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Kolčakas Palaikė 
Reakciją Siberijoje 

Ukraina paduoda taikos sąly
gas bolševikams 

_ , _ 

Austrija jungiasi su Čeko
s lovaki ja 

SUV. VAL. KARIUOMENĖ UKRAINA SIŲLO TAIKĄ 

AGENTAI VALO SALIUNUS' 
NEW YORKE. 

Paimta svaigalų vertės apie 
10 milijonų dol. 

ATŠAUKIAMA IŠ 
SIBERIJOS. 

BOLŠEVIKAMS. 

Negražioj šviesoj nušviečia
mas Kolčakas. 

Paskelbta taikos sąlygos. 

Vladivostokas, >misio 11 (IŠ 
HUli laikras. k o r e s p o n d e n t o , k o s *$J*** bolševikams 

Varšava. sausio 20L— LVOVO 
laikraščiai praneša, j o ^ Vkrai-
įtos vyriausybė paskelbė tui-

su 
, , r am ' š imo) . -8uv . Valstijų k a - ;

t i k s l H W « f l pragaištingą ka-
riuomenė atšaukiama iš Sibe-
rijos. Žymi jos da l i s iŠ čia jau 
iškeliavo i Filipinų salas. Ui 
mėnesio, kito Siberijoje neliks 

iv. 
Ukrainai savo sąlygose de

da: bolševikai turi pr ipat int i 
Ukrainai nepriklausomybę iv 

New York, sausio 21. —Šio
mis* dienomis federaliai pro-
hibieijiniai agentai čia visai 
netikėtai ūžtelėjo prieš vieš
bučius, saliunus ir kitas vietas 
ir a t rado visokiausių tose vie
šose vietose palaikomų svai
galų vertės .ligi 10 milijonu 
dolierių. 

Prohibieijiuių agentu virši
ninkas Sbevlin tvir t ina, jog 
tomis dienomis bus padarytos 
nuodugniausios kratos visose 
i a tar iamose viešose vietose. 
Ne tik a t ras t i svaigalai bus r\\{{ 
su konfiskuoti, bet svaigalų 
savininkai bus pa t raukt i teis
man ir nubausti . 

GAL IR LIETUVAI TEKS 
DALIS, 

L ANGLIJA SIUNČIA KARĖS 
į LAIVUS Į JUODĄSIAS 

JŪRES. 

Washington, sausio 21. — 
Kongresui paduota sumany
mas paskirt i 150,000,000 nu
pirkt i maisto badaujančioms 
Europoje tautoms. 

Sumanyme yra pažymėtas 
šelpimas tik Lenkijos ir kitu 
eentralinės Europos tautų. 

Dabar kongreso atstovas 
Chandler, iš Xew Yorko, pa
reikalavo, kad dalis iš tos 
skiriamos pašelpos butų duo
dama Estonijai, Latvijai, Lie
tuvai, Azerbaidjan ir Georgia. 

Visos šitos jaunos respubli
kos reikalingos pašelpos.. 

gal ir Lietuvai teks 

Sako, nori apsaugoti savo 
žmones. 

nei vieno kareivio. a tšaukti savo armija iš Tkrai -
i- • n - - i i- •« i « ^ n o s teritorijų. 
Kaip talkininku, ta ip Ame- . .•' Į ., . i i i • i J -~* l kramai leidžia rikos tikslas neatsiektas i>ibe-

rijoje. Kolčako valdžia griuvo, 
nes talkininkai vietoje pagel
bėti rusams, varė tik intrigas. 
Tos intrigos daugiausia buvo 
a tkre ip to s prieš amerikoniškos 
kariuomenės vadą gen. G ra ves. 

bolševiku 
I 

partijai gyvuoti Ukrainoje. 
Bet stato sąlygą, kad bolševi
kai nesikėsintą pagrobti šalies 
valdžios. 

AUSTRIJA RIŠASI SU ČE-
KAIS-SLOVAKAIS. 

Kodėl a t šaukiama kariuomenė. 

Amerikoniška kariuomenė Berlynas, sausio 20. — Laik-
iiašėio Frankfurter Zeitung a tšaukiama is Siben.jos, nes n 

, , « i - : : , i<: i.. korespondentas is \ įennos pra nepavyko ekspedicija. u i ek>-
pedieija nepavyko todėl, kad 
talkininkai ėia nehuvo nustatę 
definityvės politikos. 

Talkininku kariuomenės va-
dai norėjo Kolėako valdžiai 
pagelbėti vientik su durtuvais . 
Tau žygiu t raukė ir ameriko
nus. Mėgbm amerikonišką ka
riuomene pavar tot i savo tik
slams, nors gerai matė, kad 
Kolčako valdžia neverta parė
mimo. 

Amerikonai atsisakė but 
įrankiai kit iems. Ve kode! 
kampanija neturėjo pasekmių. 

Japonų yra dešimtys 
tūkstančių. 

Taikos konferencijoje buvo 

nesą, jog "Austrija padariusi 
>ą jungą su Čeko-Slovakija. 

Austrijos premjeras Dr. 
Kari Renner pranešęs naci.io-
nalio susirinkimo užsienių rei
kalą komitetui, kad Pragoję 
Austrija su Oeko-Slovakija pa
tvirtinusios bendro užpuolimo 
ir apsiginimo santarvę. • 

Ištraukta iš vandens svaigalai. 
l ludsono upėje buvo nus

kendęs vienas laivelis su 45,-
000 galionu degtinės. Viena 
kompanija su savo prietaiso-
mis laivelį iškėlė ant vandens 
pa viršaus. Tuė-tuojaus atsira
do federaliai agentai ir degti
nę sukonfiskavo. 

Kelias bačkutes iš upės iš
vilko policija. 

Vienoje prieplaukoje konfis
kuota 15,000 skrynelių su bu
teliais degtinės. Ki tu r konfis-
kuma dar <įauginu. 

Sukonfiskuoti svaigalai su
gabenti į vyriausybės sande
lius, kuriuos saugoja stipri 
sargyba. 

Valomi saliunai. 

Federaliai agentai apėjo 

Taip nori olandai. 

Brusselis, sausio 20.—Olan-
kokia nors dalis iš tu skiria- idijos vyriausybė gavo talki-

Londonas, sausio 20.—Angli
jos vyriausybės įsakymu keli 
Anglijos karės laivai iš Mal
tos pasiųsta į Juodąsias jūres. 

Sakoma, tas daroma su tik
s lu ' apsaugot i pietinėj Rusijoj 
Anglijos pavaldinius ir reika
lus. 

BUVCS KAIZERIS TEGU 
PATS PASIDUODA. 

Prohibicijos Klausimas 
Augščiausiam Teisme 

PAKELIA KOVĄ PRIEŠ į PROHIBICIJAI REIKALIN-
PROHIBICIJOS AMEND 

MENTĄ. 
GAS ŽMONIŲ PRIE 

LANKUMAS. 

mų pašelpai milijonų. 
Ta pašelpa yra štai kame: 

už paskir tus pinigus superka
mas maistas ir pasiunčiamas 
paminėtoms šalims. Tenai mai
stas prieinamai parduodamas 
ir surinkti pinigai išnaujo su
grąžinami Amerikai. (Ji A-
merika, gavusi tuo* pinigus ir 
vėl gali už juos pasiųsti nmi-
sto nukentėjusioms tautoms. 

ninku reikalavimą išduoti bu
vusį kaizerį. • 

Abelnai yra manoma, jog 
Olandija neišduos b. kaizerio. 
Bet, rasi, sako, olandams pa
vyks b. kaizerį perkalbėti , 
idant jis pats pasiduotu talki
ninkams. 

Priešsaliuninė sąjunga turi 
Rhode Island valstija atsisako veikti 

jį pripažinti. 
New York, sausio -0.—Įvai-

Washįngton. sausio 20. — | rivi tikėjimą dvasiškių čia me-
Augšėiausias šalies teismas jtiniam susirinkime kalbėjo fe-
Rhode Island valstijai fcido j deralės prohibicijo s įvykinimo 
iržvesti bylą prieš aštuoniolik- jkomisijonierius Kramer. 
tąjį prohibicijos amendmentąl *fis pažymėjo, jog prohibiet-

DEPORTUOTI RADIKALAI 
JAU RUSIJOJE. 

Terijoki, sausio 20.—Depor-
tų svaigalą nepasiėmė j savo L ^ |ft g „ v y&m> ^ r f t . 
privatinius namus. d[ki{]a[ W v i u B u f ( m l p r i . 

Agentai , be to, geležinkelių i s t a t y t i S u o m i j o n h . ^ {vnx 

stotyse peržiūrinėja prisiun- \ ^ ^ ] ) 0 i ^ v i k i n < - , n R u s i j o n . 
ėmmus ir išsmnėiamus siunti-Į Anarchis te-Ooklm^ 

Įnius, kuriuose gali but smn- ^ . ][n&į n o u ž i l g o m a n a n t i 
čimm svaigalai. :*^ r i ž t i A m e r i k o n 

Žodžiu tariant , prasidėjo at- Į 
kukliausia kova prieš svaiga-} 
lus. Norima padary t i ta ip, ; 
kad nei lašelio svaigalų nie- ' 
kur neliktų. 

su tikslu patir t i to amendmen-
to įstatymiškumą ir ar j i s tu
ri but būtinai įvestas paminė
to į valstijoj. 

Bylą užvesti leido augščiau-
siojo teismo teisėjas pirminin
kas AVhite be jokių komenta
rui. Nepaskirta nei diena iš
klausyti valstijos argumentų. 
Reiškia, kad valstija turės pro
gos gerai prisirengti prie ar
gumentų. 

Bvlo; 
• 

reikalą v 

jos įvedimas priklauso nuo pa
čios visuomenės. Vyriausybė 
be visuomenės paramos negali 
įvesti jokio įstatymo. 

Priešsaliuninės sąjungos 
Ne\v Yorko valstijoj pirminin
kas Anderson pasakė, jog są
junga nuolat turi veikti politi
koje ir prižiūrėti, kad į aug-
štesniuosius šalies ar valstijos 
valdininkus nepatektų "s lapie
j i " žmonės. Nes tie kartais ga-

LEIDŽIA AIRIAMS PAR 
DAVINŽTI PASKO

LOS BONDSUS. 

Be agentų prieš svaigalus I Albany, N. Y., sausio 21.— 
visus buvusius saliunus visam Llar smarkiai darbuojasi i r k i - New York legislatura padarė 

Ii prohibicijos amendmentą at-
s prieš amendmentą pa-,y , . , • ,-

1 „ . _ _ , r / _ . saukti arba pamamvti . 
vo Khode W«nd valrti-; I ) v a s i s k H ) „„„ . jnkin .a su-

.,„, soneralis prokuroras _ « - | j . u W p r i e g 8 a ! i u n i ^ s ą j i m g a . 
met tos valstijos legislatura \a • • , • , i • v. _ 

. ' .„., . n . 'Susirinkiman buvo kviečiamas 
atsisakė ratifikuoti a m e n d m e n . | i r ^ ^ A r k i v v s k u p a s H a w . 
tą ir atsisakė j | pnpafemti sa- p a s t R r a s i s p a k v i e t ! n l 0 n e p ^ . 
v 0 valstijoje. ! ė n i ( . Atsiprašydamas pažymė-

YaLtija j ior i prirodyti , jį&»# į_,; . ^ H«wg*4ts tvsir ių isia4y 
kongreso pravestas p roh ib ic i - j m i , pravedama šalyje. Į s ta ty 
jinis amendmentas y r a u z u r p a - | m a i žmonių pildomi ir į juo* 
torinis, nekonstitucijinis ir be : n o a t k re ip i ama nepaprastos do-
jokio s reikšmės. Norima priro-jmos. Tai kodėl ėia dabar į pro-fl 
dyti, jog prohibicijos klausi- Įhibicijos Įstatymą turėtų 1 
mas priguli t kiekvienai valsti- a tkreipta tokia trukšming 
jai atskyrium sulig jų noro. 

