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VILNIAtlS KLAUSIMAS RIŠAMAS GELSINGFORSE. 

JAPONIJA IRGI ATŠAUKS 
KARIUOMENĘ IŠ 

SIBERIJOS. 

» Sakosi nenori ji ten jokių 
teritorijų. 

Tokyo, sausio 22.—Japonija 
191S metais buvo sutariusi su 
Suv, Valstijomis pasiųsti Sibe-

PRAMATOMAS BOLŠEVI 'AIRIJOJE SIAUČIA TERO 
KŲ UŽPUOLIMAS PRIEŠ 

LENKIJĄ. 

jai ir Vokietijai 
L e n k a i sako n e a p l e i s i ą V i l n i a u s Bolševikai grūmoja Lenki-
Su Lietuviais Kovosią 

Ligi Paskutiniųjų 
Bolševikai koncentruoja savo 

armįįą. 

.. 

COPENHAGKN, sausio 19 (Rašo angį. laikrašč. korespon
dentas).—Pabaltijos viešpatijų konferencijoje atlikta mažai 
pažangaus darbo. Pirmiausia viešpatijos mėgina iš savo tarpo 
prašalinti visokius skirtumus ir nesutikimus. Kuomet gi tas 
Ims atlikta, tuomet lengviau bus joms padaryti sąjunga prieš 
išlaukinius priešininkus. 

Nesutikimus prašalinti ir susitaikinti yra nelengvas daik
tas. Generalėj (plenarėj) lfonferencijoj buvo apibrėžtos skir
tingumu problemos ir kiekvienai anų išrišti paskirti komitetai. 

Ši sekmadieni komitetai laivo susirinkę i valdiškuosius 
luistus, kuriuose jiems leista turėti susirinkimus. (Jauta žinių, 
kad komitetai paskelbtuose kiaušiniuose nenusprendė nieko ga
lutina. 

Man teko kalbėties su Lenkijos atstovais. Tie karėiai prie
šinasi lietuviu reikalavimui, kad lenkų užimtas Vilnius butų 
sugražintas Lietuvai, kaipo pastarosios sostinė. 

Lenkai atstovai tvirtina, kad devynios tešimtosios dalys 
Vilniaus gyventoju yra lenkai. 

šiandie lenkai turi užėmę Vilnių ir sutinka, kad tenai butų 
pravestas plebiscitas. Tai, esą, butų teisingiausias pačių žino-j kabinetas nutarė nesimaišĄii į 
nių nuosprendis. Žmonės pasisakytų, kas jie per vieni ir kur! vidujinius Siberijos reikalus, 
jie nori prigulėti. 

Lenkų atstovai nealx*joja, kaoĮ plebiscito pasekmės butų 
jiems prielankios. 

Uot* jeiHėtnVrai mj^hitų, sako lenkai, Vilnių atsiimti be 
plebiscito, tuomet lenkai kautusi ligi paskutiniųjų. 

Tap ėia reikalai stovi tarpe lietuvių ir lenkų atstovų. Pa
kilę nesutikimai ir tarpe kitų už tautines pažiūras. 

Todėl abejotinas daiktas, kad konferencija tęstųsi dar 
sekančia savaitę ir duotų gerų pasekmių. 

Washingtera, sausio. 22.—čia 
gauta ofieijalių pranešimų, 
kad rusų bolševikai tikrai ren
giasi užpulti Lenkija. Ncučil-

rijon paskirtą skaitlių karino- \ „ 0 L o n k i j a b l w p r įVersta ginti 
menės su tikslu ten apsaugoti s t t V 0 nepriklausomvbe, sakoma 
sukrautą karės medžiagą ir prrtinešiurnose. 
iuoti pagelbos čekų-slovakų Pažymima, fa bolševikai 

prieš Lenkiją jau koncentruoja 
armiją, gi amunicijos dirbtuvė
se dirbama dienomis ir nakti
mis. 

Klimatinis stovis, sakoma, 
yra palankus, bolševikams ir 

armijai. 
Kadangi Su\\ Valstijos šian

die atšaukia iš Siberijos savo 
kariuomenę, tą patį nusprendę 
padaryti ir Japonija. , ' 

Japonijos vyriausybė skel
bia, jog ji nenorinti Siberijoj jRįtie Veikiai gali pradėti ata-
pasisavintį jokių te r i tor i ja , ' k a s p r i ( ^ lenkus, 
kaip kiti myli nuomoniauti. 

Nesenai Japonija buvo pa 

RAS. 

Sinn-feineriai kovoja prieš 
anglus. 

Dublinas, sausio 23. — Aną 
vakarą Harcourt gatvėje ui-
/pulta* ir nušautas vietos po
licijos k komisijonieriaus asis
tentas 
nesuimtas. 

Kedmont nesenai čia buvo 
atsiųstas iš Belfasto. Tenai jis 
buvo pasižymėjęs policijos 
tarnyboje. Tad buvo manoma, 
jog ir čia jam pavyksią pa-

VOKIETIJA PABŪGUSI RU
SŲ BOLŠEVIKŲ. 

Kiek pavojingas yra stovis 
Vokietijos rytuose, apie tą ge
riausia pasako baronas von 

Nes šitie gali sūtruškinti Len- *>vardstein, buvęs kitnomei 
kiją, ir užpulti vokiečius. ! V o k i e t i Jos ambasadorius Um- J 

ulone. Baronas turi didelius že- į 

t>« i - o i T^ 111;'s plotus Silezijoj. 
Berlynas, sausio 22. — Kas „ » . '' '' ., 

'Lsu pasirengęs ilgam ap
gulimui/ ' sakė baronas. "Tu- : 

iriu gana Įvairaus maisto: mė-
Įsos, miltų, cukraus ir tabokos 

Pastaromis dienomis iš p a t i - ! k o k i a i p o r a i m(-.im<ilJ> 

Įvyks su Lenkija? Tasai klau-
Redmond. Piktadarisjsimas čia valdiškuose rateliuo

se pakelia daug nesmagumo. 

kėtinų versmių apturėta žinių, Alano nuomone, bolševikai 

sėkmingai veikti prieš teroris-
t us. 

• • • — 

Thurles, Airija, sausio 23. 

katros vokiečiuose sukelia j t l l r j p r o g ( ) S u ž a t a k l l o t i i r įTeik. 
daug juodų minčių. Būtent, t i L e nkiją. I r kuomet jie į čw 
tvirtinama, kad Lenkija padą- a r t insis 

siunčiusi Siberijon daugiau ka
riuomenės. Taip padariusi, kad 
atpildyti j vykusius nuostolius 
pirmiau pasiųstoje kariuome
nėje. 

Be to, Japonijos ministerių 

as su savo seimvna 
rys taiką su bolševikais, ar ne, persikelsiu i kalnus Silezijoj ir 
visvien neužilgo rusų bolševi- t e n a į l a u k 8 i u > kf ) ] p r a u ž r a u d o -
kai bus Vokietijos kaimynai. n o j j V ( - , s l l ] a 

"Tasai - klausimas pakelia \ 
Čia dar vienas poliemonas j mumyse nesmagumų," pareiš-
(konstabelis) ])ašautas. -Gin-ikė ana diena vienas augštes-

Lenkai posenovei šmeižia 
lietuvius. 

NESUTIKIMAI LIETUVIŲ i11 n n « l u intaką, ^nkai paliovė 
SU LENKAIS. v e i k v kar<*s reikalais. 

Lenku atstovas Vasilewski 
i * 

paremk ė: 
"Lenkija nenori užatakuoti 

sovietų Rusiją be speeijaiio 
Gelsingforsas, sausio 22. — talkininkų leidimo." 

(Assoc. Press telegrama).— ((Janą aišku, kad tą telegra-
Vakar čia pasibaigė Estonijos imą Associated Press'os agen-
Latvijos, Lietnvos ir Lenkijos j t ui padiktavo lenkai atstovai.* 
atstovų konferencija. Pasek-1 Nes niekas kitas taip bjauriai 
mėje paskirta komisija padą- lietuvių nežnieižia, kaip lenkai. 

RUMUNAI UŽIMSIĄ 
ODESSĄ? 

Taip praneša lenkai. 

( lankai , atgavę laisvę, iš. 
perdidelio džiaugsmo pašoko! k l u o t a s policijos būrys tuo- nysls vokiečių valdininkas iš 
užimti svetimas teritorijas v į- , jaus pakilo darban ieškoti 
somis pusėmis, Jie įsibriovė!piktadario. Bet nesusektas. 
Lietuvon. Toli pasistūmė Rusi-
jon, (indijon ir Ukrainon. Da-i Kilrush, Airija, sausio 23.— 
bar už tuos savo imperijai i st i- * a U J ^ i t o » M p pvavažiuojan-
nius žygius turės atsakyti. T^J^*18 dviračiais keturis polic-

monus užpuolė sinn-feineriai. 
Policiuonai apsigynė. Vieną 

Daugelis prielankiau ja 
bolševikams. 

• 

lient ir tikėtasi). 

