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Rasi, Veik Pasibaigs 
Streikas Anglekasių 

Anglekasiai sutinka pradėti 
tarybas 

PROKURORAS SUTINKA 
SU SUMANYMU. 

Panaikins veikimą, kuomet 
bus atnaujintas darbas. 

Washington, lapkr, 8. 
Streikas anglekasyklose, kaip 
čia spėjama, greitu laiku tu
rės pasibaigti. Nes anglekasių 
vadai sutinka vesti tarybas >u 
operatoriais. 

Pranešama, jog anglekasių 
advokatai šiandie eis l'edera-
lin apskričio teisman ir tei
sėjai Anderson pasiūlys atidė
ti tolesniai, nors savaitei lai
ko, išklausinėjimus reikale 
streiko teisotumo. 

Tuo metu, anot pranešimu, 
streikuojančia anglekasių va
dai atnaujins tarybas su an-
glekasvklu operatoriais. 

Sakoma, jog Šitam angleka
sių viršaičiu žygiui vvriausv-
bė nesipriešins. Sakoma, jog 
pats generalis prokurorą 
Palme r >u tuo žyniu sutinką-. 

Teeinu tarybų metu 'nei 
streikas neims pertrauktas, 
nei " injunet ion" nebus atšau
ktas. "Injunet ion" teismas, 
sulig vyriausybės aiškaus rei
kalavimo, atšauks tik tuomet, 
kuomet abi pusi pabaigs tary
bos, ir kuomet anglekasių vir
šaičiai atšauks streiką. 

Anglekasių streiko užbaigi
mo reikale daugiausia dar
buojasi Oompersas, kuro ad
ministratorius ir kiti. 

Teriau tas viskas, kas čia 
augšėiau išreikšta apie gali
mą streiko užbaigimą, oficija-
liai nepatvirtinta. Visos žinios 
paeina iš versmių, artimu vy
riausybės reprezentantams. 

KABINETO SUSIRINKI
MAS STREIKO REIKALE. 

Gompers stovi ui atšaukimą 
'injunetion' < a. »> 

> 

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ 
GDOVA. 

Jei taip, tai Yudeničui dar 
blogiau. 

Londonas, lapkr. 8.—Šiaur
vakarinės Rusijos valdžios 
narys Gelsingforse gavo žinių, 
jog bolševikai paėmę Gdov 
Petrogrado fronte. 

Jei tas bus tiesa, tuomet bol
ševikai bus perkirtę kitą Yu-
deničo armijos komunikacijos 
(susisiekimo) liniją. 

GAL BUS 5Č. UŽ VAŽINĖ
JIMĄ GATVEKARIAIS. 
Ir vėl yra žinių, jog atei

nantį pirmadienį State Publie 
Utilities komisija sugrąžin
sianti Chicagoje 5 centus už 
važinėjimą gatvekariais vieto
je dabar imamų 7c. 

Taip bent pranešė tos komi
sijos nariai WiIkerson ir Lu-
cey. Tai bus padaryta griežtai 
reikalaujant miesto majorui 
Thompson. 

Pirm eisiant kabinet0 susi
rink i man, generalis prokuro
ras Palmer konferavo su Gom-
persu, Am. Darbo Feder. vi-
ce-prezidentu Woll ir sekreto
rium Morrison. Palmer jiems 
pranešė, jog vyriausybė nu
sprendusi panaikinti "injune
tion* ' tik tuomet, kuomet 
streikas bus atšauktas. 

Gompers išreiškė opiniją, 
jog streiko pertraukti nebusią 
galima, jei vyriausybė steng
sis pravesti prieš streiką lega-
les priemones. Taippat jis at
kreipė domą, jog tos vyriausy
bės priemonės sukiršins visus 

.abelnai šalies darbininkus. 
Paaiškėjo, jog vyriausybė 

nei truputi nemano pasitrauk
ti iš užimtos pozicijos ir nu
sprendusi vesti kovą ligi galu
tinos pergalės. 

ISPANIJA ĮSTOSIANTI 
SANTARVĖN. 

Paryžius, lapkr. 8.—Yra ži
nių, jog, turbūt, Ispanija su
tinka įstoti Anglijos-Prancu-
zijos-Amerikos santarvėn ir 
prisidėti paalikyti taiką pa
saulyj. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

BOLŠEVIKAI PAŽANGIUO 
JA VISUOSE FRON

TUOSE. 

Ufoje jie turi didelę amunici
jos dirbtuvę. 

Washington, lapkr. 8.—Va
kar kabinetas turėjo susirin
kimą. Diskusuota streikas 
minkštųjų augliu kasyklose ir 
abelnai industrijinis stovis 
šalyje. Susirinkimą buvo su
šaukęs sekretorius Lansing. 
Daly va v0 kuro administrato
rius Garfield ir generalis ge
ležinkeliu direktorius Tlines. 

Pirm susirinkimo kai-kurie 
kabineto nariai sakė, jog vy
riausybė esanti griežtai prie
šinga Amerikos Darbo Fede
racijos prezidento Gomperso 
pa>iulymui, kad atšaukti gau
tą teisme "injunetion" prie* 
anglekasių organizacijos virši
ninkus ir. obelimi, prieš strei 
ka. 

d'ompers buvo pasiūlęs "in
junetion" atšaukti, pakviesti 
streikininku atstovus tarybos-
na ir pabaigti streiką. 

Bet vyriausybė stovi už ta
tai, kad kol streikas nebus at
šauktas, " injunetion" prieš 
streįką nebus panaikintas. Ir 
tik po atšaukimo streiko strei
kininku atstovai turės progos 
vesti tarybas su anglekasyklų 
kompanijomis. 

Palmer konferavo su 
Gompersu. 

Londonas, lapkr. 9. — Sulig 
apturimų čia žinių, bolševikų 
armija Rusijoje visais fron
tais nesulaikomai varosi pir
ui vn. Praeita savaite jie 300 
mylių ilgio frontu pasistūmė 
pirmyn, aplamai imant, apie 
30 mylių. Taigi, jie visur pa
žangiuoju. 

Sulig pranešimų, pastarai
siais laikais bolševikų armi
jos dvasia ir ūpas gana augš-
tal pakilęs. Skaitlingieji rusų 
būriai ima jungties su bolše
vikais. Nes tie platina karštą 
propagandą, jog Kolčakas, 
Denikinas ir Yudonič kovoja 
prieš bolševikus su tikslu at
gaivinti Rusijoje buvusį auto
kratini carizmą. Žmonių mi-
nios gi nenori nei prisiminti 
apie buvusius carų laikus. 

Pirmu kartu bolševikai pra
dėjo naudoties nuosavaus dar
bo amunicija. Jie Ufoje užė
mė dideles amunicijos dirbtu
ves ir dabar tenai dirbdinosi 
ginklus ir šovinius. 

Tik dviejose vietose bolše
vikams nepavyko praeitą sa
vaitę. Tai yra Briansko ir Ki
jevo frontuose. J ie ten buvo 
atmušti ir panešė didelius 
nuostolius. 

iifiiiiiiiiimiiiuuiiHiiiiiiimiiimiiiimiie 

LIETUVIAI ĮVEIKĖ PULK. 
AVALOVO KARIUO

MENĘ, 
Copenhagen, lapkr. 9. — 

Kaune išleistas lietuviu vy-
riausybės oficijalis praneši
mas, kurs čia vos gautas, 
skamba: 

"Lietuviai paėmė Biržus, 
Pasvalio apskrityj. Pulk. A-
valovo-Bermondto i veikta ka-
riuomenė atsimetė ant Selio-
tebergo. 

Lietuviai jo kariuomenę 
taippat atgal atmušė linijoje 
Kriukiai-Raseiniai-Liukartai. 
iiiiiimiiiiiMimiimiiitiiiimuiiiimiimiii 
RYGA BOMBARDUOJAMA 
NUODINGOMIS DUJOMIS. 

PALIUOSUOTAS LAKŪ
NAS PHILADELPHIJOJ. 

Buvo suareštuotas už skridi
mą, sekmadienį. 

RUSŲ BOLŠEVIKAMS NO
RISI TAIKOS. 

Pasižada apmokėti senąsias 
skolas. 

Londonas, lapkr. 8.—Rygo
je vokieėių nuodingomis du
jomis apnuodintas ameriko
niškos pašelpos administraci
jos viršininkas, kapitonas Or-
bison. 

Tai įvyko praeitą ketvirta
dieni, kuomet pulk. Avalovo-
Bermondto kariuomenė bom
bardavo. Rvga bombom i 
nuodingomis dujomis. 

Philadelphia, Pa., lapkr. 9. 
—Oia pirm keliolikos dienų 
buvo suareštuotas ir patrauk
tas policijos teisman lakūnas 
leitenantas lfoward už tai, 
kad jis sekmadienį (šventėje) 
ne tik skraidės oru su savo 

4-

mašina, bet dar vežiojęs pasa-
žierius ii' už tai nuo anu ėmės 

4. 1 

pinigus. 
Suareštuotas pasiremiant 

taip vadinamais " b l u e " įsta
tymais iš 1794 metų apie pri
verstiną sekmadienio šventi
mą. 

Policijos teismas bylą atidė
jo tolesniai. Ir tik dabar po 
dešimties dienų paskelbė iš
tarmę. 

1 eisejas, 
kūną, pažymėjo: 

"Pauk5čiai lekioja sekma-•»**?* parlamente, 
dieniais. Ir todėl aš nematau ( Sovietas pasiūlo talkinin-
prasižengimo prieš įstatymus, kams stoti tarybosna bile 
jei žmogus-paukštis su savo katroj neutralėj šalyj, pirmiau 
mašina skraido sekmadie-,to visuose frontuose pravedąs 

Bolševikai Siūlo Taiką 
Talkininkams 

Yudeničo armijos likimas -
labai blogas 

YUDENIČO ARMIJA AT
KIRSTA NUO ESTŲ. 

Grūmoja jai visiškas išsi
sklaidymas. 

Londonas, lapkr. 8.—Darbo Stockholmas, lapkr. 8.—Iš 
organas Daily Herald at- Revelio privatinėmis telegra-
spauzdino sąlygas, kokiomis momis pranešama, jog gen. 
Rusijos sovietas mielai sutik- j Yudeničo didesnė dalis armi-
tų taikinties su talkininkais. įjos atkirsta nuo estų. Bolševi-

Tas sąlygas ėia iš Rusijos ku- raitarija ją blaško. Sako-
išteisindamas la- 'parvežė leitenantas puikiniu- m a ' J°£ k l l o n e v i s a i armijai 

įkas Malone liberalės partijos į grūmoja 

su 

mais. » > 

! 

KAIZERIS GANĖTINAI 
NUBAUSTAS. 

armisticiją. 
Anot sovieto, blokada ture 

;tų but panaikinta ir talkinin- i ? a ] V ( r a s k o l \ i a . 

visiškas iškrikimas. 
Jinai, pasiskirsčiusi į atski-
rius būrius, trankosi po plikus 
laukus ir pelkėtas apylinkes 
vakaruose nuo G ateina. 

Pramatoma baisi žiema. 

Kareiviai pramato pasibai
sėtina žiema ir su ana baisias 

TIKRAI NEŽINOMOS BAL
SAVIMŲ PASEKMĖS. 

Columbus, O., lapkr. 9. — 
Tikrai nieko negalima pasaky
ti, kas laimėjo Ohio valstijoje 
referendumu—ar "sausiej i" , 
ar "slapieji" . Nes tie ir anie 
giriasi laimėjimais. Spėjama, 
jog balsų skaityme turėjo įvyk
ti kokiu nors neaiškumu. 

