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Anglija Apsaugos Indiją 
nuo Bolševikų

Pakrinka Augiausioji 
Talkininkų Taryba

TALKININKAI PASIUSIĄ 
“ KARIUOMENĘ KAU

KAZAN.

KRINKA AUGŠČIAUSIOJI 
TARYBA.

Italijos premjeras jau 
iškeliavo.Tenai ir toliaus rytuose bus

sulaikyti bolševikai. į
____ _ Paryžius, sausio 21.—Vakar

Paryžius, sausio 21.—čia su augščiausioji taryba patvarkė 
atsidėjimu lukeriuojamas pu-Į Syn'b<‘sniuosius reikalus ir pa
skelbimas naujo ir didelės' >*sk*1’^<‘’
reikšmės talkininkų nuspren-i Italijos premjeras Nitti iske- 
dimo Rusijos reikale. z ’ liav” R.vmim. Anglijos premje-

J ras gal šiandie apleis Paryžių.
Tuo tikslu talkininkų prem- (’lomėneeau tuojaus rezignuos 

jerai turėjo konferencijų. Kon-j į; tarvbos. 
lerencijų, be to. atliko marša- po £p0 bus sudaryta nauja 
las f'och. admirolas Leattv ir talkininkų taryba iš ambasn- 
maršalas \Vilson su savo pulv-',lorių> ttr kitų diplomatų.' 
dovais. ______________

Panaikinimas blokados Rusi-; 
jos, sakoma, buvus tik mažai 
dalis tos ųaujos politikos, ko-;

kininkai rusų bolševikų žvilg
sniu. Patsai politikos branduo
lys. sakoma, busiąs' paskelbtas 
šiandie, ar rytoj.

TURĖS PAKRIKTI AUG- 
Š6IAUSI0JI TARYBA.

AGENTAI VALO SALIUNUS! 
NEW YORKE.

Paimta svaigalų vertės apie 
10 milijonų dol.

New York. sausio 21. —šio
mis dienomis federaliai pro- 
hibieijiniai agentai čia visai 
netikėtai ūžtelėjo prieš vieš
bučius, saliunus ir kitas vietas 
ir atrado visokiausių tose vie
šose vietose palaikomų svai
galų vertės ligi 10 milijonų 
dolierių. 1

Probibicijinių agentų virši-

GAL IR LIETUVAI TEKS 
DALIS.

PERSPtJAMA NEW Y0R- 
KO LEGISLATURA.

Sako, legislatura provokuoja 
----------- i sooijalistus.

Washington, saušio.21. —
umanv. Albany, N. Y., sausio 21. —

150,000,000 nu-N(‘w Vorko kb'iMaturos teismi
nis komitetas vakar pradėjo 
tardymus reikale prašalintų iš

Kongresui paduota 
mas paskirti
pirkti maisto badaujančioms 
Europoje tautoms.

Sumanyme yra pažymėtas!l('Ki>kdui»> penkių socijalistų 
Šelpimas tik Lenkijos ir kitų
een.tralines Europos tautų. I -Atsto\us gina advokatas 

Dabar kongreso atstovas ^,,r*Hillųuit. Norėjo juos

Juodi Debesiai Užgulę 
Centralę Europą

JUODI DEBESYS PAKILĘ įkur nebu< sulaukta reikalu .? -!
ANT EUROPOS.

Visa centralinė Europa 
pavojuje.

Chandler, iš Xe\v Vorko, pa
»si ginti ir Xe\v Vorko advokatu

reikalavo, kad dalis iš tos %i'«ngos parinktas komitetas.
Iskiriamos pašelpos butu tluo-
Ininkas Sbevlin tvirtina, jog Mama Estonijai. Latvijai, l.i»

kurio priešakyj stovi buvęs 
augščiausioji) teismo teisėjas 
llagbes. Bet legislaturos komi-tomis dienomis bus padarytos1 tuvai, Azerbaidjan ir (leorgia 

nuodugniausios kratos visose Visos šitos jaunos respubli-!^as advokatų sų-
intariamose viešose vietose. kos rei k ui ingos pašelpos. jungos apgulimo.
Ne tik atrasti svaigalai bus Tad gal ir Lietuvai teks Hilkptit, pats aitras socijali- 
sukonl’iskuoti, bet svaigalų Į kokia nors dalis iš tų skiria- skls’ sav<) Penkimnoje kalboje
savininkai bus patraukti teis-imu pašei pat milijonų. (perspėjo legislaturų. Sake, kad
man ir nubausti. ■ Ta pašei pa yra štai kaine: i-!*’1 k^lf Pai'tijų ntstovai atsi-

uz paskirtus pinigus sup(.rkn. >nko priimti socijalistų parli- 
mas maistas ir pasįunf.ialnns:.i°;'i:',inktu>žmoniųbal>ai>at- 
paminėtoms šalims. Tenai inai- ta’ re,s''la’ l'a‘l legisla-
stas prieinamai parduodamas z 111 a konstitucijos teise.-
ir surinkti pinigai išnaujo su- ’r Pr°vokuoja žmonių minias,

koųipanija su savo prietaiso-; gmžinami Amerikai. (ii A- Pasekmėje galį pakilti revoliu-
merika, gaViui tuos pinigus ir|<‘li,a\ 
vėl gali už juos pasiųsti mai- RiH<l"d 
sto nukentėjusioms tautoms.

r

Ištraukta iš vandens svaigalai.
liudsono upėje buvo nus

kendęs vienus laivelis su 45,- 
(XX) galionų degtinės. Viena

ims laivelį iškėlė ant vandens 
paviišaus. Tuč-tuojaus atsira
do federaliai agentai ir degti
nę suko.nfiskavo.

Kelias bačkutes iš upės iš
vilko policija.

Vienoje prieplaukoje konfis
kuota J5,(XX) skrynelių su bu-

Ta* įrytarInMNftct'ftėfe Kitur- koafis-

Clemenceau.

Paryžius, sausio 20. — šian
die augšėiausių talkininkų ta-į 
rylią sudaro trys žmonės. Ang-! 
lijos, Prancūzijos ir Dalijosi 
premjerai.

Bet (Temenceau šiandie jau 
nėra Prancūzijos premjeras, li
kai po privatinis žmogus jis tu

Bus pasiųsta kariuomenė.
Nors talkininkų žygiai dai

ne,žinomi, tečiaus iš pasitikimų 
versmių tenka patirti, kad 
Kaukazan ir į artimuosius Ry
tus busianti pasiųsta karino- pasitraukti iš augšeiausios 
mene. Tos kariuomenes busiu turvj)O< .Jam pasitraukus, ta- 
ligi poros šimtų tūkstančių. ,-yba turės pairti. Nes Anglijos

Dalis tos kariuomenės np- premjeras Lloyd (Jeorge .r Pa
saugosianti Kaukazu, kad per lijos premjeras Nitti iškeliaus 
ten toliaus nepraleisti bolševi- namo.
kų. Kita dalis užimsiant! pozi
cijas toliaus rytuose su tikslu 
nulaikyti bolševiku^ nuo brio- 
vimasi ant Indijos.

Suprantama, didžiuma tos 
kariuomenės busiu Anglijos. 
Mažuma—prancūzų ir italų.

Anglija tai armijai prista- i 
tysianti ginklų ir reikalingo!*' 
karės medžiagos.

Veiks ambasadoriai.
Visokie surišti su taika ne-

pabaigti svarstyti klausimai ir 
reikalai, sakoma, busiu pave
sti čia paminėtų šalių nnibn- 
sadoriams. Tad ambasadoriai 
sudarys tarybų.

Naujas Prancūzijos premje- 
: ras Millerand, sakoma, neapsi- 
pažinęs su taikos klausimai«.

Neveltui tad, sakoma, ir an-'Kuomet jis apsipažinsiųs su vi- 
glų karės laivai siunčiami j į>u stoviu, sakoma, tuomet ir 
.1 malusias .įmes. vėl visų trijų šalių premjerai

susieisią konferencijosna rišti
Bendras veikimas.

Pasirodo, jog talkininkai 
prieš bolševikus' veikia ben
drai. Ir nemano jų paliuosuoti 
iš to užburto rato, iš suterori
zuotos Rusijos.

svarbesniuosius klausimus.
Clemenceau turįs palaukti.
Pranešama, jog buvęs prem

jeras (Temenceau per kelias 
<lienas neapleisiųs aug’čiau- 

isios tarybos. Reikia baigti 
Nors blokada prekybai pn- p,-a,lėtus darbus.

naikinama, bet norima juos np-į Pirmiausia Cleinenceau nori 
juosti slipria tvora, taip kad pabaigti rišti Kitime klausima, 
jie negalėtų išeiti iŠ Rusijos ir,T„i svarbus daiktas? Prisieina 
platinti sav,> propagandos. j,pikį,,!j jUgoslHvius su italais.

Ir tas reikš ne kitką, kaip Pagalinus (Temenconu pu
. tik nauja karę su įsigalėjusiais 

bolševikais. Šiuo kartu arti
muos*1 Rvtliose.

6 ŽUVO, 5 SUŽEISTA.

Philadclphia. Pa, sausio 21.
IfiiTiert Talio & Kon dirbtu

vėje pakilo gaisras, (i žmonės 
žuvo ir kiti 5 sužeista.

lauks ir Olandijos vyriausybės 
atsakymo buvusio vokiečių 
kaizerio reikule. Talkininku

Berlynas, sausio 21.
tralinės Europos pasilaikynio
problema šiandie kur-kas dide- , , , • snė ir labjaus suvelta, kaipi
kuomet nors pirmiau. Žinovai

pagelbos, už pusantro mėnesi j 
Austei jų patiks bankrutijimns.

Žymi didžiuma darbininkų 
bolševikėja. Reikalauja atmai
nos vyriausybėje. Nori turėt: 

Cen- sovietų valdžių.

akė:
“Mes nesibijome prispuudi- 

mo, kuomet šiandie pusę pa
saulio kontroliuoja socijali- 
stni” .tų svaigalų, nepasiėmė j savo 

privatinius namus.
Agentui, fa; to, geležinkelių

stotyse j>«*i-^iyįrinėja prisiun- DAVINĖTI PASKO
lsnnrtt«

nius, kuriuose gali būt sian-

LEIDŽIA AIRIAMS PAR
YTI PA8K( 
BUNDSUBkuota (far daugiau. į •**«•?, nui i vi vcv ^i«i( r r v nvui

Kukonfisknoti svaigalai sti-iėiami svaigalai. Albany, N. Y., sausio 21.—
gabenti Į vyriausybės sande-1 žodžiu tariant, prasidėjo at- or'' l<‘gifikdurn padare
liūs, kuriuos saugoja stipri {kukliausia kova prieš svaigu- ■ 1'»"/,oliucijų. kuriaja indorsuo- 
sargyba. lūs. Norima padaryti taip, .ia,lia pardavinėti paskolos

Valomi saliunai. •ksbl nei laMio sV1,i-ral,J nie-Airijos respublikos
kur neliktų. reikale.