UKRAINA TURI C U K R A U S ^ " 1 ' I>*W1 nužialė ir du kitu 
IR KVIEČIŲ. suėmė. Policmonai nesužeisti. 

u Lenkija nėra tokiam Svo-
užsieniu ivikalu ofiso. Nes jei vvj, kad galėtu atsilaikyti 
Lenkija atsisakys taikinties su })rieš bolševikų išmėgintą stip-
bolševikais, spėjama, pastarie- rūmą. Tuo labjaus, kad lenkuo
ji pasiųs skaitlingą armiją irįse didelis nuošimtis žmujfur 
su pavasariu galės paimti Var- nori taikos su bolševik-
savą. daugelis prielankiauja nei 

" I r jei bolševikams pavyktų ševikinei valdžiai pačiai L* 

Varšavas, sausio £2. — Vie
tos lenkų laikraščiai skelbia, 
jog esama žinių, kad rumunų 

Washington, sausio 22.--I"k-
rainų misija Amerikoje prane
ša, kad kuomet blokada Rusi
jos (taigi i r Lkrainos) bus pa-

JUGOSLAVIJA STOVI U2 
FIUME. 

įveikti lenkus, tuomet nuo bol- ^M(>.l 
šovikų tektų nu 
čiai Vokietijai. 
šovikų tektų nukentėti ir pa- " Je i taip, tuomet Vokietija. 

{atsidurtų bolševikų maionėn. 
Mūsų (vokiečių) armija pilna! 

* "* Lenkai nėra gana stiprų*. 
• A T bus demobilizuota kovo pra-

" Lenkų armija nėra tiek džioje. Ir tuomet nebus ko pa 
stipri, kad galėtų pasipriešin- statyti piieš bolševikus. 
ti -arba atsilaikyti bolševikams, "Ateis laikas, kuomet pa-Londonas, sausio 23. — J u 

galiaus panaikinta, Lkraiun igoslavija atsakė talkininkam*!katrie jjastaraisiais laikais vi-! šaulį pažadins bolševikai, atsi-
|pasaulio turgavietėsna tuojaus^Fiume reikale. Pažymėjo, jog SU* parodė* savo nepa]>r.astą!durę į Pareini. Ir kas tad bu> 
pasiųs keturis šimtus milijonų Fiume turi priklausyti ne kam stiprumą." į paskui?' 
svarų cukraus, 20 milijonų bu-jkjtam, kaip tik Jugoslavijai. —••-. -r—— 

kariuomenė užimsianti Odessą 
ir patvarkysianti juodųjų jū
rių uostus su tikslu gintiesšelių kviečių, daug žalių sku-iToksai noras yra išreikštas ir 
prieš bolševikus. nj ir kitokių {uekių. 'prezidento \Vilsono. 

ANGLIJA PAKILO LENK-
TYNĖSNA SU BOL

ŠEVIKAIS. 

ryti pienus Pabaltijos viešpati
jų sąjungai su tikslu ginties 
prieš sovietų Rusiją. Taikos su 
bolševikais klausimas konfe
rencijoje nebuvo nei aptaria
mas. 

l£ad lietuviai turėtų dėties su 
vokiečiais—tai lenkų sugalvo
tas šmeižtas. Lenkai bjaurio ja 
lietuvius, kad šitie protestuoja 
prieš imperialistinius lenkų 
žygius. Prancūzijos valdžioje 

Skirtingumai t a rp e Lietuvos įvyko atmaina. (Jai ateityje ki-
i r Lenkijos taip dideli, jog lie- taip turės užgiedoti i r lenkai), 
tuviai atsisako ineiti tokion į 

Ėuoveikiaus Kaukazan siun
čiama 10,000 kariuome-

nės. 

:ą,]imgon, kurioje NOSKE SPAUDŽIA SAVUO 
SIUS RADIKALUS. 

viešpatijų 
butų lenkai. 

Lietuvos atstovai pirmiausiai 
čia buvo sumanę EstonijosJ Jie patys areštuojami; sus-
Uitvijos ir Lietuvos sąjungą 
atkreiptą prieš Ijenkiją. Bet 
estai ir latviai nesutiko su tuo 
sumanymu. Po to lietuviai at
stovai atsisakė dalyvauti kon
ferencijoje ir pasiliko kaipo 
tėmytojai. 

Paprastas lenkų šmeižtas. 

Anot latvių ir lenkų atstovų 
pasakojimo, Lietuva linksta 
prie Vokietijos, kaip lygiai su
tinka padaryti armisticiją su 
bolševikais. 

Lenkai inėjo šiton konferen-

pendu9;*ami jų laik
raščiai. 

Berlynas, sausio 23. — Po 
žinomų čia kruvinų riaušių ša
lies apginimo ministeris Nos-
ke stipriai suspaudė sparta
kus ir nepriklausomuosius so-
cijalistus. 

Jų vadai be jokios atidairos 
areštuojami ir uždaromi kalė
jimam Neleidžiama niekam su 
jais nei susinešti. 

*Ligšiol neapribotam laikui 
suspenduota 15 radikalų laik-

Paryžius, sausio 23. — Ang
lija su didžiausia paskuba 
ruošiasi pasiųsti 10,000 ka
riuomenės Kaukazan. Tqniis 
dienomis turės išplaukti karės 
transportai. Tai bus lenktynės 
Anglijos su— bolševikais. Ir 
nežinia, katrie pirmiau pa
sieks Batunią ar Tiflis-Baku 
geležinkelį. Tiflis yra Kauką-
ze. • \ 

Jei bolševikai pirmiau sus
pės perkirsti geležinkelį kol 
anglai užims visą liniją, tai 
nelengvas bus daiktas 10,000 
anglų prasimušti per bolševi
kus Į Baku, į Kaspijos jūrės 
pakraščius. 

Sako, 10,000* yra gana. 

Maišalas Foch, Sir Henrv 
\Vilson ir kiti augštieji armi
jos oficierai tvirtina, jogei 10,-
000 anglų kareivių užtenka 
apsaugoti paminėtą geležinke
lį ir sulaikyti bolševikus nuo 
briovimosi į pietus, jei siun-

džiais apjuosti visus kelius ir-pavyktų jsibriauti Turkijen, 
upelius i r nepraleisti bolševi- jie tuomet galėtų didelių iiQ>-
kų. ; jmagunių padaryti su pačia Me-

Lloyd (Jeorge, Anglijos j ^opotamija. Galėtų dar per-
premjeras, iu t ikin a pmneUBUS,.kirsti Konstantinopolio-BaMda-
kad^šitų kariuomenė butų pa- m J^ fe i^ke^ , kol stipri ang-
siųsta į Vokietijos teritorijas,,1^ kariuomenė suspėtų juos 
kuriose bus pravestas plebis jsuląikyti nuo to darbo, 
eitas, gi Anglija tuo tarpu i m - j S v a r b U s daiktas žibalo laukai. 

Llovd George ir Winston 

BULGARIJOJE PAKILĘ 
RADIKALAI. 

Karalius yra pavojuje. 

Vienna, sausio 22. — Iš Ag-
ram depešoje sakoma, jog Bul
garijos bolševikai Įsteigę iie-

OLANCIJA NEIŠDUOSIAN
TI BUVUSIO KAIZERIO. 

Vyriausybė paruošusi atsaky
mą talkininkams., 

trijen su tikslu traukti Pabalti- rašeių Sakoma, tų laikraščių čiama kariuomenė laiku Uit 
jos viešpatijas pakelti bendrą i išleidimas nebus atnaujintas, 
karę prieš sovietų Rusiją. Bet 
kad Prancūzijoje tomis dieno
mis įvyko polįtikinės atmainos, 
gi pačiuose lenkuose ėmė didė-

kol čia gyvuos karės stovis. 
Del Xoskes t 0 smarkaus vei

kimo radikaliai gaivalai pa
kelia didžiausią trukšmą. 

vyks paskirton vieton. 
^a iku nuvykusi kariuomenė 

galės užimti visą geležinkelio 
liniją, pasitaisyti pozicijas 
kulkas vaidžiams, kulkasvai-

sianti veikti Kaukaze. 
Išpradžių prancūzai neno

rėjo sutikti be anglų eiti Vo
kietijon. Bet, ^sakoma, Ųoyd 
George pagrūmojęs padaryti 
taiką su bolševikais. Ir po ši
to prancūzai nusileidę. 

Veiksįą vieni anglai. 

Prieš bolševikus Kaukaze ir 
toliaus rytuose apsiėmė veik
ti vieną Anglija. Toje ekspe
dicijoje nedalyvausią nei pran
cūzai, nei italai, nei anieriko-M^iagą 
na i. Nes šitie tenai neturi gv-
vų reikalų. 

Sulig padarytos praeitą pa
vasarį slaptos sutarties, Ang
lija viena apsiėmė apsaugoti 
ir globoti Persiją. Šiandie ne
daug yra Persijoje anglų ka 

(Tiurchill, sakoma, veikią iš
vien. Karės ministeris Churc-
Iii 11 paremia visus premjero 
pienus ir sutikmėje darbuojasi 
su fieldmaršalu Wilsonu ir 
admirolu Beatty. 

