkė 

j.ir paleido į visuomenę at- 
sišaukimus rinkti Lietuvai 

; pagelbą bei medikališkus 
istaous. 11) Martus iš orga- 
Inizatyvės kelionės praneša 

geras pasekmes; organizuo- 
jasi vietines Tarybos ir fi- 
nansinės vietines komisijos; 
jo kelionės srytyje laikraš- 
čiai indėjo ilgus apie Lie- 
tuvą straipsnius ir Lietuvos 
žemlapius. 12) Ambrazevi- 
čius praneša matymąsi su 

Jtongresmanu Hamill, kuris 
'tik ką iš Paryžiaus sugrįžo 
[ir su Lietuvos Delegacija 
matėsi: jie visi išsijuosę 
dirba; tik Franci ja laikosi 
savo nelemto paliokams pri 
žado juos Lietuvių kaštais 
padidinti. Tenai Lietuviai 
?su Ukrajinais arčiausiai dir 
ba. Pataria ir čionai su 

jais arti laikytis. 
Nutarimai: 1) Agitaty- 

Vei Komisijai asignuoti nau- 

ją sumą išsiuntinėjimui li- 
teratūros. 2) Pildomojo Ko- 
miteto bendras susirinkimas 
'užgirta laikyti Liepos 19, 
!New Yorke. 3) Caldwell ir 
Turcinavičienės reikale rea- 

guoti tam tikroje formoje. 
.Baltimoriečių rezoliucijoje 
paimta tam tikra stovenė. 
5) Su Liberty Loan komite- 
to vyriausybe padaryta su- 

tartis laikyti bendrą susi- 
rinkimą, su Lietuvių inga- 
liotais žmonėmis: Jankus, 
yillmantas ir Molis. 6) Ka- 
blegrama Europon delei Lie 
tuvos pasiuntinių. 7) Rezo- 
liucija pasipriešinimo, kam 
Lenkų armija tebėra palikta 
Lietuvoje terorizuoti Lietu- 
vos žmones, nors Taikos 
-Sutartis jau pasirašyta ir 

į Lenkų veikimo aprubė yra 
nužymėta. 8) Lietuviškų 
pasportų klausimas išrišta 
galutinon fonnon. 9) Padė- 
ka senatoriui Walsh už įne- 
šimą kongresan Lietuvos ne 

priguimybės pripažinimo bi 
liaus. 10) Nutarta sekantis 
Lietuvių veikėjams viešas 
paakinimas: Kiekvienan 
miestan nuvažiuojantie Lie- 
tuviai veikėjai privalo pasi- 
stengti pasimatyti su vieti- 
niais Amerikos laikraščiais 
ir perduoti jiems gatavai pa 
ruoštus straipsnius apie Lie- 
tuvą; jie tuos straipsnius 
mielai talpina, jeigu jie bu 
na ne iš kitų laikraščių 
spausdintais priduoti, bet 
'gražiai j rankraštį nurašyti. 
Tas yra gerai praktikuoja- 
ma įvairiose serijose. Kodėl 
šito visur nepanaudoti? I)i 
,džiausis Lietuvos neprigul- 
mybės pavojus dabar prasi- 
dėjo, ir kiekvieno Lietuvio 
veikėjo pareiga šitą domo- 
.je turėti: "Laisva Lietuva 
dabar, arba niekados"! 

J. O. Sirvydas, 
J Amerikos Lietuvių Tauti- 
nas Tarybos Sekretorius. 

SUSITVĖRĖ LIETUVIU 

MECHANIKŲ SĄRYŠIS. 
/ Liepos 13 d. atsibuvo 
New Yorko ir apielinkų lie- 
tuvių mechanikų susirinki- 
mas Tautiškame Name, 101 

j Grand Stiv Brocklyn, N. Y. 
Susirinkimo vedėju tapo 

išrinktas gerb A. B. Stan- 
kevičius :š Bridgeport, 
Conn. sekretorius gerb. J. 
Kripaitis. Po plataus ap- 
kalbėjimo tapo sutverta 
tamatninkų draugija pa vav- 

|du "Lietuvių Amatninku 
Sąryšis". Išrinkta laikina 
valdyba: Pirm. Inž. V. Vait 
kus, pirm. pad. J. J. Dragu- 
•naitis, raštininku J. Kripai- 
tis,' ižd. J.- M. Kazlauskas. 
Viską peorganizuos ir už- 
tvirtins abelnas mechanikų 
Susivažiavimas, kuris nu- 

tarta sušaukti ant rugpjūčio 
'(August) 3 dienos. 