I* «‘(l(*raliai agentai apėjo j agentu prieš svaigalus ' Rezoliucijų buvo padavęs
visus buvusius saliunus visam |<jnr smarkiai darbuojasi ir ki- atstovas Plynu, demokratas, iš 
mieste ir paėmė visus atras-: |os privatinės proliibieijinės iXew Vorko.
tus svaigalus. organizacijos. -----------------

Kiti agentui padarė kratas Nepigiai atsieis palaikyti ^ll pl’^iku užpuolė I nited 
privatiniuose sandėliuosi1. Ir į proliibieijų. Vyriausybei rej. i States Bond Co. ofisų 177 
iš ten paimta svaigalų, pri- kės visuomet visuose mies- A\est Madison gat.
gulinčių privatiniams žino-'tuose ir miesteliuose užlaiky-' Paimta $350 pinigais ir 
nėins. katrie pirm sausio l(i d.iti skaitlingiu būrius agentų. $150 laisvės bondsais.

Ungarijų laukia nau/jas 
teroras.o

Kngui-ijojc yra gerelėsnis 
neatmainomai tvirtina, jog už stovis kaip Vokietijoj ir Aus-
kelių savaičių, o gal už vieno, trijoj maisto ir kuro žvilgsrtru. 
kito menesio eentralinė Euro- Bet šalis kibai daug konci 
pa neatlaikys spaudžiamo jų-nuo vargo.

(vargo ir turės sukniubti. .Jani 'Penai aiškiai pramatoma 
šiandie yra gana aišku, kad 'nauja* radikalių gaivalų paki- 
prainatomi nauji sukilimai Yo- liimis, ty. liaujas šalyje tero- 
kietijoj, Austrijoj, Ungarijoj, į ras.
Lenkijoj, o gal dar ir kitosei p,o kitko l ngarija turi labai 
salys(‘- karčius ginčus su Čekijn-Slova-

Vokietijoje stovis. l<iia ,lel ’n^žių. Nesutikimai 
. . (didėja.

Per praėjusias šešias savai-1
tęs studijuojant centraiinėse! Lenkijai grūmoja bolše-
Europos šalyse stovį štai kokie vikiztnas.
laktai susekta: Daugelis sųprotauja, jo^

\ okietija stovi ant bankru-, ĮjVnkijai grūmoja rusų bolševi- 
tijimo kranto. Daug kenčia j kai, katrie, girdi, užpulsią tų 
nuo stokos maisto ir anglių,
.Stovi, kas,liet, lahjans MogAju.i boliorikai tvirti

skaltlmaoav jie nevriksi,
tfž.atr.-s,. „„tartr,jom- rtl įn Jei |nlt„ ię. „„ij
,tuk,„ja kiek „epaeirtuntia. ,;,llkijn užp„|ti h>|llj
nia pirmyn. Kas savaitė tuk- p.1()an,
stančiai darbininkų netenka ,. . Kv , i --ii i- Pociaus to nedarų Ir netlfldarbo. Netekusieji darbo padi- • ... , i ,. . rysią: Rusu bolševikai isitikHdina bedarbiu eiles, katrie rei- * ‘ , .. ’ . .... ne. jog Lenkija pati savannikalauja maisto is viešųjų vu- ' . . .... ... .. ............... , .. . ‘ . pavirsianti bolševikiška sulis.tuviu, šiandie plačiai veikian-

. į- i- • A<‘scm visuose didesniuose įmes- , . .. bujojus,tuose.
Vokietijai trūksta tinkamų Tik vienas vargas ir kapai. 

v,„l„. ty. a|,rt,k,i„ vyri.t, siige- st(>vi„
Ii,,,-j Kliropoi. Jie lemia žmo- prieė kiekvami, „prt,,.,Ski„„ti, 1|i jai li(. vi,,ni) lig„, jr

....... .............. . . . p,,gulinąs .„irti.
Kol-kas šiandienine vokiečiu .. ,, . , ‘ Kas eia gali tuos varsvvriaasvbe su kariuomenių pa- .... ........... ,'. . . į .. '•prašalinti. Kali tai padaryt?geibu vargais-negalais palaiko ' , ..., „ . . . . . . bendras ir abelnas pasaulio aft?;tvarka. Bet vargiai taip ilgai i ...., ‘ sidarbavimas.bus.

Bet sotus ir turį šilumą žmo- 
Austrijoje badas. ,n,-,s nejaučia kitų baisaus vnr-

šiandie Austrija jau badau- Stipresnes salys rupinasi 
ja ir šąla. Austrijos gyvento-! 1 ik savaisiais reikalais 
jums, ty. tautos gyvybei gili Buvusioji karė visų Euru Vą 

I moja mirtis trūkstant maisto (nuklojo kapais. Artimiausiej- 
,ir kuro. mėnesiai pagamins daugiau
j Finansinis Austrijoje stovis milijonų kapų. (’entralinę Eu- 
!yra kuoblogiausias. Jei iš nie ropų laukia vargas ir kapai.

lenkuose bolševi kizma*

DARBO FEDERACIJA PA tojų didžiuma patirtų, kų ta-.tauii naujas įstatymas būtinai
sai bilius tikrai reiškia, koks reikalingas pasiekti visus 

.jis yra pavojingas piliečių Juos, katrie suokalbiauja pa-
----------- laisvei, tuomet visoje šalyje vartoti prievartų prieš šalies

Visų, spaudų gali paliesti auto- pakiltų neišpasakytas truks-, vyriausybę.

KELIA KOVĄ PRIEŠ 
MAISTINĮ BILIŲ.

kratinė cenzūra, 
Gompers.

sako mas. (lompers į (ui atsako, jog
J to biliaus turinį įsigilins gyvuoja bausminis kodeksas

----------- 'didžiuma kongreso narių ir!ir cituoja to kodekso vienų
Washington. sausio 21. —*jjie pamatys aname haiseiiv- skyrių. Pagalinus klausia:

Senatas jau pravedė, taip va- bes, kokias norima užtraukti “Jei revoliucija pakeliama, 
dinamų Ppriešmaišlinį bilių”. ant šalies. lai kodėl Teisdarystės depar-
Bilius paduotas aptarti že-i Plačiai skelbiamu, jog ta-(taiuentas nepnvnrtoju prieš 

sai bilius nepaliesiųs laisvo (kaltininkus to kodekso skv- 
(iirdi, jis atkreiptas ritins

Atkreiptos prieš darbininkus.

niesuiųjam kongreso butui.
Anų dienų Amerikos Darbo:žodžio

Federacijos |»rezidentas (iom-itik prieš revoliucijonierius, 
jiers paskelbė, jog Federacija; bolševikus, anarchistus ir jų 
pavaitos visas jai prieinamus propagandų. ' Priešmaištinis bilius, pareiš-
priemones, kad nepraleisti to' Bet fakte, tasai bilius galės l<in (iompers, ne tik gali au 
biliaus, kad tasai bilius nebu- įvesti autokratinę cenzūrų vi-j tokratiniai suvaržyti žodį ir 
tų padarytas įstatymu. 'sai amerikoniškai spaudai. Jis spaudą, bet jis dar gali pasiek-

Paskelbta kovu prieš du įgalės pragaišinti laisvą žodį Ii ir privatinius laiškus. Jis 
daiktu: prieš Sterlingo prieš- ir laisvus žmonių susirinki- gali pilnai suvaržyti darbi- 
maištinj bilių ir prieš (irabn- mus. ninku streikus. Nes jau ir
mo priemonę. Pastaroji pada
rytu pagal genoralio prokuro
ro sugestijų.

Prezidentas (JonijH-rs abudu,įstatymai 
biliii sulieja krūvon ir sako, piliečius.

(iompers sako, jog tasai bi-|šiandie darbininkų priešinin- 
lius yra visai nereikalingas. plačiai šaukia, jog plieno 
Nes jau šiandie gyvuojantieji dirbtuvėse ir unglekasių

užtektinai suvaržo streikai buvę sukelti su tikslu 
sugriauti šalies vyriausybę.

jog toksai pravestas bilius Dvi treėdalva to biliaus, sn- Anot (lomperso, priešmaiš-
bus priešingas šalies konstitu-

vardu (Temenceau yra parei- icijai, nes jis išplėš nuo Ame- 
kalavęs išduoti buvusį kaizerį, likos žmonių principijales lai

svos vyriausybės gvarantijns.

ko Goinpers. yrn imtokrali-į Imi" Bilius yra labjatisini at
neš, imperija istinės ir nen-(kreiptas prieš unijas ir prieš 
inerikoniškos. visus darbininkus.

Tad jam bus duotas ir atsaky
mas.

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

Bilius yra autokratinis.

, Gompers savo paskelbime 
f*ako, kad jei Amerikos gyven-

Kur revoltacijoniori&i? klau
šia.

Generalin prokuroras Pal- 
rocr paremia tų bilių. Sako,

IR VĖL FIUME KLAU
SIMAS.

Jugoslavijai duota keturios 
dienos.

Paryžius, sausio 21. Aug- 
iščiansioji talkininkų taryba sn-, 
• vo nusprendimų Adrijatikos 
pakraščių, taigi ir Kitime, ,

nesutiks, arba paskirtu laiku 
neduos atsakymo, tuomet AdrL 
jatikos klausimas bus išrištai* 
sulig padarytos santarvės pra
džioje karės Anglijos ir Pran
cūzijos su Italija.

Reiškia, prezidento VYilsono 
reikalavimai bus pilnai atme- 
sti, nes Italijai turės tekti

klausimi1 indavė Jugoslavijos ’ l"”1'
vyriausybei Belgrade ir parei
kalavo i keturias dienas duoti

į , 1
galutinų atsakymų.

! Kaip žinoma.

Seattle, Wash., sausio 21,— 
Teisdarjstės departamento u- 
gentai čia suareštavo 700 ra
dikalų. -

Ift T0WN OF LAKE.

Katalikų Viimybės 5 sky-j 
talkininkai rinus extra susirinkimas 

'Kilime palieka tautų sąjungai.įšaukiamas šiandie, sausio 21 
Vietoje to miesto Ttnlijai Dal-:d„ 7 vai. vakare, ftv. Kryžiaus 

(matijos pakraščiais duodamo* .parup. salėje. Šio skyriaus at-. 
Į kitos svarbioj koncesijos. stovai susirinkite. Valdyta. 

Jugoslavija tokiam parėdv
mui priešinosi. Gi talkininkai į SAUSIO 21, 1920 M. 
stovi nentniainomai ir reika-i J----------
laujn nuo Jugoslavijos galuti
no žodžio.

Tr jei Jugoslavija gražitmu dar šalčiau.