Kaukazo respublikos Geor-

Ha^ue, Olandija, sausio 22. 
—Olandijos vyriausybė jau pa-' 

siogini telegrafu susinėsimą su ruošusi atsakymą talkininkams 
Rusijos sovietų valdžia. , buvusio vokiečių kaizerio rei-

Dau^el vietose sBulgarijoje kale. šią savaitę atsakymas bu-
bolševikai įsteigę sovietus ir siąs pasiųstas Olandijos pa-
pasiskelbę nepriklausomais. siuntiniui Paryžiuje. Tasai gi 

Sofijoje apturima žinių iš tinduosiąs talkininkams. 
Įvairių miestelių \y sodžių, kur Atsakymo turinys nežino-
platinasi bolševikiniai sukili- mas. Bet spėjama, kad Olandi-1 

mai. Pris i bijoma užpuolimo ja atsisako išpildyti talkininkų 
prieš karalių Borisą ir jo sese- reikalavimą—išduoti kaizerį. 
ris. 

rr 

.Rali 
relka 
To neleidžianti darvti šalies 

Talkininkų kariuomenės va- ;konstitucija. 
da s Balkanuose, gen. d'Espe-

gia jauni vyrai lavinami prieš r e V ) paragintas turėti paga-
lx)lševikus. Be to,, Anglija d a - | m į n t a kariuomenę su tikslu su-' 

Olandijos spauda stovi bu
vusio kaizerio pusėje. 

Svarbus faktas tas, kad 
bar į ten siunčia kariuomenę ir 
visokią reikalingą karės me-

truškinti radikalu sukilimus Olandijos vyriausybė apie tal-
Bulgarijoje. kininkų reikalavimą nepranu-

šusi oficijaliai buvusiam kaizo-
Nėra jokia paslaptis, kodėl SENATORIUS OWEN ATA-|ri.ui 

Anglija pati viena imasi veik-j KUOJA PRIEŠMAIŠTINĮ 
ti prieš bolševikus Kaukaze ir j BILIU 
toliaus rvtuose. * 

reivių. Bet anglų oficierai la-
vina pačius persus. 

Jei bolševikai kartais ineitų 
Persi jon, Anglijos vyriausybė 
bijosi, kad tuomet anglai ten 
neatsilaikytų. ; , 

Be to, gauta žinių, jog stip
rus priešangliškas ūpas yra 
pakilęs Tiflise ir kituose dides
niuose Kaukazo miestuose. 

Toliaus, jei bolševikams 

Bakum'e yra centras tur-| Washington, sausio 23. — 
tingųjų žibalo laukų. Tuos jXational (ipverment League 
laukus Anglija nori užvaldy- susirinkime aną dieną sęnato-
ti. Tai butų jai kai pi r atly
ginimas už sulaikymą bolševi
kų veikimo tame šone. 

rius 0\ven, demokratas iš Ok-
lahoma valstijos, karčiais žo-
•Ižiais užataka^o priešmaištj-

Bet svarbiausias daiktas nį bilių, kokį senatas jau pra-
Anglijai yra nuo bolševiku 
apsaugoti Indiją. 

Washington, sausio 23. — 
Kongrese pakyla opozicija 

SEMIONOV NEŽINO, KUR 
YRA KOLČAKAS. 

skirti 150 milijonų dolierin valdžią duoda paštų sekreto-
šelpti Europą maistu. riui. 

Harbin. Man#huria, sausio 
17 (Suvėlinta). — Visų prieš-
bolševikinių rusų armijų vy
riausias vadas, gen. Semionov, 
paskelbė proklemaciją pareikš-

vedė ir indavė žemesniajam damas, jog jis imąs valdyti 
kongreso butui. m Siberiją. 

Senatorius sako, jog tasai j Anot gen. Semionovo 
bilius sutrempia šalies kofes-ivų, JO valdymas busiąs /.ik 
titucijos dvasią ir negirdėtą kinas, kadangi nei gen. Se:a 

nov, nei kas kitas nežino, kam. 
apsiverčia admirolas Kolčakas. 
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asas. Pinigai geriausia siųsti tšper-
t krasoje ar exprese "Money Or-
* arba {dedant pinigus i regis-
atą, laišką. 

Draugas" Publishing Co. 
00 W. 46th St Chicago, IU. 

Telefonas MeKlnley #114 

ietuvos Neprigul 
mybes Medalis. 

>abai gražiai pasidarbavo 
>tuvių Numizmatikos ir įv
ijos Draugija išleisdama 
•tuvos neprigulmybės meda-
Toliau spausdiname to me-
io aprašymą pačios Dian
os parūpintą ir žinias apie 

jfdalio išpildintoją p. A. L. 
1 den Berghen. 
javome ir mes vieną bron-
j to medalio egzempliorių, 
i-gį paliudijame, kad apra-
nas y r a visiškai teisingas. 
0 savęs dar gal im e pridėti , 
i skulptoriui pasisekė tei-
gai išreikšt i ant medalio 
s prezidento veido psiebo-

įiją. į Tas ir geriems artis-
1S retai pavyksta, ypae jei 
portretą daro ne iš gyvo 

nens» o iš fotografijos.-
žmetimvi gal im e padaryt i 

medalio parašui, kad jo 
ius nėra ta ip gražus, kaip 
įstiškoji medalio dalis. 
'Šešiolikta v a s a r i o " ten lo
giškai pasakyta i kDie XVT 
jns. P e b r . " Nors tat nėra t i-
i klaida, )>et tokis išsireiš-
lias įsigyveno tik naujaisiais 
*ais. Gražiosios lotvnu kai-

amžyje butą pasakyta : 
Kai. Mar t i a s . " 

'a rase pažymėta 1910 mo-
kaipo Lietuvos neprigul-

s pradžia. Bet Lietuvos 
stybės Taryba to s nepri-
myt|ės išreiškimą apskelbė 
vasario 1918 m. Tik Tarybos 
lis buvo lyg numiręs iki kol 
js tėvynė buvo po vokie-
is. Tai-gi t ikra neprigulmy-

šventė pirmą kar t buvo 
iai švehėiama t iktai pir-

e metą sukaktuvėse po 
*fybo> nuosprendžio, arba 
k vasario 1919 m. 

j*utų netiesa, jei šį medalį 
idami užtylėtume p. Alek-
fcdarą* Račku. .lis vra žvmus 
lietosios draugijom na rys ; 
j medalį sumanė ir rūpinosi, 
1 tas*sumanymas įvyktų. Iš 

alo :visuomet "galima šiek 
pažinti ir veikėją. Kadan-
edalis yra rūpestingai, ar-

škai ir moksliškai išpil
as, tai ir apie p. Raėkų tu-
e teisę sakyti , kati j i s savo 
bus atlieka gerai. 
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m Yorko Valstija 
ir Soeijalistai. 

u senas tas atsit ikimas, 
Xew Yorko valstijoj teis-
bė, arba legislatura, iš-
ė nenorą įsileisti pas sa-

•ctikis soeijalistus, nors ši-
tapo žmonių išrinkti ta ip 
, kaip ir visi neaoeijalistai 
teisdavybės nariai. I*ra-

tie mes nenorėjome kišti-

į gitą dalyką, nes socijalistų. 
nemėgstame, o čia butų atsė-
ję tar t i žodį už juos. Demokra
tų ir republikonų par t i jas la
bai gerbiame, bet š i tame atsi
t ikime negalime jų politikos 
pagir t i . Dabar jau nei tylėti 
negalime, nes dalykas auga 
didyn ir smarkyn. 

Pr ie politikų ginčo su poli
t ikais prisidėjo teisininkų 
kova su teisininkais. Už nepri
imamuosius socijalistus stoja 
advokatas Morr is Hilląuit, už 
teisdayybės didumą stoja ad
vokatas Mart in Littleton. Ne-
poilgam užpakalyje vieno ad
vokato j r teisdavybės daugu
mos stos viena dalis gyvento
jų, užpakalyje kito advokato 
ir penkių socijalistų stos ki ta 
dalis gyventojų. T a s dalykas 
gali tapti rimtesnis negu ma
noma. 

Juomi interesuosis netiktai 
New Yorko valstija rytuose, 
bet ir Mihvaukee miestas vi
daus vakaruose, nes ir jo iš
rinktasis Berger ' is negali pa
tekti į Amerikos teisdavybės 
butą. Tokią atsitikimų galime 
tikėtis da r ir kitose valstijose. 
Soeijalistai dabar labiaus ne
gu kitais laikais* rupįsis pa
tekti i .teisdavvbių butus. M a-
žosios valstijos nepanorės at
silikti nuo Xew Yorko. 