Nutarta jungties visiems 
mechanikams į krūvą, kad 
Įsteigus Lietuvoje geležini'] 

išdirbinių fabriką. Paden- 
gimui lėšų, kurios atsiras ir 
[užtikrinimui prisidedančių 
amatninkų sutikta ir sumo- 
kėta iki abelnas susivažiavi 
Imas galutinai rustatys k&i- 
<ną, po $5.00 į ižda, kas bus 
vėliau priskaityta prie šė- 

s,rų parsiduodančių Lietuvo- 
je busiančio fabriko. Su- 
sirinkusieji ant vietos su- 
dėjo $70. Šėrų busiantis 
didumas nustatytas po $25. 
'Aštuoniolika narių pasiža- 
dėjo paimti šėru už $7-625.- 00't "V. L." 

PROGRESISTAI. 
Paskiras karčiamos kamba- 

rys. keli gerų mamelių sūneliai. 
— Na, ką? Pradėkime veid- 

rodžius mušti. 
— Ne, tai banališka. Išvers- 

kime piano vidurius. 

Didžiausia tinginystė yra 
ta, kad gulint tingėti pasiekti 
virtą kiaušinį, o tik jį pašauk- 
ti: put-pat-put-put. 

Uišbuvimui gal atsi- 
tikt netiketal — bukitu 
prisirengę 

greit nutildo skausmi} 
nuo sumušimu, nusi- 
gremdimu ir išsisukimu. 

žiūrėkite, kad butu 
bu INKARU ženklu! 

Galima gunt vilose 
aptiek.>se ui 35c ir U5c 
arba iiyisiuzdint nuo 

r. AU. KHJrl ItK & CO., 
326-330 Brosdvvay, New York 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: •nr.UvkoB ir lietttiiikoe kalby, 

aritmetikos, knjrgredjrstii, stenografroi, tj* 
pcwriling, pirklybos teiiiy, Suv. Vkist. iatrri- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinė* 
ekonomijos, pilletystčs. dailiarašystčs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 5 va- 
landos po plett). Vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 

8106 S. Halsted st., Chicago 

Pradik Naujus Metus su tobulu aidi; n 
gijimu, taip. kad atefc? nepkaleisturaei per T 
sus metus, kas f'.ti -all buti naudingu. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aidi) ii 
galvos skaudėjimus, trumparegyste erba t»tt 
fegj^ti prašalinama, pasitarkite su manim, 
priefi einant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., GHICAGO 

Kampas 18tos Gatvta. 
Sfcios lubos, virš viatt'o aptiekos, Tlmyklte 

i :er.no ptraSį 
Valandos: nttn 9to« ?n1. r\tn II' vai. rak. 
Nedilioj: r.ao > t"!. lyto iki 1.' vai. dienos. 

| FARMOS 
Yra gera proga, norinčiam smagiai gyven- 

f ti, gauti pigiai gerą farmą Louisianoj. Aplink pasi- 
! turinčiai gyvena lietuviai ūkininkai. Platesnėms in- 
| formacijoms atsišaukiu pas— 

C. K A S P U T I S, 
Į 3253 SO. MORGAN ST. CHICAGO, 1LL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos, 

į >'į Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir korservaty vlškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelfnės $3.00 lr augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite iau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų nuo $8.50 ir augščlau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 

» Krautuvė atdara kas vakarį iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREEt 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnas siekų nustejtmas 
viso kūno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu, Visur nejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelbos. * 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valyt jo, Nervatona, Inkstų ir ReurcatfSmb 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. *į£ujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas {.ranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butclj Sa- 

lutars*, iMtteria, ir po men. savo pavr.Ksie pama cinu iokį skirtumą kaip tarp 
dieno* ir naktli t. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju 
Salutane mylistų ireradėjistei ir linkiu vi-sicms savo draugams ir pažįstamiems 
s tokiais at (įtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie ralutaras: 

SALUTARA9 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 6c. Haleted r t., Phone CanaI 6417 Chicago, Illinois 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimu visame 

pasaulyje ir uoliausiai gina darbininkų reikalas. 