Chicago. — Šiandie graž 
oras ir Salta; rytoj'gali būt



Trečiadieni:?, Miliais 21 1920

UMIHI KATAUKŲ MEMUARŲ

“DRAUGAS”
kyvos Pirtimi M**!"*-

STOS KAIMAI
(nOGAOOJ IR CEMENTO® t

Metama ................................. M.00
Pusei Metų t.'................. KM

•UV. TAIAV.
— .............    *5.00

Pusei Melų ............................. *.00
Prenumerata mokosi ttkalno. Lai

kas skaitosi nuo. utslraftymo dienos ne 
■uo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresų visada reikia prisiųsti Ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti ltper- 
kant terasoje ar eaprese “Money Or- 
dSk.'* arba Įdedant pinigus 1 regis
truotų laiškų.

“Draugu” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI*

McKlnley ttl4

Del Finansinės 
Misijos.

Del straipsnio tilpusiu “Dar
bininke” N. 3 apie Finansinės 
Misijos nenuėjinią į Shawmut 
Banko direktorių surinkimų 
ir dėl neatvačiavimų į Monte
rio paskirtu laiku iš Nuterio 
tos Lietuvos Drg Komiteto gu 
vome laiškų ir spausdintų 
polemikos ’ straipsnį, kuriame 
pavartota aštrių žodžių prieš 
“Darbininkų”. Mes neturime 
nei noro nei reikalo kištis j tų 

1 polemikų, todėl perspausdina
me tik tų straipsnio dalį, kuri 
paliečia visai Lietuvai rūpin
čius incidentus.

Apie pasimatymų su Sha\v 
►t -banko . direktoriais 
Jarbininkas” skelbia buk 

lisija pietavusi pas “vienų 
nuteriotų draugų” ir pavė
lavę į bankų.

Faktiškai misija valgė 
pietus pas X. L. 1). K-to pir
mininkų S. Ivaškevyčių 
kur buvo D r. Jakimavyčius 
komp. Petrauskas ir dau
giau k-to narių ir svečių, o 
po piet misija nuvyko 
Sbavvniut bankų ir matėsi 
su visais direktoriais, su 
kuriais buvo susitarta mn- 
tytieš.
Gaila, kad šitas užleisk imas 

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

Apie pasivėlinimų į Montel- 
lo Nuteriotos Lietuvos Drg 

komitetas rašo:
Faktiškai tie “tūlos rųšies 

žmonės” buvo susirinkęs į in 
t ei igent iš ki nu s i ų a inerį konų 
rezidencijų milijonierės Miss 
Rosa Dexter namP 400 Bn- 
con str. Boston, kur apart 
Lietnvos Misijų užkvietusios 
ir sykiu dalyvavusios to na
mo savininkės dalyvavo X. 
L. D. K-to pirm. Ivaškevy

fc čius, sek r. K. Norkus, adv. 
Bagočius, stud. Denbin, ap- 
tiekorius Šidlauskas, presus 
komisijos nary< V. .1. .Jan 
knuskns ir kiti lietuviai. 
Kompozitorius M. Pelrnus- 
kaF paskambino ir padninn- 
vo keletu dainelių.

Iš amerikiečių buvo Miss 
Arnold, Šinnnons Collegijos 
prezidentė, Miss Cuinphcll, 
Mase, Vai. bibliotekurė. Mr. 
('handler. 201 h Senluty (ar 
ne Century? Red.) kliubo 
sekretorius, Judge Lavton, 
teisėjas Sftpirior (or ne Su- 

•••'■or ? Red.) teismo, ir pora 
m kitų. ni'd’e oriai.

teigėjai, literatai ir vpatos iš 
prakilniausio* Bostono drau
gijos.

“D—kas "kaltina N. L. D.
K—tų ir dėlto, kad misija į
Montello nuvažiavo ne trau
kiniu, bet automobiliuini ir 
tiesiog prie salės. Bet juk mi
sija nuvažiavo Liet. Prekyb. 
B-vės automobiliu j e, ant ku
rio viršininku buvo p. Roma
nas pasivadinęs misijos “ad
jutantu.” Tat tik jis, o ne 
kas kitas kaltas dėl nepain- 
formavimo kaip važiuoti ir 
kada važiuoti. Tik jis su p. 
Abračinsku iš Montellos te
žinojo apie laukimų ant sto
ties. i
Xėra abejonės, kad Bostono 

lietuviai pjaujasi tarp savęs, 
kaip piktos katės, ir kad dėlto 
finansiniai Lietuvos reikalai 
kenčia. Bepig butų, jei tik vie 
name Bostone ai' Montello mus 
vargintų noras veikiai prigauti 
kitus negu Lietuvai patarnauti. 
Bet tas pats yra visur.

Štai ir Chieagoje žingsnio 
negali žengti per melų, apgau
les ir suktybes. Štai ir Chiea
goje Katalikų Vienybės atsto
vai sutarė su tautininkų libe
ralų atstovais sudaryti centrą 
lį Bonų-pardavinėjimo komite
tą bendrų iš 10 žmonių, o vieti 
nes stotis kurti pakraipoms 
skyrium. Xei trys dienos pilnai 
neišėjo, vienas liberalas ir at 
stimpino į vienos katalikų sto
ties susirinkimą, kad padarytu 
netaip kaip buvo sutarta.

Plieno Streikas.

Apleistasis Svarbus Reikalas.

.luu senai pranešėme, kad 
visatinis plieno streikas, ku
ris 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
kų ir organizuotų fabrikantų.

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

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

Seninus būdavo, kad strei
kui pasibaigus užsidarydavo ir 
jo vedimo stotys, išsiskirsty
davo taip-gi streiko organiza
toriai ir vedėjai. Dabar pasi
trankė, tiesa. p. W. Z. Foster 
plieno darbininkų sekretorius 
ir iždininkas, bet jo vietų užė
mė J. (i. Biovt.

.lis supranta, kad darbi
ninkų reikalų pasisekimas 
priklauso daugel nuo aiškaus 
ir platnus išdėstymo darbinin
kų pažiūrų. Naujasis sekreto
rius eina į pažintį su tais laik
raščiais, kurie nėra darbinin
kų organizacijų pinigai^ lei
džiami, bet tų darbininkų rei
kalus brangina kibiausiai ir 
nuoširdžiai. Galima tikėtis, 
kad tu naujojo sekretoriaus 
metodą padarys žymios nau
dos darbininkams.

P-nas Brown nepanaikina 
stotis ir neišskirsto veikėjus 
dirbusius kų tik pasibaigusio 
streiko laiku. NacijonalU Cc- 
ložie ii Plieno Darbininkų Or-

kun. Antanas Maliauskis, 
Sodjelotfijos Daktaras.

Kas žino lietuvių gyveninių, 
tas neabejoja apie lietuvių ka
talikų ir jų kunigų pasišventi
mų. Ar prie aukų, ar prie vi
suomeniško darbo jie yra pir
mieji. Bet yra viena srytis, 
srytis labai svarbi, į kurių dau
gelis ir pačių kunigų tinkamai 
neatkreipia savo atydos.

šituo raštu norėčiau atkreip
ti jų atydų į tų apleistųjų sry- 
tį, nei vieno neužgaudamas, 
nei vieno omenyje neturėda
mas.
Katalikai duoda jiegų savo 

priešams.

Yra faktas, kad Amerikos 
lietuvių visuomenėje užsilaiko 
ir pagaliaus platinas socijalis- 
tų l>ei laisvamanių laikraščiai. 
Tie laikraščiai užsilaiko ir pla
tinus? ne vien su savųjų, lx*t il
su katalikų pagelha. Jei kata
likai tų laikraščių nepirktų ir 
neskaitytų, jų leidėjai netrukus 
turėtų uždaryti savo redakci
jas.

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

Apsižiūrėję, pamatysime, 
kad musų tarpi* yra ir netiku
sių kareivių kovoje prieš. Išsi
platinantį liedievystės ir soci- 
jalizino potvinį. Iš tų. netikti-Į 
šiųjų kareivių vieni visai prieš 
laisvainaniją ir socijalizmų ne
kovoja, kiti kovoja vos gyvi, 
kiti nors ir uoliai imas darbo, 
bet veikia netikusiu bildu.

Laisvamaniškų raštu kenk
smingumas.

Nemanau, kad besusirastų 
bent vienas, kurs dar abejotų, 
apie laisvamaniškų ar socijali
stiškų raštų skaitymo pragaiš
tingumų. Gyvais atsitikimais 
kasdien gyvenimas skelbia, kad 
laisvamaniškų ir socijalistiškų 
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 soeijalistų ar laisvama
nių raštus, tuo labiau plečias 
bedievystės ir ištvirkimo tva
nas, tuo greičiau tauta smunka 
į supuvimo bedugnes. Iš lais
vamaniškų ir socijalistiškų raš
tui sklysta tautų grabo tvaikas.

Iš to aišku, kad prieš laisva
manių bei soeijalistų raštus tu
ri kovoti kiekvienas tėvynainis, 
kuriam rupi kad musų tauta 
nepražūtų, kiekvienas katali
kas, kuris brangina tikėjimą ir 
dorų, o ypatingai kunigas, kurs 
yra ofieijalis tikėjimo ir doros 
platintojas liei apginėjas. 

Priemonės kovai.
Kaip reikia pasekmingai ko

voti su laisvamanija ir socija- 
lizinu?

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 vięn jaus
mais, kurie mainos, kaip vėjai 
pavasarį, liet ir protu, kurs yra 
daug pastovesnis. Ir vaikas, ir 
suaugęs turi tikėti ne vien dėl
to, kad taip jam pasakyta, liet 
ir žinoti, kaip tą savo tikėjimų 
pamatuoti, t. y. delko jis tiki.

Vaikus auklėjant, nuo pat 
mažo, reikia juos įtikrinti, 
kad tikėjimas yra būtinai rei
kalingas išganymui, kad socija
listiškų ar laisvamaniškų raštų 
skaitymas stačiai veda prie nu
stosimo tikėjimo, doros ir ga
lop į amžinų pražuvimų. 

Blėdies parodymas.
b) Antroji priemone yra Iš 

aiškinimas, kairi blogu dalyku 
yra skaityti lais.vą^nių ar so
eijalistų raštus. Ta priemonė 
daugelio arba visai nevartoja
ma, arba vartojama, liet neuž- 
tektinai. Dėlto šitoje srytyje 
žmonių mintyse viešpatauja 
tamsybės, kurių pasekmės yra 
fatališkos (pražūtingos) ir ti
kėjimui ir dorai ir tėvynei.

Kai-kurie iš nesusipratusių

parkaitei tiesa. Juo daugiau to
kių melagysčių prisiskaitai ir 
juo labiau į jas įtiki, tuo lu
binu grimsti į tamsybes, atsi
trauki nuo tiesos, nuo tikėjimo.