Matyt, prisieis ofieijaliu ke
liu patikrinti balsus. Gi tas 

.darbas užims savaitę arba de-
T o k y o , l a p k r . 9 . - I s O m s - , i m t i ( 1 | ( i m i i 

ŠILTINĖ SMAUGIA KAREI
VIUS IR CIVILIUS 

SIBERIJOJE. 

Epidemija paliediusi tūkstan
čius žmonių. 

Taip tvirtina Anglijos 
karalius. 

Londonas, lapkr. (>.—Angli
jos karalius 

is jiems prisieis kai tuomet turėtu teisių lais- p r a l e i s t i , p i r n i n e g suspės su-
vai naudoties visais buvusios t i k a m e n o r s p a s t o v i a s a u 
Rusijos imperijos uostais ir L ^ ^ -
geležinkeliais, įimant parube-1 A ' ., n , ir 
? . v ]7. •' . * " ™ Amerikos Raudonojo Kry
žmes viešpatijas, kaip tai Bs-' 

konferavo su *tf^*»niją, Lietuv«f iaterifo -hr 
chibald Porder anglikonu mi- Suomiją, taippat laisva pre- j ^\..'""// "*7t'. 
inirmm i m at i, un^iiKuiiu nu ' ' ' ' • uiedikales medžiagos. Čia spe-
sijonoriu Armėnijoje. Forder|kyba. .^^ .^ ^ ^ s n g p ^ t a v i s j c o 

įžiaus valdininkai šalę Gatei 
nos buvo sugabenę daugelį 

pasiimti. Ir žymi medžiagos karaliui pasakojo apie praleis-Į Sovietas sąlygose reikalau
tus keturių metų vargus siau-jja, kad jis turėtų teisių turėti! Tlalis gal turės tekti bolševi-
ėiant ten vokieėių valdžiai. savo legalius reprezentantus ' Į-a m s 

Karalius atsakęs visose talkininkų viešpatijose. 

ko pranešama, jog Si beri joje 
siauėia šiltinės (tifuso) epide
mija. 

Nuo praeito sausio 1 d. lig-
šiol šiltinė palietė 120,000 Sibe-
rijos kareivių. Dabar kasdien 
laja epidemija suserga mažiau
sia po 1,000 kareiviu. 

Traukiniai paskui traukinius 
eia iš karės fronto parveža šil
tine susirgusius kareivius. 
Trūksta priemonių sulaikyti tą 
epidemiją. 

Pastaraisiais laikais šiltinė 
ėmė plati uties ir tarpe civilių 
gyventojų, ypač vakarinėj ir 
centralinėj Siberijoj. 

TAI BENT ATVIRAS 
ŽMOGUS. 

"Dabar viskas pabaigta su į Ir todėl pasižada prisiimti at-
vokieeiais. Kaizeris prašalin-j mokėti visas sąnasias buvu-
tas iš savo šalies. J is užtekti-1 šios Rusijos imperijos skolas, 
nai nubaustas už savo dar- Tas sovieto pasiūlymas tal

kininkams,, sakoma, gali but 
priimtinas ligi lapkričio 15 d. 

Žodžiu tariant, Rusijos bol-

bus. >» 

J-

Sakė, rasi, tik tuomet jis 

Perorganizavimas armijos. 

Kalbama, jog gen. Yudenie 
po nepavykimo paimti Petro
gradą, ateinančią žiemą su iš
likusia savo armija praleis gal 
Estonijoj. Ir tenai kariuome
nės liekanas turės perorgani-

apsiimtų kandiduoti, jei jį 'ševikų valdžia nori, kad talki- zuoti. 
Boston, Mass., lapkr. 9. paremtų abidvi didžiulės po-

Aną dieną pulk. lfouse Sia litikines partijos-republiko-
paklaustas, ar kartais jis ne- nai ir demokratai 
norėtų but kandidatu į šalies j Bet gal ir tuomet, sakė, jis 
prezidentus ateinančiais me- j abejotų, nes su sveikata turįs 
tais, atsakė ne. 

ninkai ją pripažinti). 

i nesmagumu. 

MERGAITĖ DAVĖ BĖDI
NAM PRAEIVIUI $2.00. 

PRISIBIJOMA AUGŠTŲ 
KAINŲ. 

Tasai jai paliko $65,000. 

Washington, lapkr. 9. —Gal 
neužilgo, kuomet senatas ap
sidirbs su taikos sutartimi, 
prezidentas Wilsonas prokle-
muos taiką. Su proklemacija 
bus panaikinti visį specijaliai 
karės meto parėdymai ir įs
tatymai. Bus panaikintas ir 
maisto kainų kontrolės įsta
tymas. 

Prokuroras Palmer išreiškia 
baimę, jog po proklemacijos 
visokie profiterininkai pakel-
sią savo galvas ir prispausią 
augštomis kainomis šalies gy
ventojus. 

Todėl prokuroras 'yra nuo
monės, kad maisto kontrolės 
įstatymas ir po prezidento 
proklemacijos butų paliktas 
veikmėje nors kokiam pusnie-
cmi. 

Tečiaus namuose gyvavo 
paprotys nekuomet be nieko 
nei vieno žmogaus nepaleisti 
nuo namų durių. 

Tad mergaitė Sarah Lindi ey 
Council Bluffs, Iowa, lapkr. j padėjo valgio ant stalo ir man-

9.—Pirm devynerių metų Miss ! dagiai pakvietė apdriskusį at-
Sarali Lindley iš Osaga, Iowa, j sisėsti ir pavalgyti, 
davė $2 ir apdovanojo savoj Anam valgant, mergaitė iš-
nekaltu nusišypsojimu vieną 
apdriskusį žmogų (valkata)v 

kuomet tasai buvo užėjęs į jos 
dėdės namus prašyti pavalgy
ti. 

Už tai dabar tai merginai 
pranešta iš Minnesota valsti
jos, kad tasai valkata miręs 
ir jai palikęs pinigų ir didelę 
farmą vertės viso $65,000. 

Miss Lindley šiandie eina 24 
metus. Dirba krautuvėje mies
telyj Osaga. Kuomet jinai val
katai davė $2, ėjo vos 15 me
tus amžiaus. 

Washington, lapkr. 8.—Pre
zidentas Wilsonas parašė at
siliepimą į šalies gyventojus, 
paragindamas iškilmingai pa
minėti armisticijos dieną, 
lapkričio 11. 

Tik klausimas ar estai su
tiks savo šalyj laikyti Yude-
ničą su jo armiją. Jei bolševi
kai kartais darys taiką su Pa-
baltija, suprantama, jie pa
reikalaus, kad Pabaltija atsa
kytų pastogę gen. Yudeničo 
armijai. v 

ėjo į kitą kambarį, pasiėmė 
$2 savo sutaupytų pinigų ir 
atnešusi padavė valgančiam. 

Tas pavalgęs padėkojo ir iš
ėjo su $2. 

Nuo to laiko Miss Lindley 
nieko apie jį nekuomet negir
dėjo. 

Apturėta laiškas. 

Suareštavo daugiau 500 
Radikalų 

DAUGEL MIESTUOSE VIE-, Ansonia, Conn. 24. * 
NU ŽYGIU UŽKLUPTA 

RADIKALAI. 

Chicagoje suareštuota 200. 

Praeitą naktį, prieš lapkr. 
8, federaliai agentai daugel 
miestuose vienu žygiu užklu
po radikalius gaivalus, kuo
met tie gaminosi savotiškai iš
kilmingai paminėti metines 

Valkatą pavalgydino. 
Vieną dieną, tuo jaus po va

karienės, senyvas, apiplyšęs 
vyras atėjo jos dėdės farmon 
ir paprašė valgyti. Pati Mrs. 
Lindley, namų šeimininkė, 
tuo metu buvo užimta. 

bolševikizmo įsteigimo Rusijo-
Tik štai tomis dienomis Miss j e s u k a k t u v e s . 

Lindley gauna laišką iš Meli-
sea, Minn. Rašo jai viena ad
vokatų firma. Praneša jai, jog 
arti Melisea numiręs senyvas 
farmerys, John Brunsiek, ir 
užrašais jai palikęs pinigų ir 
didelę farmą. 

Mergina iš džiaugsmo nieko 
kito nesako, kaip tik tą, jog 
nusipirksianti automobilių ir 
dirbsianti toje farmoje. 

Suareštuota bolševikų, 
anarchistų, industrijalistų ir 
kitokios rųšies raudonųjų štai 
kiek: 

Chicago 200. 
New York 200. 
Detroit 50. 
Philadelphia 40. t 
Newark 36. 
St. Louis 2 
Jackson, Mich. 6 

"VVaterbury, Conn. 6. 
New Haven. 3 
Hartford 2. | 
Yra aišku, kad tas- veikimas 

prieš radikalus direkhioja-
mas tiesiog iš Washingtono. 
Nes vyriausybė buvo painfor
muota apie visokios rųšies 
suokalbiavimus. 

Chicagoje federaliai agentai 
su vietos policija kuone per 
naktį buvo užimta vežiojimu 
suareštuotų. Žymesnėji dalis 
radikalų suimta ne pačiam 
nhieago, bet priemiesčiuose ir 
aplinkiniuose miesteliuose. 

Sakoma, kaip šiandie, radi
kalai visur trukšmingai butu 
paminėję rusų bolševikų lai
mėjimus, butų pagerbę bolše
vikų sovietą ir butų padarę 
pienus pakelti maištus šitoj 
šalyj. 
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DRAUGAS Pirmadienis, lapkr. 10, 1919. 

Prancūzijos Prezi
dentas. 

•šios karės laiku visas pa
saulis labai daug kalbėjo apie 
talkininkų vadus: prezidentą 
AVilsoną, Anglijos ministru 
pirmininką Lloyd George9ą ir 
kitus. Nors didžiausiosios ka
riaujančių jiegos buvo susirė
musios Prancūzijos žemėje, 
nors joje įvyko ir pergalė ir 
taikos konferencija, tečiaus 
apie Prancūzijos prezidentą 
mažai tebuvo girdėti. Kuomet 
Prancūzija k?) nors įdomaus 
padarydavo paskutiniais lai
kais, tai prie to vis buvo pri
dedamas vardas Clemenceau, 
o ne Poincarrė. 

Tečiaus Clemenceau tebuvo 
tik ministrų pirmininku, o 
Poincarrė buvo ir yra viso< 
respublikos prezidentu. 

Politiškasis Amerikos vei
kimas eina prezidento vardu, 
nes Amerikos konstitucija duo 
da prezidentui daug didesnę 
valdžia negu Anglijos konsti
tucija Anglijos karaliui. Pran
cūzijos konstitucija savo ša
lies prezidentui duoda mažai 
valdžios. J is turi daug reikš 
mės tik tada, kada parlamen
tas sugriauja ministeriją.Tuo-
met nuo prezidento priklau
so ministrų pirmininko pa>-
kyrimas. Ministru pirminin
kas pasirenka kitus minis
trus ir jų sąrašų paduoda pa
tvirtinti prezidentui. Tas be
veik niekad neatsisako tai 
padaryti. 

Dabartinis Prancūzijos pre
zidentas vadinasi Kaimundas 
Poincarrė (Tariasi Puenka-
rė). J is buvo garsus advoka
tas ir puikus raštininkas. Už 
savo veikalų kalbos gražumą 
jis buvo išrinktas Prancūzi
jos Akademijos nariu. 17 sau
sio, 1913 m., jis lapo išrinkias 
Prancūzijos prezidentu. 

Jam prezidentaujant septi
nis kartus mainėsi Prancūzi
joje ministrų kabinetai. Tai-gi 
septynis kartus jis skyrė mi
nistrų pirmininkus. Visi pa
giria, kad paskutinis pasky
rimas, t. y. įteikimas valdžios 
Jurgiui Clemenceau buvo pa-
sekmingiausias. 