(Jinėas eina karštai dėlto, 
kad abi pusi turi vieną ben
dra pažiūrą. Soeijalistai vi
suomet svajotojais vadindavo 
tuos, kurie pripažįsta kokią 
nors absoliučią visiems žmo
nėms priverstiną sąžinės tai
syklę, turinėią valdyti visų 
žmonių visas teises ir įstatus. 
Absoliutės teisės atmetimas 
gimdo pažiūrą, kad tat visa 
vra teisė ir teisvbė, ką nus-
prendžia dauguma balsų teis
davybės bute. 

Xe\v Yorko valstybės teis
davybės butas, esantis mieste 
All>any, tiki taip, kaip sako 
to buto daugumos atstovas p. 
Litt leton: "Assembly \vas a 
law unto i tsel f * (8ueiga yra 
teisė ant savęs arba savaime). 
Nepripažindama teisėV augš-
tesnės už save teisdavybė jau-
ėiasi galint panaikinti penkių 
išrinktųjų teisę dalyvauti tei
si lavy bėję ir rinkėjų teisę tu
rėti savo daugumos išrinktą 
atstovą toje teisdavybėje. 

Šitame dalyke mes griežtai 
skiriamės nuo p. Littleton, 
nuo Xė\v Yorko teisdavybės 
daugumos ir nuo visos pas
kutiniais laikais viešpatavu
sios teisių fakultetuose pa
žiūros, buk tat visa y ra teisė 
ii- teisvbė, ką feisdavvbės 
dauguma nusprendžia. 

Tos pažiūros klaidingumą 
žinantieji galėjo pirma laiko 
įspėti, kad panašių atsitikimų 
kaip Albanyje bus. Je igu K-
gipte ne faraonai, tik egiptie
čių patrijotų atstovybė butų 
nusprendusi \ i.-us žydų ber
naičius žudyti kaip tik gema, 
bene ' tas nusprendimas butų 
galėjęs tapt i teisybe ir teise? 
J u g ta teisė buvo ne+e;sybė 
ne dėlto, kad faronai ją išda
vė, tik dėlto, kad ji yra prie
šinga įgimtosioms žmonių tei
sėms. 

>h\g pasitaiko, kad parla
mentuose vienos tauto- dau
guma sumažina tos paėios ar
ba kitos tautos mažumai tei
sę turėt i atstovų sulig savo 
skaičiaus. Ta ip būdavo Ven
grijoje i r k i tu r . ; Tokis mažu
mos teisių susiaurinimas yra 
neteisėtas, nors j i s ' bu tų perė
jęs visus parlamentinė,-, teis
davybės laipsnius. Tai-gį žmo
nės turi bei turės teisę rink
ti socijalistus i r soeijalistai 
turės teisę būti išrinktais, nors 
teisdavybėg išleistų priešingus 
įstatus. k • 

Xew Yorko socijalistų ad
vokatas protauja viemup su 
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Lietuvos Atstovybes Praneši
mas Kovoje už Lietuvos 

Nepriklausomybę. / 

1. Lietuvos Misija. 
Remdamasis Laikinosios 

Vyriausybės išleistuoju ir 
Valstybės Prezidento, spalių 2 
dieną, 1919 m., pa tv i r t in tu j -
s ta tymu apie už t raukime nuo 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vių, jų draugijų, organizaci
jų, bendrovių i r ištaigų " L i e 
tuvos Laisvės P a s k o l o s " ir 
M misterių Kabineto, spalių 19 
dieną, nutar imu, Laikinoji 
Lietuvos Vyriausybė raš tu iš 
spalių 31 dienos, 1919 N-1591 
y ra įgaliojusi buvusį Finan
sų Ministerj, advokatą Joną 
Vileišį, Misijos pirmininku, 
buvusį Kraš to Apsaugos Mi
nisterj, Povilą Žadeikį. Misi
jos vice-pirm įninku, kuriam 
be to yra suteikti ypat ingi į-
galiojimai kariškiems reika
lams, ir Lietuvos Delegacijos 
prie Taikos Konferencijos na
rį Joną, Žilių, Misijos: kasinin
ku. 

Susitarus su Amerikos Lie
tuvių Tarybomis ir kitomi*jnos iš Pabalti jos Valstybių, 
lietuvių organizacijomis, Lie-i kurios yra apsiskelbusios ne-
tuvos Misija yra sudariusi tam j priklausomomis ir ant vi*a-
tikrą Paskolos Komitetą ir dos nuo Rusijos a^siskirusio-
siiorganizavu s t am tikrą dėlei j mis. 
paskolos pravedimo biurą prie! p a s k i r t u , a i k u p , a n s h l . 

sijos nar ia i nuvyko į Wash-
ingtoną, kad išgavus pasima^ 
tymg, su Suvienytų Valstijų 
vyriausybe i r perstačius jai 
savo įgaliojimus. 

Teko matyt is su įvairiais 
valdžios atstovais, išdėstinėti 
apie Lietuvos reikalus, o ypač 
apie karš tą norą kaip pačios 
Lietuvos, ta ip ir Amerikos lie
tuvių, kad naujoji Lietuvos 
Valstybė taptų veikiau pripa
žinta, kaipo nepriklausoma, ir 
Suvienytų Valstijų. Po kelių 
dienų buvo Misijai pasakyta , 
jog sausio 12 dieną ant 11 v. 
išryto Lietuvos Misijos nariai 
bus pri imti neoficijaliaf State 
Departamente Valstybės Sek
retoriaus p. LansingO; Tasai 
pirmas, kad ir neoficijalis, Lie
tuvos Valstybės atstovų priė
mimas ttir daug politinės reik
šmės, nes tą dieną didžioji vi-
s** pasaulio demokrat iška 
respublika pirmą sykį sutiko 
kalbėtis su atstovais nuo vie-

Lietuvos ' Misijų New Yorke, 
2f)7 West 7lst . StM kursai jau 
ir pradėjo veikti, kaipo atski
ra prie Lietuvos Misijos orga
nizacija. Be to prie šio biuro 
koncentruojamas ir# darbas 
Militarinės Misijos, kurios ve
dėju yra majoras P . žadeiUį*. 

Atvykus New Yorkan prie£ 
pačias Kalėdų šventei, Lietu
vos Misija negalėjo tuoj vyR-
t i W rashingtonan, kad ten pa
reiškus apie savo tikslus ir 
darbus ir per šventes aplankė 
keletą lietuvių kolonijų. Iki 
šiol buvo Misija atsi lankius 
su prakalbomis Xew Yorke, 
Brooklyne, Ne\varke, Bostone, 
Cainbridge, Xorwood, Montel-
lo, Lawrenee, Baltimore. Visur 
vietos lietuvių ir net valdiškų 
atstovų buvome priimauii kuo-
širdingkiusiai, visur buvo Itin 
kėjimų kad Misijai pasisektų 
nuo Suvienytų Valstijų Vy
riausybės išgauti Lietuvos, 
kaipo nepriklausomos res
publikos pripažinimą. Paga-
liaus visur vietos lietuviai ir 
lietuvės b> jokių partijinių 
kivirčių dejos prie Lietuvos 
Laisvės Pa^skolos, aukojo tai 
Lietuvos Šiaulių organizacijai, 
tai Amerikos Lietuvių briga
dos užlaikymui. 

Artymiausiu laiku Lietuvos 
Misija paskelbs platesnį prane
šimą apie paskolos reikalus ir 
apie savo maršrutą į kitas di
desnes Lietuvių kolonijas. Tuo* 
ta rpu prisėjo kiek apsistoti su 
k o l e i jų aplankymu, kad. nuvy
kus į VYashingtoną. 

11. Lietuvos Misija Pasimato 
su Valstybės Sekretorium 

p. Lansingu. 

gas atvyko į priėmimo salę ir 
visi Misijos nariai buvo jam 
perstatyt i . Iš mūsų pusė s ke
liais žodžiais buvo p. Lan-
singui pasakyta apie Lietu
vos Mįisijos atvažiavimo tiks
lus ir į teiktas apie ta t pla
tesnis raštas. Valstybės Sek
retorius p. Lansingas, pabrė-
^VS jog nors jis šiuo laiku ne
galįs priimti Misijos narių ofi-
cijaliai, nes iki šiol dar Lietu
va nėr,a pripažinta, kaipo ne
priklausoma valstybė, teėiau 
Iinkiąs jai visokio pasisekimo 
ir patarė kreiptis įvairuose 
reikaluose prie atskirų de
partamentų vedėjų. 