Ohio valstija darbuojasi pro-
nepaprasta doma. Je i k; .. 
įstatymas paskelbtas, jis toj 

mieste ir paėmė visus a t ras
tus svaigalus. 

Kiti agentai padarė kra tas 
privatiniuose sandeliuose. I r 
iš ten paimta svaigalų, pri
gulinčių privat iniams žmo
nėms, katrie pirm sausio 16 d. 

tos .privatinės* probibieijinės j rezoliuciją, kuriąja indorsuo-
organizacijos. jjama pardavinėti paskolos 

Nepigiai atsieis palaikyti jbondsus Airijos respublikos 
proliibiciją. Vyriausybei rei- reikale. 
kės visuomet visuose mies- j Rezoliuciją buvo padavęs 
tuose ir miesteliuose užlaiky- atstovas Flynn, demokratas, i? 
ti skai t l ingu s būrius agentų. New Yorko. 

. v 

s 

!*" 

DARBO FEDERACIJA PA- | to ją didžiuma patir tą, ką ta-

Stockholmas, sausio 20.—Ne-
pertoliausia nuo Nidingen švi-
turio užplaukė ant uolos, pra
kiuro ir nuskendo amerikoniš
kas garlaivis Macona. Su lai-
vn žuvo 49 žmonės įgulos. 

cijonieriška. Ta vald&ia, vieto
je demokratėt i , nuolat aršėjo ir 

KELIA KOVĄ PRIEŠ 
MAISTINĮ BILIŲ. 

|sai bilius t ikrai reiškia, koks 
| jis yra pavojingas piliečių 
laisvei, tuomet v isoje ' ša lyje 

Visą spaudą gali paliesti auto- pakiltų neišpasakytas trukš-
kratinė cenzūra, sako mas. 

Gompers. 

tasai naujas įstatymas būtinai 
reikalingas pasiekti visus 
tuos, katrie suokalbiauja pa
vartot i prievartą prieš šalies 
vyriausybę. 

liibicijos amendinento- klausi-j but pildytinas be jekią speci-
mą paduoti savo piliečių refe-ljalių tam t iks lu i susirinkimų 
rendumui. f ir paminėjimų. 

PATEISINA LENKUS UŽ ANGLAI KAUJASI SU INDI 
SKERDYNES ŽYDU. JOS SUKILĖLIAIS. 

Sako, kaipo tautos negalima 
kaltinti. 

Panešami dideli nuostoliai. 

Čia 

sutar ta talkininkams pasiųsti skleidė baisų terorą tarpe gy-
Siberijon t ik po kelis tuks tan 
čius kareivhj . 

To sutarimo laikėsi Anglija. 
Prancūzija ir Suv. Valstijos. 
Bet Japoni ja Siberijon prisiun
tė dešimtis tūkstančių karei-
vių. Pr is iuntė augštesnį ranga 
generolą. Šis par inktas vyriau
siuoju vadu. 

To generolo vadovavimui 

ventojų. 
Kolčako valdžia ištroškusius 

taikos gyventojus su žiauria 
pr ievarta imdavo kareiviauti . 
Paimtuosius aprėdydavo anglų 
uniformomis ir varydavo fron-
tan. 

Visokie reakcijonieriai gene
rolai ir a tamanai visoj Siberi-
joj ėmė terorizuoti gyventojus. 

nenorėjo pasiduoti amer ikonų 'Pas ta r ie j i pakėlė trukšmą. 
varias. Tad prieš šitą imta Vietomis įvyko sukilimai, 
skleisti intrigos su tikslu pra 
šalinti. 

Amerikoniška kariuomenė 
buvo pasiųsta čia saugoti ka
rės medžiagą ir Siberijos gele
žinkelį. Bet japonų vadas rei
kalavo, kad amerikonai eitų 
kau t i e s su bolševikais. 

Kolčako teroras. 
• 

Kolčako valdžia nebuvo ver
ta parėmimo, nes ji buvo reak-

Vietoje kokių nors reformų, 
Kolčako valdžia žmonėms' da-
.vė t ik terorizmą. 

Tokią valdižią nebuvo galima 
remti. I r amerikonai atsisakė 
tą daryt i . Talkininkų vadams, 
ypač japonams, tas nepatiko. 

Amerikoniška kariuomenė 
atšaukiama. Talkininkams 
kampanija nepavyko. Gal vieni 
japonai čia kausi s. Bet jie tu
ri reikalą. 

Washington, sausio 21., — 
Senatas jau pravedė, ta ip va
dinamą "priešmaišt inį bi l ių" . 
Bilius paduotas ap tar t i že
mesniajam kongreso butui. 

Aną dieną Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Gom
pers paskelbė, jog Federacija i bolševikus, anarchistus ir 
pavartos visas jai prieinamas | propagandą. 
priemones, kad nepraleisti t o 1 Bet fakte, tasai bilius galės 

Londonas, sausio 20. -
—! — apturėta žinių, kad praeitą sa-

New York, sausio 20.—Ki-: vaite šiaurvakariniais Indij* 
tuomet prieš lenkus pakilo j parubežiai s anglų kariuomenė 
trukšmas, kad jie žudą žydus. \ turėjusi žiauri] susirėmimą su 

Gompers į tai atsako, jog j K a a pasiteisinti prieš pasaulį,! ^k i l ė l i a i s indėnais. 
Į to biliaus turinį įsigilins j gyvuoja bausminis kodeksas i j u o m e t m į s i e n k u p remjeras) Sukilėliai indėnai briovėsi į 

Paderewski pasiųlė S. Valsti- ;Mahsud šalį. Šiauriuose ntfo 
joms paskirt i komisiją ir pa- jAhnai Dangti a i juos sulaikė 
čioj Lenkijoj išt ir t i skerdynes Anglai. Prasidėjo žiaurus m*-

]didžiuma kongreso narių ir 
jie pamatys aname baiseny
bes, kokias norima užtraukt i 
ant šalies. 

Plačiai skelbiama, jog ta-

ir cituoja to kodekso vieną 
skyrių. Pagal iaus klausia: 

" J e i revoliucija pakeliama, 
tai kodėl Teisdarystės depar
tamentas nepavartoja prieš 

žydų. 
Suv. Valstijos paskyrė komi

siją. Komisija apkeliavo visą 
Lenkiją. Buvo ir lenkų uJ:im-

tik^ prieš revoliucionierius, j A t k r e i p t a s p r i e š darbininkus, f t am Vilniuj. Surinko faktus. 

sai bilius nepalieSiąs laisvo j kalt ininkus to kodekso sky 
žodžio. Girdi, jis a tkreiptas] r i a u s ? " 

,1U 

biliaus, kad tasai bilius nebū
tų padary tas įstatymu. 

Paskelbta kova prieš du 
daik tu : prieš Sterlingo prieš-
maištinį bilių ir prieš Gfaha-
mo priemonę. Pastaroj i pada
ryta pagal generalio prokuro
r o sugestijų. 

Prezidentas Gompers abudu 
biliu sulieja krūvon ir sako, 
jog toksai pravestas bilius 
bus priešingas šalies konstitu
cijai, nes jis išplėš nuo Ame
rikos žmonių principijales lai
svos vyriausybės gvaranti jas . 

Bilius yra autokratinis. 

Gompers savo paskelbime 
sako, kad jei Amerikos gyven-

\vesti autokrat inę cenzūrą vi
sai amerikoniškai spaudai. J i s 
galės pragaišinti laisvą žodį 
ir laisvus žmonių susirinki
mus. 

Gompers sako, jog tasai bi
lius yra visai nereikalingas. 
Nes jau šiandie gyvuojantieji 
įs tatymai užtektinai suvaržo 
piliečius. 

Dvi trečdaly s to biliaus, sa
ko Gompers, y r a autokrat i 
nės, imper ia l i s t inės ir nea-
merikoniškos. 

Kur revoliučijonieriai? klau
sia. 

Generalis prokuroras Pal-
mer paremia tą bilių. Sako, 

Priešmaištinis bilius, pareiš
kia Gompers, ne tik gali au
tokratiniai suvaržyti žodį ir 
spaudą, bet jis dar gali pasiek
ti ir pr ivat inius laiškus. J i s 

sugrįžo Amerikon ir paskelbė 
raportą. 

Sulig raporto, • lenkai nužu
dę 252 žydu. Daugiausia žydai 
nukentėję Vilniuje, kuomet 

ali pimai suvaržyti darbi- j l e n k a i už»-mv tą miestą. Len 
ninku streikus. Nes jau ir 
šiandie darbininkų priešinin
kai plačiai šaukia, j o į plieno 
dirbtuvėse ir anglekasių 
streikai buvę sukelti su tiksiu 
sugriauti šalies vyriausybę. 

Anot Gomperso, priešmaiš
tinis bilius y ra labjausiai at
kreiptas prieš unijas ir prieš 
visus darbininkus. 

i 

SeatHe, Wash v sausio 2 1 . - -
Teisdarystės departamento a-
gentai čia suareštavo 700 ra
dikalų. 

kai 'žydus persekioja ir boiko
tuoja. 

Po visų tų faktų komisija 
pažymi, jog už tač skerdynes 
negalima lenkų kalt inti , kaipo 
tautos. Lenkija jauna respubli
ka. Sako, reikia jai a t lėkt i . 
Ateityje ji žydams busianti 
teisinga. 

sis. 
Indėnai, suprantama* buvo 

įveikti po ilgo kruvino susirė
mimo. Pasekmės pasibaisėti
nos. 

Anglai panešė dkielius nuo
stolius. Užmuštų ir sužeistų 
skaitlius siekia 385. Š^tam 
skaitliuje 8 oficierai žuvę ir 12 
kitų sukeista. 

Iš sukilėlių pusės 130 žmo
nių užmušta ir daugiau 200 su
žeista. 

•i 

18 RADIKALŲ SUAREŠTUO
TA NEW YARKE. 

New York, sausio 21. 
Teisdarystės departamento a-
gentaį užvakar vakare Čįa 
šturmavo slaptas rusų revo-
liucijonierių s t o v y k l a ir -

Du plėšiku uizpuolė United ėmė 18 intariamų. 
States Bond Co. ofisą 177 Kalbama, jog tai bus suo-
West Madison gat. 

Pa imta $350 pinigais 
$150 laisvės bondsais. 

ir 
kalbininkai su bombomis žu
dyt i šalies valdininkus 
griauti jų namus. 
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LIETUVIŲ KATAUKŲ DrBWRAflTI8 

"DRAUGAS" 
E J M kasdieną Išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
GHIGAGOJ IR U£SIE>TYJE: 

Metams 96-00 
Pusei Met« . ••••v S-&° 

BUV. VALST. 
Metams • » » . . . . . • . . #5.00 
Pusei Metu 3.00 

P r e n u m e r a t a mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje a r exprese "Money Or-
de* ' arba Įdedant plnlarua } regis
truotą laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 6114 

Del Finansines 
Misijos* 

Del straipsnio tilpusiu "Dar
bininke" X. X apie Finansinės 
Misijos nenuėjimą į Shawnuit 
Banko direktorių surinkime 
ir del neatvažiavima į Monte-
llo paskirtu laiku iš Nuterio-
tos Lietuvos Drg Komiteto ga
vome laišką, ir spausdintą 
polemikos straipsnį, kuriame 
pavartota aštrių žodžių prieš 
4 'Darbininką/'. Mos neturim" 
nei noro nei reikalo kištis j ta 
polemiką, todėl perspausdina
me tik tą straipsnio dalį, kuri 
paliečia visai Lietuvai rūpin
čius incidentus. 