Trumpai po Naujų Metų vėl 
bus prezidento rinkimai Pran
cūzijoje. Poincarrė žada nebe-
statyti savo kandidatūros an
triems rinkimams. J is dar ne-
persenas, bet nenorys antru 

kartu nešti prezidento naštą. 
J is neatsitraukia iš politikos 
galutinai, bet žada būti kan
didatu į senatą. 

Prancūzijos prezidentas 
pats yra netikintys žmogus, 
bet karės laiku jis taktingai 
apsėjo su savo žemės katali
kais, neužgaudamas jų. Pačius 
sunkiausius ir pačius pavo
jingiausius darbus šioje karė
je gaudavo katalikai. Karei 
pasibaigus apseis Prancūzija 
be jų. ' 

Prieš karę Prancūzų prezi
dentas važinėjo po Ispaniją. 
Ten jį karalius Alfonsas XTII 
nusivedė į vieną seną gražią 
bažnyčią. Tarpduryje karalių 
ir prezidentą pasitiko vietinis 
vyskupas. Prezidentas pasi
sveikino su vyskupu, o kara
lius pabučiavo vyskupui į 
ranką. Nei tam vyskupui ka
raliaus pabučiavimas į ranka 
nebuvo didelė garbė, nei mes 
iš to atsitikimo neišvedame, 
kad Alfonsas XII I butų mal
dingas katalikas. Tuomi apsė-
jimu Ispanijos diplomatija 
norėjo parodyti Prancūzijai, 
kad nelabai brangina savo 
kaimynų politiką. 

Nežinia kas bus Prancūzi
jos prezidentu atsitraukus 
Raimundui Poincarrė. Prie jo 
įpėdinio, rinkimų nebus nieko 
nepaprasta, nes rinks parla
mentas ir senatas suėję į ben
drą posėdi. Prezidento rinki
mai Prancūzijoje įvyksta ga
na greitai. Jie /lesu judina ša
lies taip, kaip prezidento rin
kimai Amerikoje. 

Bet numanu, kad Prancūzi
joje susirinko daug medžia
gos politiškoms permainoms. 
I r Poincarrė ir Clemenceau tą 
jaučia, dėlto abudu žada pa
sitraukti. Tik permainos įvyks 
ne prezidento rinkimuose, o 
rinkimuose į parlamentą bei 
senatą. 

Tuose rinkimuose dabarti
nis radikalų ir dešiniųjų soci-
jalistų blokas, prie kurio pri
gulėjo ir visa ministerija, vei
kiausiai sumažės. Didžiausia 
kova bus tarp katalikų ir 
kraštutinių kairiųjų socijalis-
hj. Daugelis radikalų, bijoda
mi, kad Prancūzijoje netaptų 
įvestas bolševizmas, beveik 
linktų paremti Foch'ą, jei tas 
statytųsi kandidatu į prezi
dentus, idant jis kariuomenės 
jiegomis galėtų suvaldyti 
bolševizmą. 

Y A 
Žmogus ir Beždžione 

Dvi Pažiūros į 
Kunigus. 

— , — 

Krikščionys tiki, kad V. Jė
zus buvo Dievas, kad apreiš
kęs žmonėms augštų tiesų. J is 
taip-gi suteikė . apaštalams 

j tris ypatingas galybes: mo
kinti žmones, dalinti jiems 
septynis sakramentus ir pri
žiūrėti Kristaus surengtąją 
ant žemės jo mokinių organi
zacija. Tas tris ypatingas ga-
lybes apaštalai perdavė jau
nesniems už save. Gavusieji 
jas šiandien vadinasi vysku
pais, kunigais, arba, vienu žo
džiu, dvasiškija. Tai-gi kata
likai žiuri į dvasiškija su pa
garba ir pripažįsta kunigams 
teisę tvarkinti tikėjimo daly
kus. 

Kitaip į tą patį dalyką žiu
ri atsimetusieji nuo katali
kystės. J ie pradeda mintį nuo 
to, kad yra teatrų, kratomų 
paveikslų ir šiaip jau žaidi
mų, be kurių žmonės sakosi 
negalį apsieiti. Atsimetėliai 
patys pasitenkina vien tik tais 
žemaisiais nusilinksminimais, 
bet mintija, kad kiti žmonės, 
būtent tikintieji, žiuri į pamal
das bei pamokslus, kaip į tam 
tikrą pramogos rąšį, be kurios 
taip-gi negali arba nenori ap
sieiti. Todėl bedieviai žiuri į 

(Tąsa.) 
Žmogaus kūnas ne iš gyvuolių. 

Dėlto beveik visi žymesnieji krikščionys 
gamtininkai, priimdami gyvybės veislių dau-
ginamąsi, arba evoliuciją, tvirtina, jog nėra 
ženklų, užtektinai prirodančių žmogaus kū
no kilmę iš gyvuolių. 

Nesant prirodyta, kad visos gyvos veislės 
kilo iš vienui vienos, negalima sakyti, kad 
žmogus turi iš jos paeiti. 

Kraujo panašumas. 
1900 metais Friedental ir paskui jį Nutall 

atrado, kad kraujas beždžionių, panašių į 
žmogų, (antropoidų) negenda, jei joms įleidžia 
žmogaus kraujo. Vaistas apsaugoj antis triu
šį nuo užsinuodojimo žmogaus krauju, ap
saugoja tą gyvuolėlį taipgi nuo užsinuodijimo 
žmogveidės beždžionės krauju.' Šitas išradi
mas tik parodo, kad žmogaus ir kaikurių 
beždžionių kraujuje yra bendrų ypatybių. Bet 
bendrosios ypatybės dar nereiškia giminystės. 
\s to, kad beždžionė ir žmogus turi po dvi a^i 
ir po dvi ausi, negalima išvesti jųdviejų gi
minystės. Taip pat ir kraujo ypatybių bendru
mas tik tiek tereiškia, kiek akių skaičiaus 
vienodumas. 

Uodega. 
Žmogaus skeleto uodega tik išrodo lyg uo

dega, bet ji anaiptol nėra uodega. Žmogaus 

Skirtumų tarp žuvies ir žmogaus vaisiaus yra 
daugiau ir didesnių už panašumus. 

'Taip pat nepilnai teisingas yra ir pasaky
mas, buk žmogaus vaisius prieš gimsiant yra 
tokis pat, kaip beždžionės. Jau antrame mė
nesyje po prasidėjimo, t. y. septyniais mėne
siais prieš užgimsiant žmogaus vaisius turi 
tiek daug žmogiškumo žymių, jog ir negamti-
ninkas jį pamatęs galėtų beabejonės pasakyti, 
kad tai yra žmogaus vaisius, o ne kokio kito 
gyvuolio, nei beždžionės. Galvos su veidu ir 
burna tada jau būva aiškus. Nosis ir ausys 
žymu, alkūnių ir kelių sulinkimai matyti, 
pirštai pažymėti. Apie pabaigą trečio mėnesio 
jau galima atskirti ir lytį. 

Kaip žmogus statydamas triobą vartoja į-
virių darbą palengvinančių prietaisų, taip ir 

Užeikite ir į Mano Kampelį' 
Ta ponia politika tai visiems 

galyas susuko. Kiekvienas, ar 
jis daug, ar mažai apie ją išma
no, bet vistiek kalba; o jau kas 
daug išmano ir tą ponią pažį
sta, tai tiek prišneka, o kartais 
ir prirašo, kad ramiam žmogui 
neramu pasidaro. Geriau, sako, 
kad su ta ponia taip dažnai ne
susitikus. Ant manęs kaip kas 
ir pasirustina; girdi: tu 
" D r a u g e " jau politikos ir per
daug mums duodi. Bet ką pada-

gamta, berengdama žmogaus kūną motinos vi-j rysi f Dabar politikos gadynė, 
dūriuose vartoja kaikurių tolymesniems tiks- j Beveik visi ja užsiima, tai uo
tams reikalingų priemonių, kurios išnyksta į rėčiau, kad ją gerau pažintų ir 
kaip tik savo uždavinį atlieka. Iš tų priemo
nių laikino pasirodymo žmogaus vaisiuje ne
galima išvadžioti, kad žmogaus prigimtis ki
tados yra buvusi tame laipsnyje, kokiame da
bar yra anos priemonės. Jug žmonės statyda 
mi triobą vartoja karą moliui vežti. Niekas-gi 
nesako, kad triobą yra kitados buvusi karu. 

Gyvuolių vaisių augimas (embrijologija) yra 
daug geriau ištirtas negu žmogaus, nes gyvo 
vaisiaus augimą negalima ištirti neperpjovus 
motinos kūno. Mokslininkai nesigaili tą pada
ryti gyvuolių motinoms, bet negali taip apsei-
ti su žmonių motinomis. Todėl žmogaus vai
siaus augimą gali ištirti tik tada, kada ko
kia nors nelaimė pasitaiko motinai arba jos 

nugarkaulyje vra pridėti keli grendinėliai že-j vaisiui. Iš tokio prityrimo sudarytieji išva-
miau strėnų kaipo apsauga didžiosios žarnos!džiojimai toli nėra taip geri, kaip mokslas 
pabaigai, arba angai. Gyvuolių uodega dirba norėtų. 
kaikuriuos menkesniuosius rankos darbus. 
Beždžionė, nors turi keturias rankas, tečiaus 
ji j jai neištenka, uos ji vaikščioja rankomis, 
kaip kiti gyvuoliai kojomis. Užėmus rankas 
vaikščiojimu, beždžionė naudojasi uedega 
daibui taip pat kaip ir gyvuoliai. Nors tas 
dalbas yra menkas, bet kaikuriuos rankos už-
dvinius atlieka. Bako, kad žmogaus vaisius 
ketvirtoje savo amžio savaitėje turi uodegą, 

Žmogus 
Galūnės. 

tuomi skiriasi nuo visų gyvuolių, 
kad turi dvi koji ir dvi ranki. Paukščiai turi 
tik po dvi koji ir po porą sparnų. Beždžionės 
turi keturias rankas, o kiti gyvuoliai turi po 
keturias kojas, arba jų neturi visai. Kai-kurie 
vabalai ir kiti benugariai turi daugybes ko-, 
jų. Tai-gi galūnių žvilgsniu žmogui artyniiau-
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teisingiau vestų. 
Mat, politika politikai nely

gi. Vienokia socijalistų politi
ka, kitokia laisvamanių, o dar 
kitokia krikščionių demokratų 
politika. Norėčiau, kad lietu
viai gerai ją suprastų, kad jie 
butų krikščionimis ir privati
niame gyvenime ir politikoje. 
Nekokis krikščionis, kuris pri
vatiniame, naminiame gyveni
me neva laikosi krikščioniškų 
principų, o politikoje veikia iš
vien su tų principų griovėjais. 
Tarp lietuvių yra tokių nema
ža. 

Lietuviams, ypač ikatali-
kams, reikia atsiminti, kad jie 
dalyvauja ir turi dalyvauti po
litikoje ir reikia, kad joje da
lyvautų kaip katalikai; reikia, 
kad jie savo balsais neremtų 
įstatymų, priešingų krikščiony
stei, kad patys sau nesidėtų ne
pakeliamo ir nepakenčiamo 
jungo. • 

Politikoje jie mokės dalyvau
ti '.kaip katalikai, nekreivos ir 
neklejos klaidingais šunkeliais, 
jei su manim tankiau pasikal
bės, ką tankiau, sakau, jei kas
dien su manim kalbėsis. 

