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Talkininkai Linksta 
Taikon 

Bolševikai paeme Murmanską 
TALKININKAI TARIASI 

TAIKOS REIKALE 

Diskusuojama apie bolševikų 
pasiųlynius. 

MURMANSKĄ UŽĖMĖ 
BOLŠEVIKAI., 

LENKUOSE DEL TAIKOS . PRAGYVENIMAS EINA 
DAROMI SUSIRINKIMAI. BRANGYN. 

Reikalaujama taikos ir skait 
lingesnės armijos. 

Tenai buvo pakilusi 
revoliucija. 

Aug-Londonas, vas. 24. 
Klausioji talkininkų taryba į Londonas, vas. 24.—Iš Var
čia vakar per dieną tarėsi j t ] o (Norvegija) gauta žinia, 
Rusijos klausime. Nors kon-1 k m l Murmanske pakilusi revo-
fereneijos pasekmės nepas-l liucija ir po to bolševikai tuo-
kelbtos, bet yra žinoma, kad į j * u * "žeme miestą ir uostą, 
talkininkai praktikaliai jau I T a s PT^e praeitą šeštadieni 

vakar 
praktikaliai jau 

kai pi r sutiko ar šiokioj a r | 
kitokioj formoj pripažinti į I Vardo žinių apie Murman-
bolševikų valdžią. sko puolimą atvežė vienu rusų 

Talkininkai yra priverčiami garlaiviu pabėgusieji žmonės, 
padaryti tą nepaprastą žings-į (iarlaiviu ten be kitų žmonių 
ui. Nes šiandie jau niekas ne-! atkeliavę du anglą ir keturi 
gali užginti, kad bolševikai i belgu oficierai. 
nevaldo visos Rusijos, kad jie; Tai vienų-vienatinis laivas 
nenugalėję visą savo vidujiniu pasprudęs nuo bolševikų iš 
priešininkų. Murmansko. Bolševikai jį ap-

Kadir Murmansko puo l i -k m i de kulkasvaidžiais ir su-
mas paliudija aiškiai, kad su j skylėję. Sužeistas ir patsai lai-
bolševikais prisieina skaityties' Vo kapitonas, 
nors ekonominiais tikslais. | Murmanskas v r a Murman 

Nors begalo liūdnas daiktas M r h n Kn]fu p l l s i a u . c a i y į fty. 
refi santikius su tais žmo- h | 0 s e driekiasi Suomija, šiau-

katrie pragaišino Ru- Hiiose-Baltosios jūrės. ifur-

Varsa va, vas. 24.—Lenkijos 
miestuose, kaip tai Krakove, 
Przėmysle ir kitur, daromi su
sirinkimai taikos reikale. 

Didžiumą susirinkimų su
šaukia soeijalistai. Susirinki
muose padaromos rezoliucijos, 
kad vvriausvbė kuo veiklaus-
taikintųsi su bolševikais. 

Liberalų ir neutralių naeijo-
nalistų laikraščiai priešinasi 
taikai su bolševikais. J ie sako 
bolševikai neturį gerų norų. 
Mėginą apvilti Lenkiją. Jie 
kalbą apie taiką ir tuo pačiu 
laiku sutraukia kariuomenes 
lenkų frontuosna. 

Reikalauja skaitlingesnės 
armijos. 

Tie laikraščiai vietoje tai-

Nieko negelbsti vyriausybės 
pastangos. 

Washington, vas. 24.—Dar
bo biuro paskelbtos statisti
kos paliudija, kad pragyveni
mas ne tik neatpinga, bet ei
na brangyn. Čia nieko negelb
sti nei1 vyriausybės pastangos. 
Tarpe gruodžio 15, 1919, ir 
sausio 15, 1920, pragyvenimas 
pabrango 2 nuoš. daugiau. , 

Pirm poros mėnesių ir dar 
nesenai generalis prokuroras 
Palme r skelbė, kad pragyveni
mo brangenybe'' veikiai suma
žėsianti, Bef viskas pasirodo 
kaip tik priešingai. Nes tuo 
žvilgsniu-j>erdaug kalbama, .gi 
permažai veikiama. 

BUS PASKELBTOS VISOS 
ADRIATIKOS NOTOS. 

Prezidentas išaiškina, kodėl 
jis nesutinka su talkinin

kais. 

Washington, taa. 25. — Čia 
oficijaliai pranešta, kad su-
main/rtos nptos tarpe Suv. 
Valstijų ir talkininkų Adria-
tikos klausime į kelias dienas 
bus paskelbtos leidžiant pre
zidentui \Vilsonui. Sakoma, 
skelbimas busiąs atliktas su
tinkant talkininkams. 

Panaroje nptoje talkinin
kams prezidentas išaiškina, 
kodėl jis nesutinka su jų nuo
monėmis Adriatikos klausi
me, nežiūrint anų nepasitenki
nimų. 

Čekai-SIo vakai išdavė Kolčaką 

Skaitlinės iš 50 miestų. . 

Darbo statistikų biuro skait
linės paremtos šeimynų išlai
domis maistui įvairiuose pen-

kos tarybų pataria savo vy- i kiasdeštmts miestuose. 

SAKSONIJA RENKA "KA
RĖS PRASIŽENGĖ

LIUS." 

riausybei sudaryti skaitlingą 
ir stiprią armiją ir aną atrem
ti prieš bolševikus. 

Soeijalistai, savo keliu, prie-

Su sausio, š. m., pradžia, 
pav., mieste Minneapolis mai
sto kaina pakilo 16 nuoš., 
Cbicagoj tuo pačiu laikotarpiu 

/ 
Berlynas, vas. 25. — Sakso

nijos demobilizacijinis biu
ras užimtas rankiojimu faktų 

1 apie "karės prasižengėlius", 
' kokius talkininkai reikalauja 
nubausti. 

lankiai atsiliepia apie t a i ką , !—l inuos . 

furė 
nėmi 
siją, bet nėra. kitokit išėjimo. 

Su bolševikine Rusija už
megs t i santikius, nereiškia 
bolševikus gerbti arba su jais 
draugauti. 

Anglijos atstovas OHJrady 
sakoma, augščiausiąjei tary
bai indą ves bolševikų taikos 
sąlygas, kokias gavęs nuo 
bolševikų atstovo Li tvino vo 
Copenhagene. 

Taryba tad vakar svarsčiu
si apie tas sąlygas. 

Sakoma, kad Prancūzija 
posenovei priešinasi pripažin
ti bolševikus. Bet už pripaži
nimą stovi Anglija, Italija ir 
Japonija. 

manske talkininkai praeitais 
metais turėjo savo kampanijos 
stovyklą. 

Pranešama, kad Jekaterino-
dare nuo d a kš I uotas šiltinės 
miręs generolas Mamontov. 

diskusuoja apie sąlygas. J ie 
sako, jog talkininkai tolesniai 
negelbėsią Lenkijai ir šita pa
liksianti vienų-viena priešais 
galingesnį priešininką. 

Pradėjus 191.') metais ir bai
gus 1919 metų pabaiga, ty. ka
rės laikotarpiu, pragyvenimas, 
abelnai imant, Suv. Valstijose 
pabrango 104 nuoš. Tuo pačiu 

NETURI ŽINIŲ APIE BU 
VUSĮ KAIZERĮ. 

Ukrainą diplomatai Varsa- laikotarpiu CJucagoj .—-JQ£ 

SENATAS PRIĖMĖ GĖLE 
ŽINKELIŲ BILIŲ. 

LATVIŲ-BOLŠEVIKŲ TAI
KOS TARYBOS. 

Įvyksiančios ar tik ne Petro
grade. 

Bilius tuojaus bus paduotas 
prezidentui. 

Washington. vas. 24. 
Vakar senatas didžiuma bal
sų pravedė geležinkelių bi-
lių, nežiūrint darbininkų or
ganizacijų protestų. 

G ai dar šiandie bilius bu-
paduotas prezidentui patvir
tinti. 

Darbininkų vadai reikalau
ja prezidento nepatvirtinti bi-
liaus. Bet vargiai bus atsiek
tas tas tikslas. 

KARDINOLAS PABARA 
AUGšTESNĖS KILMĖS 

MOTERIS. 

Revelis, vas. 24. — Čia at
keliavusieji bolševikų valdžios 
atstovai pasakoja, kad latvių-
bolševikų taikos tarybos pra
sidėsiančios, turbūt, už de
šimties dienų Petrograde. 

Pranešama, kad ir Rumuni
ja linksta prie taikos su bol
ševikais. 

Vienas angliškų laikraš
čių korespondentas (Clrica-
cago Daily News,vas/ 23) 
tomis dienomis Maskvoje 
kalbėjęsis su Leninu. Leni
nas yra pasakęs, kad so
vietų Rusija padariusi tai
ką su Eston. C i taika su Lat 
vija ir s ietuva j r-gi yra 
užtikrinta. 

voje^indavė lenkų vyriausybei 
ir talkininkams notą prašyda
mi, kad kuomet lenkai pradė
siu taikos tarybas su bolševi
kais, tad kad ir jų atstovai bu
tų priimti tarybosna. 

BoUevikai koncentruojami. 

Bolševikai vis dar koncen
truoja savo armiją išilgai viso 
lenkų fronto. Patirta, kad at-* 
siųsta septynios naujos divizi
jos iš Yudeničo, Kolčako ir 
Denikino buvusių frontų. , 

Pasakojama, kad bolševikų 
vadai turi padarę pienus pra
dėti ofensyvą, jei nepavyktų 
taika su Lenkija. 

Suprantama, be pavasario 
bolševikai negali pradėti ofen-
syvos. Nes tai butų tikroji 
saužudystė. Šiandie visur gi
lus sniegai, paskui bus tik vie
nos klampynės.. 

Rimtesnieji žmonės sako, 
kad bolševikų kariuomenė su
traukiama tik demonstracijai 
su tikslu veikiau išgauti taiką. 

nuos. 
—— 

JERUZALĖJE DAUG 
SNIEGO. 

Jeruzalė, vas. 13 (suvėlin
ta).—Čia daug prisnigo. Susi
siekimas suparaližiuotas. Pa
kilo skurdas ir grūmoja ba
das. Vyriausybė darbuojasi 
pagelbėti žmonėms. 

Londonas, vas. 25. — Vy
riausybės atstovas parlamen
te pranešė, jog Anglija neturi 
žinių iš Olandijos, ką pasta
roji mano pradėti su buvu
siu • kaizeriu. Olandija ligšiol 
talkininkams neatsakė. 

f 

PIKTADARIAI APIPLĖŠIA 
KARSTUS. 

Copenhagen, vas. 24.—Anot 
laikraščio National Tidende, 
vedamos tarybos 20 milijonų 
svarų cukraus iš Danijos pa
siųsti į Suv. Valstijas. 

Berlynas, vas. '25. — Pra
eitą sekmadienį plėšikai įsi
laužė į mausoleumą, Charlot-
tenbergerio pilyj. Karalienės 
Louizos karsto antvožą atlupo 
ir paėmė brangių daiktų. Nuo 
kitų karališkų-karstų atlupinė-
jo auksinius ir sidabrinius pa-, 
puošimus. 