Apie pasimatymą >u Shaw 
niut banko direktoriais 
"Darbininką.-" .-kellu^ buk 
misija pietavusi pas "vieną 
nuteriotą draugą" ir pa vė
lavę j banką. 

Faktiškai misija valgė 
pietus pas X. L. D. K-to pir
mininką S. Ivaškevyėių, 
kur buvo l)r. Jakimavyėius, 
komp. Petrauskas tj dau
giau k-to narių ir svečių, o 
po piet misija nuvyko į 
S h a v m u t banką ir matėsj 
su visais direktoriais, su 
kuriais buvo susitarta ma
tyti es. 
(iaila, kad šitas užreiškimas 

yra dviem žodžiais per trum
pas. Jame nėra pasakyta, jog 
Misija su direktoriais matėsi 
sutartu laiku. Amerikoje ir 
šiaip civilizuotame pasaulyje 
transakcijos pasekmė priklau
so nuo pribuvimo sutartu lat-
ku. 

Apie pasivėlinimą į Montel-
lo Nuteriotos Lietuvos Drg 
Komitetas rašo: 

Faktiškai tie "tūlos rūšies 
žmonės" buvo susirinkęs į in 
teligentiškiausių amerikonų 
rezidenciją milijonierės Miss 
Rosa Dexter nam e 400 Ba-
eon str. Boston, kur apart 
Lietuvos Misiją užkvietusios 
ir sykiu dalyvavusios to na
mo savininkės dalyvavo X. 
L. D. K-to pirm. Ivaškevy-
čins, sek r. K. Norkus, adv. 
Bagočius, stud. Denbin, aj>-
tiekorius Šidlauskas, presos 
komisijos nary s V. J . Jan
kauskas ir kiti lietuviai. 
Kompozitorius M. Petraus
kas paskambino ir padaina
vo keletą dainelių. 

Iš amerikiečių buvo Miss 
Arnold, Simnions Collegijos 
prezidentė, Miss Campbell, 
Mass. Vai. bibliotekarė. Mr. 
Chandier, 20th Sentury (ar 
ne Centuryf Ked.) kliubo 
>ckretorius, Judge Lawton, 
teisėja* Supirior (ar ne Su-
perior.' Red.) teismo, i r pora 
dtesėtkų kitų: profesoriai, 

teisėjai, literatai ir ypatas iš 
prakilniausiog Bostono drau
gijos. 

" D - k a s " k a l t i n a N . L . D . 
K—tą ir dėlto, kad misija į 
Montello nuvažiavo ne trau
kiniu, bet automobiliunii ir 
tiesiog prie salės. Bet juk mi
sija nuvažiavo Liet. Prekyb. 
B-vės automobiliuje, ant ku
rio viršininku buvo p. Roma
nas pasivadinęs misijos " ad
jutantu. ' ' Tat tik jis, o ne 
kas kitas kaltas del nepain-
formavimo kaip važiuoti ir 
kada važiuoti. Tik jis su p. 
AbraČinsku iš Montellos te
žinojo apie laukimą ant sto
ties. . , 

Nėra abejonės, kad Bostono 
lietuviai pjaujasi ta rp savęs, 
kaip piktos katės, ir kad dėlto 
finansiniai Lietuvos reikalai 
kenčia. Bepig butą, jei tik vie
name Bostone ar Montello mus 
vargintu noras veikiai prigauti 
kitus negu Lietuvai patarnauti. 
Bet tas pats yra visur. 

Štai ir Cbicagoje žiugsnio 
negali žengti per melą, apgau
les ir suktybes. Htai ir Clrica-
goje Katalikų Vienybės atsto
vai sutarė su tautininkų libe-
raju atstovais sudaryti centra
lį Bonų pardavinėjimo komite
tą bendrą iš 10 žmonių, o vieti
nes stotis kurti pakraipoms 
skyrium. Nei trys dienos pilnai 
neišėjo, vienas liberalas ir at-
stimpino į vienos katalikų sto
ties susirinkimą, kad padarytų 
netaip kaip buvo sutarta. 

Plieno Streikas. 
Jau senai pranešėme, kad 

visatinis plieno streikas, ku
r į buvo prasidėjęs 22 Rugsė
jo, užsibaigė 8 sausio. To 
streiko laiku darbininkai pa
rodė daug sutarties ir pasi
šventimo. Prieš juos stovėjo 
daug ir didelių kliūčių, kurių 
jie nenusigando. Dabar laikas 
pažiūrėti, koki liks vaisiai iš 
tos didžios nekruvinos kovos 
tarp organizuotų darbinin
ku ir organizuotų fabrikantų. 

Pirmoji nauda yra ta, kad 
visa Suvienytų Valstijų tauta 
išgirdo plieno darbininkų nu-
.-iskundinjiis. Apie jų reikalus 
ir teises "buvo kalbos surinki
muose, buvo daug kartų ra
šyta tankiai išeinančiuose 
dienraščiuose ir rečiau lei
džiamuose laikraščiuose. Dva
siški ja ir Šiaip žmonės, ku
riems rupi visuomenės reika
lai stojo po darbininkais. 

Kaip kam šitie pelnai gali 
išrodyti, bet reikia atsiminti, 
kad tai buvo pirmutinis tai)) 
plačiai organizuotas streikas. 
Negalima nei norėti, kad pir
mutinio pasikėsinimo pasek
mės butu taip pilnos, kaip 
manyta ir norėta. 

Seniaus būdavo, kad strei
kui pasibaigus užsidarydavo ir 
jo vedimo stotys, išsiskirsty
davo taip-gi streiko organiza
toriai ir vedėjai. Dabar pasi
traukė, tiesa, p. W. Z. Foster 
plieno darbininkų sekretorius 
ir iždininkas, bet jo vietą užė
mė .J. G. Bro\vn. 

•Jis supranta, kati darbi
ninkų reikalų pasisekimas 
priklauso daugel nuo aiškaus 
ir plataus išdėstymo darbinin
kų pažiūrų. Naujasis sekreto
rius eina į pažintį su tais laik
raščiais, kurie nėra darbinin
kų organizacijų pinigais ^ei~ 
džiami, bet tų darbininkų rei
kalus brangina labiausiai ir 
nuoširdžiai. Galima tikėtis, 
kad ta naujojo sekretoriaus 
metodą padarys (žymios nau
dos darbininkams. . 

P-nas Brown ^pana ik ina 
stotis ir neišskirsi© veikėjus 
dirbusius ką tik pasibaigusio 
streiko laiku. Kacyouajis, Ge
ležie ̂  ir Plieno Darbininkų Gr

asos: 
D R A U G A S 
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, trečiadienis, sausis 21 1920 

Apleistasis Svarbus Reikalas. 
Paraše kun. Antanas Maliauskis, * 

Socijologijos Daktaras. 

Kas žiuo lietuvių .gyvenimą, I š to aišku, Jfcad prieš laisva
manių bei socįįalistų raštus tūtas neabejoja apie lietuvių ka

talikų ir jų kunigu7 pasišventi
me. Ar prie aukų, ar prie vi
suomeniško darbo jie yra pir
mieji. Bet yra viena srytis; 
srytis labai svarbi, į kurią dau
gelis ir pačįų kunigų tinkamai 
neatkreipia savo atydos. 

Šituo raštu norėčiau atkreip
ti jų atydą į tą apleistąją sry-
tį, nei vieno neužgaudąmas, 
nei vieno omenyje neturėda
mas. 

Katalikai duoda jiegu savo 
priedams. 

Yra faktas, kad Amerikos 
lietuvių visuomenėje užsilaiko 
ir pagaliaus platinas socijalis-
tų bei laisvamanių laikraščiai. 
Tie laikraščiai užsilaiko ir pla
tinas ne vien su savųjų, bet ir 
su katalikų pagelba. Jei kata
likai tų laikraščių nepirktų ir 
neskaitytų, jų leidėjai netrukus 
turėtų uždaryti jsavo redakci
jas. 

Kaip tai yra, kad katalikai 
palaiko ir remia katalikystės 
griovėjus ?Tas klausimas ineina 
į galvą daugeliui ir kunigų ir 
šiaip jau katalikų. Kad jį išri-
šus, surandama įvairių pašali
nių priežasčių, bet vienos, pa
čios svarbiausios, paprastai 
nematoma, nes ji yra tampriai 
surišta su mūsų pačių kaičia. 

Apsižiūrėję, pamatysime, 
kad mūsų tarpe yra ir netiku
sių kareivių kovoje prieš besi
platinantį bedievystės ir soci-
jalizmo potvinį. Iš tų netiku
siųjų kareivių vieni visai prieš 
laisvamaniją ir socijaliziua ne
kovoja, kiti kovoja vos gyvi, 
kiti noi£ ir uoliai imas darbo, 
l>et veikia netikusiu būdu. 

Laisvamaniškų raštų kenk
smingumas. 

Nemanau, kad besusi rastų 
bent vienas, kurs dar abejotų, 
apie laisvamaniškų ar socijali-
stiškų raštų skaitymo pragaiš
tingumą. Gyvais atsitikimais 
kasdien gyvenimas skelbia, kad 
laisvamaniškų ir soeijalistiškų 
raštų skaitymas stačiai veda 
žmones į bedievystę, o bedievy
stė atidaro duris į ištvirkimą, 
ištvirkimas-gi neišvengtinai 
gamina supuvimą pagaliaus ir 
tautystės srytyje. 

Tatai, juo daugiau žmonių 
skaito socijalistų ar laisvama
nių raštus, tuo labiau plečias 
bedievystės ir ištvirkimo tva
nas, tuo greičiau tauta smunka 
į supuvimo bedugnes, iš lais
vamaniškų ir soeijalistiškų raš
tų sklysta tautų grabo tvaikas. 

>*•• 

ganizavimo Komitetas dabar 
tuojaus žada pradėti naują dar 
bą. Tas darbas eis tokiais ta
kais, kad darbininkai turėtų 
daugiausiai naudos. 

Plieno darbininkų organiza
cija labai gerai daro, 'kad at-
šaukusį streiką ima sistema-
tiškai ir nuodugniai tvarkin-
ti darbininkų reikalus. Dabar 
yra painus laikai, kuriuose 
lengva yra kokį nors didelį 
streiką pradėti, bet sunku jį 
išvesti taip, kad darbininkams 
butų apčiuopiamos naudos ir 
kad tat nekenktų visuomenei, 
t. y. kitų pramonijos šakų 
darbininkams. 

Šiandien ne vien dirbtuvės 
reikalai yra susipynę su kitos 
dirbtuvėj reikalais, bet visa 
Amerikos darbininkų ateitis 
priklauso nuo kaikuriu daly
kų įvykstančių Europoje. Tai-
gi dabar reikia labai apsižiū
rėti, kad darbininkų laimėjimo 
priemonė nepadarytu jiems 
kenksmo. 

ri kovoti kiekvienas tėvynainis, 
kuiiam rupi kad mūsų tauta 
nepražūtų, kiekvienas katali
kas, kuris brangina tikėjimą ir 
£orą, o ypatingai kunigas, kurs 
yra oficijalis tikėjimo ir dor.os 
platintojas bei apginėjas. 

Priemonės kovai. 
, Kaip reikia pasekmingai ko

voti su laisvamaniją ir socija-
lizmu? > 

Daug yra toje kovoje prie
monių, bet laikraščio straip
snyje jų visų nenurodysi ir ne
išgvildensi. Tatai paminėsiu 
bent vieną kitą svarbesnę ir la
biau prieinamą. 