EINA KAS SĄVAITĖ 
SkaitykKe Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiūrėjimui adresuodami: 

"S A N D A R A" 
366 Broadway, S o. Boston, Mass. 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 

Pagyvenimo ofisas 

859 N. Robey St. 

DR. S, SHANKS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo visokias Vvry Ir 
Kampas Iowa St ligas taipgi Ir 

Valandos: nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^t^J^urgiškas Hp*«. 
Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halsted 

Valandos: 11—G popiet; Nedėliomib 11—1 popiet. Chicago 

Tik išpildykite ir prisilįskite mums šitą kuponą, 
o męs parodysime jums 

A 
S' "iea PALATINE, ILL. iOUbt 

Tas bus del Jus Naudos 
Prisiųskite šiandien, o aplaikysite piln as informacijas- kaip gali- 

te įsigyti priemiesčio farm$. 

ARTHUR T. McINTOSH & CO. 
Main Office 

106 N. LA SALLE ST. 
Telephone 
Main 2043. 

m m m m 

Local Office 
1404 W. 18th ST. 

Arthur T. Mclntosh & Co. 
106 N. La Salle St., Chicago. 

Gerbiamieji:—'Prisiųskite man pilnas informacijas kaip aš galiu įsigyti 
5 akrų farmą. 

; 

Vardas ir Pavardė .- 

Adresas 

Telefonas 
Lietu va--7-23. 



VIETINES ŽINIOS 
BALUČIO KABLEGRA- 

MA. 

Vakar apturėjome nuo p. 
B. K. Balučio kablegramą, 
kad jis vakar ryte (22 lie- 
pos) laimingai pervažiavo 
per jūres ir išlipo Francu- 
zijoje Havre. Šiądien jis 
jau yra Paryžiuje. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Piliečių Darbi- 
ninkų Pašelpos Kliubas, at- 
einančiame nedėldienyje, t. 
y. liepos 27 d. rengia šei- 
mynišką išvažiavimą \ 
Lyons, 111. 

Jau daug ižsiregistravo, 
bet galo dar nematyti. Tai- 
gi, kad išvengti daug nesma 

gumų ir kad nebūtų didelio 
susigrudimo automabiliuo- 
se, visi kurie dar neužsire- 
gistravo, malonėkite tą tuo- 
jaus padaryti pas J. Miko- 
lajuną, 2334 So. Leavitt St. 
Registracija užsibaigs pėt- 
nyčioje- liepos 25 d. Ant 
vietos taip pat bus suteikto 
informacija kaslink piekš- 
tininkų "sportų". 

Komitetas. 

SUSIRINKIMAS. 
Šaukiamas svarbus susi- 

rinkimas ant 24 d. liepos, 
ketvergo vakare 7:30 Union 
Hali. Šio susirinkimo tiks- j 
las sudaryti komitetą Rau-j 
clono.jo Kryžiaus, išsirinkti1 
valdybą ir išdirbti plianus 
tolimesniam veikimui. Vi- 
si geros valios Lietuviai at- 
eikite į paženklintą vietą. 

M. K. i 

SO. ENGELWOOD— 
PRANEŠIMAS. 

Petnyčioje, liepos 25 d., j 
ant 7:30 vai. vakare, Jono; 
Butkevičiaus svetainėje, 
8134 Vincennes Ave., atsi- 
bus Aubum Park Mėsos; 
Krautuvės Lietuvių Korpo- 
racijos šėrininkų susirinki-] 
mas. 

Malonėkite visi pribūti 
į šį susirinkimą, nes bus< 
daug svarbių reikalų. Taip-' 
gi neužmirškite atnešti sa- 
vo šėrų paliudijimus. Ta- 
me susirinkime visi gausi- 
te savo korporacijos šėrus. 

Visus kviečia korporaci- 
jos raštininkas. 

Ign. K. Pavarzas. 

18 TOS GATVĖS LIETU- 
VIŲ ATYDAI! 

Seredoje, liepos 23- čia d. 
Dom. Šiemaičio svetainėje, 
pH'3 18 tos ir Union gatvių, 
įvyk? masinis lietuvių tos ko 
lionijos susirinkimas. Pra- 
džia bus lygiai ant 8-nių 
vakare. 

Susirinkimas bus svarbus, 
'jame bus svarstyta apie 
"Laisves Varpo" išleistuves. 
Visos draugijos turi pribū- 
ti. Bus svarstoma kaip da- 
lyvauti ir pasirodyti, nes bus 
imami krutami paveikslai. 