Pekinas, vas. 20 (suvėlinta). 
—Andai čia atkeliavo rusų ad«-
mirolas Sinirnov. J is kituo-
met buvo Kolčako valdžioje 
laivijos ministeriu. Ji* atvežė 
čia daugiau žinių apie nuga-
labinimą Kolčako Irkucke. 

Admirolas Kolčakas, buvu
si s visų rusų valdžios galva 
Si beri joje, buvo čekų-slovakų 
globoje, (ji čekams-slovakams 
vadovavo gen. Janin. 

Čekų-slovakų globon adm. 
Kolčakas atsidavė patsai mie
ste Nižnii-Udinsk, kuomet 
bolševikai paėmė Tomską ir 
kuomet Irkucke pakilo revo
liucija. Gen. Janin turėjo tal
kininkų įsakymą apsaugoti 
admirolą Kolčaką. 

Buvo su juo aštuoni. 

Su adm. Kolčaku, kuomet 
jis atsidavė čekų-slovakų glo
bon, buvo 8 oficierai ir civiliai, 
.inėmus premjerą Popeliajevą. 

Čekai-slovakai, apleizdami 
Nižnii'-Udinsk, Kolčako su jo 
•partija vagoną prikabino prie 
kareivių traukinio, važiuojan
čio Irkuckan. ,. 

Kuomet traukinis pasiekė 
Čermenkovo, už 80 mylių nuo 
Irkucko, anglckasyklų darbi
ninkai patyrę apie Kolčaką, 
pareikalavo j j induoti. Darbi
ninkai pagrūmojo sustreikuoti 

ir neduoti anglių Transs.ib 
nio geležinkelio traukiniams., 
jei jų reikalavimas nebus 7-
pildytas. 

Čekai-slovakai apie tai pra
nešė pačiam Kolčakui. Jis su
tiko pasiduoti darbininkams 
su sąlyga, jei jo partijai bus 
leista keliauti ir pasiekti at
vangių viet#. 

Su tuo nesutiko jo partijos 
žmonės. Su juo nenorėjo skil
ties nei vienas. 

Išdavė Kolčaką. 

Šiaip-taip anglekasių nusi
kratyta ir traukinis su adm. 
Kolčaku ir jo partija išvažiavo 
Irkuckan. 

Nuvykus Irkuckan kažkodėl 
čekai-slovakai prašalino savo 
sargybą nuo adm. Kolčako 
vagono. Ir tuojaus admirolą ir 
kitus suėmė revoliucijonieriai. 

Tuo metu Irkucke buvo, sa
ko Smirnov, 5,000 čekų-slova
kų ir vienas batalijonas .japo
nų. ' 4 

Vasario 7 d. revoliucijonie
riai nužudė Kolčaką su Pope-
liajevu, turbūt, bijodamies, 
kad jo kas nuo jų neatimtų. 

Keli kiti iš Kolčako partijos 
žmonės pabėgo iš Irkucko. 
Tie iš Čitos pranešė Smirna-
vtii apie viivj^aminėtusTiiuoti-' 
kius. 

—— 

UNGARIJA ATSAKO TAL- KAPELIONAS IšKELIAU-
KININKAMS TAIKOS J A NEW YORKAN. 
SUTARTIES KLAU-

SIME. p e r (\u metu buvęs (Jreat 
Lakęs Navai Training stovy-

Atsisako pripažinti paduotas; kloję katalikų kapelionas kun. 

BAIGIASI KONSKRIPCIJA 
ANGLIJOJE. 

Turės 220,000 laisvanorių 
kareivių. 

ANGLIJA SIUNČIA ATSTO 
VĄ MEKSIKON. 

WASHINGTONE PADIDĖ
JO SKAITLIUS GY

VENTOJŲ. 

Yra 437,414 žmonių. 

Brusselis, vas. 24.— Belgų 
kardinolas Mercier savo ga-
nytojiniam Gavėnios rašte pa
bara augštesnės kilmės mote-
ris, katros blogais pasielgi
mais, kaip tai nepadoriais rū
bais, šokiais ir pertekliumi 
piktina darbininkes moteris. 

Washington, vas. 24.—Sulig 
pastarojo cenzo, sostinėje at
rasta 437,414 gyventojų. Vadi
nasi, nuo 1910 metų gyvento
jų skaitlius priaugo 106,345 
žmonėmis. 

Čia gyventojų skaitlių padi
dino praeitoji karė. Nes ka
rės metu vyriausybė turėjo su
traukusi čia dešimtis tūkstan
čių visokios rųšies darbininkų 
į valdiškas įstaigas. 

Mexico City, vas. 23. — Iš 
pusoficjjaliii versmių sužino
ma, kad Anglija atnaujina 
diplomatinius santikius su 
Meksika. 

Sakoma, Anglija atstovu čia 
prisiusianti savo pasiuntinį iš 
Kubos, Robertą Leecb. Meksi
kos atstovai Anglijoje busiąs 
gen. Candido Aguilar. 

PASIŽYMĖJO 6RIGHT0N 
PARKO LIETUVIAI. 

\ 
Praeitą sekmadienį Brigh-

ton Parko lietuvių kolionijoj 
apsilankė L. Misija. Įvyko 
skaitlingas susirinkimas. L. 
Bonų parduota už $21,650.00. 
Šaufiams surinkta $113.20. 

Londonas, vas. 25. — Karės 
sekretorius "VVinston Cburc-
hill parlamente pranešė, kad 
su kovo 31 d. Anglijoje bus 
panaikinta ' konskripeija. I r 
veikiai po to ' bus paliuosuoti 
konskripcijos paliesti karei
viai. 

Pranešė, kad pasibaigus 
konskripcijai, Anglija turės 
220,000 kareivių. Šita armija 
bus visa, ką Anglija turės. 
J i bus suorganizuota iš vienų 
laisvanorįi]. 

Kalbėdamas karės sekreto
rius tarp kitko pažymėjo, 
kad Anglija turi padirbdinusi 
naują tanką, katra per valan
dą gali nuvažiuoti 20 mylių. 

Kovota prieš konskripeija. 

Sekretorius Cburcbill pra
nešė, kad Anglijai pastaroji 
pokarinė konskripeija buvo 
labai reikalingas daiktas. Bet 
kuomet pasaulin, gryžta taika, 
vyriausybė neturi reikalo pra
ilginti konskripcijos įstatymo 
veikimo. 

Sakė, Anglija taikos kon
ferencijoje smarkiai kovojusi 

prieš konskripeija. Bet kova 
nedavusi pasekmių. Nes, nes
kaitant j Suvt Valstijų, iš di
džiulių viešpatijų su laisvano
rių armijomis paliko tik An
glija ir Vokietija. 

Vokietija nenorėjo skirties 
su prigijusiu ten priverstinuo
ju kareiviavimu. Baisiai ko
vojo prieš laisvanorių armi
ją. Bet talkininkai privertė ją 
sutarties sąlvgomis atsižadėti 
palaikyti sav6 šalyj priversti
nąjį kareiviavimą. 

Nauji uždaviniai. 

Karės sekretorius pareiškė, 
kad reikalinga Anglijai šian
die palaikyti skaitlingesnę ar
miją, ne kaip yra buvę pirm 
karės. 

Ne s šiandie viešpatija turi 
naujus uždav'^ius. Turi nau
jas atsakomybes užjurėse. Y-
pąč artinmo.se rytuose bus 
reikalinga padėti j iaug darbo 
ilgiems laikams apdraudžiant 
savo posesijas. 

Sakė, šiandie nėra ten tai
kos. Reikia palaikyti stiprią 
kariuomenę. Bet viskas page
rės, kuomet bus padaryta tai
ka su Turkija, 

Po jo kalbos parlamentas 
paskyrė armijos reikalams 
$75,000,000. 

taikos sąlygas. 

Paryžius, vas. 2o. — LTnga-
rijos taikos atstovybė čia, anot 
pranešimų, jau indavusi tal
kininkams savo vyriausybės 
atsakvma taikos sutarties 
klausime. 

Ungarijos vyriausybė griež
tai nesutinka .su talkininkų 
paduota jai taikos sutartimi. 
Nes sutartis labai apkarpo 
Ungarijos viešpatiją, užkrau
na nepakeliamas ekonomines 
sunkenybes ir kitokias nega
limas išpildyti sąlygas. 

Ungarija reikalauja, kad 
atskeliamose nuo šalies teri
torijose pravesti plebiscitą. 
Kitaip gi ungarams bus pa
daryta aiški ir didelė neteisy
bė. • 

Burke perkeltas kapelionu li
goninės laivan Mercy, kurs 
veiks Ramiojo vandenyno pa
kraščiais. 

Kun. Burke iškeliauja New 
Yorkan. Tenai atras laivą Mer 
cv. Tuo laivu keliaus į Ramią-
jį (Paeifiko) vandenyną. 

L r 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

'KAUKAZE. > 

Rymas, vas. 25. — Iš Tijfti 
so. pranešta, kad tenai žemės 
drebėjimas apgriovęs miestelį 
(Jori ir apylinkes. 

ANGLIJOS ADMIROLAS 
AMERIKOJE. 

SUVĖLINAMAS PADUOTI 
PARLAMENTAN 

BILIUS. 

Londonas, vas. 25, — Ir vėl 
Anglijos vyriausybė suvėlina 
parlamentan paduoti Airijos 
savy valdos bilių. Sakoma, vy
riausybė keliose vietose pa-
keičiantį sumanymą. 

New York, vas. 25. — Iš 
Bermuda čia atkeliavo Angli
jos admirolas Xapier. 

APKRAUSTĖ REZIDEN
CIJĄ. 

GAL NUŽUDYTA 400 PRAN
CŪZŲ. 

VVilliam Adams sugryžęs iš 
pietinių valstijų į savo rezi
denciją Beverly Hills atrado ją 
apkraustytą ligi padugnių. 
Pražuvę brangus kilimai, pa
veikslai ir net puodai su bliu-
dais. 

Londonas, vas. 25. — Iš Cai-
ro, Egipte, pranešta, kad 400 
prancūzų kareivių apleidę Ba-
albek, už 30 mylių šiauriuose 
nuo Damasko, ir apie juos ne
turima jokių žinių. 

Nuomoniaujama. kad tur
kai juos bus arba išžudė arba 
nelaisvėn paėmę. 

APDEGĖ IR MIRĖ. 

Ligoninėje mirė Josephina 
Maro, 3 metų, 817 So. Loomis 
gat., katra su degtukais buvo 
užsidegus drabužėlius ir bai
siai apdegik • 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S) . 

file:///Vilsonui
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DRAUGAS Trečiadienis, vasaris 25 1020 

-o&fc--: -^tfe*-^ ^ » s * ^ <*»*• 

O E T m v KATAIJKV DIENRAŠTIS 

( 4 DRAUGAS" 
E i n a kasdieną išskyrus nedėldienius. 
__ P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
omcAOOj I R UŽSIENYJE-

Metams $6.00 
Puse i Metų 3.50 

8TJV. VALST. 
Metams $5.00 
P u s e i Meta 8.00 

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
n u o N a u j ų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas . Pinigai geriausia siųsti išper-
k a n t krasoje ar exprese "Money Or-
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Amerika ir Pasaulis 

tus diplomatus įvykinti tą, 
ka. jų vardu skelbė Amerikos 
prezidentas. 