I r šiuo žvilgsniu, prasitarsiu, 
kad veikėjams ir veikėjoms, 
kuriems rupi, kad lietuviškoje 
politikoje krikščioniški princi
pai, kad pats Dievas nebūtų 
paminti ir atmesti, reikia, 
kad mane įvestų į dau
giau namų. Aš gerai pagelbė
čiau jiems. Jų našta perpus 
jiems sumažėtų, o man nepa
sunkėtų, tik palengvėtų. Valio 
veikėjai ir veikėjos! Aš jums į 
pagelbą. Įveskite mane visur, 
kur norite ką žymaus atlikti. 

"Draugas . " 

būva sulinkęs, kad abudu jo galu, t. 
y. galva ir taip vadinamoji uodega 
susisiekia. Sąnario panašumas į uodegą nero
do, kad jis butų uodega. Dar nia-
iiau iš to panašumo galima išvesti kilmės ben
drumą. Jug žinia, kad bangžuvė panėši į žuvį, 
o bet-gi jųdviejų kilmė nėra bendra. Dagiai 
asclepiadaceae (Stapaliu) ir eupherbiaceae 
(Euphorbia) ir kaktusai iš viršaus panėši vieni 
į kitus, bet jų kilmė yra labai įvairi. Bendros 
gyvenimo sąlygos sudarytų panašumą. 

Va-siaas augimas. 
Kas tvirtina, buk žmogus yra kilęs iš že

mesnių gyvuolių, tas labiausiai remiasi per
mainomis, kurias pergyvena žmogaus vaisius 
savo motinos viduriuose. Sako, kad žmogus, 
prieš užgimsiant pereina visų žemesnių už jį 
gyvuolių laipsnius, ir kad žmogaus vaisius mo
tinos viduriuose prieš pabaigą yra tokis jau 
kaip ir beždžionės vaisius prieš užgimsiant. 

Moksle • reikia labai saugotis perdėjimų. 
Žmogaus vaisius motinos viduriuose toli ne 
visus žemesnius už save laipsnius pereina. 
Pirmame mėnąsyje žmogaus vaisius panė
ši į žuvį. Tai-gi galima sakyti, kad vaisius 
pereina žuvies laipsnį, bet ne visus žemesnius 
už save laipsnius. Ne visai galima nei tą tvir
tinti, kad žmogaus vaisius pergyvena žuvies 
laipsnį, nes žmogaus vaisiaus ir žuvies pana
šumas tėra tik bendruose sudėjimo ruožuose. 

nes yra giminės paukščiams. 
Išvaizda. 

Kas išvaizda labiau vaduojasi negu tikrybe, 
tas greta stato žmogų ir beždžionę dėlto, kad 
žmogus turi dvi ranki, o beždžionė keturias. 
Tečiaus beždžionės turi tik išvaizda ranku, 
liaukomis žmogus dirba, o vaikščioja kojomis. 
Beždžionė gi vaikščioja rankomis. l)elt0 pry-
šakinės beždžionių' rankos yra ilgesnės už už
pakalines, kad galva nebūtų žemiau už pastur
gali. Beždžionės vadinamos Gorila pryšakinės 
rankos yra 64.9 šimtinės dalys ilgio viso jos 
kūno, o užpakalinės 34.9. Dar didesnis skirtu
mas beždžionės Orangutango: pryšakinė jos 
ranka yra 80.7 dalis kūno ilgio, o užpakalinė 
84.7 Žmogaus-gi ranka būva vidutiniškai ilgio 
45.5 jo kūno, o koja beveik 49 dalis. Žmonių 
rankos yra trumpesnės už kojas, o beždžionių 

džiai esu dėkingas Dr. S. Piet-
rovič, kurs patarė man eiti ant 
operacijos ir Dr. Orth su Dr. 
E. MacDonald, kurie darė ope
raciją. Neapsirikau taip-gi ap
sirinkdamas St. Mary's Hospi- i bėjau, tik atmenu—visos mal
tai, kuriame vienuolės Nazarie- idos neužbaigiau. I r taip užmi-
tės, kaip tikros motinos, įnaneĮgęs, be jokio rūpesčio, prabu-
prižiurėjo. 

šingai, kokį tai ramumą nujau
čiau, tada, viską atmetęs, kad 
geriau pasisektų operacija, 
pradėjau kalbėti " P o tavo ap-

" Nebežinau kiek atkal-ginnno. 

vau apie tris valandas. Išbudęs 
Nemalonios mintys veržėsi j atsiradau savo kambaryj, ant 

galvon važiuojant paskirtoje tos pačios lovos patogiai begu-

veikiai pasveiksiu. Tas priėmi
mas mane visai nuramino, nes 
jaučiau, kad aš čia ne svetimas, 
kad visi susirūpinę mano svei
kata ir mano likimu. 

Nuėjau paskirtan kambarin. 
Neilgai trukus atėjo jauna 
mergaitė, švariai, padoriai ap-

pryšakinės rankos yra trumpesnės už užpaka- sirėdžius. Tai buvo slaugoto-
lines dėlto, kad beždžionės turi tik išvaizdą j a . Linksmas ir ramtis jos vei-
rankų. Iš tiesų-gi tos rankos yra beždžionei ko- d a s i r mandagus užklausimas 

dienoje į ligonbutį. Pirmutinį 
gana gerą įspūdį padarė ligon-
butis: didelis muro namas, ap
link puikus sodnas, išrodė kaip 
koks ramybės dvaras. Inėjus į 
ligonbutį sutiko vienuolės Na-
zarietės. Pirmutinis buvo klau-

lįs. Nors ir jaučiau skausmą 
toj vietoj, kur padarė operaci
ją, bet del persitikrinimo už
klausiau seseries, kuri prie ma
nęs buvo, ar jau tikrai po ope
racijos. Išgirdęs užtikrinimą, 
visai nusiraminau ir tuom užsi-

simas apie mano sveikatą, už- baigė visa baimė. Jeigu šiandie 
uojauta ir užtikrinimas, kad čia! V(^ t i k ė t ą eiti ant operacijos, 

įjUlIHi Beždžionės gali pastovėti ant užpakali
nių rankų bet jos labiau mėgsta slovėti ant 
visų keturių. Arkliai taip-gi atsitoja piestu, 
bet tokis stovėjimas yra priešingas jų "prigim
čiai. Beždžionių kojos turi rankų išvaizdą la
bai naudingą lapiojant po medžius. Tas tų gy
vuolių prigimties pritaikymas prie jų gyveni
nio reikalų nerodo bendros beždžionių kilmės 
su žmogumi. (Daugiau bus.). 

kunigus, kaip į lošėjus parsi-
samdančius patenkinti publi
kos norus. 

x\merikoje lietuviai labai 
lengvai užsikrečia antrąja pa
žiūra. Jiems rodosi, kad užsi
manė išgirstį lietuviška pa
mokslą, jie gali sumesti 10 ar 
15 dolierių, parsikviesti sau 
kunigą, kur i s jiems tą pramo
gą padarytų. Kiek syk jie no
rės, tik syk jie sumės pinigų, 
tiek syk kunigą parsikvies. 

Tuomtarpu pasitaiko, kad 
kunigas į dalyką žiuri katali
kiškai. J is nenori būti samdo
mu, nuo vieno ar kito asmens, 
vienos ar kitos draugijos upo 
priklausančiu tam laikinių, 
nors ir gerų, užgaidų paten-
kintojum, bet nori būti Dievo 

DVI SAVA1TI "ST. MARY'S 
HOSPITOLYJE." 

Suteikta kam nors pagelba— 
ar tai butų moralė, ar materi-
jalė—yra prakilnus ir gražus 
darbas patsai savaime, bet to 
niekas taip neatjaučia ir neap-
kainuoja, kaip ligonis, gal, dėl
to, kad jis užvis labjausiai pri
klauso nuo svetimos paramos. 
Tai-gi ir aš, gal, kitados ne 
taip aiškiai suprasdavau savo 
geradarius, kaip dabar, sugrį
žęs iš ligonbučio, kur išbuvau 
po operacijos dvi savaiti. Tuo
mi laiku daugelis žmonių at
lankydami parodė man savo 
prielankumą ir tuomi pačiu pa
lengvino praleisti gana sunkias 

ciją, ypač užmigdymą. Kas rei
kalui atsitikus prisibijo opera
cijos, tas pasidaro labai ap
verktinų pasekmių. Pažinau 
jauną vyrą, kuriam du kart ne
sutikus pasiduoti operacijai, 
tretį kartą jau pervėlu buvo ir 
taip turėjo mirti pusiau su
trumpindamas savo gyvenimą. 
Ir dabar žinau ypatų, kuriems 
gydytojai pripažino operacijos 
reikalingumą, bet iš baimės 
atidėlioja vargindami save ir 
pavojun statydami savo gyvy
bę. 

Nemalonu prisipažinti, bet ir 
aš prisibijojau operacijos ir tik 
dabar tą visą atlikus, aiškiai 
pamačiau, kad visai be pamato 
buvo mano baimė. Beje, vdu da
lyku žymiai sumažino baimę: 
išmintingas gydytojo patari
mas ir pasekmingas ligonbu-

valandas. Čia tai ir norėčiau 
tiesos skelbėju, dūšios reika- j tarti širdingą ačiū visiems man 
lų aprūpintojų, bažnyčios vie- j prielankiems. 
njrbės organizatorium. p r į e tos progos pasistengsiu j čio pasiskyrimas. Keikalui atsi-

truputį plačiau papasakoti j tiktis, kiekvienam patarčiau bu-
apie operaciją ir gyvenimą Ii- i tinai apsirinkti gydytoją, ku-
gonbutyje, norėdamas tuo pa- riam pilnai pasitiki, kad išgy-
čiu paaiškinti, kaip didžiai nau-| dys ir surasti ligonbutį, kur gė
dinga, o nei niaž nepavojingai rai žinai, kad tave tinkamai ap-

Iš to pažiūrų skirtumo kyla 
daug nesusipratimų tarp ku
nigų ir tarp draugijų. Tų ne
susipratimų tol bus, kol kai-
kurios draugijos neatsižadės 
noro perorganizuoti krikščio
niją sulig betiievijos pažiūrų. 

yra operacija. Daugelis žmonių 
klaidingai išsivaizdina opera-

ziurės. Tuodu dalyku man pa
sisekė surasti ir šiandie di-

ar man cia patogu, ar ko ne
trūksta vėl padarė įspūdį, kad 
josios patarnavimas nėra iš 
prievartos, kad ji apsiima tą žmoni iai 
atlikti iš geros valios ir su no
ru. Jei neapsirikau prilyginda
mas vienuoles Nazarietes prie 
motinas, tai nepadarysiu klai
dos prilygindamas slaugotojas 
prie tikros seseries. Ant galo 
visai neperdėsiu pasakydamas, 
kad gydytojų patarnavimai bu
vo tikrai broliški. 

Vakare, prieš operaciją, atsi-
iankė pas mane Dr. Orth ir taip 
rinitai paaiškino man pasek-
miiigumy. operacijos, kad per 
visą naktį bučiau ramiai miego
jęs, jeigu tik nebūtų budinę ke
letą kartų priimti vaistus, ku
rie reikalingi priruošiant prie 
operacijos. 

Ant rytojaus apie 10 valandą 
stačiai iš patalo nuvežė į ope
racijų kambarį. Patsai save, 
kiek galėdamas, raminau, pat-
sai^save bariau, bet vis-gi šir
dis kaskart labjau plakė, kol 
patekau į mažą kambarėlį, ka-

tai jau be jokios baimės sutik
čiau, užtatai neveidmainiauda-
mas, bet, kaip matote, iš prity
rimo ir kitiems patarčiau. 