Auklėjimas. 
a) Pirmoji priemonė yra tin

kamas vaikų mokinimas bei 
auklėjimas. 

Vaikus mokinant reikia jų ti
kėjimą paremti ne vien jaus
mais, kurie mainos, kaįp vėjai 
pavasarį, bet ir protu, kurs yra 
daug pastovesnis. I r vaikas, ir 
suaugęs turi tikėti ne vien dėl
to, kad taip jam pasakyta, bet 
ir žinoti, kaip tą savo tikėjimą 
pamatuoti, t. y. delko jis tiki. 

Vaikus auklėjant, nuo pat 
mažo, reikia juos į tikrinti, 
kad tikėjimas yra būtinai rei
kalingas išganymui, kad socija-
listiškų ar laisvamaniškų raštų 
skaitymas stačiai veda prie nu-
stojimo tikėjimo, doros ir ga
lop į amžiną pražuvimą. 

Blėdies parodymas. 
b) Antroji priemone yra iš 

aiškinimas, kain blogu dalyku 
yra skaityti laisvamanių ar so
cijalistų raštus. Ta priemonė 
daugelio arba visai nevartoja
ma, arba vartojama, l>et neuž-
tektinai. Dėlto šitoje Krytyje 
žmonių mintyse viešpatauja 
tamsybės, kurių pasekmės yra 
fatališkos (pražūtingos) ir ti
kėjimui i r dorai ir tėvynei. 

Kai-kurie iš nesusipratusių 
katalikų sako: 4 'Skaitydamas 
laisvamanių af socijalistų raš
tus, aš teskaitau tik tai, kas yra 
gero, kas blogo aš patiektu ne
skaitęs." Iš kur tu, skaitytojau, 
žinai, kas ton yra gero, o kas 
blogo? Juk tuose laikraščiuose 
nėra pa rašyta:*" katalike, skai
tyk šitą raštą,.tas 5*ra tau ge
ras, neskaityk to, tas yra tau 
blogas." Bet jei ir butų tas j>a-
rašyta, tai butų tik apgaulė. 
Kas fame laikraštyje yra gero, 
o kas blogo, tu sužinojai tik 
tuomet, kada perskaitei visą 
laikraštį, o tu sakais, neskaitąs 
to, kas bloga. 

Kttasis sako: ' 'Skaitydamas 
laisvamanių ar socijalistų raš
tus aš gerai moku atskirti pe
lus nuo grudų, aš matau, kur 
tiesa, o kur melagystė." Toks 
pasiaiškinimas yra tik tuščia* 
pasiputimas kaip ano kalakuto. 
Sakysime, tu skaitei socijalistų 
ar laisvamanių laikraščiuose, 
kad ten ir ten katalikai ar ku
nigai padarę tokią ar kitokią 
piktadarystę. Iš kur tu žinai, 
ar tikrai tas atsitiko ar ne.1 

Juk norėdamas sužinoti ar tai 
yra tiesa ar ne, turėtumei nu
važiuoti į tų vietą ir ten pats 
teirauties, ar bent per kitus to
je vietoje tyrinėti, ar tikrai 
įvyko/aprašytoji piktadarystė, 
ar ne ir kas ją padarė. Na, o 
ar daug tokių skaitytojų sura
si, kurie taip tyrinėtų ? Nėra 
nei vieno. 

Perskaitęs, kad h 
giausį, pramanyta aprašymą, 
beveik kiekvienas pasako: 
"Turbut ias tikrai buvo. kad 
taip laikraščiai rašo." 

ToklH budi! !U<4I.U<i'**S.l<> tu 
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O-paskaitei tiesa. Juo daugiau t 
kių melagysčių prisiskaitei ir 
juo labiau į jas įtiki, tuo la
biau grimsti į tamsybes, atsi
trauki nuo tiesos, nuo tikėjimo. 

Uitasis, atsispyręs tvirtina, 
sakydamas: ' 'Nors ir skaitau 
socijalistų a r laisvamanių laik
raščius, bet aš jiems netikiu, 
dėlto jie negali man pakenkti, 
,aš tikėjimo neatsižadėjau ir 
neatsižadėsiu.' ' 

Toks žmogus nei manyte ne
mano, kaip klaidinga yra ta jo 
nuomonė. 

Mokslo yra prirodyta, kad 
perskaitytosios klaidos ar me
lagystės nedingsta. Jos renkas 
žmogaus mintyje, tartum anie 
vandens lašeliai į padėtąjį po 
palašo kibirą. Vandens lašeliai 
renkas kibire prie kiti kito ir, 
ilgai varvėdami, pripildo pilną 
kibirą. 

Taippat ir anos perskaityto
sios netiesos renkas žmogaus 
mintyje prie kita kitos, kol ga
lop nepripildą žmogaus mintį. 
Kaip kibirui privarvėjus van
duo pradeda bėgti per viršų, 
taippat ir, netiesai persėdas 
protų, ji ima viršų, žmogus at
sitraukia nuo tiesos, nuo tikė
jimo ir tampa bedieviu. 

Tą patį parodo ir gyveni
mas. Plačiau apsidairę, pama
tysime šimtus ir tūkstančius 
tokių, kurie seniau buvo gerais 
katalikais, o dabar jau yra1 at
virais bedieviais. Kaip tai at
sitiko? 

Per savo nesupratimą, ar 
per kieno Įkalbėjimą jie pradė
jo skaitvti laisvamaniu ar soči-
jalistų raštus. Pradžioje jie 
netikėdavo į tuos prasimany
mus, melagystes, bjaurėdavos 
užpuldinėjimais aut Bažny
čios, bet ilgainiui jie apsiprato 
su tais šmeižimais, ėmė po tru
pučiuką tikėti tiems prasima
nymams ir galop visai įtikėjo į 
socijalistų l>ei laisvamanių 
skelbiamąsias neteisvbes ir ne-

• 

tiesas. 
Juo labiau jie tikėjo blo

giems raštams, tuo labau jie 
šalinos nuo Bažnyčios, nuo ti
kėjimo kol galop visai jo nu
stojo ir paliko tikrais bedie
viais. 

(Pabaiga bus). 
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Pirmą Kartą Istorijoje 
The Peoples Gas Light & Coke Company siūlo 

savo kostumieriams Sausio Išvalymo 
Išpardavimą. 

Gazo Pečiai J 
Kambarių Pečiai 
Vandens Pečiai 
Plaunamos Mašinos 

"PERKŪNO" REIKALE. 

"v 

" P e r k ū n o " pirmas numeris 
susivėlino ne iš inusų kaltės. 
fiDarbininko" spaustuvė žadO 
jo "Perkūną" atspauzdinti 
sausio 10 dieną, bet jo neišpil
dė. 

Atsiprašomo visų, kurie 
"Pe rkūną" yra užsisakę, kad 
laiku jo negavo. Kaip tik " P 
kūnas" išeis iš spaudos, tuo
jau jį visiems išsiuntii¥ksinie. 
Toliau stengsimės, kad 4' Per
kūnas" išeitų paskirtu laiku. 

Užsisakant "Perkūną" tuo
jau, pirmo numerio reikalaukit 
dabar. Prenumerata metams 
$1.50, atskiras numeris 15c. 
Pinigus už "Perkūną" galima 
siųsti "money order ' iais," če
kiais ii' pašto ženkleliais. 

•Pe rkūno" Administracija, 
206 Cardoni ave., 

Detroit, Mielu. 

Fabrikante kainos ant 1920 gazmių dalykų baisiai 
pakilo, bet mes dar turime po ranka pečių, nupirk
tų 1911) metais. 

Kadangi mes norime sutvarkyti savo stocka ir 
kainas mes sumažinome kuinas ant Sitų pečių ir pa-
dėjome juos ant išpardavimo ant lengvų išmokeseių 
taip kad jie greitai parsiduos. 

Jeigu tau reikalingas Pečius ar kitas Gaziuis Daly
kas šįmet pirk dabar; skirtumas tarpe numuštų 1919 
kainų ir dabartinių 1920 kainų bus užtektinai dide
lis kad* tikrai užinteresuos kiekviena. Sampelius ši
tų Pečių,' Vandens Šildytoji], Kambarių Šildytojų 
ir Plaunamų Mašinų galima matyti mūsų Didžiajam 
Ofise ir visuose Branch Krautuvėse. 

Branch Krautuves: 
SOLTH SIDE VVEST S1DE 

731 \Vost Siity-thlrd Str. 2142 We»t Madbon Str. 
3478 Arvher Ave. 170» Wcst Roosevelt Rd. 
10S-.-> E". Thirly-fifth Str. 1641 Milwaukcc Ave. 
0051 Commcrcial Ave. 
11025 Mtchigaii Ave 

3734 W. Twenty-!»ixUi Str 
4033 Wcst Mitdison Str. 

NOKT H SI 1)1 
3071 JLincoln Ave. 3643 Irviug P a r k Blvd. 

408 \Vest North Ave. 
Taupykite laika ir earfarc nueinant į viena i s 

Skyrinių Krautuvių, kur patarnavimas mūsų Kompa^ 
nijos bus Jums duodamas. 

Šitokia Proga Gal Daugiau Nepasitaikins. 
Pasinaudokite ja Dabar. 

(Jaziniai Pečiai parduodami per mus ir sustatyti 
sulyg mūsų nurodymų pritaikinti prie Chicagos 
Guzo. Mes gvarantuojame už rezultatus gaunamus 
nuo pečių kuriuos mes parduodame. 

THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE COMPANY 
Telefonas Wabash 6000 Michįgan Ave. ir Adams Street. 
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Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA I8M0KTI 

P Lekcijos ^ 5 Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄ2JSIME JUMS 

PINIGUS 
Nėra geresnio budo už šį kursą, išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lenjrviausias, greičiausias ir t ikriausias būdas išmokti visą. 
angį g kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie a tskirus dalykus 
taip suprantamai ir pert ikrinančiu būdu, kad mokinys netik gra.li. bet tur i 
viską atminti . Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere-
iinguraas kiekvienos eilutes, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio mintj su 
tokia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta
rimas anglišką Žodžių Ir vert imas lietuviškon kalbon taipgi yra prakt iškas. 

Me kursas susideda iš 2 8 gražiai atspausdintą an t geros popieros lek
ciją. Pirma lekcija susideda iš 8 didelią pusrlapią — visos kitos iš 4 dideUu 
puslapią. i 

žtal ku mušą mokinys sako apie mūsų kursą, išmokės angliškai: 
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodoa. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulta-
siją (pa tar imus) . Jūsų metodos kursas stebėtinai y ra 'p igus . 8u augšta pa
garba, JOSEPH KIJAUSKAS. Norristown, Pa.. July 11, 1917. ^ 

Turinio šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar, 
Vėliaus gali but pervėlu. Atminkit, mes turime tik 150 šių kursų po $3 00 
kiekvienas. Po to ir v«M bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. Jdėk markių už 15c. del iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiąsk lekcijas m u m s 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus šis 
kursas yra vertas $30.00. Mūsų kaina tik $10.00. bet tamista dabar turi 
progą gauti jį už #8.15 *u markėmis. Naudokis šia proga. Prisiąsk pini-
KUH šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite, 
riu" šiuo adresu: 

ąsk pini-
Pinigus siųsk "Money Orde-

D. BEN. WAITCHES 
4456 SO HERMITAGE AVE. CHICAGO, ILL. 

ATITAISYTINA. 