Kitafcis, atsispvręs tvirtina, 
sakydamas; “Nors ir skaitau 
soeijalistų ar laisvamanių laik
raščius, bet aš jiems netikiu, 
dėlto jie neguli man pakenkti, 
aš tikėjimo neatsižadėjau ir 
neatsižadėsiu.”

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

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

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

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

Per savo nesupratimų, ar 
per kieno įkalbėjimų jie pradė
jo skaityti laisvamanių ar soei
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 
soeijalistų bei laisvamanių 
skelbiamąsias neteisybes ir ne
tiesas.

Juo labiau jie likėjo blo 
giems raštams, tuo labau jie 
šalinos nuo Bažnyčios, nuo t i 
kojiniu kol galop visai jo nu 
stojo ir paliko tikrais bedie-

Pirmą Kartą Istorijoje
The Peoples Gus Light & Coke Coiupany siūlo 

savo kostumieriams Sausio Išvalymo 
Išpardavimu.

Gazo 

Kambarių Pečiai 
Vandens Pečiai 
Plaunamos Marinos

Fabrikanto kainos ant 1920 gazuiių dalykų baisiai 
pakilo, bt.1 hk.s įlar turime po runka pečių, nupirk

tų J9 Ii) metais.
Kadangi mes norime sutvarkyti savo stoeka ir 

kainas mes sumažinome kuinus ant šitų pečių ir pa
dėjome juos ant išpardavimo alit lengvų išntokesčių 
taip kad jie greitai pai-siduos.

Jeigu tau reikalingas Pečius ar kitas Gazinis Daly
kas šįmet pirk dabar; skirtujnas tarpe numuštų 1919 
kainų ir dabartinių 1920 kainų bus užtektinai dide
lis kad tikini užinteresuos kiekviena. Sampelius ši
tų Rečių. Vandens Šildytųjų, Kambarių Šildytoji} 
ir Plaunamų Mašinų galima matyti musų Didžiajam 
Ofise ir visuose Bruneh Krautuvėse.

Branch Krautuves:
KOLTU SIDE MEST S1DE

*31 West Str. 2142 Wvst Madlson Str.
3I.S Art-lier Avė. l70» West Rooscvrlt Rtl.
103-5 K. Tlilrty-rirtli Str, 
11051 ( rtmiDcn-inl Avė.
1 1025 MteltiRiin Avė.

t«4l MUvaukee Avė.
3734 W. Ttventy-sLvUt Str. 
4033 Wot Madison Str. 

NOKTH SIOE
3071 l.iiu-olii Avė. 3043 lrvlng l’ork lllvd.

408 West NorUi Avė.
Taupykite laika ir earfare nueinant į viena iš

Skyrimų Krautuvių, kur patarnavimas musų Kompa
nijos bus Jums duodamas.

šitokia Proga Gal Daugiau Nepasitaikins. 
Pasinaudokite ja Dabar.

(lažiniai Pečiai parduodami per mus ir sustatyti 
sulyg musų nurodymų pritaikinti prie Chieayos 
Guso. Mes gvarantuojame už rezultatus gaunamus 
nuo jiečių kuriuos mes parduodame.

THE PF.0PLES GAS LIGHT & COKE C0MPANY 
Telefonas Wabash 6000 Michigan Avė. ir Adams Street.

ganizaviino Komitetas dabar 
tuojaus žada pradėti naujų dal
bų. Tas darbas eis tokiais ta
kais, kad darbininkai turėtų 
dauginusiai naudos.

Plieno darbininkų organiza
cija labai gerai daro, kad at
šaukusį streikų ima sistema- 
tiškni ir nuodugniai tvarkiu- 
ti darbininkų reikalus. Dabar 
yra painus laikai, kuriuose 
lengva yra kokį nors didelį 
streiką pradėti, bet sunku jį 
išvesti taip, kad darbininkams 
Imtų apčiuopiamos naudos ir 
kad lai nekenktų visuomenei, 
t. y. kitų pramonijos šakų 
darbininkams.

Šiandien ne vien dirbtuvės 
reikulai yru susipynę su kitos 
dirbtuvėj reikalais, bet visa 
Amerikos darbininkų aleitis 
priklauso nuo kaikurių daly
kų įvykstančių Eurojioje. Tai
gi dabar reikia labui apsižiū
rėti, kad darbininkų laimėjimo 
priemonė nepadarytų jiems 
kenksmo.

katalikų sako: “Skaitydamas 
laisvamanių ar soeijalistų raš
tus. aš teskaitiui tik tai, kas yra 
gero. kas blogo aš paliektu ne
skaitęs.” Iš kur tu. skaitytojau, 
žinai, kas ten yra gero, o kas 
blogo? Juk tuose laikraščiuose 
nėra parašyta: “katalike, skai
tyk šitą raštą, tas yra tau ge
ras, neskaityk to, tas yra Jau 
blogas.“ Bet jei ir butų tas pa
rašyta, tai butų tik apgaulė. 
Kas tame laikraštyje yra gero, 
o kas blogo, tu sužinojai tik 
tuomet, kada perskaitei visą 
laikraštį, o tu sakais, neskaitąs 
to, kas bloga. '—

Eitasis sako: “.Skaitydamas 
laisvamanių ar soeijalistų raš
tus aš gerai moku atskirti pe
lus nuo grudų, aš matau, kur 
tiesa, o kur melagystė.“ Toks 
pasiaiškinimas yra tik tuščias 
pasiputimas kaip ano kalakuto. 
Sakysime, tu skaitei soeijalistų 
ar laisvamanių laikraščiuose, 
kad ten ir ten katalikai ar ku
nigai padarę tokią nr kitokią 
piktadarystę. Iš kur tu žinai, 
nr tikrai tas atsitiko ar ne.1 
Juk norėdamas sužinoti ar lai 
yra tiesa ar ne, turėtumei nu
važiuoti į tą vietą ir ten pats 
teirauties, ar bent per kitus lo
ję vietoje tyrinėti, nr tikrai 
įvyko aprašytoji piktadarystė, 
ar m* ir kas ją padarė. Nn, o 
ar daug tokių skaitytojų sura
si. kurie taip tyrinėtų? Nėra 
nei vieno.

Perskaitęs, kad ir neleisiu- 
ginusį, pramanytų aprašymą. 
Iieveik kiekvienas pasako: 
“Turluit tas tikrai buvo. kad 
t ui p laikraščiai rašo.”

Tokiu bildu nmlu:,'-tę tu

“PERKŪNO” REIKALE.

“Perkūno” pirmas numeris 
susivėlino ne iš musų kaltės. 
“Darbininko“ spaustuvė žadė
jo “Perkūną“ atspnuzdinti 
sausio 10 dieną, bet jo neišpil
dė.

Atsiprašome visų. kurie 
“Perkūną” yru užsisakę, kad 
laiku jo negavo. Kaip tik “ P 
kūnas“ išeis iš spaudos, tuo
jau jį visiems išsiuiitinėsiine. 
Toliau stengsimės, kad “Per
kūnas” išeitų paskirtu laiku.

Užsisakant “Perkūną” tuo
jau. pirmo numerio rriknlaukit 
dnbnr. Prenumerata metams 
$1.50, atskiras numeris 15c. 
Pinigus už '‘Perkūną“ galima 
siųsti “money order’iais,” če
kiais ir pašto ženkleliais.

“Perkūno” Administracija. 
200 ('ardom a ve.,

Detroif, Mieli.

ATITAISYTINA.

“Draugo“ 2 utim. straip
snyje “Am. L. R. K. Federaci
jos Programas ir Konstituci
ja” pastebėjau šias korektū
ros klaidas;

I) Punkte I atsakymo į kun. 
1.opelio kritiką išspniizdinta: 
“Skuitant du pirmuoju pro
gramų puslapiu, visiškai paaiš
kėjo, kad jo autorius kalba apie 
tobulų dvasią Dievuje ir apie 
netobulumą žmonių visuome
nės tvarkos ant šios žemės.”

Straipsnio auTorinus buvo 
porūšy ta: “ .. j" auteliu: kai

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

į28 Lekcijos buvo $10 Dabar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄŽĮSIME JUMS 

PINIGUS
Nėra geresnio budo už Sj kuisą išmokti ungliAkui kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yru lengvinusius, grelėuiusitis tr tikriausius budus iSmokti visu 
anglu kultui namie. Kiekvienu lekcija Šio kurso kuiliu apie atskirus dulykus 
taip Huprnntninul ir perttkrlnnnėiu badu. kad mokinys netik galt. bet turi 
viską atminti, .los perstatų dulykus taip ulAklui ir praktiškai, knd intore- 
rlngumns kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiusi .i mokinio inlntj su 
tokiu spėka, kad .ils nekeliu ūkia nuo lekcijos, kolei visko neišmokstu, išta
rimus angliška žodžiu ir vertimus lleluviškon kultmn taipgi yru pruktiSkas.

šis kursus susideda iš 28 gražini atspausdinta ant geros popioros lek
cijų. Pirmu lekcija susidedu iš 8 didelių puslapių visos kitos iš i didelių
puslapių.

štai kų musų mokinys sako apie musų kursi), išmokys angliškai:
"Gerbiamieji. Meldžiu priimti nuo mnnęs širdingiausių Jums padėkų 

už jūsų atsukant) mokinimą ir populIfcrlSkus lekcijas lusų metodos. Jūsų 
mokinimu erų užganėdintus visais žvilgsniais. Taipgi, nėiu ir už konsulia- 
sija (paturimus). Jusi) metodos kuruos stebėtinai yra pigus. Su iiugštu pa
garbu. JOSEI’H KIJAVttKAS, Norristovrn, Pa., July II, 1917.

Turime šimtus panašių laišku nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
SI0.00 už kursu yra taip užganėdinti — bust užganėdintas Ir tamista. rao- 
kedamas dabar tik »8.00 iiž tų pati kursų. Ret užsirašyk tuojau.* — dabar 
Vi liaus gali Imt. pervėlu. Atminkit, mes turime tik 150 šit) kursu po »3 00 
kiekvienas. Po to tr vėl bus po $10.00 kiekvienas kursus. Taigi buk plr- 
mus. Siųsk $3.00 šiandien. Įdėk murkiu už 15e. dėl iškuAėtų prlsluntlmo 
kurso. Tamstų nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
utgul už trijų (3) diemi po Jų apturėjimo, mes sugrųžlnslme pinigus. Sis 
kursus yru verias $30.00. Musų kulnu tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progų gauti jį Iiž $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga, Prisiųsk pini
gus šiandien. I'žtik) įname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Money Orde
riu šiuo adresų:

D. REN. WAITCHES 
4456 SO HBRMITAGE AVĖ. CHI0AG0, IĮsL

įĮHMiMiiHimiiMHmmiiHMiHmmtfmMmiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiniiiiiiii 
PIRKITE SAVO-------

Plaunamą Mažiną

nuo pasitikimos kompanijos 
čia (>at, nereikia nei j miestą 
važiuot.