Po operacijos dar dvi savai
ti išbuvau ligonbutyje, pakol 
visai sugijo žaizda. Tai-gi turė
jau gražaus laiko prisižiūrėti į 
tą pavyzdingą tvarką, kuri 
viešpatauja ligonbutyje. Apie 
50 vienuolių Nazariečių, apie 
100 slaugotojų ir apie 20 gydy
tojų per dienas ir naktis dar
buojasi nešdami didžią pagelbą 

Kiek čia sugydo ligonių, kiek 
ašarų nušluosto, kiek vargų pa
šalina, tai tik tie apsakys, ku
rie čia buvo ir surado paleng
vinimą. Nekartą mąsčiau, sva
jojau, kad-gi nors vienas pana
šus ligonbutis atsistotų mūsų 
Lietuvoje: darbininkų nesunku 
bus surasti. Tam pačiame li
gonbutyje pažinau net keturias 
lietuvaites slaugotojas, ku
rioms širdingai ačiū už manda
gumą ir tankų atlankymą ligo
nio. Su visuomene galiu pasi
džiaugti, kad turime keturias 
jaunas inteligentes, puikiai iš
lavintas, kurios ateityje atneš 
daug naudos tėvynei ir Bažny-
ciai. 

D. M. 

me turėjo mane užmigdyti. 
Šiurpuliai perėjo per kūną pa-
mintijus, kad tučtuojaus, visai 
miego nenorėdamas, gausiu už
migti, bet ir juste nepajutau, 
kaip viskas, visa mano baimė, 
užsibaigė. Dr. MacDonald už
dėjo ant mano veido kokį tai 
mažą maišelį, užpylė etero (vai
stų) ; patraukęs porą kartų į 
save kvapą pajutau kažkokią 
atmainą, bet irieko blogo—prie-1 Detroit, Mich. 

AM. L. R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, viceprezi
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chicago, III. 

į. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct, Cicero, 111. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster are., 
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Lietuviai Amerikoje. 
DETROIT, MICH. Iniažai klebonavo per trejus 

» metus. Santikiai klebono su ko-
Mušu kolonijoj rengiama Įmitetais dažnai buvo įtempti, 

įvairus-įvairiausi vakarai,1 Kun. J. Jakšriui pasitraukus, 
apie kuriuos retai kas į laikraš-1 nuo 1915 m. iki 1919 m. yra čia 
tį parašo. i buvę klebonais: kun. J . Marti-

Spalio 19 d. pas mus buvo j Srautą kun. J . ^abluckis, kun. 
atsilankys p. J . Karosas. Ant j J . Tiškevičius. Be to, dar ret-
greitųjų tapo surengtos }>ra-1 karčiais klebonaudavo a. a. 
kalbos. Kalbėtojas savo kalbo- kun. F. Kusis. 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. 

je išdėstė šiandieninį lietuviu Balandžio 12 d., 1919 m., pra-
padėjimą. Papasakojo apie Ii e- Aant vyskupo, tapo atsiųstas 
tuvių vargus ir gudrumus. Joj kuir. Jonas Čiuberkis, iš 
kalba buvo itin įspūdinga. Per- Spiįingfiekį 111., kuris ir po šiai 
t raukoje L. R. K. rėmėjų sky- dienai pasekmingai darbuojasi, 
riaus valdyba rinko aukas L. K. Atvykęs čionai ir radęs visk*], 
Kryžiui. j betvarkėj, tuoj ėmėsi tvarkyti 

j kaip tikras šeimininkas savo 
šoimyna. 

Bėgyje vieno pusmečio, daug 
gėrį darbų nuveikta, kaip ta i : 
išmalevotas bažnyčios vidus ir 

Aukojo sekantieji: 
Po 5 dol.: kun. F . Kemėšis, 

V. Karpšlys. 
Po 2 dol.: K. Povilaika, O. 

MeMažiute, J . Krugžda, F. 
Perminienė. 

Po 1 dol.: J . Daubaras, P. 
Markevičius, J . Balnys, K. 
Tvarkunas, J . Stankus, Z. Ga-
kis, K. Sudint, P. Jenulioni.-. 
A. Stankus, A. Banziutė, T. 
Muraška, V. Grižauskas, K. Zi-
žis, P. Šileikis, S. Ribokas, P. 
Bartunis, J . Šatys, K. Jančai-
tis, J . Brush, J . Grūstas, S. Ci
bulskis, J . Kudrika, M. Ruki-
vičius, J . Baradas, J . Urbaitits, 
A. Šacikas, K. Abišala, J . Len
kaitis, F. Stankevičia, Burni-
kas, K. Morališkas, F. Spundu-
lis, A. Spundulienė, K. Valu-
kienė, P. Kaliebat, J. l'škurai-
tis, S. Druskauskicnė, P. Lau-
rinaitis, O. Laukevičiutė, J . Sa
linis, J . Daškus, J. Dambraus
kas, P. Taškus, J . Basevičia, J . 
Januška, J . Balčiūnas, J . Sau
lius, S. Baltrukevičia, P. Šuls
kis, O. šimkiutė, J . Tumosa, V. 
Gudaitis, J . Banionis. A. Lut 
kaitis, P. Gudas, K. Kcrnaitis. 
S. Damulis, J . Dikčius, B. l'r-
banaitė, S. Stepulionis, J . Gri
zas, M. Makusevičius, P. Gar-
nis, V. Bazvila, O. M iksai tė, K. 
Mikutaičienė, M. Martinoris, 
K. Kananavičius, F. Druktei-
nis, S. Steponauckas, J . Šeris, 
P. Daviulaitis, ,\. Grigobuckas, 
J . Skurevičia, A. Gūdy nas, J . 
Liponis, M. Eidukevičius, J . 

Salaševiėius, 1). Abišala, Y; Žu
kauskas, P. Zapuickis, A. įsa-
da, D. Bezanskas, J . Cfrigas, M. 
Burba, K. Zaulis, K. Armokas, 
J . Grigaitis, J . Paulauekas, O. 
Pyragienė, J . Yakas, K. Juške
vičius, A. Kelpšis, A. Nakienė, 
J . Bendorius, A. Janusas, R. 
Pyragis, A. Bugalauskas, P. 
Bugaliauskienė, S. (Jirštautas, 
K. Bistrius, V. Miškinis, J . 
Paolavičienė, D. Gustaitė. 

Smulkių ,$20.51. 
Viso $142.51. 
Spalio 2G d. L. L. Sargų sky

rius buvo surengęs šeiminišką 
vakarėli, Šv. Jurgio bažnytinė
je svetainėje. Publikos susirin
ko pusėtinas būrelis. .Vakarėlis 
pavyko. Aukų L. R. K. surink
ta $40.20. 

D. S. 

INDIANA HARBOR. IND. 

šv. Pranciškaus Penkių Bo
nų parapija yra ant Fir gatvės, 
prie 139-tos. J i uždėta rugsėjo 
14 d., 1908 m. Pradžia davė šv. 
Pranciškaus Penkių Ronų dr-
ja, kuri ėmė rinkti aukas ir ra
ginti vietinius lietuvius x>asi-
statyti bažnyčia. Praeitis jos 
buvo labai sunki. Per tūlą laiką 
žmonės dvasio.- reikalams 
aprūpinti retkarčiais parsi-
kviesdavo kunigą į airiu bažny
čią iŠ kitų parapijų. 1912 m. 
vy>kupas atsiuntė kun. J . Jak-
štį, kurio nenuilstančiu darb
štumu 1913 m. tapo pastatyta 
muro bažnyčia. Bet iškilus ne
susipratimams su komitetais, 
patsai pa*U*-ytoja> balnyucš 

išklota karpetais; įtaisyta sta
cijos, sakykla, baldakimas ir 
tam visokiu bažnytiniu daiktu. 
Ačiu kun. J . Čiuberkio darbštu
mui ir parapijonų duosnumui, 
daug skolų sumažėjo, o parapi
jos turtas ir nuosavybė susi
tvarkė. Kun. J . Čiuberkis, da-
bartinis klebonas, visa širdimi 
v ra atsidavęs žmonių dvasios 
reikalams, užtat yra visu labai 
mylimas. 

Nejudinamas parapijos tur 
tas įvertas yra $40,000; visokių 
rakandų esama už $700; viso 
labo parapijos savastis siekia 
$40.700; Parapija turi skolos 
£17,000; parapijos šeimynų ne
daug—tiktai 212; pavienių esa
ma apie 90. Išviso asmenų pri-
skaitoma apie 600. 

Parapija turi nemažai drau
gijų. Pašelpimu yra 4: Šv. 
Pranciškaus Penkių Ronų, Šv. 
Jono Krikštytojo, S. L R K. 
A. 17(5 kuopa, L. P. 1). Kliubas, 
Moterų Rožančiaus šv. ir idė
jinė L. Vyčiu .V) kuopa. 

Daugiausia čia yra lietuviai 
Kauniškiai, bet yra ir Plungiu-
kų; Šliutarnia visai išnyko. 
Laikraščius skaito: "Draugą" 
ir "Garsą ." 

A. a. kun. P. Kusis ir gerb. 
varg. A. Šlapelis atgaivino L. 
Vyčiu 55 kuopą, [s pradžios su
sitvėrusi iš keliu asmenų, būda-
tna jauna, silpnutė,- neturėda
ma atsakančių veikėjų buvo 
pradėjusi posenovei mirti, be
veik, galima sakyti, buvo visai 
apmirusi. Vieni nariai išvaži
nėjo po kitus miestus, gi liku
sieji pradėjo nepildyti savo nu
tarimų. Ant galo ir susirinki
mus pradėjo apleisti, taip kad 
neužilgo butų visai kuopa nu
mirus. Bet dabar galima tikė-
ties, kad pradės busti, nes pra
deda kuopai prigelbėti tvarky-
ties gerb. kleb. kun. J . Čiuber
kis, taip-gi ir varg. A. Glemža. 

Spalio 30 d. buvo mėnesinis 
susirinkimas bažnytinėj svetai
nėj. Perskaičius protokolą, 
pirm. P. Milius, labai apgailes
tavo mųs kuopos neveiklumą, 
sakydamas: " kitos kuopos 
daug gerų darbų nuveikė visuo
menės labui, o mes k ą ? " Pas
kui buvo kalbama apie sulosi
mą veikalo "Karės metu," ku
ris neužilgo bus statomas sce
noj, vadovaujant A. Glemžai. 

Kun. J. Čiuberkis pasakė įdo
mią prakalbą apie Vyčių tik
slą, kad vyčiu tikslas yra dar-
buoties bažnyčios ir tėvynės la
bui, kad vyčiams neužtenka už
simokėti už organą ir paskui 
nesirodyti per^eielus metus, bet 
priešingai, lankyti susirinki
mus, aiškinti konstituciją nors 
po vieną paragrafą susirinki
muose ir pagal jos tvarkyties. 

J. Gusčius. 

\ PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Buvęs kareivis, Juozapas Ja
nušauskas, Panevėžio ap., Sa
lamiesčio par., Božių kaimo, 
rašo laišką savo broliui, Petrui 
Janušauskui, į Waukegan, 111.: 
"Mielas brolau, Petrai! 

Apturėjom nuo jūsų laišką, 
rugsėjo 2 d., 1919 m., kuris mus 
labai pralinksmino. Sužinojom, 
kad esi gyvas ir sveikas ir tuoj 
išsiuntėm laišką tamstai. 

Šį laišką siunčiu aš nuo sa
vęs, pranešdamas, broli, nors 
trumpai apie savo vargus, ku
riuos iškentėjau karės laike 
per keturius metus būdamas 
Vokietijos nelaisvėj. 