"4>rainj?o' 2 uuiu. "straip
snyje 'V^ni. L. K. K. Foderaei-
jos Programas ir Konstituci
j a " pastebėjau šias korektū
ros klaidas: 

1) Punkte 1 atsakymo į kun. 
Lapelio kritika išspausdinta: 
*'Skaitant du pirmuoju pro-
gramo.puslapiui visiškai paai> 

aęiaisin- [fcė»įa,luid jo autoriusltalba apie 
tobulą dvasia !>je\ uje ir api«i 

netobulumą, žmonių, visuome-
nė> tvarkos aul î ios žemos." 

Straipsnio autoriaus laivo 
paraše ta : " . jo autorius kai 
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PIRKITE SAVO — | 

Plaunamą Mašiną 1 
nuo pasitikimos kompanijos f 
čia pat, nereikia nei į nuėsti = 
važiuot. = 

Pristatome j visas nuėsto 5 
dalys. | 

KALUZNY & CO. 1 
5041 So. Ashland Ave. | 

Tel. Boulevard 7SD5> ~ 
2804 Milwaukee Ave. §= 

Tel. Irving 5095 — 
lllllllli!llillllllUlllillltlUililllllll!l!ilihiitlllill||||||IMIlllll|l|lll|IIIUllUliilUIIUUUIll 

ba <apie tobula, tvarka Dievuje 
i r t t . " 

Z) Punkte 3 išspauzdiiita: 
"l>atys-gi kongresai turės la-

^ a i tdemoKratyvinį pobmiį." 
Straipmuo-gi autoriaus buvo 
parašyta: "patys-gi kongresai 
turės labiau deiBonstratyviiiį 
pobūdi." 

PANEŠĖ 2 MILIJONU NUO 
STOLIŲ. 

Stockholmas, -nu-in '21. -
Valdydama šalies geležinkeliu^ 
Švedijos vyriausybė perniai 
panešė 2 milijonu dol. nuos
tolių. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
F. K. MO ŽENKLELIUS (W.S.S). 

file:///Vost
file:///Vest
http://gra.li
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Trečiadienis, -ausi: 21 1 9 O A 
< » DRSOGAS 

MONTELLO. MASS. Po 50 dol.: J . J . Trakšelis, P . 
Povilionis, S. Balins. 

Viso $1,100.00, 
(Vntran pasiųsta $680.00'. 

rinkime Montfellos lietuviu ta- Visi skubėkime su pagelba 

Sausio 11 d., 1920 m., Šv. Ko 
ko parapijos svetainėje susi-

* 1 • » 1 1 1 1 " _ i * 

po išnežta sekančioji rezoliuci
ja ' 

KADANGI Broektuno-Mon-
tellos l ietukai surengė iškil
minga priėmimą Lietuvos dele
gacijai nuo geležinkelio stoties 
ir gavo užtikrinimą nuo Bosto
no Nuteriotos Lietuvos Drau
gų Komiteto, kurs paėmė ant 
savęs užduotį išdirbinio Lietu
vos Delegacijai maršruto, kad 
paskirtoj valandoj, t. y. 5:41 P. 
M. bus su Lietuvos Delegacija 
Brocktono stotyje, bet monte-
llieciai minėto komiteto tapo 
apvilti ir nuo stoties turėjo 
grįžti be laukiamos delegacijos 
ir minios žmonių ir paruošti 
delegatams automobiliai; 

KADANGI, Apart minėtų 
nesmagumų dar Montellos lie
tuviai turėjo nukęsti gėdą nuo 
Brocktono miesto atstovų, ko
riuos buvo užsikvietę pasitikti 
Lietuvos delegaciją, 

TODĖL: Šiame skaitlingame 
susirinkime (virš 400 žmonių) 
tapo nutarta išreikšti papeiki
mą Bostono Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komitetui už užvi
rimą Brocktono-Montellos lie
tuvių, už pažeminime jų šio 
miesto atstovų akyse ir nepai
symą tikrai nuteriotos tėvynės 
Lietuvos reikalų. Apart p a l i 
kimo Montellos lietuviai išreiš
kia paMgailėjimą. kad minėtas 
komitetas ir kituose svarbiuo
se reikaluose pasirodė, kaip 
laikrašėiai praneša, mėgėjais 
terioti laiką, o ne rūpintis nu
teriotos Lietuvos reikalais. 

Juozas Trainaič ius . 

tėvynei. Nė vienas nepalikim 
nepirke L. L. Pask. bonų. Pa-
si rodykime, kad tikrai mylime 
tėvynę ir esame jos tikri vai
kai. 

Komitetas susirenka kožną 
subatos vakarą Šv. Petro pa-
rap. svetainėn, kur ir. pardavi
nėja bonus. Nelauk nė valan
dos, pirk tuojaus. 

S. A. Gadeikis, 
U L. Pask. Kom. rast. 

BRADDOCK, PA. 

PRANEŠIMAS MELUOSE 
PARKO LIETUVIAMS. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
vietinio komiteto valdyba pa
skyrė iš tarpo komiteto narių 
užrašinėti Lietuvos bonus Mel-
rose Parko kolonijoj sekan
čiuose distriktuose: 

Pranas M. Valuckas ir Juo
zas Lrbelis 25, 24 ir 23 gatves. 

Alfonas Ivanauskis ir Jonas 
Žvirblis 22, 21 ir 20 gatves. 

Augustas Urbelis ir Petras 
Metiikis 19,18, 17 ir 16 gatves. 

Pranas M. Valuckas ir Alt". 
Ivanauskis 15, 14, 13 ir 12 gat
ves. 

Mavwood, III.: Antanas Ja-
* 

sinskis ir Juozas Urbelis. 
Belhvood, 111.: Vladas Bra-

zauskis ir Jonas Prikša. 
Augšėiau paskirtos ypatos 

yra pilnai įgaliotas užrašinėti 
L. Laisvės bonus paskirtuose 
distriktuose. 

Norintieji gali pirkti ir pas 
konuteto raštininką. 

Wm. Kindul, pirm., 
Anton Jonča. ižd., 
F. K. Strzyneckis, rast. 

KENOSHA. WIS. 

Svarbus pranešimas Kenoshos 
lietuviams. 

^ * 

Šiuonii pranešame Kenoshos 
lietuviams, kad jau galutinai 
susidarė komitetas,. kuris rū
pinsis pardavinėjimu Lietuvos 
Laisvės paskolos bonų.Gavome 
jau iš iin. misijos visas infor
macijas ir kvitas: darbas pra
dėtas. 

Čia paduodu kas ir už kiek 
jau pirko L. L. paskolos bouų: 

Dr-ja D. I). " B i r u t ė s " už 
125000. 

Dr-ja Kv. Petro už $300.UO. 
Po 100 dol.: P. Jusis, S. Ga-

o>ikis, K. Mikėnas, S. Pinige. 

Mažai matosi laikraščiuose 
žinių iš mūsų kolonijos. Neži
nau delko, juk mes vis judame? 
ir gyvuojame. Veikiame kaip ir 
kitose mažose vietelėse. 

Nesenai inusų miestelyj lan
kėsi su judamaisiais paveik
slais kokia tai " K a u n a s ' ' kom-
}>anija. Kokia yra ta kompa
nija, niekas nežino. Pats jos 
pirmi įlinkas rodė paveikslus ir 
aiškino. Jokio įspūdžio žmonė
se nepadarė. Paveikslai tam
sus, neaiškus ir kartais negali
ma žinoti ką rodo. Žmonių 
mažai rinkosi ir tie patys, ne
laukę pabaigos, išvaikščiojo iš 
svetainės. Vakarą rengė para
pija. Kadangi rodomieji pavei
kslai nepadarė žmonėse įspū
džio, tai ir parapija nedaug 
pelnė. 

Čia ir-gi jau baigiasi plieno 
<lar!>iiuiiku streikas, kaip ir ki
tose vietelėse Pittsburgho apy
linkėje. Per tų laiką žmonės 
suvargo, kai-kurie ir neturtan 
įpuoie, bet laikui bėgant vėl 
gal atsigriebs. 

Viską Matęs. 

— _ . _ ] 
Lafitknanė. Pm*»iiw_ii ubagi
nių ir išdavimui siūlų: O. Si
dabrienė ir Stascvičienė. Tvar-
kadariai: A. Kašėta ir A. Ma-
čiuliutė. 

Noriu dar, pažymėti, kad vi
sa valdyba susideda iš pasižy
mėjusių Woreesterio veikėjų. 
Todėl ir darbas sekasi, š iais 
metais tikimasi dar geresnių 
pasekmių, nes valdyba pasiža
dėjo dar smarkiau veikti. 

Geriausių pasisekimų dai> des uė $100.00 
buoties tėvynės labui. 

Koresp. 

GARY, IND. 

WORCESTER, MASS. 

Nudžiugo \\orcesteriečiai su
silaukę trečio kunigo. Neperse-
nai pas mus atvažiavo jaunas 
kunigėlis L. 'Kavaliauskas ir 
žada čia apsigyventi. Tai da
bar ' turim tris kunigus. Čia 
trys kunigai visados butų rei
kalingi, nes parapija didelė, 
darbo daug, dviem kunigam la
bai sunku. Tikime, kad jaunas 
kunigėlis pasekmingai darbuo
sis "YYorcesterio lietuvių tarpe. 
Linkime sveikatos ir geriausių 
pasisekimų naujam veikėjui. 

Sausio 7 d., 1920 m., L. Raud. 
Kr. rėm. buvo metinis susirin
kimas. Valdyba išdavė rapor
tus. Pasirodė, kad praeitais 
metais labai smarkiai darbuo
tasi ir daug nuveikta. Ypač 
rengdami visokius vakarus ir 
prakalbas daug aukų surinko. 
Dabar turi pinigų 800 dol. Nu
tarė ir, kaip jau girdėjau, pa
siuntė $4-")0.00 i Centrą. O pir
miau* jau buvo pasiųsta 450 
dol. Tai viso pasiųsta Centran 
lygiai $900.00, t. y. daugiaus 
negu buvo reikalaujama nuo 
worcesteriečių. 

Mezgimo darbas eina labai 
pasekmingai. Dabar jau yra 
numegsta 100 šiltų marškinių 
ir 150 porų pančiakų. Nutarė 
kuogreičiausia išsiųsti; išrinko 
tam komisijų ir darbas jau at
liktas. Dar nutarė pirkti mez- f 
gimui siūlų už $250.00. 

Po to sekė rinkimas valdy
bos. Beveik kone visa valdyba 
liko ta pati, tik, rodos, ?> ypa
tos persimainė. Tai-gi valdy
boj pasiliko šios ypatos: pirm. 
— T. Mažeikienė, vice-pirm.— 
kun. L. Kavaliauskas, prot. 
rast.—J. Šiugždinis, fin. rast. 
—V. F . Sliea, ižd.—Landžius, 
iždo globėjos: M. devieiejiė ir 

Lietuvių kolonija Gary'je 
yra, gali sakyti, mažiausia už 
kitas apylinkėje lietuvių kolo
nijas, bet pilna lietuviškos dva
sios. Lietuviai katalikai labai 
atjaučia savo tėvynės, Lietu
vos reikalus ir aukomis bei 
darbais prisideda prie išgavi
mo jai laisvės, neprigulmybės. 

Kaip kitose lietuvių koloni
jose, taip ir Gary'je randaai 
jaunimo organizacija—Lietu
vos Vyčiai. Nors tai nedidelė 
kuopelė, nes susideda iš kelioli
kos narių, bet yra veikli ir pa
sižymi savo darbais. 

Sausio 11 d. vyčių kuopa bu
vo surengus prakalbas. Kaip 
Gary'io lietuviai gyvuoja, sa
koma, tokių įspūdingų prakal
bų nebuvo čia surengta. 

Vidutinio didumo parapijos 
svetainė buvo pilua žmonių. 
Kam neteko girdėti tų prakal
bų, tegul gailisi. 