J i s nenorėtų palikti savo 
žodžių tuščiai skambėti. J i s 
priverstų militaristus diplo
matus įvykinti tikrą demo
kratijos laisvę, jei t ik jis ži
notų, kad šimtas mi
lijonų Amerikiečių jam 
pritars. Penktoji tautos da
lis, t. y. dvidešimt milijonų 
katalikų jau išreiškė ta pri
tarimą savo vyskupų lupomis. 

nėti gal ir vietos pritruktų. Ci-tga. Buvo įvestų net į medžius, žiau už kitus pasitiko Misija, 

Mes ir spalvuotieji 
žmones. 

i 

Katalikų vyskupai Suvieny
tose Valstijose vadovauja 
dvidešimčiai milijonų žmonių. 
Tie vyskupai taip-gi išreiškia 
troškimus ir mintis tų žmo
nių, kurie pripažįstu Bažny
čios balsą. Nevienas asmuo, 
kuriam rupi pasaulio ateitis, 
yra susirūpinęs, kad nežino, j 
kokios vra Suvienvtu Valsti-
jų mintys ir jausmai apie bu
sima pasaulio sutvarkymą. 

Vieni ta pasauli nori tvar- į 
i 

kinti taip, kad piniguočiams j 
tektų da daugiau pinigų, kad i 
tautas ir asmenis valdvtu mi- Į 
Htnrizmo kumščia, nežiūrint j 
teisvbės nei tiesos. Kiti nore-1 
tų, kad visas pasaulis gyven
tų teisybe, kad demokratija 
ir laisvo butu nevien tik ura-1 

lingoms tautoms, l>et ir tutv j 
žoms negalinčioms pastatyti į 
milijono ginkluotų kareivių j 
savo laisvei apginti. 

Tom dviem pažiūrom be
kovojant laimės ta, prie ku- Į 
rios prisidės Suvienytų Vals
tijų jiega. šimto ir vieno ka
talikų vyskupų bendrasis laiš
kas norėtų,kad Amerikos jie
ga ir > vartai prisidėtų prie 
tikrosios laisvės šalininku, 
prie militarizmo priešininku. 
Vyskupai pagiria Amerikos 
valdžių, kad didžioje karėje! 
neieškojo sau medžiaginio 
pelno, kad kariavo- už mažų
jų ir silpnųjų teisę turėti ge
resnės vietos bendrame" gyve
nime. Vyskupai ir prideda, 
kad augštieji žodžiai, kuriuos 
Amerika skelbė karės metu, 
turi tapti išpildyti "The ple-
dges we gavę mušt l>e redee-
nied." Jie nemini Keturiolikos 
Wilsono punktų, bet kiekvie
nas skaitytojas supranta, ką 
reiškia ką. tik minėtieji trum
pi žodžiai. Amerika turi iš
pildyti, ką žadėjus. J i žadėjo 
įvykinti keturiolika punktų. 

Jei Wilsonas abejotų, ar 
Amerikos visuomenė jį remtu 
ar neremtu, kuomet jis imtų 
smarkiai vykinti savo augštus 
pažadus apgarsintus 1918 me
tais, tai jisai galėtų žinoti, jog 
101 vyskupas tuos pažadas 

.nevadina YVilsono pažadais, 
o savo pažadais. Ir mes taip
gi, nors esame maža dalelė 

k tos dvidešimties mik, drau
ge su visomis didesnėmis šio 
krašto katalikijos dalimis sa
kome, kad Keturiolika Wilso-
no punktų buvo ne vien Wil-
sono, bet ir mųs taip-gi kaip 
jo. Jis gali neabejoti apie mųs 
parai ug. 

Taip pat mintija ir Benedik
ta- 1\ nkipiiktasis. J is tiksi, 
kad pasaulio grįžimo prie tai
ko* didžiausiąją dalį darbo 
nudirbs? Amerikos tauta. J i tą 
padarys, jei privers militaris-

Žinant, kad anglai ir ameri
kiečiai žengia beveik pirmuti
niai tarp civilizuotų tautų, ži
nant, kad gražus civilkacijos 
žiedas ir vaisius yra žmonių 
lygybė, nežiūrint išvaizdos nei 
kilmės, kartais reikia stebėtis 
pamačius kaip nenoromis ang
liškai kalbančios tautos pripa
žįsta lygybę juodukams arba 
raudonukams žmonėms. Kai-
kurie net ir lietuviai lyg ne
pasitenkinę buvo, kad mųs 
respnblikos Misijos priėmimas 
buvo aštuntojo pėstininko pul
ko ginkluotuvėje, kadangi tas 
pulkas susideda iš lllinojaus 
juodukų. 

Mes kaipo lietuviai ir kaipo 
katalikai esame liuosi nuo tų 
prietarų. Kaipo lietuviai mes 
esame demokratai, todėl kiek
vienas žmogus mums yra ly
gus. Nesistatome žemesniais 
nei už vieną, nesistatome nei 
augštesniais. Kaip katalikai 
mes tikime, kad nėra skirtu
mo tarp žydo i r greko, tarp 
juodo ir balto veido. Visi yra 
mųs artymai ir lygiai mums 

Lietuvos Misija Cicero, 111. 
Visos mųs kolonijos Chiea-

goję puikiai pasitiko atvažia
vusią iš tėvynės Lietuvos Res
publikos misiją. Visų apraši-

Ties svetaine irHies klebonija 
buvo iškištos Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos. Elektrinės lem
putės žibino ties svetainės an-

eero, 111. užsipelnė, kad beren
kant viena ji taptų išrinkta. 
Nors ji turi prisiskahyti prie 
mažesniųjų mųs kolonijų, bet 
ji gerbiamuosius svečius pri
ėmė iškilmingiausiai. 

Tam priėmimui buvo susida
ręs .komitetas iš klebono, kun. 
Jeronimo Vaičiūno, ponų Moc
kaus, Valančiaus, Račkaus, Ur
bos ir Deveikio. Pirmieji at
stovavo katalikiškąsias draugi
jas, o p. Deveikis Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. Kitos tau
tininkų organizacijos, kaip 
Lietuvos Sunų d r-ja ir Raudo
nosios Rožės Kliubas atsisakė 
prisidėti prie iškilmių. 

Minėtieji pasitikimo komite
tai 'automobiliais, priklausan
čiais vietiniems lietuviams 
pirkliams, nuvažiavo į Black-
stone Hotel. J ie rado Misijos 
narius bevalgant vakarienę. Tą 
pabaigus pp. Vileišis su Žadei
kių ir pasitikimo komitetai su
sėdę į automobilius pasileido 
važiuoti į Cicero, Illinois. 

Ant kertės gatvių Cicero 
ave. ir 13-tosios jau laukė mi
nia žmonių, draugijos su vėlia
vomis ir vietinė Kareivių I)r-
ja su unil'ormais, su kalavijais. 
Jau nuo septintos valandos va
kare raketos šaudė į viršų 
reikšdamos ciceriečių lietuvių 
džiaugsmą ir patraukiamos 
svetimtaučių domų.* Jų politi
kai, pamatę didelį būrį žmonių 
atvažiavo automobiliu ir siūlė 
savo kandidatą busiantiems 

Atstovų automobiliui priva
žiavus prie svetainės šešios 
milžiniškos raketos šovė taip 
smarkiai, kad jų balsas buvo 
girdėti daug plačiau negu Ci
cero miestas. Į laukus jis galė
jo siekti kaip ^vidutinės armo-
tos suvis kokią dešimtį mailių. 
Pilnas džiaugsmo parapijos 
džianitorius ėmė skambinti 
varpu. Tuoni, tarpu vietinė lie
tuvių orkestrą grojo linksmą 
svečių pasitikimą. 

)> rangus. 
Rimta yra kuopa susidedan- l u i o s t o nnkimams. 

ti iš 101 vyskupų. Ji miiitija 
tgip pat kaip ir mes. Savo 
bendrame laiške vyskupai ap
gailestauja, kad Amerikoje y-
ra buvę rasinių riaušių. 

Katalikų vyskupai labai 
pagiria visus dirbančius ant 
naiidos juodukam^ ir raudo
niesiems. 

Reikią pripažinti, kad ma
žesnė dalis spalvuotų žmonių 
tapo katalikais, o daug dides
nė baptistais, arba šiaip kito
kios rūšies krikščionimis. To 
priežasčių yra gana daug, bet 
svarbiausia vra ta, kad kata-
likų Bažnyčia iš pripažįstan
čio ją žmogaus .reikamuja la
bai augštos doros. 

To doros augštumo neat-
keldama daugybė lietuvių pa
bėga nuo katalikystės, kaip 
tik mato, kad iš to neturės a p 
čiuopiamų nuostolių. Kiti ne
pabėga nuo katalikystės, da-gi 
priešingai -visiems kiša i akis 
savo katalikybę, bet jos augš-
tų reikalavimų doros daly
kuose nebepildo. Iš šitų susi
deda jau perdaug skaitlinga 
tarp mųs veidmainių gauja. 
Jei jie atsimestų nuo katali
kystės, tai mums butų leng
viau, nes dabar j i e sutrukdo 
visus mųs darbus. 

Juodukai ir raudonveidžiai 
indai pradžioje priima skys-
tesnę krikščioniją. Kada jų 
civilizacija pakils taip augštai 
kaip niderlandų, tada ir jie 
kaip niderlandai skaitlingai 
eis į katalikystę. 

Anglijoje tas ėjimas buvo 
labai žymus devyniolilFiame 
amžyje. Dabar j i s sumažėjo 
nes Anglijos politika perdaug 
rangšČiai pasuko į šalį kenk
smingą civilizacijai. 
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Ant minėtosios gatvių kertės 
stovėjo šeš-t miesto polif^jaiij. 
tai, vakaro maršalka p. Felik
sas Strelčiunas Katalikų Vie-
n\ bės sekretorius, Sv. Antano 
draugija, fcv. Dievo Motinos 
Sopulingos draugija, Sv. Pane
lės draugija po Sv. Juo/. ,»o 
globa, V. Jėzans ftirdies drau
gija. Tos visos turėjo savo vė
liavas. Buvo taip-gi nariai visų 
kitų katalikiškų tos kolonijos 
draugijų, bet jos turėdamos na 
rius priklausančius prie virš-
minėtųjų, nebenešė savo vėlia
vų, kad nepadarius priedermės 
žmonėms žengti paskui dvi vė-
liavl dviejose Įvairiose vietose. 

Atstovybės automobiliams 
privažiavus prie susirinkusios 
minios muzikos orkestrą ėmė 
linksmai groti, spalvotos ugnys 
a|>švietė visą apylinkę. Atsto
vams atidarius automobilio du
reles minia smarkiai suriko 
"va l io , " o raketos šovė į pa-
dangės. 

Čia pat susidarė procesija. 
Pirmiausiai važiavo raitas aut 
motorcikleto }>olicijantas. Pas
kui jį ėjo policijantai ir drau
gijos su vėliavomis. Atstovų 
automobilius buvo tarp Ameri
kos Kareivių Lietuvių apsiren
gusių uni Lomiais ir tarp Ka
reivių Draugijos, kurie ėjo lies
damiesi žvilgančius kalavijus 
rankose. 