Pakilus milžiniškai karei 
1915 m., tris mėnesius aš dar 
buvau liuosas. Pradėjus imti 
mano metų, mane ir-gi paėmė į 
kariuomenę. Nuvežė \ Gardino 
gub. lagerius. Pamokinę pen
kias savaites išsiuntė į karės 
Jauką. Sustojom prie Grajievo 
miesteliu, nepertoliausia nuo 
vokiečių. Vos pradėjom apka
sus kasti kaip priešai ėmė da
ryti užpuolimus visokiais bu
dais. Iš viršaus orlaiviai bom
bas mėtė, iš saliu anuotomis 
granatas leido ir kulkasvai-
džiai visu smarkumu tratėjo. 
Tik durnai buvo ir šovinių spro
gimas. Mes laikėmės, l>ot nieko 
negelbėjo. Vokiečiai viską su
maišė su žeme. Pasijutoin tik, 

Iš Smilgių kaimo, paštas 
Luokis, Telšių apskr. Vilčin-
skienė savo laiške į sūnų, J. 
Vilčinską, Chicagon štai ką ra
šo apie savo vargus: 

"Žemės nėr kam dirbti. 
Ant galo padvėsė karvelė. 
Arklį kame tu rasi — vokie
čiai atėmė be jokio užmokes-
nio, o kito nebegaliu įsigyti, 
ne mano jiegomis tai padary
ti. Arklys dabar kainuoja 1,-
500 rub., karvelė 1,000 rub., 
nukautas paršelis 100 rub., a-
vis 200 rub. Ką-gi gali bėd-
nystoj nupirkti. Rugių pūras 
pas mus 100 rub., miežių 50 
rub., avižų 30 rub.\ bulvių 20 
rub. Lašinių svaras 10 rub., 
pieno kvorta 40 kap., Druskos 
svaras 25 kap., silkė 50 kap., 
kerosino svaras 50 rub., deg
tukų dėžutė 15 kap. Tas ar-
kužas rašomos poperos ir vo
kelis 50 kap. Negali visko ap
rašyti. Neturtingiems begalo 
sunku; nėr už ką nusipirkti, 
o bagočiai, kurie turi ką par
duoti, tai maišus pinigų pri
sipila. Tai tokios pas mus nau
jienos." 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

PAIEŠKO 

Paieškau savo pusbrolio Juozapo 
Baltikauskio, paeina iš Kaupo Red. 
Tauragės Apskr. Šilalės parapijos 
Norvainių Kaimo, 6 metai atgal gy
veno Chicagoje, "VVestsidėje, jis pats 
ar kiti praneškite šiuo antrašu: 

Pranciška Balt ikauskaitė, 
Po vyru Zabrauskienė 

1840 \ V . 4ft S t . Cliicago. 

Iš Seinų apskričio Juozas 
Adomynas, 1337 — 49th 
Court, Cicero, 111. gavo se
kanti laiškti: 

"Sveikiname mes, tėveliai, 
sūnelį Juozuką ir dukrele Ag-

kad apsupa mus vokiečiai iš vi- n i e § k u t e < Sveikina taipgi abu 
sn pusių. Katrie likom gyvi, pa- }m)|(>iJai įr seselė Onutė. A-
ėme nelaisvėn. Tada jau pama- ( i ( ) 1 | ) u k a s , brolelis, mirė per-
tėm priešo žiaurumą. Nuvarė 
mus į lagerius Ainarstainyj. 
Turėjom kęsti badą ir vargą. 
Keletą dienu duonos vįsai ne
davė. Paskiau davė po puse 
svaro i dieną, o zupė buvo van
duo su burokais. Katrie dar tu
rėjom pinigą, tai laikėmės. 
Daug išmirė—negalėjo dalai-
kyti. 

Prabuvus mėnesi, nuvarė j 
kitus lagerius, (Jrafanverg. 'Pe
nai kiek geriau buvo: gaudą-
vom po mažą kąsnelį mėsos į 
dieną: zupė Imvo ir-gi geresnė. 
Prabuvus mėnesį, nuvarė į ki
tus lagerius. Tenai dar geriau 
buvo. Buvom sykiu su prancū
zais ir anglais. Tenai jau gali
ma buvo gyventi. Pigiau galė
jom nusipirkti valgio nuo pran
cūzų. 

Prabuvus mėnesį, pradėjo 
i m t i į d a r b u s , j a n g l i ų k a s y k l a s 
ir kitas dirbtuves, išskirstė vi
sus. Aš pakliuvau ant ūkės dar
bo. Nuvežė mane i Prancūzijos 
pasienį, Loteringijos miestelin, 
ir pristatė prie ūkininkų dirbti 
ūkės darbus. Dirbdavau viską, 
kaip tėvynėj : šieną pjaudavau, 
ardavau su jaučiais. Visi dar
bai buvo man žinomi. Valgis 
buvo pakenčiamas. Ką mušą 
vyresnieji valgydavo, tą ir 
mums duodavo, neskirdavo. 
Valgis buvo nepriprastas—vis
kas saldžiai ir to nebūdavo įva-
les, bet vis sotesni buvom, kaip 
pirma, 1916 m. 

Pradėjau sulaukti iš tėvynės 
laiškus ir valgių prisiųsdavo. 
Man net akvs nušvvto. Gavau 
ir nuo tamstos vieną atviriuką, 
kuri ėjo keturiolika mėnesių. 
Daug leizdavau laišką tėvynėn 
ir jums. Žinai, broleli, sunkus 
buvo mano likimas. Juk reikėjo 
keturi metčfi išbūti po žiauraus 
priešo ranka. Vis sakydavo: 
taika bus už dviejų mėnesių, 
tai už t riju, taip ir traukės ko
lei sugriuvo valdžia. Pakilus 
revoliucijai, kaip pasidarė sui
rutė visoj Vokietijoj, tai ir mus 
paleido. Važiavom namon net 
dvyliką sutkų. Gruodžio 8 d., 
1918 m. buvau name. 

Kitą syk pranešiu apie da
bartinį gyvenimą. 

Sudiev, broleli, lauksiu nuo 
jūsų laiško. 

J. Janušauskas." 

nai liepos mėnesyj. Mirė taip
gi bobutė Adomienė. Mirė 
taip-gi Kupranavičienė; Mar
eli kiznos Irčukonis, Adornino 
Adolfas, Cvbatoriukas ir IV-
batorius. 

Mes budinki^ perkeičia ki
ton vieton, pas vieškelį. Stu-
bą pastatėm iš naujų medžių 
ir priemenę, o kamaros dar 
nepastatėm, nes vargų daug tu
rėjom. Vokiečiai paėmė arklį; 
ką rado tai paėmė, nepaėmė 
tik ko nerado. Pas mus buvo 
baisus mūšiai: kulkos JUO 
galvas zvimbė. Karas su vo
kiečiais pasibaigė, bet prasi
dėjo su lenkais. Lenkai nori 
apimti Lietuvą ir pa vergti po 
Lenkija. Lietuviai kovoja su 
lenkais ir bolševikais. Lenkai 
Seinuose ima kariuomenėn 
visus jaunus vyrus, o lietuviai 
Lazdijuose. Nežinom po kat
ra puse liksim. . 

Daugiau parašysim, kaip 
gausini nuo jusu laišką. Dide
lį džiaugsmą turėjom, kad 
jus dar sveiki, gyvi. 

Tat likit sveiki ir mes lie
kam sveiki. 

Jusų brolis Antanas." 

RANDA PAVELDĖTOJUS 
LIETUVOJ. 

Pati ir Vaikai Vyro kuris mirė 
Uoekforde Surasti. 

l^aukuvoj, randasi pati ir vaikai 
mirusio Petro Vaičekauskio kuris 
pasimirė liepos 13, 1919 Uoekforde 
tapo surasti, š iandiena Sudžia Fred. 
E. Carpenter šio pavieto savo offici-
jali pranešima iš Laukuvos, Lietuvoj 
kad žmona ir du vaikai Vaičekaus-
kio yra šyvi . č ionais randasi v ienuo
lika šimtu dolierių vertės turto ku
rie bus gražinami jo žmonai. 

š i tas testamentas buvo padarytas 
liepos 7 o už šešių dieniu Ą. A. Vai
čekauskas mirė. Dvejiais metais 
prieš mirti A. A. Vaičekauskas ne
buvo gavės nei žodelio nuo savo 
žmonos ir vaikučių, nes tenais kare 
siautė, l'rieš mirti A. "A. Vaičekaus
kas nežinojo ar jo pati ir vaikai gy
vi ar ne. Uoekforde jis išgyveno še-
šius metus per kuriuos jis įsigijo 
turto. Pranas Strauskas yra išrink
tas trustisu per pavieto teisina. Tes
tamentas rašo kad vfckas turi būti 
atiduota pačiai ir vaikams, bet jei
gu tie butu mirė tuomet tas viskas 
eitu broliams ii' seserinis- numirusio
jo. Bet kadangi pati ir vaikai tapo 
atrasti tai viskas bus sugražinta. 

Mike J. Szeputis, 
John Zagunas. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

L I E T I VIS ADVOKATAS 
UoO S. HEIIMITAGE A V E N L E 

CHICAGO. 

* J — _ * 

Paieškau, savo giminų ir pažįsta
mų paeinančhj iš Kauno Gubernijos, 
norių su jais susirašinėti, aš paeinu 
iš Kauno Guber. Tiriškų vassčiaus, 
Aubiškių parap. Patekelenų Sodos. 
Malonėkite atsišaukti sekančių ad
resų: 

«Joe Radaviee 
113 Wood Str. Phi ladelphia, Pa . 

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Jagelavičiaus, per paskutinius 5 me
tus jis gyveno Portland, Oregon bet 
dabar nežinau kiir, jis pats ar kiti 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Jagelevieius, 
1717 Erie Ave. Sheljoyjcaii, Wi.se. 

Paieškau savo sesers ir švogerio 
Marcijonos ir Kazimiero. Abromavi
čių, jie pirmiau gyveno (Kens ingto-
ne) Chicago, 111., aš tūrių labai 
svarbų reikalą, malonėkite atsišauk
ti arba kas apie juos žinote praneš
kite tuojaus. 

Agnieška I-iceaitieiie, 
914 Chateau Str. N. S. 

Pittsburgh, Peuua. 

Paieškau Antano Marmos paeinan
čio iš Kauno Gubern. ir Pavieto 
Vilkij*os parap. (Jirninkų kaimo, pir
miau gyveno Philadelphijoj, o dabar 
nežinau kur jis gyvena. Tūrių labai 
svarbų reikalą meldžiu atsišaukti 
sekančių adresų: 

l \a/imiora> .Marma. 
Box 430 Ciuldy, Pc ima. 

Reikalingi tuojaus j lietuviška, 
mastinė krautuvė patyrusia parda
vėja mergaitė darbas pastovus už-
mokesnis geras, atsišaukite šiuo an
trašu: 

D R Y GOODS 
4."..*»!> So. Ashland Ave. Chicago, III 

REIKALINGOS moteris ir mer
ginos dirbti lengvas darbas prie iš
skirstymo seklų, geras uždarbis. 

Leonard Seeu *Jo. 
228 W. Kiužio SU-. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

P L I K I PROGA. 
Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 

namas po 5 kambarius, tiktai 3 metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas del 
džiaustymo drapanų. N a m a s randasi 
ant Parnell Ave. ir 35 gatvės. Visi 
assessmentai pilnai išmokėti . Ran-
dos neša arti $$60.00 J mėnesį. N a 
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojaus, gali nupirkti už $4,-
250.00. 