Kalbėtojai buvo iš Chicagos 
pp. V. Stulpinas ir M. Zujus. 
Gi apart jų kalbėjo dar vieti
nis klebonas, kun. P. Dnuiuilas. 
Vakaro vedė jum buvo p. Aut. 
Š l a p e l i s -

Nupiešė kalbėtojai šiandieni
nę Lietuvos padėtj, ragino žino 
nes aukoti Tautos Fondan, L. 
R. Kryžiui, nes tiedvi ergani-
zaciji yra vienintele parama 
Lietuvai. Žmonės, išklausė pra-
prakalbų, neišėjo iš svetainės 
neatlikę savo užduoties, bet 
gražių auką sudėjo ant tėvynės 
aukuro. 

•Sekantieji aukojo: 
P. Misiūnas $5.00. 
Kun. P. Daniunas ir J . Mi

siūnas po $2.00. 
P. Tamulionis $l.4o. 
M. AUeliunas $1.11. 
Po 1 dol.: B. Stankus, V. 

Prakurotas, J . Vadauskas, A. 
Krukas, B. Trakšelis, M. Sa-
vick, T. Supranavičius, P. Ta-
mašunas, Sabackienė, J . Kanu-
ša, K. Vereika, J . Beniavieia, 
B. Stankaitis, A. Šlapelis, .J. 
Bagdonas, J . šerkšni s, K. Bra
zauskas, K. Sakalauskas, Ka
džius, F. Danelevičia, A. Gri-
vada, P. Zaviša, S. Kibortas, 
Belskis, Travinsk, S. Stalįonis. 

Viso su smulki orais suauko
jo $51.80. 

Kaip minėjau,, kad ši lietu
vių kolonija nėra didelė, gi at
siminus, kad visi lietuviai y m 
suvargę del buvusio streiko 
plieno išdirbyetėje, tai tik pasi
džiaugti reikia tokia auka, 
sudėta Lietuvos laisvės reika
lams. 

L. K. K. rėmėjų 77 skyrius 
dėkingas yra tiems aukoto
jams, dėkingas yra L. Vyčių 
kuopai už pasidarbavimų ir su
rengimų tokių prakalbų. Dėkin
gas yra ir kalbėtojams už jų 
pasišventimų. 

Gerietis T. S. 
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malonu darosi, kad susirinku
sieji kalba, svarsto, kokiu bū
du ta paskolų padarius pasek-
mingesne. Nors darbas ofici-
jaliai dar nepradėtas, bet jau 
matosi pasekmės. 

Sekančios dr-jos perka L. 
paskolos bonų: , 

Lietuvos Sunų draugija už 
$2,500.00. 

L. U. P. N. Kliuba* $1,100.00. 
Teatrališka draugija " A i -

R E I K A L A U J A 
i „.> 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Yardų Boilieriai 
Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

t « i 

Geros pastovios vietas 
9 vai. j diena 

, Tel. Drover 7042 Į 

Dr.C. Z Vezelis 
IAETUVIS DENTISTAS 

Valandos: su o 8 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 . SO. ASHLAND A V E N I E 
arti 47-tos OmtvėB 

CK rert a r = r , _ J — 3 -

Atsišaukite Roscoe Str. 
California Ave. 

ir 
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WATERBURY, 0ONN. 

Sausio 1 d. &v. Juozapo pa-
rap. svet. įvyko Waterburio lie
tuvių ir draugijų atstovų susi
rinkimas Lietuvos paskolos 
reikalu. Iš visko pasirodė, kad 
waterburiečiai veikia sutarti
nai, niekas nestato jokių sųly-
gų. Kuomet ineiui svetainėn, 

6v. Jurgio Kareivių draugi
ja už $100.00. 

S, L. A. 11-ra kuopa $100.00. 
Teatrališka draugija "Var-

p a s " už $50.00. 
8. L. R. K. A. 91 kuopa už 

$50.00. i ; 
Bveuč. Vardo Jėzaus .draugi

ja už $100.00. 
Visos sykiu už $4,600.00, 
Pusė draugijų dar nėra ot'i-

cijaliai pakviestų, bet gandas 
eina, kad ir kitos turi paskiro
sios šimtines. 

Sekančios draugijos prisidė
jo : 

Nuo L. U. Fondo 5 atstovai, 
nuo Moterų * 'Rūtos" dr-jos— 
3, nuo Švenė. Vardo dr-jos—4; 
nuo Lietuvos Vyčių—2; nuo 
Marijos Vaikelių—2; nuo Šv. 
Petro ir Povylo dr-jos—4; nuo 
Šv. Onos dr-jos-^3-; nuo Mote
rų Sajmigos 25 kp.—2; L. D. 
D. " V a r p o " — 3 ; nuo Teatra
liškos dr-jos "Aidas"—2; nuo 
6v. Jurgio dr-jos—4; nuo Šv. 
Marijos dr-jos—2; nuo Šv. Ka
zimiero dr-jos—3; nuo Šv. Jo
no dr-jos—3; nuo S. L. R. K. 
91 kp.—7; A. T. Sandaros 11 
kp.—3: nuo L. U. P. Kliubo— 
flį; nuo Šv. Stanislovo dr-jos— 
2; nuo \V. L.—^3; nuo P . M. D. 
5 kp.—i>; nuo S. L. A. H kp.— 
5: nuo Liatuvo* Sunų dr-jos— 
.">; n u o L i e t u v i ų -,, m i k i i i č i ų — 
• > 
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Džiaugsmas ima iš tokios 
vienybės. NVaterburiečiai nuta
rė atspauzdinti atsišaukimus, 
kad ir kitos kolonijos nesida-
lintų i partija.-, o išvien veiktų, 
nes gerai yra žinoma, kad: kur 
vienybė, ten galybė. 

J . B. Šaliunas pranešė, kad 
kai-kurios kolonijos labai nesu-
tartinai veikia. Dėlei to buvo 
išreikšta įvairių nuomonių. 

Tai-gi waterburiečiai siųio 
visoms lietuvių kolonijoms pa
sekti jų j>avyzdį, kad galima 
veikti sutartinai. 

\Vaterburiečiai išneša pagei
davimų, kad bonų Centras pa
gamintų tokius skelbimus, 
kokius darė S. Vai. laisvės pa
skolos metu, kad tie skelbimai 
butų su pritaikintais pa
veikslais ir parašais, kad kiek
vienas lietuvis pamatęs, tų pa
veikslų, ' be jokio raginimo, 
pirktų L. Pask. bonų. 

\Yaterburiečiai pasitiki, kad 
ir kitos kolonijas paseks jų pa-
vvzdi. S. M. D. 
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AM. L R.-K. FEDERACU06 
VALDYBOS ADRESAI. 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence S i , 
Worcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chicago, IU. 

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50tk Ct., Cicero, 111. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

22ra ir Fisk Gatvių 

25th ir Quarry Gatvių 
Commonwealth Edison Co. 

TatoSonas Pvllman 8 M ^ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Hlchigan, A v t n u e 
BMMlud. IU. 

VAIANDOHs 9 Iki • vakarr. 
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Reikrflinara įnergina ar moteris, ga 
li turėt ir viena kūdiki pi ioabelno 
naiuvj darbo gera mokeatin. mažoj 
fteimynoj plaut drabužių nereikia 
Kreipkitės 
3548 S. Halstcd Str. Chicago. 

Vienais Laiptais 

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

Kamp. 49 Court 
B e s . 1220 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 36 56 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LI1STI VIŠKAI 

= 
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Uždirbk 
$ 3 5 iki $ S 0 

į savaitę 
Kirpejiai Ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengra darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
. J. F . Kasuicka. Perdėtinis 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 labos 

i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i t i i i i i i i i i f i i i i 
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Reikalingos motei-js suvirs 16 
metų amžiaus del leugvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 
piet. 

; . ; . , . , . - - • . . 'mum *» — ^ — m m\ty 

Continental Gan Oo., Inc. 

5411 W. 65th Street 

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karą. iki C3-eiai gatvei 
(63rd & Austin) kar^ iki Central 
avenue; paeikite du tyokus į pietus. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 matai 

OfLsas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Cliicago, 111. 

SPEC1JAL1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro 

niškų ligų. 
OFISOv VALANDOS: N u o 9 ryto I 
iki 10, n>)»i 12 iki 2 po piet, nuo G J 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po p ie t \ 

Telefonas Yards 687 

•S 

REIKALINGOS MERGINOS. 
Mokintiet; už Nursės. Kam 

dirbti keno sukniose už $15.00 
į savaitę, kadangi galima užsi
dirbti nuo $30 iki $40 į savaitę 
būdama Nurse, po kelių savai
čių uiokinimosi. Mes pristatom 
į darbą išmokusias. \ 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedsie Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del foundres, darbas pasto
vus. Atsišaukite 

Link Beit Oo. 
39-ta ir Stewart Ave. 

} { • • » — ^ — • ! • • • • • • • ! • • • ! » • • • I— • II { ( 

Telefonai Pul lman 69 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Ofisas 117 l t Mlchlgaa A T C 

Adynoe 8:30 iki 9 Išryto '— 1 Iki 
2 po pietį} — 6:20 lkl t :80 vakare 

Nedėl iomis nuo 10 Ik) 11 ISryto 
{ į | m m m m m\ m m m m m i ^ • m m ' 

S. D. LACHAWICZ 
Lietu vys Graborlua patarnauju, laido-

avėse ko piplaueia. Heikale meldžiu at-
•iiaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, DL 
Tel. Ganai 2109. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

IJBTUVIiS 
Gyd>»toJa« Ir Chirurrae 

Perkalė savo gyvenimo vieta 1 
BrlRhton Park. 

*914 W. 43rd Street.. 
Tel McKInley 261 

Ofiaas: 1757 \\. 4?tfa &L, 
(47 Ir \Voexl gml.) 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:S0 iki 
8:80 vakare Nedėliomis 8 Iki 12 rytai*. 

Tel Boulevard 1(0 
&*»<• » » • » • • ! :•: 

« « " -

Dr. M. Stupnicki 
» • • » « 

3109 So. Morgan Street 
CHIGAGO, ILLIFI018 

Xelt»fona« Yordt 5038 
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
(4 po piety iki 8 rak Nedėto
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

t • 

Blogos 
Migdalines 

Giles 

= 
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LEIBERIAI 
li<.'ikalingi 25, pastovus dar 

bas. Atsišaukite: 
23čia ir Racine Ave. 

r=r 

PAIEŠKO 
l'aieSkau Jono Veltfkofl iš Kauno 

Guber. Viel luonos miesto pirmiau gy
veno L*ncoln ir Antano i' i l ipausko ir 
iš Vlel iuonos luiestello, jo adresas 
buvo B o x 88 Plantation, TariffviUe, 
Conn. 

Ona Kockitc 
(Jucev ič ienė) 

420 Isutnd A v e , Kockford, IU. 

PAIEŠKOJIMAS 16 IiIETUVOS. 
Paieškomo Antano ir Jurgio Ba l -

icku gyvenančių Amerike . Sesuo 
Agota brolis Juozas ir motina B a -
lickiene esame sveiki ir meldžiamo 
Jusu parašyti laiškeli kaip J u m s se 
kasi. Kasykite aht šio adreso: 

JuoMh Bai ickas , 
Kybartu Miestas Stanaičiu K a i m a s 
Suvalkų B e d y b a 

HTHUAJTIA. 
II ! • I 1 I I I M l I I 
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J.P.WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

iiisrnrvis ADVOKATAS 
4&i3 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

Ausų ligos, širdies ligos, reu-, 
mutizmas, galvos skaudėjimas 
blogi viduriai ir kurtumas, tekė
jimas iš ausų gali paieiti nuo 
blo^ij migtlalinii] gilii) (t«nwl\j). 
Taip-uat Bronchitas ir dusulys, 
sunkus alsavimas papurtimas ka
klo gilės taipgi gali paeiti nuo mig 
dalinių gilių blogumo. Jei skauda 
gerklę, ar gilės papurtė, ateik pas 
mane, aš išegzaminiuosin ir praša
linsiu kliutj. 