Ta visa procesija ėjo Trylik
tąja gatve iki ."lOtn Conrt, pas
kui juomi iki 14-tai gat., pas
kui ja iki 49-tai Ave., o *.ąja 

gu tat visa įvyko. 
Misijos nariai, jos pasitiki

mo komitetas, draugijos (r mi
nia suėjo į svetainę. Tik maža 
dalis tegavo kur atsisėsti. 
Daugelis liko gatvėje. 

Čia ant estrados (steičiaus) 
laukė trys eilės mergaičių vie
tinės lietuviškos mokyklos auk
lėtinių. Jo visos buvo apsiren
gusios baltais rūbais, kokius 
galima matyti ant angelų K ra 
Angelico paveikiuose. 

Svečių pasitikimo komiteto 
pirmininkas, visos iškilmės su
rengė jas vietinis klebonas, kun. 
J . Vaičiūnas, trumpai jmsvei-
kino susirinkimą. Orkestrą, pa
rapijos choras p. Kleot'o Mika
lausko vedamas ir publika or
kestrai pritariant pagiedojo A-
merikos ir Lietuvos himnus. 

Taškui kun. Vaičiūnas gra
žia anglų kalba išdėstė tos iš
kilmės reikšmę. Jis pakvietė p. 
Joseph Klechna, Cicero miesto 
majorą kalbėti. Tas išreiškė 
Lietuvos Misijai pagarbą, pa
sveikinimą ir linkėjimus. Baig-
ilauias jis ištarė duodąs mųs 
atstovams miesto raktus j ran 
kas. Publika triukšmingu delnų 
plojimu padėkojo Majorui. 

Visų jausmus žodžiais iš
reikšdamas kun. Vaičiūnas pa
dėkojo mandagiam ir j ^ a m 
miesto majorui ir tuojaus pa
kvietė p. Timotby Ducklev, 
miesto kolektorių, kuris taip-gi 
lietuvius išgyrė, jų tėvynės ne
priklausomybei pritarė, ir jam 
padėkojo vakaro vedėjas bei 
susirinkusieji. Paskutinė ang
liška kalba buvo p. Frank 
Choncek, miesto klerko. J i s 
kalbėjo nuoširdžiai ir graviai. 
Nebereikalo jis jau buvo pasi-
žvmėjęs kaipo lietuvių drau-
gas. 

Ištisu tuo laiku mergaitės 
stovėjo ant estrados. Angliš
koms kalboms pasibaigus ir 
vakaro vedėjui padėkojus mie
sto vVriansvbei už atsilank 'ma 
minėtosios mergaitės drama
tiškai padainavo tam tyčia su
statytą atstovų pasveikinimo 
dainą. Viena jų draugė prita
rė dainininkėms smuiku kita 
pijami. Dainininkių pirminin
kė įteikėMisijos pirmininkui p. 
Vileišiui puikią gyvų žiedų 
pintinę puokštę, pasakius pir
ma tam tikrą prakalbėlę. P. Vi
leišis priėmė žiedns ir pintinę 
su jais pastatė ant estrados. 
Tada mergaitė pasaisė, kad šv. 
Antano mokyklos vaikai pir
mieji perka Lietuvos Laisvės 
boną iš Gerbiamos Misijos ran-

kun. Pr. Bučį. Tas pasisakė pa
tekę! į gražią iškilme^netikėtai 
kaipo žiūrėtojas. J i s priminė, 
kad ciceriečiai iki šiol pralenk-
davo kitas kolonijas didesnes 
už save. Tą pačią dvasią jis 
matė tame, kad eiceriečiai gra-

kad net vaikai pas juos perka 
Lietuvos Laisvės bonus. Jis 
pasakė, taip-gi, kad lietuvių iš
tvermė davė tautai neprigul-
mybę įr kad amerikiečių lietu
vių uždavinys yra palengvinti 
tos nepriguhtiyl)ės išlaikymą. 

Toliau kalbėjo pats p. J. Vi 
leisis rinitai ir nuodugniai aiš
kindamas dabarties ypač eko-

Miestelis stovi klonyje, pen
kis viorstus tolumo nuo rube-
žiaus, apsuptas iŠ visų šalių 
dvarais/Miestelis yra senas ir 
purvinas; gatvės negrįstos, tai
gi rudenį ir pavasarį purvo yra 
užtektinai. Tik ką turime—pui
kią bažnyčią. Bažnyčia yra 
nauja, mūrinė, gotiško stiliaus, 
dviem' bokštais, pastatyta vie
tinio kanauninko, kun. J . Ma-
eiejausko, triūsu 190*5 metais. 

Per karą Švėkšnos parapijai 
teko daug nukentėti, ypač nuo 
kovo 26 d., 1915 m., kuomet vo
kiečiai užėmė Švėkšną. Užėmę 
jie pradėjo šeimininkauti kai}) 
namiev Grobė nuo žmonių ką 

nominį Lietuvos stovį. Kalboje ''patiko: gyvulius, žąsis, vištas, 
jis pasakė, kad lenkų okupaci
jos linija jau traukiasi atbulai, 

Ilgiau trunka tą aprašyti ne- ** kad iš to mes galime tur-Hi 
vilties ir (langiaus. 

Kun. Vaičiūnas ir vėl padė
kojo kalbėtojui, o muzika link
smai ir gražiai grojo tam tikrą 

v 

maršą. 
Čia prasidėjo bonų pardavi

nėjimas. Jų išparduota už 10.-
000 dolierių, neskaitant pažadė
tų ir seniau parduotų. Paskui 
kalbėjo p. P. Žudeikis daugiau 
negu pusantros valandos. Po jo 
kalbėjo p. Hačkus vietinio ko
miteto vardu. Ant galo p. Li
deikis vėl kalbėjo apie Licu«-
vos Šiaulius. 

Jam pabaigus kun. Vaičiū
nui vadovaujant visa svetainė r o atėjo 10 žmogžudžių, tarp 
sustojo ir tris kartus riktelėjo įulrįų buvo iš tų pačių namų 

grūdus, mėsą, rūbus, vilnas, ve 
žimus, pašarą ir tt. nieko ne
mokėdami. Žmonių iš plūgo pa
skutinį arklį atimdavo*. Jeigu 
žmonės pasipriešindavo, ar ne
turėdavo ko duoti, tuoj mušda
vo. Nežiūrėjo ar reikia kūdi
kiams pieno, ar ne, o jiems tu
rėjo viską atiduoti. Kur vokie
čių kareiviai stovėdavo, lai iš
eidami netik viską sulaužyda
vo ar sudaužydavo, bet ir pri
bjaurodavo. . 

Papartis. 
—————-—————— 

Pajevonis, VHk. apskr. 
(Iruodžio 17 d., 1918 m. pas 

V. Kurnėtą, Naujininkų kaimo, 
Pajevonio parapijos, Vilkaviš
kio apskričio, 10 valandą vaka-

M 15-tai gatvei. Prie šios yra hų. Išsitraukusi iš aitčio pini 
Sv. Antano mokyklos svetainė. hn$ mergaitė juos padavė p. 
Visu keliu švietė bengalės Ug
nys ir šaudė šviesiosios rake
tos. 

Pas svetainę ant gatvės bu
vo prisigrūdę žmonių. Vaikai 
sulipo į medžius, augančius 
prie gatvės. Netik merginos, 
bet ir pagyvenusios moterys 
pasistojusios ant tvorų norėjo 
matyti kas darosi anapus mi-

fnios. Aplinkiniuose namuose 
pro Įaugus visur kyšėjo galvos. 

Vileišiui. Pro kraštų durių ma
tyt buvo juodas seseries naza-
retietės abitas. Tai seserų nuo
pelnas, kad vaikus gražiai iš
mokino mylėti Lietuvą. Tos 
seserys taip-gi rūpinosi būti 
arti savo mokinių, kad pagel
bėtų jei butų reikalas. J?et pa-
gelbos nereikėjo: mokinės sa
vo dalį išpildė puikiai. 

Mergaitėms pasitraukus nuo 

val io ' ' Lietuvos Prezidentui, 
tris kartas p. Vileišiui ir tris 
kortus p. Žadeikiui. J tarpus 
orkestrą grojo linksmus dalv-
kus. / 

Jau Imvo pusė po dvjej^. 
kad kun. Vaičiūnas su pp. Rač-
kum ir Mockum, išlydėjo Lietu
vos Misiją vietinių gyventojų 
automobilyje 

iki vakaro pabaigai pard t >-
ta dar už vieną tūkstantį. Lie
tuvos tnmų ir pažadų gaurą Uz 
tris tūkstančius. 

Jau seniai žinojome, kftd ei
ceriečiai savo protingo ir darb
štaus klebono vedami ką daro 
tą padaro gerai: bet nesitik,' jo-
me, kad jie šitaip puikiai ga
lėtų sugalvoti ir išpildyti. Te
būnie jiems garbė. 

Bilekas. 

KORESPONDENCIJOS Iš 

ŠVĖKŠNA, 
Tauragės apskr. 

Švėkšnos parapija užima pa
skutinę vietą į šiaurę Taura
gės apskrityje. Vakarinėje da
lyje prieina prie Mažosios Lie
tuvos sienos. 

Švėkšnos parapijoje nėra 
tokių kalnų, kaip apie Telšius 
ir tokių lygumų, kaip Atažojoj 
Lietuvoj. Žemė čia beveik juod
žemis ir molis, išskiriant vaka
rinę dalį. Miškų taippat ne
trūksta, nes rytinė dalis yra 
jais apaugusi, kurių butų buvę 
kur kas daugiau, kad ne savi
ninkų gobštumas, kurie prieš 
karą užrubežin pardavinėjo 
ištisus plotus ir gautus pini
gus prašvilpdavo Prancūzijoje 
ar Varšavoje. Tik karas jiems 
tai sutrukdė. Užėję vokiečiai 
varė žmones kirsti ir vežė Vo 
kietijnn. Tokiu Imdu gerai miš
kus praretino. 

Gyventojų yra apie 8 tūk
stančiai beveik vieni lietuviai, 
apart miestelyje gyvenančių žy 
dų. Žmonės gyvena vidutiniai. 
Kad ne karas, tai butų labai 
gerai gyvenę. Turtingiausias 
ūkininkas turi vos 80 deš. že
mės, daugiausiai turi nito 8- liO 
dešimtinių. Dvarininkai turi 
apžioję didžiausius žemės plo
tus, tuo tarpu dauguma gyven-

bernas. Trys vyrai užėjo ant 
kiemo. Namų šeimininkas pa
matęs savo berną, išėjo pažiū
rėt, kas darosi. Žmogžudžiai 
klausė kas išėjo ? Bernas sako: 
* 'gaspadorius." Žmogžudžiai 
šovė ir pataikė i kairį kulbą 
mirtinai. Išbėgę iš vidaus na
miškiai atnešė sužeistąjį į vi
dų. Kaip tik suskuKo jį pagul
dyti viduryje, žmogžudžiai iš
mušė duris, įsiveržė į namus ir 
baudė pinigų šautuvus užtaisy 
darni, grasindami visus iššau
dyti. Namiškiai pinigų nedavė. 
Tada žmogžudžiai patys ėmė 
ieškoti, išvertė viską ir surado 
visus pinigus iki paskutinei 
kapeikai apie 5000 rublių. Vin
cas Kurnėta tą naktį pirmą va
landą Dievui dūšią atidavė pa
likdamas didžiausiam nuliūdi
me našlę su penkiais vaikais. 
Jauniausias 2 metų. 