"DRAUGAS" PUBJJ. Co. 
1800 W. 46th Str., Chicago. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turįs po 4 didelius kamba
rius. ( N a m a s yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
streetkarių ir arti kampo 53-čios 
gatvės. N a m a s vertas pagal šių 
brangu-o o laikų lengvai $7,500.00, 
bet pundduos už 6,400.00. N a m a s tu
ri gaų cementuotą, basementą. su 
plovyk omis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PURU. Co. 

1800 W. 46th Str., Chicago. 

Telefonas Pui lman 80 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS EB 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 Iki 9 išryto — 1 lkl 
t po piety — 6:30 iki 3:80 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

I JETUVIS 
Gydytoja* Ir Cliirurgfc.8 

Perkėlė savo gyvenimo viet$ \ 
Brighton Parlc. 

2814 W. 43rd Street., 
' Tel. McKinley 263 

Ofisas: 1TS7 W. 47th St.. 
(47 ir Wooil gat .) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 57 64 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Westen i Boulevard 

Kampas W. 3 5-tos gatvės 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

« — —• Tel. Drorer 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto Jki 9 rak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4713 6 0 . ASHLAND AVENl 
arti 47-tos Gatvės t 

K — 

Dr. S. Naikeiis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phono Drorer 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Pbcme Cicero S 9 

Rezidencija 3336 W. 66-th St 
Pfcone Prospect 8585 

Kiipejifti ir krtaučiai yra reikaJan-
jaml visuomet, jie turi trumpa* va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti Slo darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakaraia, 
už maža kaina. Spocijalle skyriui 
mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasnlcka, Perdėtinia 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 labo* 

35-
i 

JOSEPH C. W0L0N , 
Jetuvis Advokatą? 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Aockwell 6909 

CHICAGO, r > U 

DR.LE0AW0TiN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 486? 

i 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmleatyj: 
69 W. WASHINGTON STREET 

Kam baris 699 
Tel. Central 6471 

Gyeenimaa, 812 W. SSrd Si. 
Tel. Tardą 44 81 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Koselande: 10900 So. Miclrigaa Ave. 

Telefonas Pullmaa 342 ir Poluaaa 31M 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergro Vakarais nuo 7 Iki 9 
Telefonas Tards 793. 

Telefonas Puilman 656 K 

Dr. P. P. ZALLYS $ 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue 
IloMel&nd, III. 

VAUMCMMi 9 iki 9 vakare. 

V — 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Penna. 

visomis l igomis priima nuo | 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

• * • * 

Ant pardavimo namas 2 pagyve
nimų po 4 kambarius. Atsišaukite 

2-1-19 W. 46 P lace 2-ru lubų. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jusų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinama kalną 
net taip žemai net Ik U.9I . 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S, ^hland A v. Chicaco 
Egzami: ^a suteikiamas dykai. 

Kampas 18-toa gatvės. 
S-čios lubos v ir i Platt'o aptiekot. 

Kambaris 14, 16, 16, 17 Ir 1S 
Tėmykite j mano parašą. 

I Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliaia, Seredo-
mis ir Fetayčiomis . 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

= • 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, laido* 

tuvėse ko piRiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, m. 
Tel. Canal 2199. 

Dabar yra patvirt'ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
č iame dykai. 

GEORGI & V11 A a Mu&IG UI), 

DR, J. SKINGLMAN I 
4įi buvęs po 1229 R. 49 Ave. dabar per-
įfĮ kraustė savo ofisą po num, 

| 4930 W. 13 Str., Cicero. 

i 
! 

RUMATIZMO I R K R A U J O 
O G Ų S P E C I A I i l S T A S . 

ADYNOS nuo 9 iki 12 Išryto, nuo t 
iki 5 po piet, nuo 7 iki S vakar*. 

Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chicagoj $1.00 extra už mylia . 
Telefonas rezidencijos Cicero I6S6 

Ofiso Cicero 49 

1540 W. 47th St., Chicago, m . 

K 
u 
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REIKALAI. 
VISI BŪTINAI TURITE 

ĮSIGYTI. 

A. SMETONOS 
Pirmo s i e t u v o s Prezidento 

paveikslą. 

Dabar ka tik išėjo iš spaudos pir
mo Lietuvos Prezidento Antano Sme
tonos paveikslas ant atvirutes for
mato, taip kad galėsite bile savo 
draugui pasiųsti. Labai gražiai at
spausta penkiose spalvose. šalyse 
Prezidento paveikslo Lietuvos vals
tybinė ir tautinė v ė l i a v o j viršiuje 
prezidento žirgvaikis. ir virš žirgvai-
kio Lietuvos Laisvės Varpas. No. 
1. Kaina tik 5c. 

Antra padailinta dailininko Jono 
Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2. 
Kaina 5c. 

P . S. Mažiau nesiunčiame, kaip 12 
atviručių, nes kitaip neapsimoka per
s iuntimas. 

I 

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Tardą 5089 

Valandos: — 8 lkl 11 1S ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

a • 

Adresuokite: 

VĖLIAVŲ L E M O S 
DIRBTUVĖ, 

2259 Wesrt 22-nd St., Chicago. 

Dr. a M. GLASER I 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisai 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Csioago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 lkl 2 po plet, nuo 1 

lkl 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po plet 

Telefonas Tards «8T 

iiiiiuiiiiTniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiii 
Resid. 938 So Ashland BĮ v. Chicago 

Telefoaas Haymark'et S i 44 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgae 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: SS54 So. Halsted St., Chloago 

Telefosae Drover 9692 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—J po 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

f!lUlil!llll!l!ll!l!lllll!l|lllll!lll|llll!ftllHII UlllIlUIlUlllllllllllIlIltlIUlItlIlIafHt 
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CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, lapkr. 10, d., 
Šv. Andriejus Avel. 

Antradienis, lapkr. 11 d., 
Šv. Mart. Tur. Mennas, kank. 

Katrie krautuvininkai neno
ri susilaukti kokiu nors nos-
nuii-unnjj tie prisilaiko kainų, 
skelbiami] to komiteto. 

Komitetas paskiau nusta
tys kainas drabužiams, mėsai, 
duonai ir kitiems daiktams. 

Komitetas. ' ragina žmones 
pranešti jam, jei katrie krau
tuvininkai parduodami nepri
silaiko paskirtu kainu. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRIN

KIMAS. 

I 
BAIGĖSI GATVIŲ VALY 

MUI FONDAS. 

Dabar gauta kiek pinigu. 

Chieagoje gatvių valvmui 
ir atmatų išvežimui fondai 
jau visai baigėsi, (latviu va
lymo departamentas vos-ne 
-vos laikėsi. Atmatų išvežimo 
ofisas turėjo but uždarytas to
mis dienomis trūkstant rei
kiami! lėšų. 

4. 4. 

Viešųjų darini komisijon'n-
rius Francis nežinojo kas 
veikti. (Jalu-^ale jis tuo tik
slu karštai atsiliepė į miesto 
tarybos finansini komitetą 
kiek nors pinigo, paskirti, ar
ba palikti miestą didžiausio-.' 
nešvarvbėse. 

* 

Finansinis komitetas tad 
atėjo pagelbon. (latviu valy
mui paskyrė $100,000, gi a t 
matu išvežimui—$38,000. Va 
dinasi, munieipalė atmatų nai
kinimo įstaiga ir tolesniai gu
lta veikti, kol užteks paskirto 
fondo. 

Stebėtini čia daiktai. Mies
to pagrąžinimui, gatvių pra
platinimui skiriami milijonai. 
Kad Ino tarpu gatvių valymui 
fondas tuštutėlis. Vietomis 
per purvus negalima pereiti. 

NORĖJO SUNAIKINTI 
APARTAMENTINIUS 

NAMUS. 

Sakoma, buvęs prisimaukęs 
medinio alkoholio. 

L. R. Kataliku Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
bus antradienyje, lapkričio 11 
d., vakare, Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje. Laukiama 
skaitlingo atsilankymo atstovu 
iš skyrių ir draugijų, ir katali
ku veikėju iš visų kolonijų. 

Valdyba. 

I š NORTH SIDE. 

BRANGIAI ATSIEINA RA 
SINĖS RIAUŠĖS. 

Policijos viršininkas paduoda 
sąskaitą. 

Miest0 tarybos finansiniam 
komitetui policijos viršinin
kas Garrity indavė sąskaitą 
išlaidų policijai buvusiu, ra
sinių riaušių metu. Būtent: 

Algų specijaliems policmo-
nams $91,000. 

Tšlaidos policmonų $.*)(»,41>!). 
Automobilių samdymas $10.-

i J O. 

Priežiūra arklių $565. 
Už pagamintą maistą po-

licmonams $1,522. 
Žinomas daiktas, tai turi 

atlyginti piliečiai. 

Ana diena apartamentinhi 
namų, 4740 Cahimet ave., 
džianitorius Tliomas Peterson, 
sakoma, pakvaišęs nuo medi
nio ulkolioliojr nuėjo rųšin, te
nai išleido iš a])šildomojo ka
tilo (boilerio) vandenį ir po 
katilu užkūrė ugnį. 

Patyrė apie tai namų ren-
d uoto ja i ir kuoveikiaus pra
nešė policijai; Pastaroji pa
šaukė gaisrininkus užgesinti 
ugnį po katilu. Nes jei ugnis 
gerai butų įsikūrus, katilas 
J>e vandens butų sprogęs ir 
tas butu galėjęs sugriauti 
visus namus. 

Policija džianitorių atrado 
rūsyje paplukusi kraujuose. 
Nes kuomet jis supratęs, koki 
baisu darbą atliekas, buvo mė-

* ^ 4. 

ginęs pasidaryti galą — su 
skustuvu persipjovęs gerklę. 

Gaisrininkai laiku užgesino 
ugnį, gi džianitorius išvežtas 

I ligoninėu.-
Policijai jis buvo žinomas, 

kaipo nepataisomas girtuok
lis. Kelis kartus jis jau buvo 
buvęs areštuotas už daužymą 
langų saliunains. Nes jei kat
ram sali line jam m-buvo duo
dama svaigalų, jis dažnai dau 
žvdavo salinau langus. 

Pastaruoju kartu, anot kai-
mvnu liudijimo, jis buvęs nri-
simaukęs alkoholio ir nuo ir 
pakvaišęs. 

TIK DARBAS UŽTIKRINS 
GERBŪVI. 

Apie bolševikus negali 
bus diskusijų. 

CUKRAUS BUSIĄ 
TINAI. 

UŽTEK 

a Fair price' komiteto pir
mininkas, majoras Sprague, 
praneša, jog tomis dienomis 
Cbicagoje cukraus busią už
tektinai ir todėl cukrui kaina 
nebusianti padidinta. 

Paminėtas komitetas kas
dien spaudoje skelbia viso
kiam maistui kainas. Nurodo
ma, kiek už kokius valgomus 
daiktus moka krautuvininkai 
ir kiek turi mokėti suvartoto
j i . 

Sulig komiteto, geriausio 
sviesto svarui angščiausia kai
na turi but 761/2C Kitos svie
sto rūšys keliais centais sva
rui pigesnėse 

Šviežių kiaušinių tuzinui 
žmonės moka daugiausia 
7iy>c. Kiti kiaušiniai po 62c. 
tuzinui. 

Cukraus svarui angščiausia 
kaina 13V&©- Bet vietomis ga
lima gauti pirkti ir po I21/įc, 
svarui. 
/ Ryžių svarui 13c. ir 18 cen

tų. Nes tų yra dvi rųši. 

Strasburg, alpkr, 7. — Aną 
dieną ėia vienam susirinkime 
kalbėjo Prancūzijos premje
ras Clėmencean. Kalbėjo apie 
nerimavimus visam pasaulyj. 