Pristatome j visas miesto 
dalys.

KALUZNY & CO.
5041 So. Ashland Avė.

Tel. ltnuleviird 7399

2804 Milwaukee Avė.
Tel. Irving S595

iiNtmiiiiimiiiiiniiiiiiiiniimtiHinitnnNiitiniinimmmi)

į
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bjt apie tobulą tvarką Dievuje jPANltt 2 MILIJONU NUO 
irti.” STOLIŲ.

2) Punkte -3 išspauzdinta: , Stockholmas, sausio 21. - 
“pntvs-gi kongresai turės la- Valdyt lama šalies geležinkeliu 
Inu .leniokralyviiij pobti.lį.” Švedijos vyriauavbė pernin 
Strnipsniu-gi autoriaus buvo! JM,o milijonu dol. nuos 
patašyta: “patys-gi kongresai ||o|į,L
1urės labiau denioiistrnlyviuį 
polaidį.” PIRKITE KARAS TJLUPI 

P. K MO 2BNKLELIUB (W.9t]
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MONTELLO, MASS.

Sausio 11 d., 1920 m., Sv. lie
ko parapijos svetainėje susi
rinkime Montellos lietuvių ta
po išnešta sekančioji rezoliuci
ja:

KADANGI Brocktono-Mon- 
teilos lietuviai surengė iškil
mingų priėmimų Lietuvos dele
gacijai nuo geležinkelio stoties 
ir gavo užtikrinimų 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- 
lliečiai 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 gėdų nuo 
Brocktono miesto atstovų, ku
riuos buvo užsikvietę pasitikti 
Lietuvos delegacijų,

TODĖL: Šiame skaitlingame 
susirinkime (virš 400 žmonių) 
tapo nutarta išreikšti papeiki
mų Bostono Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komitetui už užvi- 
limų Brocktono-Montellos lie
tuvių, už pažeminimų jų šio 
miesto atstovų akyse ir nepai
symų tikrai nuteriotos tėvynės 
Lietuvos reikalų. Apart papei
kimo Montellos lietuviai išreiš
kia pasigailėjimų, kad minėtas 
komitetas ir kituose svarbiuo
se reikaluose pasirodė, kaip 
laikraščiai praneša, mėgėjais 
terioti laikų, o ne rūpintis nu- 
t<*rw*to8 Lietuvoj, reUuthėtt.

Jutau g Trainavidhu.

Po 50 dol.: J. J. Trakšelis, P. 
Povilionis, S. Ralius.

Viso $1,100.00.
Centran pasiųsta $880.00.
Visi skubėkime su pagelba 

tėvynei. Nė vienas nepalikim 
nepirko L. L. Pask. bonų. Pa- 
sirodykime, kad tikrai mylime 
tėvynę ir esame jos tikri vai
ku i.

Komitetas susirenka kožnų 
suimtos vakarų 6v. Petro pa- 
rap. svetainėn, kur ir pardavi
nėja bonus. Nelauk nė valan
dos, pirk tuojaus.

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

Liutkienė. Priėmimui mezgi*, 
nių ir išdavimui siūlų: 0. Si
dabrienė ir Stasevičienė. Tvar- 
kadariai: A. Kašėta ir A. Ma 
čiuliutė.

Noriu dar pažymėti, kad vi
sa valdyba susideda iš pasižy
mėjusių AVorcesterio veikėjų. 
Todėl ir darbas sekasi, šiais 
metais tikimasi dar geresnių 
pasekmių, nes vaklylr.i pasiža
dėjo dar smarkiau veikti.

Geriausių pasisekimų dar- 
buoties tėvynės labui.

Koresp.

GARY, IND.

malonu darosi, kad susirinku
sieji kalba, svarsto, kokiu bu-
du tų paskolų padarius pasek- RMKAlINGI LEIBERIAI.

jaliai dar nepradėtas, liet jau '^ardų Boilieriai 
matosi pasekmės. Boilierių Plovejiai

Sekančios dr-jos perka L, Nešejiai
paskolos bonų:

Lietuvos Sūnų draugija už 
$2,500.00.

L. U. P. N. Kliubtt.s$l,l(MM«).
Teatrališka draugija “Ai

das uė $100.00.
Šv. Jurgio Kareivių draugi

ja už $100.00.
S. L. A. 11-ra kuopa $100.00.

REIKALAUJA

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena

Atsišaukite Roscoe Str, 
Califoruia Avė.

22ra ir Fisk Gatvių

ir

BRADDOCK, PA.

PRANEŠIMAS MELROSE 
PARKO LIETUVIAMS.

Mažai matosi laikraščiuose 
žinių iš musų kolonijos.’ Neži
nau delko, juk mes vis judame 
ir gyvuojume. Veikiame kaip ir 
kitose mažose vietelėse.

Nesenai musų miestelyj lau
kėsi su judamaisiais paveik
slais kokia tai “Kaunas” kom
panija. Kokia yra ta kompa
nija, niekas nežino. Pats jos 
pirmininkas rodė paveikslus ir 
aiškino. Jokio įspūdžio žmonė
se nepadarė. Paveikslai tam
sus, neaiškus ir kartais negali
ma žinoti kų rodo. Žmonių 
mažai rinkosi ir tie patys, ne
laukę pabaigos, išvaikščiojo iš 
svetainės. Vakarų rengė para
pija. Kadangi rodomieji pavei
kslui nepadarė žmonėse įspū
džio, tai ir parapija nedaug 
pelnė.

Čia ir-gi jau baigiasi plieno 
darbininkų streikas, kaip ir ki
tose vietelėse Pittsburgho apy
linkėje. Per tų laikų žmonės 
mtvnvgo, kai-kurie ir neturtam 
įpuolė, t>et laikui bėgant vėl 
gal atsigrielis.

Viską Matęs.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vėzdu
UOTU VIS DENTISTAS 

Valandos: kuo 9 ryto iki 9 vuk. 
Nedėliotum pugul Nuturimų

4713 SO. ASUI. AND AVENL1? 
arti 47-tos Gatvėm

J Tele(«uu Pūliniu «M$

Dr. P. P. ZALLYS S 
Lietuvis Dentistas $

10M7 8u. Mlchlgan, Arenua S 
tUselaod. 11L •

VALANDOS! • Ud • vakare. »
Ree«eecK««ee««eceeeeeee«< «

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

Pranas M. Valuckas ir Juo
zas V įdieki s 25, 24 ir 23 gatves.

Allonas Ivauauskis ir Jonas 
Žvirblis 22, 21 ir 20 gatves.

Augustas Urbelis ir Petras 
Metrikis 19, 18, 17 ir IG gatves.

Pranas M. Valuckas ir Alf. 
Ivauauskis 15, 14, 13 ir 12 gat
ves,

Maytvood, III.: Antanus Ja
sinskis ir Juozas Urbelis.

Bellwood, III.: Vladas Bra- 
zauskis ir Jonas Prikša.

Augščinu paskirtos vpatos 
yra pilnai įgaliotas užrašinėti 
L. Laisvės bonus paskirtuose 
dist rikiuose.

Norintieji gali pirkti ir pas 
komiteto raštininkų.

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

WORCESTER, MASS.

KENOSHA. WIS.

rast.

Svarbus pranešimas Kenoshos 
lietuviams.

Aiiioini pranešame Kenoshos 
lietuviams, kad jau galutinai 
susidarė komitetas, kuris rū
pinsis pardavinėjimu Lietuvos 
Luisvės paskolos luinų.Gavome 
jau iš fili. misijos visas infor
macijas ir kvitus; durims pra
dėtas.

čia paduodu kas ir už kiek 
jau pilko L. L. puskolos bonų:

Dr-ja D. I). “Birutės 
$250.00.

Dr-ja ftv. Petro už $300.00. 
Po 100 dol.: P. Jmsis, S, Gu

• leikis, K Mikėnas, S. Pinigi*.

1IZ

Nudžiugo ivorcesteriečįai su
silaukę trečio kunigo. Neperse- 
nai pa.; 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 \Vorcesterio lietuvių tarpe. 
Linkime sveikatos ir geriausių 
pasisekimų naujam veikėjui.

Sausio 7 d., 1920 m., L. Rauti. 
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 $450.00 į f’entrų. O pir- 
mtnus jau buvo pasiųsta 450 
dol. Tai viso pasiųstu Centran 
lygiui $900.00, t. y. daugiaus 
negu buvo reikalaujama nuo 
worcesteriečių.

Mezgimo darbas eina labai 
pasekmingai. Dabar jau yra 
uuiuegsta 100 šiltų marškinių 
ir 150 porų pančiakų. Nutarė 
kuogndčiausia išsiųsti: išrinko 
tuni komisijų ir darbas jau at
liktas. Dar nutarė pirkti mez
gimui siūlų už $250.00.

Po to sekė rinkimas valdy
tas. Beveik kone visa valdyba 
liko tu Imti. tik, rodos, 3 y,Mi
tus persimainė. Tai gi valdy- 
taj pasiliko šios ypatus: pirm.
— T. Mažeikiene, vice-pinn.— 
kun. L. Kavaliauskas, prot. 
rašt. -J. šiugždi uis, fili. rast.
— V. F. Sbea. ižd. Landžius, 
iždo globėjo;-. M. Ulevičienė ir

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

Kaip kitose lietuvių koloni
jose, taip ir Garv’je randasi 
jaunimo organizacija—Lietu
vos Vyčiai. Nors tai nedidelė 
kuopolė, nes susideda iš kelioli
kos narių, be,t 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 /pilna žmonių. 
Kam neteko girdėti tų prakal
bų, tegul gailisi.

Kalbėtojai buvo iš Chicagos 
pji. V. Stulpinas ir M. Zujus. 
Gi apart jų kalbėjo dar vieti
nis klebonas, kun. P. Daniunas. 
Vakaro vedėjum buvo p. Ant. 
Šlapelis.

Nupiešę kalbėtojai šiandieni
nę Lietuvos padėtį, ragino žino ’’ 
nes aukoti Tautos Fondan, L. 
R. Kryžiui, nes tiedvi ergaui- 
zaciji yra vienintele parama 
Lietuvai. Žmonės, išklausę pra- 
prakalbų, neišėjo iš svetainės 
neatlikę savo užduoties, bet 
gražių aukų siūlėjo ant tėvynės 
aukuro.

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

siūnas po $2.00.
P. Tamulionis $1.45.
M. Alleliunas $1.11.
Po 1 dol.: B. Stankus, V. 

I’rakurotas, J. Vadanskas, A. 
Kruka.<, B. Tra’kšelis, M. Su
virk, T. Supranavičins, P. Ta- 
niašunas, Sabackienė, .1. Kanu- 
ša, K. Yereika, J. Beninvičia, 
B. Stankaitis, A. Šlapelis, J. 
Bagdonas, J. Šleikštus, S. Bra
zauskas, K. Sakalauskas, Ka
džius, E. Datielevičia, A. Gri- 
vada, P. Zavišn, S. Kibortas, 
Belskis, Travinsk, S. Stalionis.