Šitame susirinkime taipgi 
bus svarstoma sutvėrimas 
Lietuvių Raudono Kryžiaus, 
tai yra "Lietuvai Gelbėti 
Draugija", skyrius ant 18- 
tos. 

Reikalai svarbus, todei 
šios apielinkės draugijos- 
kuopos kaip vyrų, taip ir 
moterių, kokių pažiūri] jos 
nebūtų, yra kviečiami da- 
lyvauti tame susirinkime. 
Visų draugijų pirmninkai 
ir sekretoriai gaus daug 
svarbių informacijų tame 
susirinkime. Komisija, 

KĄ NORĖJO TĄ IR 
GAVO. ' 

1 Viena karčiama ant Clerk 
gatvės turi sekančią iška- 
bą :—"Gerk Provino—Gėry 
mą su Mace". Tūlas žmo- 
gutis labai ištroškęs "ma- 
cės", pamatęs tokią iškabą 
įėjo į tą karčiamą ir užsa- 
kė to gėrymo, už kurį už- 
mokėjo 10 centų. Išgėrė su 

užsiganėdinimu ir pradėjo 
laukti kada ta "mace" pra- 
dės veikti. Laukė, laukė- 
ir negalėdamas "macės" vei 
kimo sulaukti, užklausė kar 
čiamninko, kur gi yra ta 

"macė", kurią jisai garsino? 
"Ot kaip- tai tu nori macės: 

gerai, tuojaus gausi!" atsa- 
kė karčiamninkas — ir pra- 
'dėjo "macės" jieškotoją 
spardyti. Gerokai apkulęs 
"macės" ištroškusį, užklau- 
sė "nu, kaip ar dar nori "raa 
cės"? Ne, ne, jau užteks, 
bėgdamas iš saliuno atsakė 
karčiamninkui "macės" jieš 
gotojas. 

PRANEŠIMAS. 
"Birutes" repeticija dainų 

bus seredoj, liepos 23 d. 8 
vai vak. Mark White Sąuare 
svetainėje. Gerbiamieji ir 

gerbiamosios, visi stenkitės 
buti ant laiko- nes męs tu- 
rime daug darbo, reikia 
rengtis prie "Pagirėnų", 
taipgi ir prie "Carmen", 
taip kad kiekvienas narys ir 
narė privalo ateiti, kurie 
nori priklausyti prie "Biru- 

tės". w 

Kviečia Valdyba. 

MAISTAS VOKIEČIAMS. 

Nuo pereito ketvergo, at-i 

įdarius paštai su Vokietija, į 
jš Chicagos pradėjo plaukti1 
desėtkai tūkstančių pakelių, 
ypač su maistu į Vokietiją. 
Chicagos vokiečiai siunčia 
savo gimnėms į Vokietiją 
pakelius po 11 svarų, ku- 
riuose daugiausiai įdeda mė 

sos, ryžių- cukraus, kavos ir 
kitų valgomų dalykų. Vo- 
kiečiai savuosius neužmirš- 
ta. 

„ "BIRUTĖ" 

Chicagos dainos organizaci- 
ja p. St. Šimkaus vedama vi- 
siems yra žinoma, nes jau daug 
kartu linksmino lietuvius savo 

dainomis ir lošimais. 
Pereitoje nedėlioję "Birutė' 

turėjo savo išvažiavimą, Kaip 
ir pridera, vietą išvažiavimui 
parinko kalnelį, kuris primena 
Birutės kalną,—tai Beverly 
Hills. Ir birutiečiai labai pui- 
kiai linksminosi sau ant žalios 
pievelė. Linksma buvo pa- 
tiems birutiečiams ir svečiam?. 

Visą programą tvarkė p. Uk 
tveris. Pirmiausiai kalbėjo p 
St. Šimkus, jo kalba buvo ma- 

loni, graži priduodanti žmo- 
nėms daug gražaus jausmo. 
Paskui buvo kviestas kalbėti 
l)r. Drangelis, bet jis atsisakė. 
Paskui p-lė M. Rakauskaitė, 
tik ką sugrįžusi iš Bostono ir 
New Yortoo pasveikino "Bi- 

rutę" vardu nevv yorkiečių ir 

bostoniečių, o ypatingai perda 
vė linkėjimus p. M. Petrausko. 

Paskui buvo lenktynės bėgi- 
me ir dovanas laimėjo pirmu- 
tinis J. Grigaliūnas—dėžę ci- 
garu, 2) C. Rakauskaitė—žie- 
dą ir 3) K. Juneius ir Mockus 
—šešis paveikslus. Šis trečia- 
sis No. buvo indomiausis, nes 

lenktyniavo suristi, taip k?.d 
daugelis beškuodami griuvo. 