Tą pačią dieną Misijo^ nariai 
buvo priimti užsienių reikalų 
pramonės departamento vedė
jo, kur teko kalbėti apie Lie
tuvos finansų padėjimą, apie 
prekybos reikalus ip apie su
veikimą Lietuvai kredito. Ta rp 
ki tko buvo Misijai pasakyta, 
jog Suvienytų Valstijų vy
riausybė nesanti priešinga da
romai paskolai Amerikoje. 
,Ant rytojaus tam pačiam de
par tamento vedėjui tapo įteik 
tas memorijalas apie Lietu 
vos padėtį dėlei maisto ir 
prašyta, kad ir Lietuvai butų 
paskir ta dalis pinigų, i kaip 
kad žadama paskirti Lenkijai, 
Au.strijai^ ir kitomis valsty
bėms. Be to per tą laiką ta
po parengtas platesnis memo
randumas apie ekonominį ir 
politinį Lietuvos padėjimą ir 
įteiktas įvairioms įstaigoms ir 
departamentams. J i e bus pa
duoti spaudom Patsai gi į-
teiktas prie pasimatymo su p, 
Lansingu raštas šiaip buvo 

Sausio 5 dieną Lietuvos Mi- Į sus ta tytas : 
T T - r-rr UK-Li. 1 "".y.T" 

mumis, sakydamas: " K a d a n - įžinąja teise, nes h pats soci-
gi nėra klausimo apie jii iš
rinkimą, kadangi nėra abejo
nės, jog jie yra piliečiai il
sios valstijos gyventojai ir 
sudėjo savo priedermių prisie-

jalizmas nepripažįsta gamti 
nių teisių. Jos viaos išeina iž 
neatmainomų dėsnių, suda
rančių sąžinės pamatus. Tie 
yra nematerijaliai, o socijaliz-

ką, tai pasibaigė teisdavybės Imas yra t ik viena, materi jaliz-
buto galybė ir jurisdikcija ant mo rųšis ir nei kokių nema-
j ų . " Pris ieka ir jurisdikcija terijaiių sąžinės pamatų nepri-
čia nesvarbu, nes tuodu daly-1pažįsta. Xėsant Dievo ir sąži-
ku neina iš gamtinės teisės, nė netenka reikšmės. 
o tik vietinių valstijas įstatų. 
Svarbų y r a teisėtasis teisėtų 
asmenų išrinkimas. Tas jiems 
duoda gamtinę teisę atstovau
ti savo rinkėjus. 

^few Yorko valstijom sostinė
je LVlbany susikirto dvi teki
niukų pažiūros, abi klaidin
gos abi atmetusios amžinąją 

! gamtos teisę, prie kurios tai 
Tečiaus socijalistų advoka^sykl iu turi taikintis kiekvie-

tas p. Hilląuit nesiremia am- |na žmonią teisdavybė 

I i e tuvos Misija Amerikoje, 
Washington Hotel, 
Wasliington, D. C. 

Sausio 12, 1920. 

Hon : Robert Lansing, 
Seercfeary. of State, 
Wasbington, D. C. 

' Tanaista: 
Lietuvos Laikinoji Val

džia pasiuntė/ į Suvienytas 
Valstijas Specijalę Misiją, 
kur i a tvyko WasJiingtonan 
sausio 5, 1920 m. Misiją su
daro p. Jonas Vileišis, buvęs 
finansų Ministeris, Majoras 
Žadeikis, buvęs Karo Minis
teris ir Jonas Žilius, buvęs 
narys Lietuvos Delegacijos 
prie Taikos Konferencijos 
Paryžiuje. Pirmininku Misi
jos yra Jonas Vileišis, ku
riam Lietuvos Valdžia davė 
specijalį įgaliojimą repre
zentuoti Lietuvos interesus 
Suvienytose Valstijose. 

Xors Suvienytos Valstijos 
dar nepripažino Lietuvos 
Nepriklausomybės ir jos 
Valdžios, Lietuviu tauta vii'-
nok jau patyrė žymią imšel-
pą nuo Suvienytų Valstijų 
per l loover ' io Maisto Komi
siją iy Amerikos Raudoną 
jį Kryžių. Suvienytos Vals
tijos taipgi davė kredito 
Lietuvai užpirkimui įvairių 
prekių, ypač aprūpinimui 
Lietuvos jaunutės ltariuo-
menės. Už tat ]>irma< tiks
las Lietuvių tautos yra, iš
reikšti jos dėkingumą už 
viską tą, ką Amerikos Val
džią ir tautą suteikė Lietu
vai. 
Dar prieš karę Lietuva pirk

davo daug įvairių produk
tų iš Suvienytų Valstijų, o 
dabar, iš priežasties pagerė
jusių aplinkybių, prasiplėti 
nini komercijos ir industri

j o s , Lietuva reikalauja dau
gybės prekių, ku
rių negalima gauti ,iš Vo-
kietijos ir artimiausių kai
mynių tautų* ir todelei Jų 
reikia v ieškoti Amerikoje. 
Tad nustatymas pastovių fi
nansinių ir komercijalių ry
šių su Suvienytomis Valsti
jomis \>ra an t ras ir svarbus 
tikslas šios.Misijos. 

Lietuva jau išdirbo savo 
Valstybei rimtą ir tvirtą 
konstituciją, sudarė savo 
valdžią ir sutvėrė kariuo
menę, kuri netik ką pasek
mingai atlaikė užpuolimus 
bolševikų, išvydama j u o s iš 
savo' rubežių išgujant juos 
net už Dauguvos, bet ta ip
gi pergalėjo. Vokiečius, ku
rie laikė Lietuvą okupaci
joje per ket inis karo niotius 
i r taipgi išvarė ir juos iš 
savo kraš to . Lietuva dabai 
jau yra pripažinta de fac-
to nepriklausoma Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų Valsty
bių, ir Misija turi vilties, 
kad ir 'Suvienytos Valstijos, 
kur daugiau kaip 700,000 
Lietuvos išeivijos laukia 
pripažinimo Lietuvos Ne
priklausomybės, taip pat 
t rumpu laiku matys reika
lingu ir naudingi^ išsireikš
ti už Lietuvos nepriklauso
mybę ir tuomi sutverti stip
rų j;>amatą draugiškam su
sinėsimu! jaunai Lietuvos 

< 

respublikai ir didžiai Ameri
kos demokratijai. 

Pas tanga realizuoti šią 
viltį y ra trečias ir svarbiau
sias Misijos tikslas. 

Misija ruošia memoi'an-
duia$ išdestantį ekonomine 
i r politinę padėtį Lietuvos, 
kuri, su jūsų leidimu, j] 
t rumpu laiku priduos Vals
tijos Departanientui per 
Lietuvių ISkzekutyvį Komi
tetą, saa kuriuomi. Lietuvos 
Misija pilnai kooperuojasi. 
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KitasLaivasrengiamasLietuvon 
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurie mūsų pir

miau buvo pasiųsti jau yra išvežiuojami po Lietuva, dabar ren
gdami kita laivu kuris išeis Vasario mėnesije. Norintieji siųsti 
ant to laivo turėtų kreipt)ies prie mūsų informacijų. Siunti
niai visi turi būti mums Bostanan pristatyti nevėliaus Vasario 
•10 d. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tramont Str., Boston, Mass. 

i 

i 

Užsirašyk Lietuvos Laikrašti 
"KARIŠKIŲ ŽODIS". 

Išeina karta į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekanti ingalio-
jima tą laikrašti užrašinėti Amerikoje: 

K. A. M 
(ienerulis štabus 
Literatūros. Dalis 
Cruodžio 19, 1910 m. LIET. PREKYBOS BENDROVEI, 

No. 437 
Kaunas Boston, Mass. 

šiuoiai jgaliojaiue "LieCuvių Prekybos Bendro
vė" Amerikoje rinkti prenumeratą "Kariškų Žodžio" laikraš
čiui. Kaina Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metu 24 

.luksinai 
(Parašas Kapitonas l luseckas 

CJeneralio štabo Li tera tūros Dalies viršininkas. 
(Parašas) Vyresn. leitenantu?. Steponait 

"Kariškiu Žodžio" Rcdakt<fc*ius. 
Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir paremkit 

Lietuvos narsiąją kariuomenė kuri kovoja už mūsų tėvų Salį. 
Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir gausite "Kariškiu 
Žodį" per visus metus. Prisiųskite $1.00 gausite per šešis 
mėnesius. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Treinont St., Boston, Mass. 

Su užtikrinimu mušu aa- valstybė nėra Suvienytų V$įr 
i^tos pagarbos, turime gar- stiju vyriausybės pripažinta, 
l>e būti Tamista kaipo nepriklausoma valstybė, 

Su godone, tai šio įgaliojimo ir nėra gali-
Lietuvos Misija Amerikoj ma ol'ieijaliai Suvienytų Val-

Pi rmininka s J . Vileišis st i j.ų vyriausybei įteikti, bet 
Majoras Liet. Kariuomenės, j apie jį jau žino, su tokiu įgalio-

P. Žadeika. jimu i'aktinai skaitos ir nekliu-
Misijos narys J . Žilius, do mušu tveriamai naujai Lie-. 

III. Lietuvos Atstovybės t u v o s v a L s U ^ ^ atstovyl>ei, 
Įsteigimas. k a l l ) ( ) L i e t u v ( ^ v ^gae-ijai orga-

l^iminėtas iaiske prie ]>. l l , Z U ( ) t i s -
Lausingo Lietuvos valdžios Todėl nuo šio laiko aš, Jonas 
įgaliojimas, kuriuomi generalė V U e 1 * ^ sutinkant su Lietuvos 
Lietuvos valstybės atstovybė v a l s t y b ė s j o j i m u , faktmai 
pavedama Misijos pirmininkui P e n m u L l e t ^ O S valstybei at-
Jonui Vileišiui šiaip skamba: s t o v y b e s reikalus pilnon savo 

žinion ir ateakomybėn. Nuo šio 
Kaunas, Į laiko Washin#tone įsikūrusi 
Lapkr iė io2d. , 19HJ m. pirmoji Lietuvos valstybinė 

įstaiga, valstybės lėšomis užlai
koma. Laikinai, iki bus suda
rytas šios atstovybėms atskiras 

Lietuvos Valstybės Užsienių 
Reikalų Ministerija, 
No. 3829. 