Dr. F. O. Carter 
Akių, Aumi, Nos ies ir Gerklės 

120 S. Stale St., Chicago. 
Besisukamu Šviesų iškaba per 

2 3 m e t u s - p r i e State gatvė* 
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų. 

DR. F . O. CARTER 
Akiu. AUSŲ, Nosies ir Gerklės 

120 S. State St., Chicago. 
DesisukaiuiJ šviesų iškaba per 
23 metus prie State gatvė.s. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdaru 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

TelefMia* Full-nan 348 ir Pu/lman Slfttj 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

Tik Metver#o vakuke -aim 5:30 iki 1:09{ 

TelrfooM Tikras 1 0 . 

t | »»«»»»»»»»« . 
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Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsri l le . f e a a a . 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po pietų 
Nuo C iki 8 vai. vakarą 

f 

nuo 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

68 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

W. WASHINGTON 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 

J£m » » • p mm «•!_•_•• ~s» 

PARSIDUODA 
P.VRSIDUODA BUCKRKĖ m 

GROCERNl . 
iš priežasties kad savininkas trum
pu laiku turi išvažiuoti į Lietuvą.. 
Biznis yra -easli ir geroj vietoj, a p 
gyventoje visokiu tautų. Norintieji 
geros progos atsišaukite 

1726 N. l i o y n c a v e , Chicago. 111. 
Arba Tclefonuokitc Uumopldt 2215 
/ • • ' ' . . . . . . . i 

Parsiduoda groserno geroj l ietuvių 
a-pgjyentoje vietoje biznis labai ge
rai eina, Pardavimo priežastis savi
ninkas išvažiuoja j kita miestą, jei 
kas norėtu gal ima sykiu ir narna 
pirkti; Atsišaukite š iuo antrašu: 

A. Gedriuutb, 
4330 So. \Yood St. Chicago. 

l 'arsiduoda labai puiki grocerne ir 
Ice Cream Soda. Labai patogioj vie
toj prie pat šv. Kryžiaus bažnyčio. 
Atsišaukite. 

4526 S. Uermitagc Ave. 

S T R E E T 
I 

Gyvenimas, 812 \V. S3rd St. 
Tel. Y»r»l<; ĄCS.l 

£ .i • m i i -p i II • • • i m m m m • • ' • m m m — • . • • m į/į 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

I 

26 SO. LA SALLE STH1£JST 
Gyvenimo Tel. Humboldt. 17 

Vakarais 2911 W. 22-nd Streat 
Tel. Rockwell 699t 

CHICAGO. I 
• . . » » » — - _ • 
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Silpnybės. paeraaDoįo8 mio peraidirbituo, pailsimo, snnaria ir raumenų 
sustingimo, skausmu streuose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

Jr A I JV - E «2L P £ Ii Xi £ R X 
"ItaMffą Keikalc" 

cy 

Sointy'uos, kurtas kauką tlažiuojo jo veikiančią jiega, daugiaus be jo neapsieina. 
Yta tik vienas P a i n - E s p c l l e r i . ir del jusu aj.saujrejimo, jis yra pažėnkluatas 
mušu vaiabažankliu 

^ ^ I S T O i J O R , (pcaFGts.) ^ 
.leiįju aiit |M0ko4io UVK* vaitbažeuklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

j.'eimlvii' . i< Į»O tf^o. ir 05c . Taipgi galima gautina* iddirl»ėjus : 
^ D . R l C i m R * CO., # 2 0 - 3 3 0 BroaUway. N e w Ysrk 

DR. S. BEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—6 ir 7.iki 9 vakare. & 
Residensija: 

3114 W. iHnd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

T 
K 

Rcsid. 933 So. Ashland BĮ v. Cliicago. 
Telefonas Ha y marke t 3544 

DR.U.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

« » e c i j n H f t Moterišku, Vyri ikų 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 3354 So. Ba l s t ed St., Chicago 
Telefonas Druver §693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—.S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
i^.% *•*+>%%> J-'* * « ^ * ' » * ' * ' % *6H»*SV d *%•% 
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DRAUGAS Treč iad ien i , sausi? 21 1920 
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CHICAGOJE 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

- • 

Trečiadienis, sausis 21 d., 
Šv. Agnietė, kank. 

Ketvir tadienis , sausis 22 d., 
Šv. Vincentas i r Anastazijus. 

PAROJE SUSERGA DAU 
GIAU TŪKSTANČIO 

ŽMONIŲ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

Yra Mrs. Anna Burian, 
metų. 

Sirgimai yra lengvi; nėra 
baimės. 

m Sveikumo depar tamentas 
praneša, jog Chieagoje influ-
enza nemažėja. Paroje suser
g i daugia i t tnks tane io žmonių. 
I>et sirgimai lengvi. Mažai 
žmonių miršta. Žmonės pra
moko t inkamai apsisaugoti . 

Svarbus daiktas tai tas, 
kad sergantieji pakilę neimtu-
si tuojans savo paprasto dar
bo arba užsiėmimo. Susirgus 
reikia but lovoj ta ip ilgai, kol 
gydytojas pasakys, joi^ pavo
jas t ikrai praėjės. 

Nes kas no pilnai pasveikęs 
pakyla iš lovos, tasai gali pa
gaut i plaučių lig?). Tuomet jau 
nelengva kovoti prieš mirtį. 

Studijuoti epidemiją iš 
New Yorko Ohicagon atkeliau
ja epidemiologistas Dr. Ed-
win Godfrey. 

Iš (Jary pranešama, jog 
tenai plečiasi epidemija. 

Apsireiškusi epidemija 
\Vaukegane. 

Surašant gyventoju s Chi
eagoje užeita seniausia mote
riškė, Mrs. Anna Burian, 103 
metų senumo, 4948 So. Seeley 
ave. 

Senelė gyvena pas savo anū
ke Mrs. Anna Lhotak. J inai 
gimusi Bohemijoj (Čekijoj) 
1816 metais. Amerikon atke
liavusi 1875 metais. 

Mrs. Anna Burian išaugi
nusi-(i vaikus. Visi vaikai jau 
mirė. Paskutinis sunūs mirė 
perniai. Vyras jos įniręs 1874 
metais. N 

(Jerisi senelė jai t inkamuo
ju oru Chieagoje. Ksanti svei
ka, gerai matant i . Gi miegan
ti nei koks vaikas. 

CHICAGOJE SURASTA SE- SVAĘBUS SURINKIMAS. 
NIAUSIĄ MOTERIŠKA. 

Kun. M. L. Krušas ir kiti 
šv. Jurgio parapijos veikėjai 
krikščionys demokratai kvie
čia visų katalikiškų lietuviš
kų vietinių draugijų atstovus, 
veikėjus ir šiaip jau gerus tė
vynainius susirinkti į Šv. Jur
gio parapijos svetainę Sere-
doje, 21 sausio, šių metų, 7:30 
vakare. 

Surinkimo tikslas yra suda
ryti vietinę stotį Lietuvos 
Laisvės Bonams pardavinėti. 
Bus išaiškinti visi klausimai, 
bus prakalbų ir svarbių daly
kų apsvarstyta. Įžanga dova
nai. Rinkliavų nebus. 

Kviečia Klebonas ir 
„ veikėjai. 

IŠ VVEST SIDE. 

EKSPLIODAVO KATILAS; 
ŽUVO 3 ŽMONĖS. 

ir 

ir 

Inters ta te Tron and Steel Co. 
įstaigoje. Kast Chieagoje, ana 
diena ekspliodavo milžiniškas 
katilas. 

Trys darbininkai užmušta 
ir keli sužeista. 

Kkspliozijos priežastis kol-
kas nepatir ta. 

TURI BUT PANAIKINTI 
SVAIGALŲ PASKEL

BIMAI. 

57 ĮVAIRIOS UNIJOS REI
KALAUJA DIDESNIŲ 

UŽMOKESČIŲ. 

Prohibieijos įvedimo virši-
Miestinius darbus atlieka 

liarbininkai, priklausantieji į 
ninkas Ohieagoje paskelbė, \ :>~ įvairias unijos. Tų unijų vir 
jog visokie apie svaigalus pa-jsaieiai reikalauja, kad miestas 
skelbimai ant namų arba tfl§-J4l! nariams mokėtų prigulin
čių lotų būtinai turi but pa- f»a užmokestį, kokia mokama 
naikinti . '[privatinėse įstaigose. 

Panaikinti priedermė yra Į Reikalavimus aptar ia fi-
namu arba lotu savininku. Jei nansinis tarvbos komitetas, 
tas nebus at l ikta t rumpu lai-1 Komitetas pakvies unijų vir-
ku, savininkai gali susilaukti I saikius susirinkiman ir asme-
bausmės. niškai išklausinės, ko jie nori. 

YRA VISOKIŲ ŽMONIŲ, j PABRANGSIANTI DUONA. 

Chieagoje vieši keli iš Uls-
terio provincijos, Airijoje, 
protestantų dvasiškiai. J i e at
keliavo Amerikon su tikslu 

Sehulze Baking Co. prane
ša, jog trumpoj atei tyj pa
branginsianti duoną. Kompa
nija sako, jog miltų kaina jau 

MĖGINO PASIPRIEŠINTI; 
PAŠAUTAS. 

Du plėšiku inėjo vaistinėn 
po num. 6624 No. Clark gat. 
Vaist ininkas Tonnoson mėgi
no pasipriešinti. Buvo pašau
tas. 

Plėšiku pabėgo / be jokio 
grobio. 

šėiau kilsianti. Pirm šešių mė
nesiu geriausiu miltu baėkai 
kompanija mokėjusį $10. Gi 
dabar jau $14.50. 

intikinti amerikonus, jog Ai- j augšėiau pakilusi ir dar aug-
rijai laisvė nereikalinga, jog 
Airijai yra gera ir Anglijos 
globoje. 

Taigi jie ėia ir pasakoja to
kius niekus. Nuo jų daugiau
sia tenka sinn-feineriams; ko
votojams už Airijos nepriklau
somybę. 

Žmonės žmonėms nelygus. 
Vieni laisvę mato tik pilnoje 
nepriklausomybėje nuo sveti
mų. Kit i laisve džiaugiasi bū
dami svetimame junge. I r dar 
giriami. Nori ki tus intikinti , 
kad jiems yra gera. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

^J. Biehikas, 1127 Pirmisiiikas-
St. Clair Ave. 

Vicc-t>irirnnmkas—J. Daugirdas. 
1117 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Ave. 

I I raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabama Ave. 

Iždininkas—A. Juknelis, 1626 
New oJrsey Ave. 

Iždo globėjai :—J. Bilą, A. Vir
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas—Ig. Erma-

la, 1717 Krie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

L«BKKK9BKK: 
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KONCERTAS Sr BALIUS 
RENGIA 

...Visų Šventų Parapijos Choras... 
NEDĖLIOS VAKARE, SAUSIO 25 D., 1920 M. 

Bro. Strumilų Svet. (Kamp. 107th St. ir Indiana AveT) 
Programe dalyvaus prakilniausias lietuvių jaunimas, dainuos iy-

mių lietuvių kompozitorių dainas, su pritarimų simphonijos orkes
tras. Kviečiame visus atsifankyti ant sio prakilnaus vakaro. 

Choro vedėjas V. NTCKFS. 