Viso su smulkiomis suauko
jo $51.80.

Teatrališka draugija “Var
pas” už $50.00.

S. L. II. K. A. 91 kuopa už 
$50.00.

Švenč. Vardo Jėzaus draugi
ja už $100.00.

Visos sykiu už $4,000.00.
Pusė draugijų dar nėra ofi- 

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

Sekančios draugijos prisidė
jo:

Nuo L. U. Fondo 5 atstovai, 
nuo Moterų “Kiltos” dr-jos— 
3, nuo Švenč. Vardo dr-jos—4; 
nuo Lietuvos Vyčių—2; nuo 
Marijos Vaikelių—2; nuo Šv. 
Petro ir l’ovylo dr-jos—4; nuo 
Šv. Onos dr-jos—3; nuo Mote
rų Sąjungos 25 kp.—2; L. D. 
p. “Varpo”—3; nuo Teatra
liškos dr-jos “Aidas”—2; nuo 
Šv. 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 K. L. B. K. 
91 kp.—7; A. T. Sandaros 11 
kp.—3; nuo L. U. 1’. K liūlio— 
5; nuo Šv. Stanislovo dr-jos— 
2; nuo \Y. L. —3; nuo P. M. D. 
5 kp.—3; nuo S. L. A. 11 kp.— 
5: nuo Lietuvos Sūnų dr-jos— 
5; nuo Lietuvių ... linkaičių—

Dž'aogsnin“ imu iš tokios 
vienybės. Wnterbtiriečiai nuta
rė atspnuzdinti atsišaukimus, 
kad ir kitos kolonijos nesida- 
lintų i partijas, o išvien veiktų, 
nes gerai yra žinoma, kad: kur 
vienybė, ten galybė.

J. B. Šabinius pranešė, kad 
kai-kurios kolonijos labai nesu- 
lartinai veikia. Ibdei to buvo 

lišreikšta Įvairių nuomonių.
1 Tai-gi ivaterburiečiai siūlo 
Įvisoins lietuvių kolonijoms pa
sekti jų pavyzdį, kad galima 
veikti sutartinai.

AVnterliuriečiai išneša pagei
davimų, kad bonų Centras pa
gamintų tokius skelbimus, 
kokius darė S. Vai. laisvės pa
skolos metu, kad tie skelbimai 
Imt ii su pritaikintais pa
veikslais ir parašais, kad kiek
vienas lietuvis pamatęs, tų pa
rinksiu, be jokio raginimo, 
pirktų L. Pstsk. bonų.

\Vaterburiečiai pasitiki, kad 
ir kitos kolonijos paseks jų pa 
vvzdį. S. M. D.

Kaip .ninėjup, kad ii lietu. AM L R .K FEDERACIJOS
vių kolonija nėra didelė, gi at
siminus, kati visi lietuviai yra 
Kiivargi; dėl buvusio streiko 
plieno išdirbystėje. tai likpasi 
džiaugti reikia tokia auka, 
sudėta Lietuvos laisvės reika
lams.

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

Gerietis T. 8.

WATERBURY, C0NN.

Sausio 1 d. Sv. Juoziųm pa 
rup. svet. įvyko Watcibnrio lie 
tuvių ir draugijų atstovų susi 
rinkimus Lietuvos paskolos 
reikalu. Iš visko pusi rodė, kad 
wnterburiečiai veikia sutarti
nai, nieką k noeUdo jokių sąly
gų. Kn«»iuel meilu s<etninė,i,

25tb ir Quarry Gatvių
CommonweaJth Edison

Heikalingu mergina ar moteris, ga
li turėt Ir viena kūdiki prlcabelno 
namų darbo gera mokestis, mažoj 
šeimynoj plaut drabužių nereikia 
Kreipkitės
3348 S. Ha Ištini Str. Cbica<o.

Vienais Laiptais

Ueikulingod moterys suvirs 161 
metų anižiiiUH dėl lcngvuus 1‘abri- j 
ko darbo. Prityrimas šiame darbe! 
nereikalingas. Darbus pastovus.'
Fabrikas
piet.

nubūtomis užsidaro aut

Continental Oan Co., Ine.

5411 W. 65th Street

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karų iki 63-čiai gatvei 
(63rd & Austin) karų iki Central 
avenue; paeikite du blokus į pietus.

REIKALINGOS MERGINOS.
Mokinties už Nursės. Kam 

dirbti kelio kukniosc už $15.(K) 
į savaitę, kadangi galima užsi
dirbti nuo $30 iki $40 į savaitę 
būdama Nurse, po keĮių savai-! 
čin mokinimas’. Mps pristatėm 
į darbų išmokusias.
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Del foundres, darbas pasto

vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stewart Avė.

LEIBERIAI
Reikalingi 25, pastovus dar

bas. Atsišaukite:
23čia ir Ratine Avė.

PAIEŠKO
l’iilcšk.'iu Jono VclifkoK IS Kauno 

Ciibcr. Vlclhlonos tnleKto pirmiau K.v- 
v« na Lincoln ir Antano 1'ilipiiiiHko ir 
i.M VlėlluonoH niloslclio, Jo udrenon 
buvo Box 88 I’inntatlon, Turtffvillc, 
Conn.

Ona Itm-kiln 
(.liicctlčlcni'-)

129 I-,laii4l Avė.. Itoeldonl. III.

DR. J. SHIN6LMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kamp. 49 Court 
Rcs. 1229 W. 49 Avcnue 

Telefonas Cicero 3654
Ofiso Cicero 49

KALBAME LIETUVIAKAI

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas «148 Ko. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Cbicago, III. 

SPEC1JALLSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro 

nlškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, n'io 12 iki 2 po piet, nuo o 

Iki S valandai vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yarrts 687

Telefonas Pullman e»

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Ofisas 11719 Mlchlgan Avė. 

Adynos 8:30 iki 9 Išryto — 1 Iki
2 po pietų — 9:80 Iki 8:30 vakare.) 
Nedėliomls nuo 10 iki 11 Išryto J

VALDYBĄ ADRESAI.
Kun. J. J. Jakaitis, prezi

dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass.

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

J. Mockus, iždininkas, 1361 
So. 50th Ct, Cicero, III.

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster avė., 
Detroit, Mieli.

l’\ir.šk(MIM\S Is LIETUVOS.
l'aieSkotnc Antano Ir Jurgio Bal- 

ickų vcminrlų Amerika. Seauo 
Agota broliu Juozaa ir motina, Ua- 
Hckivnc cMame. ttvelki ir tnclrižlauio 
Juru purašyll IniAkcli kaip Jums hc- 
kaai. Rnšyktto ant Šio adreso:

Juozus Ballekas,
k) baru, Miestas Stanaičių knlmus 
Suvalkų Red,ha l.rrilUAMA.

J.P.WA1TCHES
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAM 
4543 N. WOOD K'IREET 

CHICAGO.
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Uždirbk
•35 iki *50

į savaitę
Kirpėjui ir krUučlai yra reikalau

janti visuomet, Jie turi trumpas va
landas ir lcnrva darba.

Mes gulime jus iimokyti šio darbo 
| trumpa laiku dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. HpeciJalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu I’ower mari
nų.

MASTER SCHOOL,
J. F. Kosaicka, Perdėtais

190 N. State Str.
Kump. Lake Gat. 4 lubos

IIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIISIIIIII

Blogos 

Migdalines

Giles
Ausn ligos, širdies ligos, reu

matizmas. galvos skaudėjimas 
blogi viduriai ir kartumas, tekė
jimas iš ausų gali pniciti nuo 
blogų migdalinįų gilių (tousilų). 
Taip-pat Bronchitas ir dusulys, 
sunkus alsavimas papurtimas ka
klo gilės taipgi gali paeiti nuo luig 
dalinių gilių blogumo. Jei skumbi 
gerklę, ar gilės papurtę, ateik pas 
mane, aš išegzaminiuositi ir praša
linsiu kliūti.

Dr. F. O. Carter
Al.ių. Ausų. Nosies ir Gerklės 

120 N. State S(., Uhieago.
Besisukamų šviesų iškaliu per 

23 metus prie State gatvės 
Valandos !• iki t;. Nedėl dieniais 10 
iki 12. \tdara Kuliatomis po (lietų. 

I»lt. P. O. CAKTEK 
Aktų. Ausų. Nosies Ir Gerklės 

I2O K. State St.. Clih-ago. 
Besisukamų šviesų Iškaliu per 
23 metus prie State gatvės. 

Valandos !l lk| 6. Nedėldi enlais 10
iki J 2. Atdiu. '

PARSIDUODA
PAItSIIHODA I1UCEKM: llt 

grocehme

iš priežaslies kad savininkas trum
pu laiku turi išvažiuoti ) Lictuvų. 
Biznis yra easli ir geroj vietoj, ap
gyventoje visokių tautų. Norintieji 
geros progos atsišaukite
17:111 Ai. Iloyne avė., ('Iileago, III. 
Ar,m Telefonuoklte Hnmboldt 2315

Pat suduodu gro-ernė geroj lietuvių 
apgyventoje vietoje biznis labai ge
rai einu. Pardavimo priežastis savi- 
lunkas išvažiuoja j kita. iiiicMa, Jei 
kas norėtu galima sykiu ir natilii 
pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu;

133,, So. Wo«mI SI.
A. Gedrimas,

Cbleago.

Parsiduoda labai įmiki groeertie u 
l<‘c Creiipi Korta, luibai patogioj vie
toj prie pa, rtv. Kryžiaus bažnyėio. 
Atsišauk,le.

I53« S. Ilermllagi Avė.

Hilpiiybes, ptsinniiėioH nuo peiatidirbimo, pailsinto, amariu ir raumenų 
Mtisiiiigiuio, skausmu etrenose, jm groilai prašai imi mos, varlojanl

PAIN-EXPELLERI
I •*nra»<4 HelkHls”

^•uuyiios, kuiioĮ. k.irlartitzitibjo jo vi-ikiam ia jiega, dsugmus be jo to-upsieina 
Vr» lik vienos 1‘sin-Lipellcris ir dėl jusu apsaugojimo, .jis ym paženkliniss 
musu vafobažcnklhi

JhlTOlnCOFL (ĮKGkTRJB)
Jeigu ant paleli,, n, ra vaizba/onklio Ikaro, lai jis nėra Iikr»a ir jas tokio 

lįsiu,kit, . V )i.,e spii V * j>o 3.’,••. ir o,',,' Tsij^ų gttliuta gauti į»»o iftdirls-ja" • 
AP HICHTl U A CO.. Rroidaray, Vark

S. D. LACHAWICZ
Lietuvy. Grnbcu-tus patarnauju, laido- 

uvėee ko piglauela. Reikale meldžiu at- 
kiauktl. o iuu.no darbu bukite ulvutėdliitl.