Abehiai birutiečiu išvažiavi- 
mas nusisekė visais atžvilgiais. 

* 

DR-|A "VVOLNOŠC" NUO 
TO\YX OF LAKE PRITA- 
RIA LAIS.VJlS VARPUi. 

Ant Town of Lake gyvuoja 
draugija ]>r» varclu 'AYolnošč.'' 
X6rs visi tos draugijos nariai 
paeina iš Lietuvos ir vra lietu- 
viais, bet kaip tas Imdavo kita 
syk su nekūriais lietuviais, t.i 

draugija pasidavė po įtekmę 
lenkų.—vartojo lenku kalbą ir 
vietoje "Laisvė" užvardino sa- 

ve "\Yolnošč." 
Reik atiduoti garbę tai drau- 

gijai, kad j'os nariai galop su- 

sipratę, dasižinojo kas jie toki 
yra ir nesenai visai išmetė 
jiems svetimą lenku kalbą iš 
posėdžių savo draugijos. 

Dabar tos draugijos susirin 
kimai yra vedami lietuvių kal- 
boje. .Malonu ir smagu yra 
visiems lietuviams, kad Lietu- 
vos paklydusieji vaikai jau pra, 
deda suprasti savo klaidaš ir 
grįžta prie savo bendros mo- 

čiutės—Lietuvos. 
Lai tas gražus ir prakilni 

tos draugijos darbas buna pa- 
vyzdžiu kitoms lietuvi'j drau- 
gijoms, kurios dar vis varto- 
ja lenkti kalba ir vis dar yra 
po įtekme Lietuvos didžiausiu 
presų-lenkų imperialistų. 

Paskutiniame savo susirin- 
kime ta draugija pradėjo jau 
dalyvauti lietuvių darbuose. 

Pirmas tos draugijos viešas 
pasirodymas lietuvių darbose 
tai bus dalyvavimas išleistu 
vėse "Lietuvos Laisvės Var- 
po." Tam tikslui šita draugija 
iš savo iždo paaukavo $50 do- 
larių. 

Garbė jums, sugrjžusiejie 
lietuviai, bet dar didesnė gai- 
bė jums bus, jei savo draugi: :i 
vietoje "YVolnošč" pavadinsi- 
te "Laisvė." Tas gražiau ir 
atsakančiau skambės. 

M. K. S. 

"LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJA" 

arba 
Lietuvių Raudonas Kryžius 

Chicagos Nauji Skyriai 

BRIGHTON, PARK. 
Panedėlio vakare, Brigh- 

ton Park kolionijos lietu- 
viai, kurie atjaučia lietuvos 
tėvynes vargus, sušaukė su- 

sirinkimą, kad sutverti "Lie- 
tuvai Gelbėti Draugiją" or- 

ganizacijos skyrių. Kalbėjo 
dr. Naikelis ir dr. Graiču- 
nas, nurodydami Lietuvių 
Raudono Kryžiaus naudą ir 
reikalingumą. Šiądien lietu- 
viams viena iš svarbiausių 
Lietuvą gelbėti organizacijų 
yra "Lietuvai Gelbėti Drau- 
gija", arba lietuvių Raudo- 
nas Kryčius. 

Čia tuojaus susitvėrė sky- 
rius ir j valdybą įėjo sekan- 
čios ypatos: p. Stasiulis, pir- 
mininkas, p-ia Bardauskie- 
nė, raštininkė, p. Petrauskas, 
kasierius, p-lė J. Silevičiūtė 
ir p. Butkus, kasos globėjai. 

Geros koties, jums Brigh- 
tonparkiečiai! Tegul jusi] 
prakilnus darbas buna pa- 
vyzdžiu kitoms lietuvių ko- 
lioni joms.. »į 

M. 

TOWN OF LAKE. 
Panedėlio vakare, p. J. 