Našlė Petronė Kumetienė 
paieško SilvestrąPaukšti, savo 
giminaitį gyvenantį Amerikoje 
ir prašo, kad jis jai parašytų 
nors laišką. 

WTH1 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi* 
mo ir Desisninf Mokykla. 
Musųs iirtema ir rfiokymo būdu JUB 
tftrtttim la iko i&mokait* viso a m a 

to. 
Mes tur ime didžiausius ir ger iau

sius kirpimo, des igning ir s iuvimo 
skyrius, kur k i e k v i e n a s / g a u n a geroe 
prakt ikos besi mok I n d a i s . 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame kiekviena ateiti bile ko -
kiuo laiku, diena ir ar vakarais , pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sul ig mieros, v i 
sokio st i l iaus ir dydžio iš bet kur l6 -
madų knygos. 

MASTER DESIGNIKG 
SCHOOL. . 

J. F . K a s n k k a , Vedfcjaa 
190 N. STATjE STREF.T, CHiCAGO. 

K a m p a s Lake S t , ant 4-1 ų lubų* 

P 

ttf • » • • m m i 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
FottsviUe, F e n n a . 

v i somis l igomis pri ima 
N u o 8 iki 1# v»l. ryto 
N u o l i U S vai. p # plotų 
N u o ( iki f vai. vakare. 

I 

nuo 

S - - . . - - . 
i i i r l i m i i i — 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T.STRKOL'B 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Perk«l« savo gyvenimą rista 1 

Brlghtoa Park. 
f U W. 43rd Strast* 

Tai. McKtaley Zlt 

~—m 

. . 
Ofisas t 17S7 W. 47th St , 

(47 Ir Waad r*t> 
« : l t l k t Valandom 10 ryto Ikt t po pietų, «:tt Iki 

8:30 vakare Nedeliomla • iki 11 rytais. 
T ei. Boulevard ISO 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 82 f o St., Chicago, DL 

gPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, tafpgl c h f o 

niskų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo e 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iota is nuo 9 iki 2 po pte*-

Telefonas Yarda 687 
M M ^ » m • ! » • » « » • ! • » » » » » » » * * 

TrtiifB— Pallmaa S 6 6 * 

Dr, P, P. ZALL YS | 
Lietutis Dentistas ; 

10057 SO. MJchigan, A v e n n e + 
ftimlTirul. I1L * 

VALANDOS; » 4kl 8 

• 

Rukot Daug? 
Jeigu taip, tai žinokite, kad 

įtraukiate i save lengvai dau
gybė nikotinos, apsireiškian
čiomis blėdingoinis del svei
katos. 

Tie nuodai pirmiausia įeina 
į pilvą, paskum į kraujų ir 
gtola ant širdies. 

Jus galite apsaugoti tų, jei
gu nustatysite savo pilvų na
tūrai iškom priemonėm. O tas 
labai- lengvai pasiekiama, jei
gu tik pU'in gulsiant paimsite 
3 saldainius Partola, išvaly
toje kraujo ir pilvo. Jos yra 
skanios, visuomet šviežios ir 
veikia greitai ir lengvai. Ga^ 
Įima gauti . Aptiekoje Parto-
sa, dėžutė $1.00. 

APTEKA PART0SA, 
160 — 2-nd Ave., New York. 

* • — 
Telefonas P o l i m a a t t 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I B 

CHIRURGAS 
Ofisą* 11711 Michigaa Ave. 

Adynos 8:St lkl % išryto — 1 iki 
S po pietų — t : 8 t iki S:81 vakare. 

NedėHomis nuo l t iki 11 išryto 
} § • • • » • • • • • • • » « • • • • » m*» m • Ui, 

- ^ M — i II • i m i r I I i 

X— 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

80 SO. LA SAJLLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 8911 W. 22-nd Btraet 
Tel. Kockwell t t t t 

CHICAGO, K-L. 
- - . 

J. P, WAITCHES 
ATTORNEY AT LA^T 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4543 S. VTOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

estrados klebonas pakvietė tojų žemės neturi. 

V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j i 

29 South La Salle Street 
kainlmris 324 

Tol. Centrai «8»0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4081 

• • • • • • • • • • • • • • 

• 

Resid. 988 So. Ashland BH. Chicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir cl i irurgas 

Specljalistas Moteriškų. VyrfSltų 
Vaikų ir risų chroniškų Ugų 

Ofisas: 8S54 So. Hals ted St., Chicago 
Telefonas Drover M M 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — 1 po 
pietų 7—8 v t k . Nedėl iomis 10—12 d. 

BARGBKAS VtR^ * 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų1 Taikinu padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
ne atsišaukti; vėliausių modelių noo 
$10.00 iki $45.09. 

.Vyrų Ur Jaunų Vaikinų gatavi 
utai ir overkotai $15 iki $28.50. 
Vyrų Kel inės po $g."W> Ir aug ic iau . 
Taikų Siutai po $5.00 ir augše iau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieS 

ficiffą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną, ei le b: 

s&utį nešiotų siutų įr overkotų o u u 
• • . . 50 ir augrfičiau. 

FulI Dross, Tuxado, Frock Siu
te 1 ir tt. $10.00 ir augSCiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki t 
vai. Nedė l iomis iki t valandai , gu-
ba.tomia visą. diena Iki l t va landa>* 

S. GORDON, 
1418 8. Halsted St., Chicago, m . i 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
*»tt 

• 

GARY, IND. 

V 

1 

• 

L 
•1 

(V f: 

v\ 

Vasar io 15 d. netikėtai man 
teko dalyvauti pavyzdingos 
šeimynos krikštynose, t. y. pas 

1 A. Norvaiša, kur susirinkusie
j i bešnekučiavo apie savus rei
kalus. T a r p kitko prisiminta ir 
Lietuva, jos šiandieniniai no
rai ir reikalavimai. 

CIOER0, ILL. 

— 
0HSU0I3 

• • — m*mm —. — — _ _ 

{kurtos stotys pardavinėįi-
mui Lietuvos Laisvės Paskolos 
bomj sekančiose vietose: pas 
p. Mockų, 1301 So. 50th A ve., 
p. Kudirką, 1435 So. 49th Ct., 
Darbininku Užeigoj, 1447 So. 
50th A ve., p . Meirona. Centras 
y ra Šv. Antano pa rap . svetai-

D. vanagas 1.00 
Ar Sindmias 3.00 
V. Pumputis 26 
P. Laakauskafi , lO.Oft 
A. Sikenas 1.00 
J. Bilhma» 4.00 
J. Pavilanis 1.00 
f*. Butėnas 5.00 
J. Burbalis 2.0© 
J. Vildziun&H 2.00 
P. Valusis 2.0G 
J. Strasdas 2.00 
A. Lašinis 2.0© 
A. Valaiko SM 
P. Pacinskas 2.00 

Pažvelgus į stalą, apkrautą «ėj. Šiokiomis dienomis vaka
rais nuo 7 iki 10 vai. 

Mušu tėvynė, Lietuva, kovo
ja už savo laisve. Pagelbėkime 
jai pirkdami L. L. Paskolos 
bonus. 

J . Gribauskas, rast. 

įvairiausiais valgiais, nevienas 
gal prisiminė, kad šiandie Lie
tuvoj nekeliama tokių kr ikšty
nų, nes ten nėra perteklio, o vi
sur tik girdėtis nusiskundimai: 
t rūks ta pinigu i r ' valgomųjų 
daiktų. 

P radė jus svečiams skirsty-
ties, p . J . Misiūnas prašo tru
putį pa laukt i : tur įs ką tai pa
sakyti : "De jav imais vargų nuo 
Lietuvos nenubaidysime. Rei
kia jai teikti kitokia, paramą. 
Sudėkime po keletą dol ier iu ." 
Tai-gi virš}>aininėtose krikšty
nose surinkta $12.(K). Aukojo: 

Juoz. Mandr is $5.00. 
Po 1 dol.:' J . Misiūnas, A. 

Petkus , kun. P. Daniunas, K. 
Sinolskis, A. Plikis, J . Adomai
tis, P . Repeėka. Pinigus nuta
rė pasiųst i Tautos Fondan. 

Svetys. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Atskaita Tautos Fondo 74 sky-
rio 1919 metų. 

PROVIDENCE, R. L 

Per kelius metus mažai ku
riame laikraštyj pastebėjau a-
pie Providence 'o liet. veikimą. 
Lietuviai ėia buvo išsimėtė be 

te 

gerų organizacijų. Tai]) ir gy
veno po lenkų jungu. Bet su
laukėm gerb. kun. P. Vaitonio, 
kuris suorganizavo parapiją 
(dabar Šv. Mišios laikomos 
katedroj) ir t rumpu laiku su
silauksim savos gražios bažny
čios. Garbė bus lietuviams ir 
tarpe kaimynų ras geresnę už
uojautą. Turim jau suorganiza 
vę ir chorą iš apie 40 ypatų. 
Ačiū už tai kun. P. Vaitoniui. 

Sausio 25 d., 7 vai. vakare 
buvo puikus koncertas parapi
jos naudai. Žmonių prisir inko 
pilna svetainė. Programą iš
pildė Xorwoodo gabiausieji so 
listai ir kvartetas . Buvo dekle-
macijų, monologų, s ta ty ta sce
noje misterija "7-nios žvaigž
dės mažos merga i t ė s . " Vieti
nis choras padainavo t r is dai
nas, kurios gana gerai išėjo. 

Keikia pastebėti, kad čia yra 
daug jaunimo, tik reikia, kad 
j is susispiestų j naudingas dr-
įas . Tada darbuotėj dar la
biau pasižymėtame. 

Paš. 

Aukojo: 
S. L. R.-K. A 
P 
. 1 

• I 
j . . 

P. 
J. 
A. 
J. 
A. 
A 
A 

r. 
v 
* 

*%. 

A. 
• f . 
R. 
M. 
A. 
K. 
P. 
Š v 
K. 
J . 
V 

$10.00 
Zabulis «• . 36.50 
Šaltenis (i.50 
Kazlauskas 50 
rrbonienė 1.00 
Stakis 1.00 

<) odelis 1.00 
Dilis 7.25 

T. Gražia ... ' i 2.00 
Maskevieius G 00 
Bulatas 1.00 
Pelekas 2.25 
Pakenis 1.50 
Kazlauskas 6.50 
Markūnas 2.00 
Katinas 5.00 
Joza&is 1.00 
Borsda 10.00 
Biliūnas 1.00 
Bieris 2.00 
Tuskenis 2.00 

R E I K A L A U J A 

V. Petranis 
J. Jakubaitis 
J. Stankevičius 
V Tilla 
M. Čepas 
J. Tilla 

• • • • • • • * 

« • • • . . . . . . . . . * 
J. Gritie . . 
J. Adamonis 
J. baltoms 
Ig. Narbutas k 

(Pabaiga bus) . 

•• 

2.0$ 
1.00 
1.00 
1.00 
.75 

1.00 
įo.po 
2.00 
3.00 

PAIEŠKOJIMAI, * 

Aš, Jus t inas Krikš tanas , pa
ieškai! savo draugo, Igno Nor
kaus. Noriu žinoti, a r da r gy
vas, a r miręs. Cidrapieidravo 
(Tur but Cider Rapids, lowa, 
r— Red.) j is p i rma gyveno, o 
dabar nežinom kur. J i s 
pats a r draugai meldžin 
duoti žinia, šiuo adresu: 
Šiauliai, Mintaujos prie
miestis, Siauroji gatvė, No. 