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
Tel. danai 9199.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

I4BTVV18
Gydytojau ir Chirurgai 

Perkele savo gyvenimo vtetg 1 
Brįghton Park.

S9M W. 43rd StresA.
Tel. MrKInler 261 

(Misas: 17S? W. 47th SU
<47 Ir W<Md sat.)

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:30 Iki 
8:30 vakare Nedėliomli • iki lt rytais.

Tel. Boulevard 160
M-

įDr.M.Stupnkki

3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLnrOIB 

Telefonas Yarda 8OS2
Valandos: — 8 Iki 11 ryto;
A po pietų iki 8 vak. Nedėllo- 
tnis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Dr. L L MAKARAS
Llctuvia Gydytojau ir Chirurgą.-! 

Kuorluade: 1MMNI M. MtcbiffM Av*.
TrletMUM Pullman 342 tr Pailmmi >1M 
ChlcagoJ: 4Mb So. Wood Btr.

jTtk Krtrnrs* vakakr u;-.a 3:?6 ,}'

(Su

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)
W. Marke* Str. 

Pottsvlllc, Pcnna.
visomis Ilgomis priima . 
Nuo S Iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. po pietų 
Nuo 4 iki 8 vai. vakare.

nuo

»K

V, W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Ved* Hilus Vlt-nose Tetsmuuac 
Ofisas Didmiesty j i 

69 H. WAKHINGTUN STRKET 
Kambarių 609 

Tel. Central B479 
Gyvenimas, 812 W. 33rd St.

Tel. Vnrrts 4««t

JOSEPH C. WOL0N 
lietuvis Advokatas

29 80. LA 8ALLB STRBBT 
Gyvenimo Tel. Huraboldt 97 

Tekantis 1811 W. 99-n<S Btrwt 
Tel. RookweU 9998 

CHICAGO. IU-

DR, S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
2201 West 22nd St.

Kampus S. Lcavltt Ht. 
Telefonas fanai 8222.
Valandos I- 3 ir 7 iki 9 vakaro. 
Kesirtensija:

:tlll W. I2n,l St. 
Telefonas MeKmley 4988 

Valandos: iki 10 išryto.

Rcsid. 933 So. Aslihuid IMv. ClilcafO, 
Tclefutnts Hayimirket 3MI

ŪR.A. A.ROTH,
Itusas gydyiojAs Ir chirurgą* 

N|W8‘ijall8tas Moteriškų. Vyrtikų 
Vaikų ir vIm, chroniškų ligų

1 (ifi-Hs; 3851 so. HaUled nt.. rnbago 
Tdcfiauui Drover «di

VALANDAS: 10— 11 ryto 4—8 fu 
pietų 7a-8 vok. Medelbni i* DS—19 9,

t# 'r



DRAUGAS Trečiadienis, sausis 21 1920

CHICAGOJE.
Iš CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Trečiadienis, sausis 21 d.. 

Šv. Agnietė, kank.
Ketvirtadienis, sausis 22 d., 

Šv. Vincentas ir Anastazijus.

CHICAGOJE SURASTA SE 
NIAUSIĄ MOTERIŠKĖ.

Yra Mrs. Anna Burian, 103 
metų.

SVARBUS SURINKIMAS.

PAROJE SUSERGA DAU
GIAU T.UKSTANCIO 

ŽMONIŲ.

Sirgimai yra lengvi; nėra 
baimės.

Sveikimu) departamentas 
praneša, jog Chieagoje influ- 
enzu nemažėja. Paroje suser
ga daugiau tūkstančio žmonių, 
liet sirgimai lengvi. Mažai 
žmonių miršta. Žmonės pra
moko tinkamai apsisaugoti.

Svarbus daiktas tai tas. 
kad sergantieji pakilę neinitn- 
s i tuo jaus savo paprasto dar
bo arba užsiėmimo. Susirgus 
reikia būt lovoj taip ilgai, kol 
gydytojas pasakys, jog pavo
jus tikrai praėjęs.

Nes kas ne pilnai pasveikęs 
. -pakyla iš lovos, tasai gali pa

gauti plaučių ligą. Tuomet jau
nelengva kovoti prieš mirti.

Studijuoti epidemiją iš 
Xew-Yorko Cbieugon atkeliau
ja epidemiologistas Dr. Ed- 
win Godfrev.

Iš Gary pranešama, jog iri 
tenai plečiasi epidemija.

Apsireiškusi epidemija ir J 
VVankegane.

Surašant gyventojus Clii- 
eagoje užeita seninusia mote
riškė. Mrs. Auna Burian,' 103 
metų .-enmuo, 4948 So. Seeley 
avė.

Senelė gyvena pas savo anū
kę Mrs. Anna Lbotak. Jinai 
gimusi Bohemijoj (Čekijoj) 
1816 metais. Amerikon atke
liavusi 1875 metais.

Mrs. Anna Burian išaugi
nusi 6 vaikus. Visi vaikai jau 
mirę. Paskutinis suims mirė 
perniai. Vyras jos miręs 1874 
metais.

Gėrisi senelė jai tinkamuo
ju oru Chieagoje. Esanti svei
ka, gerai matanti. Gi miegan
ti nei koks vaikas.

EKSPLIODAVO KATILAS; 
ŽUVO 3 ŽMONĖS.

Interstate Tron and Steel Co. 
įstaigoje, East Chieagoje, aną 
dienų ekspliodavo milžiniškas 
katilas.

Trys darbininkai užmušta 
ir keli sužeista.

Ekspliozijos priežastis kul
kas nepntirm.

TURI BŪT PANAIKINTI 
SVAIGALŲ PASKEL

BIMAI.

57 ĮVAIRIOS UNIJOS REI
KALAUJA DIDESNIŲ 

UŽMOKESČIŲ.

Probihieijos įvedimo virši-j 
pinkas Chieagoje paskelbė, į 

visokie apie svaigalus pa- i
Folbimai ant nnmij arba tnš-l 

čių lotų būtinai turi būt pa-j 
naikinti.

Panaikinti priedermė yra i 
namų arba lotų savininkų. Jei1 
tas nebus atlikta trumpu lai
ku, savininkai gali susilaukti 
bausmės.

Miestinius darbus atlieka 
darbininkai, priklausantieji į 
57 įvairias unijos. Tų unlių vir 
šaičįai reikalauja, kad miestas 
jų nariams mokėtų pfignlin- 
čią užmokestį, kokia mokama 
privatinėse įstaigose.

Reikalavimus aptaria fi
nansinis tarybos komitetas. 
Komitetas pakvies unijų vir
šaičius siisirinkiman ir asme
niškai išklausinės; ko jie nori.

YRA VISOKIŲ ŽMONIŲ. PABRANGSIANTI DUONA.

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 
veikėjai.

Iš WEST SIDE.

ir

Chieagoje vieši keli iš lEs
terio provincijos, Airijoje, 
protestantų dvasiškiai. Jie at
keliavo Amerikon sii tikslu 
intikinti amerikonus, jog Ai
rijai laisvė nereikalinga, jog 
Airijai yra gera ir Anglijos 
globoje.

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

Žmonės žmonėms nelygus. 
Vieni laisvę mato tik pilnoje 
nepriklausomybėje nuo sveti
mų. Kiti laisve džiaugiasi bū
dami svetimame junge. Ir dar 
giriasi. Nori kitus intikinti. 
kad jiems yra gera.

Kelinlz<* Baking Co. prane 
ša. jog trumpoj ateityj pa
branginsianti duoną. Kompa
nija sako. jog miltu kaina jau 
augščiau pakilusi įr dar aug- 
ščiau kilsianti. Pirm šešių mė
nesių geriausių miltų bačkai 
kompanija mokėjusi $10.’ Gi 
dabar jau $14.50.

ŠVENTO JUOZAPO DR-JGS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebovgan, Wis.

MĖGINO PASIPRIEŠINTI; 
PAŠAUTAS.

Du plėšiku inėjo vaisi inėn 
po num. 6624 No. Clark gat. 
Vaistininkus Tonnoson mėgi
no pasipriešinti. Buvo pašau
tas.

Plėšiku pabėgo be jokio 
grobio.

Pirinisiukas—J. Bičiukas, '1127 
St. Člnir Avė.

Viee-pirmininkns-—J. Ibuigirilns. 
1117 N. 121 b St.

I raštininką' V. Ragaišis. 1612 
Indiana Avė.

II raštininkas J. Dvilnitis. 1120 
Alaltainn Avė.

Iždininkas- A. Juknelis, 1626 
New eJrsey Avė.

Iždo globėjai:—J. Bilą. A. Vir- 
bickns.

Maršalka M. Daunoras.
Organo raštininkas - Ig. Kraul

iu. 1717 Erie Avė.
Susirinkimai huną kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią.

Lubd. Sąjungos 7 kp. buvo 
surengus šeimininį vakarėlį 
gruodžio 31 d., 1919 m., vaka
re, Aušros Vartų bažnytinėje 
svetainėje.

>Šv. Kazimiero vienuolyno 
auklėtinės ,J. Budrauskaitė ir 
A. Doviataitė paskambino ant 
pijano. S. Kait is pasakė mono
logą. Dialogą “Su kurčiu nesu
sikalbėsi,” atliko .M. Stankelis 
ir J. Kulbis.

Pasibaigus programui visi 
svečiai paprašyta už stalo, ku
ris buvo gražiai papuoštas. Ta
da prakallmjo kun. E. Kudirka 
apie labdarybę ir jos veikimą.

P-as Jonas Krotkus, išreikš-t ’ 4
liautas savo prielankumą Lalui. 
Sąjungai, paklojo šimtą dolie
rių ir (langiaus žadėjo duoti, 
kada bus statomas našlaičiams 
t tautas. P-as J. Krotkus gra
žiais darbais yra žinomas vi
siems Cbieagos lietuviams. Jis 
yra Metropolitan State batikos 
vien- prezidentas.

'.raine vakare aukojo:
J. Krotkus $100.00.
J. Saimoras $80.00.
K. Kulbis $10.00.
Po 5 dol.: P. Cibulskis, A. 

Jemilnitskas, kitu. E. Kudirka, 
L. Gasiulionė (pažadėjo). J. 
Dūda, M. Juzėnas. •

Po 2 dol.: A. Cibulskis, E. 
Kalpšas, A. Razeueius, R. Vai- 
č.'dieiiė, P. Mažeika, J. Petrai 
tis.

Po 1 dol.: J. Kulbis, P. Ma
lakauskas, V. Razeueis, M. Mik 
šiene, P. I’aleliuiias, M. Ciu- 
gaitė, J. Gledeika, A. Kuodai- 
tė, K. Šidlauskas, J. Saunom, 
I). Jeitkeliunas, P. Bartnik, A. 
Linkus, M. Stankelis, A. Riš
kus, P. Belskis, .T. Abromavi
čius.