Elijošiaus svetainėje, įvyko 
L. R. K. skyriaus susirinki- 
mas. Nors buvo šilta- bet pub 
likos susirinko daug. Matyt, 
kad Town of Lake'o lietu- 
viai įdomauja lietuvių dar- 
bais ir rūpinasi Lietuvos ir 
savo ten brolių likimu ir gel- 
bėjimu. Svarbiausiu kalbė- 
ju buvo d-ras S. Biežis, ne-j 
senai sugrįžęs iš Francuzi- 
fos karės fronto. Jisai aiš- 
kino šios draugijos užduotį 

ir naudą. Taip-pat daug pa- 
pasakojo įiž savo patyrimų, 
kaipo daktaras karės fronte. 
Jisai ypatingai visą savo kai 
bos svarbą atkreipė, kad A- 
merikos lietuviai turi tuojau s' 
nieko nelaukdami gelbėt Lie 
tuvą ir prisidėti prie "Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos" or- 

ganizacijos, arba kaip ją ki- 
taip vadina—"Lietuvių Rau 
donas Kryžius". .. 

Šiądien Lietuva reikalau- 
ja daktarų, hygienistų ir sa 

nitarfj. Be jų pagalbos šią- 
dien Lietuvai yra labai sun- 

ku, nes skurdas, ligos ir vi- 
sokios epidemijos visur Lie- 
tuvoje siaučia. Publika pa- 
raginant gražia ir jausmin- 
ga Dr. Biežio prakalba, pra- 
dėjo rašytis prie "Lietuvai 
Gelbėti Draugija organizaci 
jos. Prisirašė nemažai vieti- 
nių narių- kurie čia tuojaus 
sumokėjo $50.00. Kiti, netu 
rėdami su savimi pinigų, pri- 
žadėjo prisirašyti vėliaus. 

Nekurie kunigai nežinia 
kodėl pradeda visokiais bu- 
dais kenkti tam prakilniam 
darbui. Vienas iš kunigų ant 
Town of Lake sušaukė susi 
rinkimą, daugiausiai iš mo-. 

terų, su tikslu, kad kenkti I 
"Lietuvai Gelbėti Draugija" 
organizacijai. Savo tikslo 
tas kunigas nedasiekė, ne.? 

žmonės jau pradeda suprasti 
tikro reikalo stovį. 

Pon. Veriba, Tautos Fon- 
do, 36-to skyriaus1 pirminin- 
kas, teisingai tam kunigui 
atsake:'- v 

"Gydimas 4*- gelbėjimas 
žmonių, tai daktarų, o ne ku" 

nigų darbas, todėl Amerikos 
lietuviai tame reikale turi 
remti daktarus, tai yra "Lie- 
tuvai Gelbėti Draugija" or- 

ganizaciją. j 
Galima tikėtis, kad ir kiti 

musų žmonės susipras vė- 

liaus. Šilis. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

DOWN TOWN 

N. W. cor. Statę & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Coi\ State & Madison. 
K. W. cor. Madigon & State 
S. E. cof. M&dlšon & Franklin 
Cor. W.. Adams & La Salle 
S. E. Clark Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washington. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van Buren & Wellš 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. State & S. W. 18th 

WEST SIDE DISTRICT 

2240 V/eet 23rd Place 
2241 West 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
2050 W. 23rd Street 
S. W. Halated & Madison 
72(5 West 18th Street 
2334 So. OakJey Ave. 1 

2246 So.; Leuvitt St, 
633 West West 18th Str. 
S. W. Halsted & 18th Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
N. W. Cbrner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
Cor. 12th & Homan aive. 

Cor. 26th & Western ave. 

BRIPCEPORT, DISTRICT 

834 Wėst 33rd Sfrėfet 
837 W. 33rd St. 
3358 S. Auburn Ave. 
<5222 Auburn Ave. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Haleted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halated St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St. 
3601 S. Halsted St. 
390S S. Halsted St. 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3246 Emerald Ave. 
3603 S. Emerald Ave. 
3244 S. Morgan St. 
2801 S. Union Ave. 
2956 S. Union Ave. 
3417 So. Union Ave* 
3437 S. Union Ave. 
3603 S, Union Ave. 
322fl S. Wallace St. 
556 West 35th St. 
930 W. 3£th Place. 
3416 Wal!ace St • 

3518 S. Wallace St. 
» 

TOWN OF LAKE DI8TF*ICT 
S. W. Cor. Halsted & Dxchange. 
1805, Weat 46th .Stroet. 
2462 West 46th Place. 

Cor. So. Ashland & Gross. 

Cor. So. Ashland & 43rd St. 
4513 So. Wood Street 
4530 So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Hertnltage Ave. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave, 
4458 S. Hermitage Ave. 
Cor. Haleted & 47th St 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 

3137 West 38th Place. 
2858 West 39th Street. 
2900 "VVest 40th Street. 
2602 West 45th Place. 
2422 West 69th St. 
3953 S. Roękvvell St. 