(Jgal io j imasparašytas pran
cūzų kalboj). 

Pilnasai įgaliojimas (Plein-
pouvoir). 

Lietuvos vyriausybė šiuomi 
įgalioja p. Jonų Vileišį Lietu
vos Misijos prie Suvieiiytų 
Amerikos Valstijų pirmininkų, 
būti generaliu Lietuvos atsto
vu, įtikėdama jam šiose valsti
jose priveizdėti Lietuvos reika
lų ir juos ve s t i (Pasirašęs) 

Galvanauskas, 
MinisteKių Kabineto 

Pirmininkas. 

P. Klimas, ' 
Užsienių Reikalų Mi
nisterijos Valdytojas. 

(Antspaudą) . 
Kadangi iki šiol Lietuvos" 

biuras, visais reikalais reikia 
kreipties Lietuvių Ekzekutyvio 
Komiteto adresu 703 Fifteenth 
St., \Vashington, D. C , Lietu
vos Atstovybei. 

IV. Svarbiausios Lietuvos 
Atstovybės Užduotis. 

Sunku yra jau tuoj dabar iš
dėstyti užduotis Lietuvos At
stovybės Suvienytose Valsti 
jose, kuomet šių valstijų da r 
nėra Lietuvos nepriklausomy
bė pripažinta. Teeiau jau da
bar galima nurodyti jos pama 
tiniai dėsniai. 

Lietuvos Atstovybė, kaipo 
valstybinė įstaiga, privalo ly
giai rūpintis reikalais visų 
Lietuvos piliečių, neatsižiurė-

(Pabaiga ant 3 pusi.) 
T-.-r 
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PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per 

• Lietuvių Prekybos Bendrovę • 
i V D A i&aastif Aaai ! YRA IŠMOKAMI 

mmmm ^m^Ę^ęm —mfmĘmm 

Šiomis dienomis favome sekantį laišką iš Lietuvos ku
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina. 

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

Gruodžio 13 d., 1919 m. 
Lietuvių PrekyboK Bendrovei Amerikoje, 

Boston, Mass. 
Gerbiamieji:—- . . . . . . . 

Tamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlaidas 
Bu»kas išmoki'jo. Pilitjį už perlaidų atskaitą Bankas* 
netrukus j)ristaty».. 

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

Jnliiut B. Kaupus, Sekretorius. 

/ Jeigu ir Tamsta nori greitą pagelb^suteikti saviikiems Lie
tuvoje tai tuojaus rašyk ant žonuau i»aduoto udreso ir gausi pil-. 
nas int'ormaeija.s kuij) pigausiai pasiųsti pinigus Lietuvon. 

Lithaaoiaa Sales Corporation 
120 r̂arnont Str., Boston^ Mass. 
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Lietuvos Neprigulmybes Medalio 
Aprašymas. 

Veikalo autor ius yra Al- danio), meta l i s tas p. J , Sclml-
bertaa L. Yan <l**n Berghen. 
Gimė Vii vaide , Belgijoje, rug
sėjo 8 d., 1850 metuose. Iš ma
žens j is turėjo didį palinki
ma linkui dailės, ir dar mo
kiniu būdamas nekartą nuste
bindavo savo mokytojus dai
lės sri tyje. Kuomet užbaigė 
Bruxel!io l)ailės Akademiją, 
j is teturėjo tik 18 metų am
žiaus. Trumpu laiku j is pagar
sėjo visoj Belgijoj i r pa tapo 
yadovu Bruexellio dailininkų, 
gi 1869 metuose j is t apo de
leguotas iš Belgijos j Pasauli
ne Parodą Paryžiuje. 

At i ta rnavęs 5 metus Belgi
jos kariuomenėje kaipo ser-
žentas-majoras, sugrįžo namo, 
het čia jis jau ramumo rasti 
negalėjo. J a m pradėjo sap
nuot ies garsioji Amer ika ir 
187() metuose j i s apleido savo 

. tėvvne ir atkeliavo Xe\v Yor-
kan. Čia jį a tviromis ranko
mis priėmė St. (Jaudens, tais 
laikais garsiausias Amerikoje 
dai l ininkas, su kuriuo tuk\ 
la ika ir darbavosi . 

Amerikonai, pažinę kokio 
jie svečio susilaukė, pakvietė 
jį už profesorių prie Art Ins
t i tuto Cliieagoje. Mokiniai, 
kur ie turėjo progos prie 
jo mokinties, ji labai 
pamylėjo ir tokiu būdu j i s in-
gįjo daug prietelii? įvairiose 
pasaulio dalyse. Cliieagos Art 
Ins t i tu tas patapo garsiu ir 
dailininkai iš visų šalių pra
dėjo apie jį spiesties. 

Kaipo skulptorius, jam ly
gaus Amerikoje nebuvo. J o 
nuka l tus iš marmuro, bronzo 

0 

įvair ius biustus, g rupe s ir sta-
tuas žmonės labai brangindavo 
ir noriai p i rkdavo. Visų dai
lės veikalu, kiek jis j r ą pada
ręs, sunku butu išskaitliuoti. 
Keletas svarbiausių jo veikalų 
v i a šie:— 

l a i s v ė s stovyla, Baltimore, 
Md. yra jo pas ta ty ta . 

J a m buvo pavesta pastatyt i 
Lincolno stovyla. Bruxellyje, 
kaipo dovaną Belgijai nuo 
Amerikos. 

J i s pas ta tė keletą puikių 
namų Pasaulinei Parodai In
dianoje, Brazilijoje ir ki tur . 
J i s yra padaręs daugybę mode
lių įvairiems medaliams. J o 
veikalais po šiai dienai dai
lininkai negali atsigėrėti . 

Dabar, jau praleidęs 69 žie
mas , tas pražilęs senelis-daili-
n inkas gyvena gamto s grože 
apdovanotame kaimelyje Oak 
La\vn, netoli n u 0 Chicagos. 
Lietuvių daile jis y ra labai už
siinteresavęs ir negali jis at
sistebėti, kodėl lietuvių dailė 
ta ip labai skiriasi nuo kitų 
vakar inės Europos tautų dai
lės. 

Kuomet Lietuvių Numizma
t ikos ir Istorijos Draugi ja pa
kvietė jį, kad paminėjimui 

man, labai gyrė tą veikalą, 
l i e tuv ia i tui&s. progos pasi
gėrėti p. Van den Bergheno 
• lai lės tvariniu ir už jo- tr iūsą 
bus dėkingi. 

Al. R-s. 

Lietuvos Nepriklausomybės žino ką šie reiškia. 
paskelbimo teiktųsi jis sut
verti kokį nors veikalą, tai 
gerbiamas dail ininkas, nors 
nupuolęs akimis ir pastaruoju 
laiku jau su daile sunku jam 
yra užsiimti, vienok tą pa-
kvietimą, maloniai priėmė. 

Lapkričio 5 d., Shermano 
botelyje, Cbicagoje įvyko me-
dališkosios dailės žinovų po-
>ėdis. t a m e posėdyje buvo 
išstatyta ant parodos keletą 
šimtų medalių ir plakietų pa
minėjimui svarbiausių didžio
sios karės nuotikių. Gerb. 
Van den Berghenas perstatė 
žinovų kri t ikai ir savo veika
lo, tveriamo Lietuvai , projek
tą. Visi gėrėjosi tuo dailės 
veikalėliu. Ypatingai garsusis 
numizmatikas p. Brand t ir sve-

Medalio Aprašymas. 
A) — Pirmoji Medalio pusė. 
1) — J o Ekscelencijos, Lietu

vos Prezidento Antano 
Smetonos biustas, prie
šakinėje pozoje. 

PASTABA. Skulptoriams pa
daryt i " b a s re l ie fa" 
priešakinėje pozoje, tin
kamą medaliui, yra la
bai sunku. Veido išraiš
ka yra maloni, patrau
kianti, pilna drąsos ir 
prakilnumo. JLabai ma
lonu, kad bešališki dai
lės kri t ikai pripažino 
dailininko Van den 
Berglien'o modelį labai 
puikiai pavykusiu. 