P. Žibiem** 50c.
Smulkių auką $1.85.
Viso $322.85.
Susirinkime, kuris buvo sau

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

L. Vyčių 24 kp. yra pasiža
dėjus Lalxl. Sų-gai kasmet 
mokėti po 5 dol. Tą dieną jau 
įmokėjo penkinę. Be to prisi
rašė 4 nauji nariai: O. Rnda- 
kienė, K. Znurienė, .L G rietis, 
J. Vaitkevičiūtė.

Gavėnios laikė Septinta kuo
pa nutarė surengti didelį va
karų.

Našlaitis.

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

Trečias Dr. A. S. Grničin- 
nas, kuris kalbėjo gan ilgai, 
daug ką pasakė, kad kiekvie
nam reikia lavintis ir pašie
pė katalikų tikėjimą. Sako ‘pa- 
dėkim, aš butaušv.Petras, tai 
nė vieno neįleisčinu į dangą, 
kuris pasilaidoja su brangiomis 
apeigoinis-eetenionijomis, kaip 
.meitėlis, o šeimyna lieka neup- 
rupinta. Aš tokius siųsčiau į 
peklų.”

Paskutinis kalbėjo prof. II. 
Millett iš Cbieagos I niversite- 
to. Aiškino Biblijos svarbumą. 
Ant galo laivo krutami paveik- 
slai apie Kristaus gyvenimą. 
Man rodosi, kad t£i yra prie
šingi katalikiškam tikėjimui ir 
ant tolinus mums reikėtų prisi- 
daboti.

Vadas (lyderis) buvo J. Yai- 
tulis ir kaip matyti man buvo, 
tai viskas labai įškalno apgal
vota, kad taip rodosi žmonėms 
jisai tą ir pakiša, ko jie laukia. 

Prakalbų Klausytojas.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Liet. Vyčių 36 k p. savaiti
nių susirinkimas įvyks ketver
ge. sausio 22 d. parapijinės 
mokyklos kambaryj, 7:30 vai. 
vakare.

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

0. Aušraitė, rašt.

šeimininis Vakarėlis.

Suimtoj, sausi#) 24 d. Me. 
Kinley parke didžiojoj svetai
nėj L. Vyčių 36 kuopa rengia 
šeimininį vakarėlį. Apart šo
kių ir žaismių, bus išpildytas 
programėlis, susą lodant i s iš 
solo, duetų ir t. t.

Visas Cbieagos vyčių kuo 
pas kviečiame suvažiuoti.

Rengimo Komitetas.

IŠ BRIGHTON PARK.

Atsakymas "Draugo” Red.

"Draugo” 9 mini. tilpo re
dakcijos prierašas, kame užsi
puolama ant drg. M ickeliuiio. 
buk drg. Micke,iimas esąs ma
nu patarnautojas. Aš griežtai 
tą užginčiau. Ne mano patar
nautojas, bet teisybės ir doros 
mylėtojas. Drg. Miekeliutias, 
rašydamas, kad aš esu tiesoci- 
jalistas, neapsiriko ir ne man 
pataikavo, bet tiesą pasakė, nes 
iiš ištiesų nebuvau ir nesu so- 
eijalistas, ir "Naujienas” ne
platinau ir jų neplatinu. Kas 
faktais prirūdys, kad aš esu 
kada buvęs ant soeijalistų mi
tingų, ar prakalbą, ar priguliu 
į kokių bedievišką organizaci
jų, tam duosiu $50.00 už fak
tišką prirodymą.

August Saldukas.
4414 So. (’alifornia avė., 
Chicago, III.

Redakcijos prierašas. Dabar
tai aišku. Kuolo reikėjo ir pra
dėti. Kas pasisako nesąs soei- 
jalistas, tam mes likime, nors 
ir labai gerbtinas asmuo, pažį
stantis jį tvirtintų priešingai, 
ftiuomi ginčą apie tą dalyką 
užbaigiami*.

KONCERTAS 5r BALDUS
ItlNGIA

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

Bro. Strumilų Svet. (Kamp. 107th St. ir Indiana Avė.)
Prograine dalyvaus prakilniausius lietuvių jaunimam dainuo, žy

mių lietuviu kompozitorių dainas, su pritarimų almphonljoa orkes
tras. Kviečiame vinim atsilankyti ant šio prakilniu)* vakaro.

Choro Vedėjas V. NICKVR.

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

Pirmiausia pradėjo kalbėti 
I)r. J. R. E. Hunt. Jo kalba 
užėmė 20 minutų. Jisai aiškino 
tikėjimo dalykus kasdieninia
me gy venime. Antros angliškai 
aiškino, knriš buvo perstatytas

PETRAUSKO KONCERTAS!
įvyks Seredoj, Sausio-Jan. 28,1920 

CENTRAL MUSIC HALL, 64-66 E. Van Buren st.
Prie Wabirs'k trr. Prasidės H:l~> Valutūla Valeare.

Apart palies Kompozitoriaus Miko Petrausko, prayranti dalyvaus žymiau stos durnuos Liet. spėkos, 
J{» nyia BIRUTE.

Tikit tui fjauttami Liti tirus ofise Naujituu ofise U ttiversal Stote Bituke ir pus Birutės Valdyba.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS 1« CHIRURGAS .
Oflaiti. Ir Gyvenimo virtv
3252 So. Halsted Slr. 

Valandue: nuo 9 Iki II ryte: nuo I liti 
I IMJ pietų: tiuo 7:30 Iki 9:30 vakaro

Telefonus VutiIm 2541 
Ofisas: 4712 So, Ashland A ve. 
Vai. 4;3« Iki 7 v. vak.

TelefonuK Drovrr 7018

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
Ims palengvinimu dėl Jusi) aklų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
»’i„ kuomet skaitai ar siuvi ar ta
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausių 
patarnavimų už prieinamų, kaina 
net taip žemai net iki $3.00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas IH-tos gatvės.
3-čios lubos virš Platt’o aptiekos. 

Kambarin 14, 15, 10, 17 Ir 18 
Tėmykitc f mano parašų. 

Valandos: nuo 7 vai. Išryto iki 9 
vul. vakare. Panedėllnis, Scredo-
mis ir Petnyčiomis.

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewrltlng, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polltlkinėa ekono
mijos, pilietystėa, dailiarošystės.

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

3106 So. Halsted St., Chicago.

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

Palengvinu visų akių
_ ___C J) ----- tempimu k a h y r a

p:'>»’žnstinii skaudė* 
jimo galvos. svaiKU- 
lio. aptvniinio, nėr- 
votumų, skaudančius 

ir užslfleguslus karftėlu aku, kndvos akys. 
katerakto, nemlomo; netikrus akim Indedani, 
I’aroma egzaminas lcktra parodantis ma- 
ziuusiais klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai. toli ir eiti nifitantlems pngelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus Ginančius mo
kyklon. Valandos; nuo 12 Iki S vakaro. Ne-
dėiiomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietį,.

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Telefonus Drover 96(MI.

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai Ir overkotal. bet 
neatniAauktl; vėliausių modelių nuo 
820.00 Iki 845.OO.

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų gatavi 
Mintai Ir overkotal 815 iki 828.50.

Vyrų Kelinės po 88.00 Ir augKlau.
Vaikų Siutai po 85.00 Ir augfičlau.
Pirk savo overkotą dabar prleS 

Hemij., kuomet kainos pakjla.
Mee talppat turime pi,n* ei,p r 

skuti nešiotų siutų Ir overkotų nuw 
88.50 ir augščiau.

Full Dress. Tuxedo, Frock Siu
tai Ir tt. 8,0.00 ir auRščiau.

Atdara kiekvienų vakar a Iki 9 
▼ai. Nedėllomls iki < valandai. 8u- 
batomls vls< dienų Iki 10 valanda' 

M. GORDOM,
1415 S. ITalsted 8t„ Cblcaco,

| m teigta 1808.

REIKALINGOS MERGINOS
Del Interesingiausiu 

1 hirbo
l’asaulij

Darbas
Pastovus

Užmokestis
Gera.

'Pu patarnauji publikai, bet iš privališkų ofisų kurie 
randasi visose dalysi* miesto.

Mokamą kuomet mokiniesi prie ldeal Training De- 
partmente, 311 \Y. \Vashington Street.

Atsilankykite, rašykite arba telefonuokite Offieial 
3<M>. reikalaujant Booklet K arba nuvažiuokite j arčiau
sia prie namų telefono stoti ir pareikalaukite pilnų in
formacijų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

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

. Boston, Murk. ■
Gerbiamieji:— .......... !

Taiuistų Bcndnnės visas pi istetytąsias pcrln;<I<i3 g
Bankus išmokėjo. Pilną už perlaidu atskaitą Bankas B 
netrukus pristatys. J

Su pagarba, g
(Parašas) .1. Prusus, Direktorius, |

.Julius B. Kaupas, Sekretorius. BE
Jeigu ir Tamsta nori greitą pngelbą suteikti saviškiejns l,ie- B 

tuvoje tai luojaus rašyk ant žemiau paduoto adreso ir gausi pil- B 
mis informacijas kaip pigausiai pasiųsti pinigus Lietuvon. g

Lithuanian Sales Corporation ■
120 Tremont Str., Boston, Mass. |

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllll

Pagelhekile Liatuvai Pirkdami 
Lielu vos Pašto Žanklus

Gerinusias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu-' 
sipirkę galėtą nusiųsti snvieinsieins nelik dėl 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. (1(M) skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. /

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo. 1920 jn. Mažiai 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame.

Reikalaukite vieliniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek- 
1 relorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai ii Cicero norite 

gauti "Draugų” arba paduoti
I ji apgarsinimų, ar koki dar
bų (Jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas ji galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

A8, ADOMAS S. KARALAU8KA8, 8EKAS0IAI RA8AC.
Al labai alrgau p«r S metus, nualabnėjee pilve,ta buvo. Dlepep- 

etja, nevtrlnlmae pilvelio, nuslabnėjltnas. Kraujo, lūkėtų Nervų Ir 
abelBM spėkų nuatojlma* vlao kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Ieškojau sau pagelbos, nes,gailėjos visoje Ameri
koj ir ut rubsžių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa

' Bet kada pareikalavau Balutaras vaistų, Bltterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatlsmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mnno pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atalgAvo. Heu- 
mattamas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 1 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutarae, Bltteria, Ir po S mėn. savo paveiks,g pa
mačiau tok) skirtum* kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutarae mylistų ge- 
radėjul Ir linkiu vlselme savo draugams kreipties prie Batutams: 

BALŲTARAB,
CHEMICAL nOHTTDTION 8. Baltrraae, mE,

1787 8a HateOed 8*., TelepkaM Omwl 8417,