46, paimti Jus t inu i Krikštanui . 

MERGAITES 
16 metų \r suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaites' 
Valandos 7:30 iki 4:30 

Puse Dienos Stibatoj 
$14 Savaitėj mokinantės 

Nuo štukio $1G iki $25 
Atsišaukite 

Superintendente Office l 
Sawyer Biscurt Company 

1041 — 1049 W. Harrison 

" 
• • 

REIKALINGI . 
Apprentice moulderiai Ir core-ma-

keriai. Turi bliti tarpe 1« ir 21 metų 
senumo. Gera užmokest is ir greitas 
pakylimas. Labai gera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 

A. Brady Ioundrv Co.N 

St. & S. W c s t c m Avcnue 

fHRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Bona 
JKIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATIN GA RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolieriu ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolieriu) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

i 

i 

h 

I 

II 
. i 

I 

I 

-257 We*t 71 st Street New York City 
• - ' • 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Jos 
45tl.' 

— 

Pelekas, 11.00 

DETROIT, MICH. 

šis-tas. 
Vasar io 9 d. mirė Ona Sala-

ževieienė. Velionė buvo jauna 
moterėlė ir dora lietuvė katali
kė. Prigulėjo prie L. Dukterų 
dr-jos. Kadangi jos vyras Ju r 
gis Šalaševičius plačiai čia y ra 
žinomas kaipo doras lietuvis 
katalikas ir daug pasidarbavęs 
vietinės parapi jos labui, tai ir 
žmonelės laidotuvės vasar io 12 
d. buvo iškilmingos. 

Žmonės š^eka, kad mūsų my
limas Jonas Karosas umu lai-
kti ant " P e r k ū n o " žada '"jo
t i " Xew Yorkan. Detroitiečiai 
(o ypač jaunimas) tuomi yra 
labai susirūpinę, nes p. Karo
sas prie įvairiu, gerų sumany
mų čia buvo t ikru visuomeniš
ku akstinu. Pas mus kaip ir 
kitose kolonijose siaučia " f h i . " 
Mirt is lankosi retai . Mūsų 
mieste darbų yra kiek tik nori. 
Uždarbiai geri. Atvažiuojančių 

Kazimiero dr-ja 25.00 
Liberis 5.50 
Mfltienis 2.00 
Biržietis : . . 3.00 

D. Janukenas 2.00 
A. Pilipavičius 1.50 
Y. Ptfdžiunas 2.00 
K. Kalinauskas 2.75 
\g. Meiliūnas . 1.00 
V. Meiliūnas 2.00 
J. Dapkevieius 1.00 
1 . L/JUClS O.*.'** 

J. Tumas 1.00 
L. Tumas . . . ' 1.00 
J, Petranis '. 5.50 
K. Grazis 2.00 
J. Budrcika 3.00 
K. Stasiūnas 4.00 
J. Stukanis 2.00 
A. Žilaitė ' 60 
J. Sprindis 1.0<f 
A. Papevienė 50 
J. Valaiko 5.00 
A. Karvelis 1.00 
Ig. Apalinskas 1.50 
J. Čepėnas 2.00 
A. Salako ' 5.00 
A. Pumputis 1.00 
P. Dapkevieius 2.50 
P. Kuprionis 1.00 
A. Baltrūnas . 1.00 
K. Petranis 1.00 
P. Tuskinis 1.00 
J. Zeimitf 5.00 
K; Jočis 6.00 
J. Varnas 1.00 
D. Kazlauskas 1.00 
P. Razanskas 1.00 
A. Jodelis : . 1.00 
K. Dundulis 5.00 
Iš vakaro (spalių 26 d., , 

1919 m.) 39.55 
Smulkių aukų 2.7.1 
Iš vakaro 10.07 
K. Daraviimo 5.00 

Juozapas Ziginuntavičius is 
Davjenų kaimo ir valsčiaus, 
Pasvalio apskričio paieško 
Pet ro Zigmuntavičiaus*, kuris 
kitados turėjo savo namus ir 
rūbų dirbtuvę (Jhieagoje. Zig-
rnuntavičiu; tėvas mirė kovo 1!> 
d., 1917 m. 

Tarnaites — srera mokestis , geros 
valandos su kambariu arba be. N e 
naktinis darbas. 

S-t-ių lubų. Mot-rison Hotel . 

——— 
REIKALINGI ZECERIAI. 
Zeceriai kurie norėtu mo

kytis a r mokantieje. Lai krei
piasi rašydami šiuo adresu: 

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The Lith. Printing Co.) 

6400 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio. 

, a ! 

. . • 

» . . « . . . 
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1.00 
.50 

1.00 
1.00 
1.00 
4.50 
5.00 
1.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
;.50 
im 

naujų žmonių labai daufc. Tik I Kun. J: Okehnavičitf« 5.00 
nelaimė, kad čia bntų sunku SI. Staikunas 1.00 
gauti . Mažytis. A. Jukius to.oo' 

M. Valusis . . 
J. JUrkėuas . 
A. Kupfionis 
P. (Jra/is . . . 
P. Žvirblis . . 
A. Tilla 
A. Janiškas . 
A. Padžiunas 
A. J. Bulatas 
Ii. Dūda . . . . 
K. Petranis . 
M. Tinto . . . . 
A. Žiedas . . . 
J. Luką 

Gerbiamoji Redakcija! 
Meldžiu patalpinti muno pra-

šjmiį apie paieškojimą brolio, 
Praneiško Čepukeno. Aš, jo 
brolis, Antanas Čepukenas, no 
rėčia žinoti, a r jisai g y v a ^ a r 
ne. Je igu gyvas, tai prašau at
sišaukti. Mes gyvename Lai-
biskių kaime.. 

Meldžiu kitų laikraščių pa
talpinti ši paieškojimą. 

i , i-

RED. ATSAKYMAI. 

K. M. Vincius, Kansas City. 
vSu klausimu apie pirkimą lie
tuviško aukso reikia kreiptis į 
Lietuvos Afisiją šiuo adresu : 
Lithuanian Mission, 257 W. 
7-tst St., Xew York (^ty, X. Y. 

P. Jazdauskas, PhUadelphia. 
Laiško negalėjome patalpinti į 
i4 D r a n g a " vasario 19 dienoje, 
nes tik tų diena ta* laiškas ta
po išsiųstas iš Philadelphijos. 
Mes jį gavome vasario 23 d. 

L. L. P. Valdybai (liese-
lande, 111.). Korespondencijos 
negalėjom patalpinti , nes per 
vėlai atėjo. 

West Sidės Kareivių Susi
vienijimui Chieftgoje. Tamisti] 
pranešime patalpint i negalėjo
me deltb, kad iiiekas j>d juo 
nepasirašę^. 

AngliSkai kalbančius įncryaiti'-.s 
dirbti le«Kvatn fabrike. 

Atsišaukite 3-čiu lubų. 
402 W. Rahttolph HUeet 

— I • . ' ' l l U i . 

Laundrea pagefba reikal inga Mo
teris ir Vyrai gera mokestis. O!eros 
daYbo valandos. Ats..' ūkite: 

Morrtsoii l i o . ] 
2.1 So. Clark Street. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu deT Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidė* liejant i kru 
fų, kuoraet skaitai ar siuv^ or ir.-
šai, tai tuomet ' yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai . 

K a m p a s 18-tos gatves . 
3-čios labos virš Platt 'o aptiokos. 

Kambaris 14. 15, K , 17 ir 18 
Tėmykfte | m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
mls ir Petnyčlomis . 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
• 

* • 

Lietuvos Pašto Ženklus 
• 

Geriausias badas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su-

i • • * JI • 

mą, pinigų vietoje. 
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk

sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvoft karta STJ 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. * 

Paštaženkliai yra šitokių kakių: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksinę). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiąme. 

lieikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių^ 
i 

i 4 

TIKRI BARGENAI 
— 

Heikatftifrf Houaemen. Gera nio-
k«Htls. Uero* valandos. 

Morriaon Hutel 
23 So. Clark Strikt. 

K K l k \1 .INGI 
Prityrę "Sheannen" dirbti junk 

yardoj, mokest is $6 j dfena taip pat 
rfc'kalinjci prityrę1 leiberiai. mokest is 
$5 j diena. 

J. Andalman, 
1S12 M . 59U> Street 

lt I, n,i ui v W«*ii(uorth 183S 

s Mūrinis Karnas, 2 Pa 
gyvenimu po 6 kambarius E 
leetrikos. ir Maudines ir Ba-
sementas, arti Lietuviškos Baž 
nyčios Brighton Par, tiktai 

už $6500.00 

Marinis nama« 2 pagyvenimu 5 
ir 6 kambariai ant Archer ave., 
kai*u linijos arti Puikiausio McKin 
ley Parko, tiktai už $4500.00 

K. J. KRUŠINSKAS, 
^56 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
iiiiiiiiiiriiiiiiiniiiiiiiitiiiif iiiiiiiitintiiiiiii iiniiftiiiiii fiiifiiniimtffnfin 
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LAIKRA&TIS IŠ LIETUVOS i I 

' T A L K WLf 

PAIEŠKOJIMAI. 

Gerb. Vargoninku ieškančiu 
vietas prašau atsišaukti prie 
žemiau paduoto antrašo, iš
reiškiant sąlygas: 

Rev. L. Vaiciekauskas, 
1624 E. Falls Street 
Niagara Pails, N. Y. 

Mūrinis namas 2 pagyvenimu 
po 4 kambarius arti prie didžiau
sio McKinley Parko tiktai už 
$3500.00 

Skiriamas Koperacijos Reikalams. 

Lietuviams labai p ravar tu susipažinti su to laikraščio 
turiniu, yptfč užsiimantiems prekyba ir pramone ir tems 
kure interesuojasi t a i s dalykais. 

; 

• 

Puikus medinis namelis Brigh-
ton Parke, arti Archer ave., 2 pa
gyvenimu ir mažas Basementas 
Lotas 25x144 ilgio, tikras Barge-
nas už $2900.00 

_ 

i 
-

'• 

R 

Vyrai prie darbo fabriko. 

Puikus medinis 4 pagyvenimu 
namas, 2 po 4 kambarius ir 2 po 
penkis, ir dykas lotas prie šalies, 
Brighton Park netoli Lietuviškos 
Bažnyčios,- Vertės viri $9000.00 
tiktai už $7000.00 

2 Lotai arti Lietuvhj Bažnyčios 
Brighton Park savininkui kaštuo
ja $1400.00 parsiduoda už 1000.00 

Šitie visi turi but parduoti j 
trumpa laiko del, įvairių priežas
čių todėl nepraleiskite progos, taip 

Pastovus darbas. Atsišaukite ffį turime daugel kitu namu ir lo-
tuojfius pas Watehmona. 

• * k 
REIKALAUJA. 

l i L I R A M N G A S PAtrT]»EKIS 

Prie piningiaudiai augančio biznio. 
Geistina kad turėtų biski pininga. P a 
tyrimas nereikal ingas bet uždarbys 
labai geras. Gera proga teisingam, 
žmogų.' Platesnių žinių Uelei atsiSau-
kife laiškų adresuojant: 

DALLAS BRASS & 
COPPER CO. 