Mins. Sig f 
Chicaga, laikinai priiminėji, li 
gonius savo | rgyvenimr- vieto- 
je: 3125 W. 38th St., arti Ked- 
y.ie Ave. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet- 
vakarinio kampo Leavitt ir 22 
gatvių, Yal.: nuo 4 iki 7 va1.. 

: DR. S. BĮ EŽĮ S. 
Telefonas McKinley 4988. 

BARGAINAS 
2 geri namai, 4 pagyvenimai. 
Elektra, garas, maudynė. Ran- 
da $94.00. Preke tik $7.800.00. 

J. J. H ERT MAN O WICZ 
3133 ,;'merald Ave. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nljoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, či? 
žemė labai derlinga, ant kurios viską* 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų kelių Ir gražių ežerų su dauge- 
liu žuvų. Ir dabar žeme parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 
akerj. Galite pradėti dirbti formą su 

$100.00 ir nėjusi, kaip turėsi farmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą anl 
farmų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame Liberty bondsus už pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dali jmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žini'j 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktorius 

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, "VVisoonsin. 

ANT PARDAVIMO. 
Bargenai. Ant lengvų išmokėjimų. 

3528 Lo\ve Ave., medinis namas C kam 
barių su maudyne. Kaina $1850. 

2853 Union Ave., 2 fliatų 4—4 kamba- 
riai, su toilotals ir gesu. Kaina $2150 

3543 Union Ave., dviejų augštų namas 
2 fliatai 5—6 kambariai. Kaina $2350 

510 W. 27ta. Plytų namas, 6 kambariai 
bu maudyne Kaina $2.000. 

2618 Wallace St. Puikus namas. Kaina 
$2.000, Įmokėti $300. 

3807 Emerald Ave., puikus dvejų flia- 
tų namas, 7—7 kambariai, su maudy 
nėmis. Kaina $2.500. 

3331 Wallace St., 2 fliatų mūrinis na- 
mas, 6 6 kambariai. Bargenas tin- 
tai $4.000. 

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

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

31''8 Union Ave., 2 fliatų mūrinis na- 
mas. Kaina tiktai $2150. 

Atsišaukite: 
ER.N1S E. FEENEY 

603 W. 31 ma -Gatvė Chicago, III. 

PARSIDUODA KRAUTUVE, CIGARU 
Cigaretų, Tabako' ir rūkantiems 

reikmenis. Gerai pripildyta. Geriausios 
intaisos: 1 "Pool'' stalas, vietos yra 
dėl dviejų, 28 metai pramonė; 4 graa- 
žųs kambariai. Geriausias pasiulini- 

mas ant inventoriaus. 2523 S. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

BARGENAS. BŪTINAI TU 
riu parduoti du murinįus na- 

mus po No. 2826 ir 2832 Eme- 
rald Ave. Klauskite pirmame 
gyvenime. 2826 Emerald Ave. 
1 st Fiat. 

BARGENAS! PARSIDUO- 
da greitu laiku 5 kambarių 

medinis namelis. Cimentinis 
beismentas, augštas skV as, vi 
si. kambariai šviesus, elektros 
šviesos, gazai ir visi namų pa- 
rankumai. Kaina tiktai $2,500 
"cash". G. W. Adamson, 1429 
S. 50th Ave., Cicero, 111. 

_ 

ANT PARDAVIMO PUIKUS MŪ- 
RINIS NAMAS 7 KAMBARIU- GE- 
SAS, ELEKTRIKAS, ŠILDOMAS ŠIL- 
TŲ VANDENIŲ. PUIKUS BASEMEN- 
TAS, NAUJI PORČIAI IŠ FRONTO 
IR IŠ UŽPAKALIO, DAILUS LOTAS. 
ANT LOWE AVE. T A R.P E 32 IF 35 GATV. $1000.00 CASH, O LIKUSIUS ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ. 