2) — Vainiko reikšmė. 
a ) po kairei , rūtų, mūsų tau

tinio žolynėlio šakelės, 
reiškia nekaltybę, aša
ras kenėianėiųju, viltį 

" ir t. t. 
1>) po dešinei, aržuolo šakelė, 

reiškia pasiryžimą, iš
tvermę, vienybę i r galę. 

c) Nokstančios gilės, — tai 
branduoliai mūsų tautos gy
vybės. Iš menkų gilių, mil
žinai aržuolai išauga... 

d) Nubirusios gilės, — tai mū
sų brolužėliai kr i tę kovoje 
už tėvynę, kurių nemirt inas 
pavyzdys įleis patriotizmo 
diegus į Lietuvos jaunimo 
širdis ir užaugins mums nau
jų sargų bei apgynėjų šven
tų mūsų tautos teisių. 

c) Erškėčiai suspaudę vaini
ką, — tai vargai jaunutės 
respublikos; tai sunkus me
tai mnsų pirmojo Preziden
to. 

3) — Skydas. 
a) Ant skydo penkkampė 

žvaigždė turi heraldišką 
reikšmę demokratinės res
publikos. 

b) Skaitlinės " 1 9 1 9 " , — yra 
tai metai, kur ia is J o Eksce
lencija apsiėmė pildyti Lie
tuvos Prezidento pareigas. 

B) — Antroji medalio pusė. 
Vaidelytė išėjusi iš vergijos 
lindynės, t r iu įkina žalčiui 
galvą, pamina po kojomis 
kaukuolę (mirties ženklą) 
ir aukoja ant tautos aukų-

* ro visą ką turi . 
a ) Vaidelytė perstato lietuvių 

tautos dvasią. 
b) Žaltys, — tai Lietuvos prie-

v • 

sai. 
c) Kaukuolė, — tai -mirties 

šmėkla. Visi žinome, kad 
mūsų tautos priešai lėmė jai 
mirtį... 

d) Sutraukiot i pančiai ant 
vaidelytės rankų, — visi 

Tai toki y ra reikšmė to isto
riško medalio. 

Numiimatiškos žinios apie me
dalį. 

a) — Pradėjo ir užbaigė dar
bą nu kaldinime šių meda
lių, Lietuvių Numizmatikos 
i r Istorijos Draugija, su pa-
gelba Amerikoje gyvenan
čių lietuvių f veikėjų, 

b) — Mintis tam medaliui bu
vo paves ta sutverti t am tik
rai komisijai, susidedančiai 
iš numizmatikos bei heral
dikos žinovų. 

c) — Sceneriją sugrupavo ir 
vinjetes nupiešė J . B. Kudir
ka i r Al. M. Račkus. 

d) — Medaliui modeli s tapo 
sutvertas pastangomis dai
lininko A. L. Van den Berg
lien'o. / 

e) — Komisijon suredaguoti 
ant skyčlo parašą buvo pa
kviesti lotyniškos kalbos ži
novai. 

f) — " C o p y r i g h t " teises del 
šio medalio (No. 59095) 
Suv. Valst. Amerikos ribo
je, išgavo dailininkas A. L. 
Van den Berghen 'as ir tas 
teise^ at idavė globoti są? 

draugui numizmatikoje, Al. 
M. Bačkui. 

— Aštuoniolikos (18K) 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS KOVOJE 

UŽ LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĘ. 

g) -
" K a r a t u " , vienatinį auksinį 
medalį nu ta r ta nusiųsti J o 
?]kscelencijai, Pirmajam Lie
tuvos Valstijos Prezidentui 
Antanui Smetonai. 

h) — Auksinio medalio didu
mas y ra : 50 milimetrų dia
metre rr apie 5 — milimetrų 
storumo. 

i) — Bronziniai medaliai yra 
tokio pa t didumo. 

j) — Penkis šimtus (500) 
bronzinų medalių nu ta r ta 
pasiųsti į žymesniuosius pa
saulio muziejus ir numizma-
tiškoms draugijoms. 

k) — Vieną tūkstantį ir pen
kis šimtus (1,500) bronzinių 
medalių nu ta r ta padalinti 
po vieną ekzempliorių pasi-
žymėjusiams Lietuvos -vei
kėjams. 

1) — Vieną tūkstantį (1.000) 
bronzinių medalių nu ta r t a 
padal int i po vieną ekzem
pliorių pasižymėjusiams lie
tuvių veikėjams, gyvenan
tiems Amerikoje. 

m) — Skaitl ius šių bronzinių 
. medalių yra aprubežiuotas 

iki trijų tūkstančių (3,000) 
ekzempliorių. Daugiau tų 
medalių niekuomet, su ori
ginaliu " m a t r o s u " (matrix, 
dies) , nebus kaldinta. Vei
kėjams pa ta r ta , kad globo
tų šį medalį kaipo retenybę. 

n) — ISulyg tarptaut inės nu
mizmatikos žinovų/ šis me-

" dalis y ra svarbus tuomi, 
kad tai y ra pirmutinis poli
t iškas medalis, ant kurio 
randasi lietusių tarmė. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
GINA POLICIJĄ. 

e) Ant skydo lotyniškas para
šas: — BENIGNO NVMINE 
D I E XVI MENS. FEBR. A. 
D. MCMXIX LITVANIA 
STATVIT SE E S S E LIBE-
RAM €OADVNATAM NE
MINI SVBDITAM. 
Lietuviškame vertime skam
ba šiaip: Iš Aukščiausiojo 
16 Dienoje Vasario, metuo
se Viešpaties 1919, Lietuva 
pareiškė (pasauliui) savo 
pasiryžimą būt i laisva, su
vienyta i r nepriklausoma. 

f) .Tolumoje matosi vandenė
lis. Ka ip vandens bėgimo 
nieks užtvenkti negali, t a ip 
lietuvių sielos troškimų nie
kas nuslopinti neišstengs. 

g) Už Nemunėlio matosi te
kanti saulutė, — tai bran-

ėias iš Holandi jo s (iš Ąmster- gios laisvės saulutė! ' 

J i s pats sakosi nieko bendra 
. neturi su politika. 

Į valstijinio prokuroro Hoy-
ne užpuldinėjimus prieš Chi
cagos policiją atsako pats po
licijos viršininkas Garri ty. 

Viršininkas sako: 
" A š nesu politikas. Esu tik 

poliemonas. Je i man bus padi
dinta valdžia; kokios aš rei
kalauju, aš tą' valdžią pavar
tosiu, panaikinti mieste pikta
darystes i r prižiūrėsiu, kad 
tasai policijos autori tetas ne
būtų pavartojamas politikos 
t iks lams ." 

Policijos viršininkas sako, 
k a d pirm užimsiant dabart inę 
vietą j i s pirmiausia pasakos 
miesto majorui, jog policijai 
politika busianti svetima. 

I r todėl šiandie poliemonas 
yra toHmas nuo visokios mies
te vedamos politikos, išėmus 
retus pavienius atsit ikimus. 

(Pabaiga nuo 2 pusi,) . 

dama į jų part i j inius ar tauti
nius skirtumus. Lietuvos At
stovybė tur pasilikti noprigul-
minga nuo partijinių ąr tauti
nių susivienijimų arba organi
zacijų esančių Amerikoje ir, 
žinoma, negali aktyviai jose 
dalyvauti. Už visus savo dar
bus Atstovybė nesą atsakoniy 
be tik prieš Lietuvos vyriausy
bę, kuri paskiria, eidama Lie
tuvos konstitucijos dėsniais, 
kaipo patį atstovą, ta ip ir 
svarbiausius Atstovybės valdi^ 
ninkus iš tarpo Lietuvos ]filie-
v • 

cių. 
Būdama visai neprigulmin-

ga nuo vietos pilietinių organi
zacijų, TJetuvos Atstovybė pri
valo vienok būti koartimiausia-
me kontakte ir Susižinojime su 
„visomis Amerikos lietuvių or
ganizacijomis. Todėl juo tam
priau, juo tvirčiau šios organi
zacijos Ims sudarytos, juo bus 
lengviau h\ pačiai atstovybei 
atlikti jos užduotis. Galima ti
kėtis, jog visos lietuvių organi
zacijos, visi Lietuvos piliečiai 
sulig savo tur to ir uždarbio su
tiks liuosai mokėti kokį nors 
mokesnį Lietuvos valstybes 
reikalams. Iki šiol per įvairias 
organizacijas, o ypatingai ačiū 
rūpesniui Amerikos Lietuvių 
abiejų Tarybų ir Fondų, buvo 
atlikti milžiniški darbai i r su-
krautos didelės aukos Lietuvos 
nepriklausomybės iškovojimui. 
Atsiras tos lėšos ir tos nepri-
klausomyliės palaikymui, apie 
ką turės įsitarti pirmoj eilėj 
pačios Tarybos. 

Šiaip nusimanydama, Lietu
vos Atstovybė yra atsikreipusi 
prie Lietuvių Kkzekutyvio Ko-
miteto sekančiu, raštu:.,... 

Lietuvių Kkzekutyviam Ko
mitetui, Washingtone. 