223 N. Jefferson Gatve. 

t u n u ž e m i n t o m i s ka i i tomiš , kre ip -
kities pas 

FRANK StASULIS 
4498 So. Fairfield Ave. 

Chicago. III. 
Telefonas McKinley 5948 

Turime 2 ir 3 n. po 20c. su 
Abu num. už 35c. 

1 
5 
1 
S 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO., 
Į 1800 W. 46 th Street, Chicago, 111. 
^iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiuMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimmHiiiHiiininiititHtiiifiti# 

FOR CONSTIPATIO^ 
CARTERS 
LITTLE LIVER 

THEQUICKEST 
AND BASIBS^t 
WAYTOFUTTHB 
LIVERr BOVVELS 
ANDST(»iACHIrr 
GOOD CONKTION 

DEHAND T W O^fOlM^ 

Betrfaf Signatur* 

- _ —— • M * . 

»357 ik). 
P&rtnetis 

Halstetl Str. 1 hk-ago. 111. 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . • • * • • • 
. . . 

Reikalingi Tinneriai. Geri joberiai. 
Atsmaukite: 

Globė Tinsliop, 
834 W. 3« Str. 

Reikalinga mergina prie n a m ų dar
bo. Atsišaukite į 

Kttkaiuht Krautuvo 
1741 W . 47 Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Prie statymo darbo. 

WESTERN ELECTRIC CO. 

Dr. 0. VAITOSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina visų akių 
tempimą, k & s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, Bvaigu-
Uo, aptemimo, ner-
votuina, skaudančius 

ir UŽBideg-usfuH karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, ncniiegio; netikras akis indodam, 
Daroma cgaaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantksma pągelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliotais nUo'10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 1)660. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 

PUREi-Y VECETABLE 
HiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiinrititiiiiviiiiiiiifftiiiiiiifliiiiiirfiHifififniiiffifiiifinifiiiiiisiiiii 

PATYRIMAS GERIAUSLAS MOKYTOJAS. | 
Išbandyk šį naują išradimą. 

VYRAI III i fOTKUYS, ar joms jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gydnolv prašalinfuiui pleiskafti| ir 
sulaikymui plaukų s l inkhno? , 
IEŠKOK PAGELBOS, K U R GAIilMA KASTI. 

Sen- l t»yto Hair Tonif (plaukų tonikas) , tai yra 
vėltausis išradimas ir pasekminglausia gydublė nuo 
pleiskiinų ir plaukų slinkimo. Be to dar, sustiprirta 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais 
ir briljantavai bli^g-ančiais. 

JSITĖMYKJ Žemiau pasirašiusi kompanija ab*o-
liutiAkai grarantuoja Scn-Rayto Pfcnikę Tonika, 
joję jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą. 

VISUOMET reikalaukite Scn-IIayto Plaukų Tmrt-
UJĮ pas barberius ir aptiekose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (puse svaro) bon-
kuto parsiduoda už $1.00; i oz — už 60c. 

i 

West 4S-th Are. 
400. pėdų į pietus 2% gatves 

Mokinama: angl iškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, s te 
nografijos, type^rit lng, ptrklybos tei
sių, SuV. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli t ikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

E 
Š 
i 
e 

Išbandymui jo gerumo, išpirkite šj kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir jdėkite 10c. vertos 
stairrpų padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri
siusime sampalą. 

; : \ 
T H E NEN-RAYTO COMPA1TY 

» « i 7 Wadė Pkrk Av<>., Clcvctaml, Ohio. 
Gerbiami šiuomi aš prisiunfiu jum 10c.~ vertės štampų, už ku

rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEK-
KAYTO 1»I,AIKIT TQJtĮKO. - J 

Vardas 

Adresas 

S i i 
s 

= Į Miestas , . . . . Valstija 
O » 1 • . m, i 

3106 So. Halsted S t , Chicago. fTiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiiiirtiiiiiitiiiiiiiiitiiiiitfiiiriiiiiiiiiiMiiirriiiiiT 
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ATSILIEPIAMA PRIEŠ 
PROHIBICIJOS ĮSTA

TYMĄ. 

SUMAŽINS SPECIJALIUS 
DARBUS POLICMO-

NAMS. 
• 

Nes čia prohibicija, sako, gy- Yra policmonų, katrie nieko 

Antonija, studentė ir advokatė 
moterių teisių—p-lė B. Ruž-
gaitė, Alena, autorė ir mėlyno 
paneiakų (?)—p-lė E..Ivaške-' 
vičintė, Marijona, slangotoja 
—p-16 Z. Bajoriniutė. Visos 
dukterys roles atliko ir-gi ge-

m TOWN OP LAHEH. 

Našlaičių balsas į visuomenę. 

Širdingai kviečiame visuo
menę'atsilankyti į'vakarą, ku
ris įvyks nedėlioj, vasario 29 

rai Ponia Šmitienė, turtingaid., 1920 m. Tame vakare bus 

vuoja tik iš vardo. 

• Daugelis nuomoniauja, kad 
šiandie tikrai veikia prohibi
cija ir duoda išganingus vai
sius. 

Taip bent yra pa viršum žiū
rint. Bet tikrenybėje yrą kas 
kita, sako prohibicijos prieši
ninkai. Jie pažymi, kad buvu
siuose sali anuose posenovei 
pardavinėjami svaigalai. No
rintieji visur gali gauti svai
galų, kadir iš tų pačių vaisti
nių. 

Pasigirsta balsy, kad prohi
bicijos įstatymas neveikia 
taip, kaij) tikrai turėtų but. 
Tas paeina nuo to, kad di
džiuma yra priešinga vi sati
nai prohibicijai. 

The Chicago Dailv Tribūne 
— didelis kapitalistų dien
raštis, kurs pirmiau stovėjo 
už prohibicija, šiandie išreiš
kia nepasitenkinimą šalies 
nusausinimu. Sako, tūkstan
čiai svetimšalių išdalies del 
prohibicijos apleidžia Snv. 
Valstijas. Greitu laiku šiai 
šaliai pritruks darbininkų. 
Ypač fanuos turės daug nu
kentėti. 

Tiesa, kad svaigalų prohi
bicijos pravedimas yra mažu
mos darbas. Bet tas darbas, 
reikia pripažinti, yra garbin
gas. Geriausia apie tų liudija 
pratuštėjusieji kalėjimai, su
mažėję prasižengimai, dides
nis žmonėse išteklius. 

Prohibicija šiandie ypač 
darbo žmonėms yra išganin
gas daiktas. Tr kas prohibi
cija nepasitenkina arba kovo
ja, toksai žmogus arba yra ne
susipratėlis arba bravarų nu-
samdvtas agentas. 

neveikią. 

Policijos viršininkas (.Jam-* 
ty užimtas susiaurinimu vi
sokių speeijalių užsiėmimų 
policmonams. 
Chicago neperdaugiausia tu

ri policijos. Tuo tarpu iš tos 
1,400 polfcmonų šiandie yra už 
imti visokiais speeijaliais už
siėmimais. Tad norima nors 
šimtą ar daugiau policmonų 
atitraukti nuo tų speeijalių 
darbų ir pastatyti tikron po-
licijinėn tarnybon. 

Iš tų prie speeijalių užsiė
mimų policmonų daugelis 
kai pi r nieko neveikia, mano 
viršininkas. 

Antai, taip vadiname, 
44žmogžudysčių skyriuje" yra 
net 27 poliemonai. Policijos 
viršininkas negali suprasti, ką 
jie visi veikia per dienas. 

Kuomet tas skvrus įsteigtas 
buvo jame tik 5 vyrai. Paskui 
padauginta ligi 15 ir paga-
liaus šiandie skyriuje vra jau 
net 27. 

NORIMA SUMAŽINTI IŠ 
LAIDAS. 

PROKURORAS PRIEŠ MĖ 
SOS KRAUTUVININ

KUS. 

Generalis prokuroras Pal-
mer paskelbė patraukti teis
man visus tuos mėsos krau
tuvininkus, katrie brangiai 
parduoda mėsą, neprisitaikin
dami prie kainų puolimo a-
belnąjam mėsos pardavime. 

Chieagoje mėsos krautuvi
ninkų organizacijos viršaičiai 
tvirtina, kad čia krautuvinin
kai su mėsa neplėšią žmonių 
ir todėl negali skaitytiės pro-
fiterininkai. 

SALIUNININKAS SU 
"RECEPTAIS.' ' 

- Suareštuotas saliunininkas 
Harry Hamberg ir jo darbi
ninkas Charles Brown, 1353 
No. Crawford ave. Abudu pa
skui paliuosuotu po paranka 
po $2,000. 

Jiedu kaltinamu už dirbdi-
nimą gydytojinių "receptų", 
sulig kurių žmonėms parda
vinėjo savo degtine. 

NAMŲ SAVININKAMS ĮSA 
KYMAS. 

Prohibieijinis viršininkas 
pranešė, kad ligi kovo 9 d. 
namų savininkai prašalintų 
visas iškahas ir ženklus apie 
svaigalus nuo namų, kur pir
miau buvę užlaikomi saliunai. 

Cook pavieto taryba tariasi, 
kokiuo būdu sumažinti išlai
das per rinkimus ir išlaidas 
apmokant t prisiekusius teisė
jus. 

. LIETUVOS BONŲ. 

Pirko '' Draugo ' ' Adminis-
tracijoje šie asmenys: 

Nikodemas Kudaba . . $100.00 
Jonas Laurinaitis 100.00 
Jonas Mikutis f>(UM) 
Vincentas Baltrukonis 50.00 
Juozapas Kardelis 50.00 
Jeronimas Šimanskas . ,s 50.00 
Mateušas Maskoliūnas 50.00 
Petras Adomavičius . . 100.00 
Petras Jakutis 50.00 
Vincentas Mačiulis 50.00 
Silvestras Cicėnas 50.0J 
Jonas Miškėnas 50.00 
AntariUs Vanagas 100.00-
Kazimieras Baškys . . . . 50.00 
Benediktas Labuekas . . 50.00 
Jonas Dudėnas 100.00 
Juozapas Čiplys 100.00 
Liudvikas Petrauskas 100.00 

(Jis jau antrą Boną pirko) 

Jurgis Rastenis 50.00 
Jonas Bladika s . . . 50.00 
Pilypas Liakas 100.00 
Jonas Jakutis . . . . . . . . 50.00 
Juozapas Ruzgys 100.00 
Pranciškus Norvaiša . . 100.00 
Mikolas Čižauskis 100.00 
Adomas Blaževičius '. . 100.00 
Kazimieras Lisauskas 100.00 

našlė, ponios Mantienės sesuo 
—p-lė Z. Jurga ičiutė. š i ta rolė 
buvo juokinga, o ypač kada pa
rėdžius* senobiniuose drabu
žiuose pasirodė. Žmones labai 
prijuokino. Magdė, virėja po
nios Mantienės—p-lė K. Šlapo-
vičiutė. Gerai atliko rolę. 

Vaidinimas puikiai išėjo. 
Garbė mūsų gabioms artistėms 
už tokį atvaidinimą.. 