S. SHOKALSKIS 
3343 LOWE AVE. 3 LUBOS FROTAS 

TELEFONAS BOULEVARD 10011 

E X T R A 
Parsiduoda krautuvė—cigarų ciga- 

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

615 WEST 18th STREET. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau lengvo darbo už kaąlorlų arba už kolektorių. Galiu užstota- 

tyti $1,000 kaucijos pinigais. 
JOHN SMITU, 

3241 Lime St., Chicago, 111. 

GERA PROGA LIETUVIUI FOTO- 
GRAFUI. Vykstant j Lietuvę, par- 

duodu per 9 metus išdirbta "Pictures 
Gailery" biznj. Pelno atneša $2uo.00 į| 
įnėnesj. Biznis darojnas su Lietuviais, | Lenkais. Hungarais ir kitomis tauto- 
mis Vieta gera. Atsišaukite nt ant- 
rašo: B. VALI Ušl S, 208 Valley Street, 
Dayton, Ohio. 

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- 
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 liodavimą masina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 60 centų iki 65ci 
už toną. Taipgi reikalingas 
žmogus, kuris paimių namą 
12 kambarių užlaikymui dar 
bininkų. Geri namai ir pi- 
gios randos. Či vieta ran- 
das vieną mylią i vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

Sclvay Colliers Company 
Hemphill, "W. Va. 

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, CfcsignJng 
dienomis lr vakarais dėl bizule i! 
namų. Paliudijimai Išduodami lr tl» 
tos parūpinamos aykal. Atsiiankykil* 
arba rašykite, o męs pasiptongsime 
suteikti Jums patarimu 

SARA FA TEK. Principal 
2407 W. Madlson «t 

0205 S. Halsted ib60 Wells Si 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeCio labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko ] ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. La8al!e 
Telefonas Franklln 2803. 

PRANEŠIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Ger»vS*. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLIOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

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

IIETUVISKAS HOTELIS 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio. 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
936 W. 33 St Chicago 

Phone Yards 2750 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIET^YVIS GYDYTOJAS j R CHIRURGĄs 
Ofisas: 1741 \V. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 33 ir 7-9 P. M. 
Tlcfonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 45i5 So. VVood Street. 
| Telefonas: Yards 723. 

DR. S. NftIKELIS I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

5 
Chlcagoe Ofisas: j 

4712 SO. ASHLAND AVS j 
Telefonas Drover 7042 Į 

Cicero Ofisas: 
4847 W. 14-th STREET 

Telefonas Cicero 39 Į 

Di\ M. Herzman 
B RUSIJOS 

Gera! lietuviams žinoma* per 16 me- 
tų kaipo patyrei gyuytojas. chirurgai 
ir akušeris. 

Gydo aitriai Ir chroniškas ligas, T7- 
rų. moter'i ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
į rietaisua. 

Oflsas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street 

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

GYVENIMAS: 3412 S* flalsted St 
VALANDOS; *_o —Hktal. 

Dr. G. N. Glaser 
Prsktiknoja Jau 27 metai 

8149 8. Morgan 8t., karti 82 at 
Specialistai Moteriškų, Vyrl&k*, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piet 8—J$ vak., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARCS W. 

Tol YAROS 1SSS 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS CfirOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
v*ydo visokias llgua moterių 
vaiky Ir vynj Speciullškal gf- 
do llmpanCias. užsisenėjuslag 
ir ^aslap^iagu- vyru liga* 

3259 So. Halated Sfc, Chicago, ft* 

Daktaras 

Jonas*. Sarpaiius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
32S2 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto Iki 12 
2 iki 4 popiet 7 «ki 9 vak. 

Telefonai 
OfIs&3 Tarda 2544 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U281SEN tJUSIOS 

L I G O 8 

Valandos: 9 Iki 12 Ir i iki 9 
vakarai*. 

3303 SO MORGAS STREET 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6RAB0RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs clrbame grabus lr 
turir-3 savo karabonus r au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams ras žydelius šauk- 
ties: Taipgi BMmdome automo- 
biliui veBeliJoms, krikštynomis 
lr kitiems reikalams dieng ar 
naktį. 
3305 Auburn Ave. Tel. Drover 4139 

UBERTY ©ONDS 
Męs pername L.ioeriy nonas u 

pilną "Cash"' vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9--6 
U tam inkais Keivergals lr 
Subatnmis 9—9. 

CASH 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wco<? 1r Paulina gatvių: 

iiKiiiKiiiitiifiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivfiiiiKiiiiHiiiiiiin'iiiiiiiiisiKiiiininiiTiiiniinisiiKiiiilili 
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 

ant Purų, Lentų, RSmų Ir Stogams Poplerlc SPECIALIA!: Mateva rnalevojlmul stubų iš vidaus, po $1.50 ui galioną ; 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. Į — 
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