• • • • 
I • • • • • • 
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l^and. Sąjungos 7 kp. buvo 
surengus šeimininį vakarėlį 
gruodžio 31 d., 1919 m., vaka
re, Aušros Vartų bažnytinėje 
svetainėje. 

Sv. Kazimiero vienuolvno 
auklėtinės J . Budrauskai tė i r 
A. Doviataitė paskambino ant 
pijano. S. Kai r i s pasakė mono
logą. Dialoge *4Su kurčiu nesu
s ika lbės i / ' atliko M. Stankelis 
ir J . K ulbi s. 

Pasibaigus programui visi 
svečiai paprašy ta už stalo, ku
ris buvo gražiai papuoš tas. Ta
da prakalbėjo kun. F . Kudirka 
apie lalnlarybę ir jos veikimą. 

P-as Jonas Krotkus , išreikš
damas savo priolailfcuma Labd. 
Sąjungai, paklojo šimtą dolie-
rių ir daugiaus žadėjo duoti, 
kada bus s tatomas našlaičiams 
namas. P-as J . Krotkus gra
žiais darbais y ra žinomas vi
siems Chieagos lietuviams. J i s 
yra Metropolitan Sta te bankos 
vico-prezidentas. 

Tame vakare aukojo: 
J . Krotkus $100.00. 
J . Saunoras $80.00. 
K. Kulbis $10.00.* 
Po 5 dol.: P . Cibulskis, A. 

Jenulauskas , kun. F . Kudirka, 
L. (Jas i ui i o nė (pažadėjo) , J . 
Dūda, y\. Juzėnas . 

Po 2 dol. : A. Cibulskis, F . 
valpšas, A. Razeueius, K. Vai

čiulienė, P. Mažeika, J . Pet ra i 
tis. 

Po 1 dol.: J . Kulbis, P. Ma
lakauskas, V. Razeueis, M. M\\ 
šiene, P . Paleliunas, M. Cin-
gaitė, J . Oledeika, A. Kuodai-
tė, K. Šidlauskas, J . Saunora, 
D. Jenkeliunas, P . Bartnik, A. 
Linkus, M. Stankelis, A. Dis
kus, P . Belskis, J . Abramavi-
eius. 

P . Zibienė 50c. 
Smulkių aukų~$1.85. 
Viso $322.85. 
Susirinkime, kuris buvo sau

sio 4 d., 1920 m., ponia J . Ku-
dulienė dvidešimtimi dolierių 
užbaigė mokėti savo mokestį. 

L*. Vyčių 24 kp. y ra pasiža
dėjus Labd. Są-gai kasmet 
mokėti po 5 dol. Tą dieną j au 
įmokėjo penkinę. Be to prisi
rašė 4 nauji na r ia i : O. Ruda-
kienė, Jv. Zaurienė, J . Gricus, 
J . Vaitkevičiūtė. v 

Gavėnios laikė Septinta kuo
pa nutarė surengti didelį va-
Karą.. 

Našlaitis. 

kaipo ką bendrą turįs su Y/ 
M. C. A. Aiškino, kad perėji
mas į kitą šalį daug ką nusve
ria prie tikybinių dalykų. 

Trečias l)r. A. S. Graičiu-
nas, kuris kalbėjo gan ilgai, 
daug ką pasakė,, kad kiekvie
nam reikia lavintis i r pašie
pė katal ikų tikėjimą, Sako 'pa-
dėkim, aš butauŠv.Petras, tai 
nė vieno j ieį leisčiau į dangų, 
kuris pasilaidoja su brangiomis 
apeigomis-ceremonijomis, kaip 
meitėlis, o šeimyna lieka neap-
rupinta . Aš tokius siųsčiau į 
pekla." 

Paskutinis kalbėjo prof. H. 
AVillett iš Chieagos Universite
to. Aiškino Biblijos svarbumą. 
Ant galo buvo krutami paveik
slai apie Kr i s t aus gyvenimą. 
Man rodosi, kad tai y ra prie
šingi katalikiškam tikėjimui i r 
ant toliaus mums reikėtų prisi-
daboti. 
, Vadas (lyderis) buvo J . Vai-
tulis i r kaip matyt i man buvo, 
tai viskas labai iškalno apgal
vota, kad ta ip rodosi žmonėms 
jisai tą i r pakiša, ko jie laukia. 

Prakalbų Klausytojas. 

KONCERTAS! MIKO 
PETRAUSKO 

įvyks Seredoj, Sausio-Jan. 28,1920 
CENTRAL MUSIC HALL, 64-66 E. Van Buren st. 
Prie \Yabasli Ave. Prasidės 8:l.rt Valanda Vakare. 

Apart paties Kompozitoriam Miko Petrausko, programe dalyvaus žymiausios Chieagos* Liet. spėkos. 
Bengia BIRUTE. 

Tikietai gaunami Lietuvos ofise Naujienų ofise Vnivenal State Banke ir pas Birutės Valdyba. 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisna ir Gyvenimo viot* 

3252 So. Halstcd Str. 
Valandom: nuo 9 Iki 11 ry te : nuo Z lkl 
4 po pietų: nuo 7:30 Iki 9:30 vakaro! 

Telefonas Vardą £544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Are. 
Vai. 4:30 lkl 7 v. vak. 

Telefonu* Drover 7042 

MERGINOS 

• 
• 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Iš BRIGHTON PARKO. 
"m • 

Liet. Vyčių .% kp. savaiti
niu susirinkimas įvyks ketver
ge, sausio 22 d. parapijines 
mokyklos kambaryj , 7:30 vai. 
vakare . 

Visus narius kviečiu susi
rinkti , nes svarstymui yra 
labai svarbių reikalų. 

O. Aušraitė, rast. 

Šeimininis Vakarėlis. 

Subatoj , sausio 24 d. Me. 
Kinley pa rke didžiojoj svetai
nėj L. Vyeių 36 kuopa rengia 
šeimininį vakarėlį. Apar t šo
kių ir 'žaismių, bus išpildytas 
prograinėlis, susidedantis iš 
solo, duetų ir t. t. 

Visas Chieagos vyrių kuo
pas kviečiame suvažiuoti. 

Rengimo Komitetas. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi } kru 
rtį^ kuomet skaitai ar sluv« ar la
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-<*ios lubos virš Platt'o aptlekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykitc į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. Išryto Iki 9 
vai. vakare. Panedėllais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

REBKALINOOž 
Del lnteresingiausio 

Darbo 
i asduiij 

Darbas 
Pas tovus 

Užmokestis 
Gera. 

Tu patarnauji publikai, bet iš privatiškų ofisų kurie 
randasi visose dalyse miesto. 

Mokamų kuomet mokiniesi prie Tdeal Tra in ing De-
partmente, 311 W. Washington Street. 

Atsi lankykite, rašvki te arba telefonnokite Offieial 
3CM), reikalaujant Booklet K arba nuvažiuokite į arčiau
sia prie nanni telefono stoti *ir pareikalauki te pilmi in
formacijų. 

CHICAGO TELEPHOME COMPANY 

i PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per I 
I • • Lietuvių Prekybos Bendrovę i 

8 YRA IŠMOKAMI | 

IS BRIGHTON PARK. 

Atsakymas "Draugo" Red. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 

i i re-D r a u g o " 9 mini. tilpo 
dakeijos pr ierašas, kame užsi
puolama ant drg. Mickeliuuo, 
buk drg . Mickeliunas esųs ma
no patarnautojas . Aš griežtai 
tą užgincinu. Ne mano patar
nautojas, bet teisybės ir doros 
mylėtojas. Drg. Mickeliunas, 
rašvdamas, kad aš esu nesoei-
jal is tas, neapsiriko ir ne man 
pataikavo, bet tiesų pasakė, nes 
aš ištiesų nebuvau ir nesu so-
cijalistas, i r " N a u j i e n a s " ne
plat inau i r jų neplatinu. Kas 
faktais pr i rodys, kad aš esu 
kada buvęs ant socijalistų mi
tingų, a r prakalbų, ąr priguliu 
į kokių bedieviškų organizaci
jų, t am duosiu $50.00 už fak
tiškų prirodymų. 

August Saldukas, 
4414 So. California ave., 
Chieago, 111. 

Redakcijos prierašas. Dabar 
tai aišku. Nuo to reikėjo ir pra
dėti. K a s pasisako nesąs soci-
jal is tas, t am nįes tikime, nors 
ir labai gerbtinas asmuo, pažį
stantis jį tvirtie+ų priešingai. 
Siuomi ginčų apie tų dalykų 
užbaigiame. 

Vakar ( turbūt sausio 15 d., 
—Red.) vakare buvau ir aš nu
ėjęs Meldažio svetainėn pasi
klausyti labai garsinamų pra
kalbų su krutamais paveikslais. 

Pirmiausia pradėjo kalbėti 
Dr. J . R. E . Hunt . J o kalba 
užėmė 20 minutų* J i sa i aiškino 
tikėjimo dalykus kasdieninia
me g5*venime. Ant ras angliškai 
aiškino, kuris buvo pers ta ty tas 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba, paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Mokinama: Angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewrittnr, pirklybos tei
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystes, dailiarašystės. 

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

3106 So. Halsted St., Chieago. ' • 

I 
I 
I 
I • 
I 
I 
I 
I • 
I 
I • • 
I 
I 
I 
I 
I 
S 
I 
1 
I 
l 

Šiomis dienomis gavome sekantį laiškų iš Lietuvos ku
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina. 

\ 

"Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas" 
Kaunas, Laisvės Alėja, 66, 

„Gruodžio 13 d., 1919 m 
Lietuvių Prekybos Bendrovei Amerikoje, 

Boston, Mass. 
Gerbiamieji:— 

Tamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlaidas 
Bankas išmokėjo. Pilnj] už perlaidų atskaitą Bankas 
netrukus pristatys. 

Su pagarba, 
(Parašas) A. Prūsas, Direktorius, 

Julius B. Kaupas, Sekretorius. 

Jeigu ir Tamsta nori greitą pagelbą suteikti saviškiems Lie
tuvoje tai tuojaus rašyk ant žemiau paduoto adreso ir gausi pil
nas informaeijas kaip pigąusiai pasiųsti pinigus Lietuvon. 

• • 
I • • • • • • • 

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

Palengvins visų akių 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuina, skaudančius 

ir užsidegusius karSčiu akių kreivos akys, 
ka terakto , nemiogio; ne t ik ras akis indedam, 
ĮJaroma egzaminas lekt ra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pr i taikomi teisin
gai, toti ir eiti ma tan t i ems pagolbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne-
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonus Drover 9660. 

i i 
JI 

Lithuanian Sales Corporation 
120 Trempnt Str., Boston, Mass. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai Ir overkotal. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotal $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augSčiau. 
Valkų Siutai po $5.00 ir augSčiau. 
Pirk savo overkota dabar prieS 

Eiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taip pat turime pilna eile K 

skuti nešiotų siutų ir overkotų nuw 
$8.50 ir augSčiau. 

Full Dresa, Tuxedo, Frock Siu-i 
tai ir tt. $10.00 ir augSčiau. 

Atdara kiekviena vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
katomis visą diena lkl 10 valanda* 

S. GORDON. 
1415 S. Halsted St., Chieago, 111. 

įsteigta 1902. 
£ • • • • • • • • • » • • • • • • • • m • • • • • Į Į 
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Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markes,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

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

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
IIIHIIIIilIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiHiiii 

Afl, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SUKAKČIAI RAAATJ. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevtrlnimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų- Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieSkojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje •mari*' 
koj ir u i rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat 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 
ĮSnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjul ir linkiu viselms savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITTJTION J. Baltreuas, Prof., 

1701 So. Halsted St., Telepbone Canal #417, Chieago, HL 
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