Po' vaidinimo solo angliškai 
padainavo p-lė M. Jocaitė. Jai 
pijami pritarė V. Daukša. J i 
savo skambančiu balseliu pa
linksmino susirinkusius. 

Duetą "Temsta dienelė*? so
prano dainavo p-lė Z. Mastaus-
kaitė, alto p-lė K. Raudaitė. 
Pijami pritarė taip-gi varg. 
V. Daukša. 

Vyrų dvigubas kvartetas, 
pritariant orkestrai, žmones 

•v v • • 

užžavėjo. 
Aštuonios mergaitės, pasirė

džiusios į Washingtono laikų 
drabužius šoko "Court dance" 
ir antru kartu iššauktos pašo
ko "Minuet t , " akomponuojant 
pijami varg. V. Daukšai. Tas 
žmonėms labai patiko. 

Monologą "Tėvynės Sap
nas ' Onos rolę atliko p-lė K. 
Norvilaitė, Lietuvos—p-lė M. 
Jocaitė. Gražiai išėjo. 

Solo ant smuiko išpildė p. J 
Petrošius. Jam pijami pritarė 
p-lė Z. Milaszevicz. M. Petro
šius jaunas bet gabus smuiki
ninkas. Ateityj gali palikti ar
tistas. 

Labai žmonėms patiko, kada 
ant scenos 'pasirodė 6 metų 
mergaitė, S. Kiras, kuri solo 
šoko. Visi stebėjosi ir grožėjo
si. Šokikė, kiek teko patirti, 
lanko &v. Kazimiero Akademi
ją. Pavyzdi s gali būti visiems, 
kad vaikelius mokinti reikia 
kada jie jauni, ne tada kaip 
jau užaugę. 

Solo " K u r bakūžė šamano-N 

t a " padainavo p-lė K. Mocke
vičiūtė. Jinai gražiu ir tvirtu 
balsu žavėte žavėjo susirinku-
Hus žmones. 

Po to būrelis mergaičių pa
dainavo "Glo\v W o r m " ir kitą 
angliškai. Gražiai išėjo. 

Paskui solo dainavo barito
nas S. Ambrazaitis angliškai. 
J i s yra jaunas, bet turi gražų 
baritoną. 

Ant galo mišrus choras pa
dainavo: "Pasakyk mano my
limas krašte*' ir "Vienas žodis 

iiiiiiiimminiimimmiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiimiM 
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atvaidintas gražus veikalas. 
Atsilankę tan vakaran netik iš
sinešite gerus įspūdžius, bet 
paduosite pagelbos ranką naš
laičiams, kurie senai jau jos 
laukia. 

Vakaras bus School Hali 
svetainėje, prie 48th ir So. 
Honore gatvių. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga pigi. 

Vardu našlaičių, kviečia 
Komitetas. 

Vasario 27 d., vakare, School 
Hali salėje, antru kartu aplan
kys mus Lietuvos Misija. Visi 
šios kolonijos it apylinkės lie
tuviai skaitlingai susirinkite, 
nes daug naujų dalykų mums 
papasakos iš mųs tėvynės, | 
Lietuvos,kurių pirma sykį, sto 
kos laiko dėlei, negalėjo papa-

IŠTIESK PAŠALPOS 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR ŽINAI i 
5 

šakoti. 
Lietuvos Laisvės Pasko
los Bendras Komitetas. 

L. Raudonojo Kryžiaus šel
pėjų skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimą ketverge, 26 d. 
vasario, 7:30. Šv. Krvž. 
svet. Visi malonėsite susirink
ti. Turime daug svarbių rei
kalų. Nesivėhiokit. 

Kviečia Valdyba. 

I 
• 

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiusti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? : 

Kadangi tiek daug pinigu jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa
lengvėjo, kad dabar 

. 

• Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

s 

100 
200 
390 
4(X) 
500 
1,000 

\ 
auksinų ' ' 

« s 

>> 

>> 

?> 

M 

M 

$2.00 
4.0& 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

. 

2,000 
3,000. 
4,000 
6t,000 
9,000 
32,000 

auksinų 
JI 

it 

>> 

>> 
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PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

• 

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon Ir yra išmokami į viena mė
nesį laiko.* 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą, ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

i 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI) 

IŠ TOWN OF LAKE. 

PAVOGTA MIŠIŲ VYNAS. 

IŠ Hubbard Woods katali
kų bažnyčios rųsies pavogta 
daug mišių vyno.- - -

Nedėlioj, vasario 15 d. Šv. 
Cecilijos giedorių draugija su
rengė gražų vakarą. Pirmiau
sia vakaro chorvedis, V. Dauk
ša, prabylo į susirinkusius 
žmones. 

Scenai pakylus prasidėjo 
vaidinimas juokingo veikalo^ 
"Ponios Šmitienės seęers duk
terys." Vaidino sekančios ypa-
tos: Ponia Mantienė—p-lė Z. 
Mastauskaitė. J i savo rolę atli
ko gerai. Josios dukterys: 
Ona, dainininkė—p-lė O. Bra
zauskaitė, Klementina, pijani-
stė—p-lė M. Jocaitė, Rožė, alie
jų artistė—p-lė Z. Pukelaitė, 

nešneka," akomponuojant pi
jami S. Žiliui. 

Baigiant programų sudai
nuota Lietuvos ir Amerikos 
himnai. 

Ne pro šalį bus paminėti, 
kad labai daug pasidarbavo 
varg. V. Daukša. J i s daug dar
bo ir triūso įpridėjo iki išlavino 
chorų, solistes ir tt. Žinodami, 
kad jis yra labai užimtas, vie
nok pašventė laikų ir atliko 
darbų, mes, giedoriai Šv. Ce
cilijos choro, šiuo reiškiame di
delę padėkų varg. V. Daukšui. 

Žodžiu sakant, programas 
atliktas puikiai. Visi buvo pa
tenkinti. 

Valio Šv. Cecilijos giedorių 
draugija^ Daugiau rengkite to
kių vakarų! 

Alumnė. 

PRANEŠIMAS. 

" D r a u g o " Redakcijoje yra 
laiškas iš Lietuvos p. Antanui 
Veličkai (Tony Wielifezka), gy
venusiam 4515 So. Wood S t., 
Chieagoje ir persikėlusiam ki
tur. Meldžiame atsiimti. 

L. Vyčių 13 kuopa s rato sce
noje veikalų "Gims tautos ge
nijus.' ' Veikalas indomus, pri
taikintas šiems laikams. Vaidi
nimas bus nedėlioję, kovo 21 d., 
School Hali svet^ Vakaro ren
gimo komitetas deda pastan
gas, kad viskas pavyktų. Iš 
anksto galima sakyti, kad ko
miteto pastangom nenueis vel
tui. Korespondentas. 

PRANEŠIMAS. 
_ 

Suomi pranešu, kad Liet. 
Vyčių Chicagos Apskričio 
Choras turės extra susirinki
mą, ketverge, vas. 26 d., š. 
m., Sv. Jurgio par. svet. Prad. 
7:30 vai. vak. 

Todėl yra kviečiami atsilan
kyti visi choro rėmėjai, na
riai ir choristai. 

Kviečiami visi laiku suva
žiuoti* Rast. Z. M. 

'* Lithuanian Sales Corporation 
1?0 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. 

i i 
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IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyčių 16 kuopos įvyks 
savaitinis susirinkimas vasa
rio 25 d., 1920. Yra pageidau
jama, kad susirinktų visi na
riai (ės), ir kurie dar yra ne
užsimokėję mėnesinių duoklių 
meldžiame pasiskubinti, nes 
jau laikas pasiųsti Centran. 

Apart susirinkimo yra pa
rengti debatai, susidedanti iš 
abiejų lyčių. Bus malonu pa
siklausyti. 

Todėl kviečiami visi susi
rinkti į Šv. Jurgio svetainę. 
Nauji nariai, norintieji prisi
rašyti prie L. Vyčių, rašyki-
tės dabar. 

Rast. Nik. 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
••Draugą Reikale" 

Šeimynos, kurios kartą dažiuojo jo veikiančią jiega, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu-KxpeMeris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
m UBU vaizbaženkliu "A 

^ A N C H O R (ĮkLa,ra.s) <|A 
Jeigu aut pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 
ikite. Visose aptiekose po JJoe. ir G5e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 

. AD. K I č i m - R & CO., 326-330 Broadway, New York 

i 
neimi 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Bes. 1229 W. 49 Avarine 

Telefonas Cicero 3«56 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

"S 

} { » « » » » « • » • ' 

SS 

I 

DR. S. B O S 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—5 Ir 7 iki 9 vakare. 
Kesidensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 
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; • PIRKITE SAVO 

Plaunamą Mašiną i 

. 

nuo pasitikimos kompanijos | 
čia pat, nereikia nei į miestą 
važiuot. 

Pristatome į visas miesto 
dalys. 
KALUZNY & CO. f 

5041 So. Ashland Ave. 
Tel. Boulevard 7899 

2804 Milwaukee Ave. 
Tel . Irving: 5095 
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NEPAPRASTA PROGA 
BARGENAI. 

Nepraleiskite šita proga ir 
nusipirkite properties nuo mu
šu ant lengvu iŠmokeščiu. 
Mes turime labai puiku lotu 
tiesiai prješ Desplaines upe 
kurie parsiduoda pigiai. Kam-
gi gyventi susigrūdusiam* na
me ir mokėti randa kuomet tu 
gali gražiai gyventi šalimies-
tij už ta pačia suma piningų. 

Rašykite — Telefonuokit^e 
— Ar Atvažiuokite. 

FRANK J. DEAN 
1404 W. 18-th Street 

Telefonas Ganai 6296. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vlot.-j 

S252 So. Halsted Str. -
Valandos: nuo 9 iki 11 ry t e : nuo S iki 
4 po piety: nuo 7:30 iki 9:10 vakaro 

Telefonas Yard* SM4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 "iki 7 v. v»k. 

Telefonas Drover 7MS 

Dr. 1VL Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, LLLIHOI8 
Telefonas Yarda KOSI 

Valandos: — S iki 11 Ii ryto: 
h po pietų iki 8 rak. Nedėllo-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

K— 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 8 ryto Iki 8 vak. 
rfedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAVD AVEN'UE 
aru 47-tos Gatves 

5 = 

S. D. LACHAWICZ 
Lietųvys Graborlun patarnauju , laido

tuvėse Vo pigiausia. Reikale meidilu a t 
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti . 

2314 W. 23 PL Chicago, UI. 
TeL Ganai S i t» . 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselaade: 1S90S 8e. MVhtcaa Ave. 

Telefenae Pnllmaa S4t IV PallSMB B1SS 
Cblcagoj: 451& So. Wood Str. 

Tik Ketveryo ra tuke nuo 6:30 Ud 7:oS 
Tsssfsaas Yarda 7t». 
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A6, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKAUCIAI RAAAU. 
A8 labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispsp-

slja, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų- Nervų Ir 
abelnaa spėkų nustojimas viso kūno. ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigallėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterlo, Kraujo valyto* 
Jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveiksią pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp jUenos ir nakties. Dabar Jaudiuo* 
smagiai ir esu linksmas ir 1008 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL IHSTITUTIOir J. Baltrcnaa, WnL, 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal #417, Ctucago, Ht 
f » •» mm m n » i « i m » » i 
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