C'b'inenceau pažymėjo, jog 
tie nerimavimai pakyla iš var
go. Kad apsisaugoti vargo ir 
s; Miaukti gerbūvio, šiandie 
žmonijai reikia mesti šalin 
Viską ir stoti darban. Reikia 
dirbti ir dirbti. Reikia atnau
jinti prieškarinį darbų stovį. 
Tik dirbant Mis galima susi
laukti pasaulyje gerbūvio. 

Apie Rusijos bolševikus 
premjeras pasakė, jog apie 
juos nesama reikalo nei dis-
kusuoti. Nieko kita su jais ne
galima padaryti, kaip tik pa
vartoti spėką. Bolševikai pa
tys sau skelbia ir užtikrina 
laisvę. Kad tuo tarpu kitus 
žmones jie nori pavergti. 

PRAŠALINO IŠ VIETOS 
MINISTERĮ. 

Paryžius, lapkr. 8.—Bloka
dos ministeriu Prancūzijoje 
buvo Albert le Brun. Jis visas 
laikas buvo opozicijoje taikos 
sutarties reikale. 

Dabar paęiam premjerui 
Clemenceau reikalaujant tas 
ministeris pasitraukė iš už
imamos vietos, 

Lapkriėio 2 d. įvyko sv. My
kolo parapijos visuotinas susi
rinkimas. Kad kuoskaitlingiau-
siai susirinktų, buvo klebono 
pasiųstos atvirutės su pakvieti
mu. Prisirinko bernai ko pilna 
svetainė. Klebonas, atkalbėjęs 
maldą, po trumpos prakalbėlės, 
apreiškė susirinkimo tikslą, 
kad 33 tūkstančių skola slegia 
parapiją ir suėda kas metai po 
$1,650.00 ir daugiaus ineigų, 
nes šiais metais commission iš
mokėta yra $495.00. dau iki šių 
metų, per 15 metų, išmokėta 
nuošimčių daugiaus kaip 21 
tūkstantis dolierių, per 20 me
tų reikės išmokėti 33 tukst. 
o kur dar komišenai. Tai-gi 
mokesčiams nebus nei galo. To
dėl reikia kada nors galą toms 

j skoloms padaryti. Tam tikslui 
vra sumanyta įsteigti bažnv-
čios fondą arba parapijos fun-
datorių-geradarių skyrių,kaip 
kitose parapijose yra įvesta. 
Kas paaukos 100 dol. už sykį ar 
per 4 metus po 25 dol., skaity
sis Bažnyčios fundatorių ar 
geradariu. 

Tam sumanymui visi prita
rė ir pagyrė. Balsų dauguma 
tokius paliuosavo nuo priver
stino metinio mokesčio per 10 
metu. Tuojaus atsirado du to
kiu geradariu^ kuriuodu paau
kojo po šimtą dolierių, būtent: 
Kasparas Butkevičius, turįs 
į vai rių-į vai riausi ų malevų 
(pentų) krautuvę ant 1403 N. 
Noble st. ir Vladislovas Kava
liauskas. 

Antras sumanymas, kurį pa
ra tijonys priėmė ir dangun a 
bal u nutarė įvykdinti, tai pa
didinti metinį mokestį iš 8, 6 
dolierių iki 12 dolierių ant me-
tų. Vaikinams nuo 1(5 iki 18 
metų mokėti po (i dol., o paskui 
turės mokėti lygiai po 12 dol. 
Merginos taippat turi mokėti 
po 12 dol. Lygybė visiems vy
rams ir moterims. Giedoriai 
paliuosuoti nuo priverstino mo
kesčio, bet užtat turi dalyvauti 
repeticijose ir giedojimuose. 
Našlėms, jei galės, 12 dol., jei 
negalės—mažiaus. Vargšai pa
liuosuoti nuo mokesčių, kaip vi
sur. 

Kadangi nortbsidiečiai jau 
daug prakilnių darbi) nuveikė, 
todėl pilnai galima pasitikėti, 
jog ir tuos savo nutarimus 
įvykdins ir per kelerius metus 
gali parapijos skolas išmokėti. 
Tuomet pasirodys, kad North 
Sidės kliaučiai, kurie buvo pei
kiami iš sakyklos, turi gyvą ti
kėjimą ir tikrą Dievo meilę, nes 
tą parodys savo darbais, ko, ži
noma, reikia jiems linkėti iš vi
sos širdies ir tegul Dievas lai
mina jų tą sumanymą. 

ta kolekta. Nors neskaitlingas 
buvo susirinkimas, bet na
riai dar suaukojo 17 dol. To
kiu būdu anka pasidarė ne 25 
dol., o 42 dol. 

Apart to viso, draugija dar 
sutarė ir išnešė sekančią rezo
liuciją : 

A t a meet i ng beld bv the 
Saijit Miebael tbe Arehangel 
Society, American citizens of 
Lithuanian origin, residing in 
tbe city of Cbieago, 111. on Oe-
tober 19, 1919, the following 
resolutions were adopted: 

AVHEREAS, The newly es-
tablished Republic of Lithua-
nia is no\v endangered by ene-
mies within and withont her 
borders, namely German 
troops, the remnant o f the 
former German Army of Occu-
pation, Russian Bolsheviks, 
emissaries of the reactionary 
Admiral Kolchak and the sol-
diers and political agitators of 
imperialistic Poland, and 

YVIIEREAS, Germaną still 
hold to\vns in the verv heart of 
Lith. territory in defience 
of orders issued by the Su-
preme Council of the Allies for 
their departure, and 

\VHEREAS, Russian Bol
sheviks, though no longer in 
possession of Lithuanian soil, 
still threaten a renewed at-
tack upon her northeastern 
frontier, and 

WIIEREAS, Emissaries and 
adherents of Kolehak's 44All-
Russian" government are en-
deavoring to raiše troops and 
foment disturbances in Lithua-
nia, and 

YVIIEREAS, The Poles are 
violently and persistently at
tempt ing to gain possession of 
Lithuanian territory on the 
South and east, and are perse-
euting Lithuanian patriots in 
the distriets \vhieh they, the 

have wrongly omipied, 
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Lietuvos Valstybes 
% B onus 

"Draugo" Ofise, 1800 W. 46tlt'Street 

IŠ CHICAGOS DARBO TA 
RYBOS VEIKIMO. 

'oles, 

IŠ NORTH SIDE. 

Draugija Šv. Mykolo Ark. 
laikytame mėnesiniame susi
rinkime po apsvarstymui drau
gijos reikalų užsiminė apie Lie
tuvą ir sutarė iš iždo paaukoti 
L. R. Kryžiui 25 dol. Be to, na
riai išreškė pageidavimą, kad 
dar ir tarpe narių butų padary-

1 
novv the re fore be it 

RESOLVED,Tha tweas the 
friends and relatives of the Li
thuanian people shall, to the 
utmost o f our power, encour-
age and assist the Lithuanian 
government and people in their 
heroic struggles to achieve in-
dependence agairist fourfold 
enemies, and be ir further 

RESOLVED, That as Amer
ican citizens we strongly ap-
peal to the President o f the 
United States and to our repre-
sentatives in Congress to give 
moral support to the Lithua
nian people in tins patriotic 
struggle by officially recog-
nizing the independence of Li-
thuania, and be it further 

RESOLVED, That a copy of 
these resolutions be forwarded 
to the President of the United 
States and to Senators and 
members of Congress from this 
statė.. 

Kopijos šios rezoliucijos pa
siųsta Suv. Vai. prezidentui 
Wilsonui, Suv. Vai. senato
riams ir Illinojaus vai. kon-
gresmonams. 

P. S. 

MOKSLEIVIŲ DOMAI. 

A. L. R. K. Moksleivių Chi-
cagos Apskričio susirinkimas 
įvyks pirmadienyj, lapkričio 10 
d., 1919 m., Dievo Apveizdos 
parapijinėj svetainėj, 8 vai. va
kare. Visi moksleiviai bei mok
sleivės teiksitės susirinkti į šį 
susirinkimą. Bus aptarta daug 
naujų dalykų. Išgirsit daug 
naujo apie moksleivių pienus 
ateinančiai žiemai. Todėl visi 
privalo būti, idant geriau su
formulavus ir įvykdinus tuos 
pienus. Ypatingai visos komi
sijos privalo pribūti, idant ra
portus išdavus. Nepamirškite 
moksleiviai ir moksleivės. 

Nedėlioj, lapkričio 2 d. Chi-
cagos Darbo Taryba turėjo re-
guliarį susirinkimą Musicians 
Hali, 175 W. YVashington St. Iš 
visų nutarimų, arba raportų, 
turiu pažymėti tris svarbiau
sius dalykus kaslink plieno ir 
anglekasių streiko. Buvo ir to
kių karštuolių, kurie davė įne
šimus, kad taryba apšauktų vi
satini) streiką, bet pirmininkas 
Chicagos Darbo Tarybos pasi
priešino tam, sakydamas, kad 
ne vietoj kalba ir aiškino, kad 
Taryba neturinti galės apšauk
ti visatiną streiką. Toliaus bu
vo išduotas senai laukiamas ra
portas iš Stock Yardų suirutės, 
sekančiai: Stock Vards Labor 
Council turi susijungti su Cen-
traline valdyba, nes kitaip bus 
prašalinta iš veikimo. To rei
kalauja Amerikos Darbo Fede
racija. Raportas aiškiai kalba, 
kad trys ponai turės atsistoti 
prieš publiką ir mušdamies į 
krutinę sakyti, kad tai buvo 
mūsų kaltė, mūsų didžiausia 
kaltė Stock Yardų unijos suiru
tėse, kuriose žuvo ir vienas 
lietuvis. Bet klausimas, ar tie 
trvs ponai klausvs ko reikalau-
ja visos Amerikos organizuo
tas darbas, ar toliau norės 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir s tatant iems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių i.škaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. , 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis, Rast., B. Scklcckis, l /din.. 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 
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Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

• 

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite, žemiau paduotu adresu: 

Pristatymas gvarantuojamas". Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, iy2 pėdų 
pločio ir l!/2 pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., Boston, Mass. 
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dar daugiau skriausti darbinin
kus f Ar-gi ir dabar dar lenkai 
neatidarys savo akių ir nepra
regės, kad jųjų ponas veda juos 
į pražūt j , nes jo žingsniams yra = 
priešingi netik darbininkai, dir
bantieji Stoek Yarduose, bet ir 
visoje Amerikoje. Dabar, bro
liai darbininkai, ; tėmykite ką E 
tas ponas su savo taryba to
liaus ims veikti? 

Delegatas. 
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JAU SIUNČIAM!!! 

Gruodžio 7 d., 1919 m., 
School Hali salėje L. Vyeių 13 
kp. statys scenoj "Išgriovimas 
Kauno pilies." Vietos ir apie-
linkių lietuviai, kurie tik norite 
linksmai laiką praleisti, atsi
lankykite. Tokį veikalą vaidi
nant bus ko ir pažiūrėti. 

| CENTRALTS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi- Ę 
= šiems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie- | 

tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas E 
kita s šalis. E 

| TODĖL SIŲSKITE DABAR. Neleiskite savo vien- | 
E genčiams badauti. E 

I DEKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON. | 
| LAI JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBA 6 PROCENTĄ. | 

| Centralis Bendras Lietuvių Bankas 1 
| 32-34 Cross St., Boston, Mass. | 
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Kviečia Valdyba, y 

Aš, ADOMAS A. KARAI2AU8KAS, SEKANČIAI RA&AC. 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęa pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai prgelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 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 3 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok | skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITL TION J. Baltrenas, Proi., 

1707 80. Halsted St., Tclephene Ganai 6417, Ohicago, 111. 
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