Remdamies Lietuvo s vyriau
sybės įgaliojimu nuo. lapkričio 
2 dienos, 1919 i n. No. 8829 ir 
duotomis man instrukcijomis, 
šiuomi turiu garbės pranešti , 
jog nuo šios dienos aš perimu 
savo žinion ir atsakomybėn 
Lietuvos valstybės reikalų at
stovavimą ir vedimą Suvieny
tose Amerikos Valstijose i r 
prašaif į mėnesį laiko,-būtent 
iki vasario 15 dienos, s. m., 
įteikti man visus dokumentus, 
•pinigus t r kitus raštus, palie
čiančius Lietuvos atstovybės 
reikalus, ir drauge įgalioju Kk-
zekutyvį Komitetą, kaip buvo 
daroma iki šiol, vesti su mano 
žinia visus Lietuvos atstovybės 
reikalus, iki galutinai aš patsai 
negalėsiu pilnai vperimti visus 
reikalus savo žinion ir atsako
mybėn. 

Sausio 15 dieną, 1920 m. 

Su t ikra pagarba, 
i 

Jonas Vileišis, 
(leneralis Lietuvos at
stovas Suvienytose 
Amerikos Valstijose. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
v LIETUVIAMS! 

; 

Jusų kolonijoje nuo Balan
džio '20 dienos 1919 m. "Drau -
g ą " atstovauja p. J . MARGE
LIS , 544 Myrtle s tr . 

P a s jį galite " D r a u g ą ' ' už
sirašinėti, nusipirkt i paduoti 
į 31 pajieškojimus i r pagarsi
nimus. Oalite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gram 
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

Kas pa"s jį iš Grand Ifypidso 
lietuvių užsirašo " D r a u g ą " , 
tam jis duoda dovanų " D r a u 
g o " kalendorių. 

VIEŠA PADĖKA. 
Nuoširdžiai tariame ačių už 

gražų patarnavimą gerb. klerJ 
bonui kun. M. L. Krušui ir 
kun. K. Zaikauskui laike lai
dotuvių mūsų dukters Juzefi-
nos Makauskaitės kurį mirė 
sausio 18 d. 1920. Palaidota 
sausio 20 d. 1920 su iškilmėmis 

> 

iš šv . Ju rg io bažnyčios } Šv. 
Kazimiero kapines. Taip-pat 
t a r i am e ačių Seserims Naza-
r e tiems, varg. B. Janušauskui 
p. Makuškai Vaikučių Chorių, 
graborui A. Masalskiui ir vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse! 

Antanas ir Marijona 
Maziliauskai. 

Geriausia ir praktiškiausia tmvti su 
' savim tai 

.i Peilią — šautuvas . 

Ji gulima paprastai vartoti kasdie
na kaipo peili, o reikalių prisiėjus 
kaipo šautuvą 22 caliber. 

Peilis-šautuvas ru-ra tai kokis žais
las, bet vienas ik g-eriausiu ir prakt iš
kiausiu dalykų. Kuomet jis sudėtas j 
krūva atrodo kaip kišeninis peilis, 3 
colių ilgio, peilio ašmenys yra padirb
tos iš geriausio plieno, viršus ir ni
keliuotas. Kulkas ir kojukė yra paka-
votas pačiam peilij, kuomet peilis y-
ra reikalingas tiktai atsidarai ir gali 
vartoti, — prisiėjus pavojuj tik pa
traukei kojukė ir 22 kalibrų suviųs. 

Šitos yra geriausios išradimas. 
šie peiliai kitur yra parduodami po 

$12.00 Ir daugiau — bet mes ant ne-
apribuoto laiko juos pardavinės)me 
po $5.65, užtat kad norime kad žmo
nes e u jials apsipažintų. 

Mes jų turime tiktai 3,000. nelau
kite ilgai nes jų gali pritrukti, užsi
sakyk viena šiandiena, t 

Nėra reikalo visa suma pinigų mo
kėti, galima pasiųsti 25r o likusius 
kaip apkiikysi šį dalyką, 
ALI, WOKI<D KXPOUTERS DEP . 41 
1010 JT. A.sjilan<l Ave. Chkajco, III. 

A. f A. 
E.ŠEMIOTIENĖ 

JT (Po tėvais Varnilavičiutė) 
Mirė sarusio 21, • 1920, po 

Inimpos ligos 40 m. amžiaus. 
Paėjo iš Kauno Red. Šiaulių 

Apsk. Triškių miestelio, j 
Amerika .atvažiavo 1907 me
tais. Paliko dideliame nuliu-
dime vyra Juozapa, dukterį 
Emilija ir sumi Antaną. 

Laidotuvės atsibus subatoj 
sausio 24 d. iš Šv. Jurgio ba
žnyčios 8:30*vai. išryto j Šv. 
Kazimiero kapines. Laidotu
vėmis užsiima graborius S. P. 
Mažeika. f 

Gimines ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse po num. 2821 S. 
Emerald Ave. ' 
Nuliūdę: Vyras Juozas 
Duktė Emilija Sunūs 

Antanas Šemiotai. 

Galvos ir Gerkles 
Ligos 

Dažniausia ligos .for-
įma , kuri paeina nuo 
^užleisto persišaldymo. 

D-ro Carter savo bū
du išgydo greitai ir 

#, pasiliekamai, 

Ar kvapas atsiduoda? 
Ar balsas užkimęs? 
Ar skrepifuojt? 
Ar visq. skauda? 
Ar nosis prišašus? 
Ar šniokšti miegodamas? 
Ar bėga* kraujas iš nosies? 
Ar nosj skauda ir yra opi? 
Ar labai ėiausti? 
Ar akjs s i lpnos ir a ša ro ja ? 
Ar skauda pakaušį? 
Ar negali užuosti? 
Ar gerklė uždžiuvus rytmotyj? 
Ar miegi išsižiojęs? ~ 
Ar nosis užsikemša nakt in? 
.šitie apsirelikimai gali išsivystyti i 

influenzą,. Reikia? pradėti gydytis, koi— 
dar nesusirgęs visai. Eik pas gydyto
ją prie pirmo apsireiškimo ligos. 

DR. F . O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 S. State St., Chicago. 
Besisukamų šviesų iškaba per 
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Siibatomis po pietų. 

:.- Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus 
' » "GIMS TAUTOS GENIJUS' 

Drama I I dalyse. 10 asmenų loSia. 
, KAINA 30 CENTŲ. 

"KANTRI ALENA" 
G veiksimi, 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka

reivių, pasiuntinių, tarnų. 
KAINA 35 CENTAI. 

« i DESENZANO MERGELĖ" 
3 veiksmų drama . 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ. 

Draugas Publishing C., . 
1800 West 46th Street Chicago, fllinois 

! 

. UI 
L I E T . P ILIEČIŲ DR-JOS 

VAK. PA. 
Pi t tsburgh, Pa . 

Valdybos Antraša i : 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Jananskas—vice-pirinininkas. 
J. \V. Patckcvich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšys^—finansų raštininkas. 

. B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, P. 
Venslovas, J. Marcinkevieh, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 
Kas t ik ta i iš Cicero norite 

gaut i " D r a n g ą " arba padnoti 
\ jį apgarsinimą, a r kokį dar
bą (jobą,) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gaut i malda

knygių i r kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Vienatinis Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis 

"PERKŪNAS" 
Išeina kiekvieną mėnesj. Leidžia 'garsi 'Perkūno' Bendrovė. 
Užsisakyk 'Perkūną' tuojau. Perkūnui dievaieiui nenusidėk. 

Prenumeratos kaina 
Metams: $1.50; pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų 'Perkūno' Bendrovės šėras $10.00. 
'PERKŪNAS' 206 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 
Pirmas 'Perkūno' numeris jau išojo iš spaudos. 

'Perkūnui ' sandarbininkauja geriausi Amerikos lietuvių rašytojai, 
poetai, dalininkai. Įvairesnio 
pasaulyj. 

ir get-esnio laikraščio nerasi visame 
t 
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LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
1. šokių Rinkinys stygų orkestrei, 11 
kny«ručiu. 

sr 

1. Šokių 
knygučių, 
2. šokių Rinkinys No. 2 stygų orkestrai 

10 knygučių. 
3. Trimitas, Šokių Rinkinys pučiamai or

kestrai, 10 knygučių. 
4. ftokių Rinkinys, Pianui. J a m e yra 18 

lietuviČKU šokių. 
Cia yra (vairiausių, lietuviškų šokių, mr.rSų, himnų, suktiniu, overturų ir t . t . Pia
no knygrutės po $1.00. Kitų instrumentu po 50c. Visai orkestrai t ik ta i $4.00. 
t Fantasia , smuikui solo, au pr i tar imu Piano 75c. 
6. Penkios dainos : Pr i ta ikytos mokyklų chortims 50c 
7. šešios gjesmes Jotynų kalboj knaisytam cliorui 36c. 

Parduodam gaidas, Pianus, gro jamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską kas yra muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10308 Michigan, Ave., 

I i i i 

Chicago. 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE HH1GA60JE 

N 

PBARL QUBBN kONCERTINA ' 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysSių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia* Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 
* t -A • 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ELL. 

Telefonas: DROVER 7309 
j 
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L. I . KATALIKU VIENYBĖS I SEIMO PICTOLAS. 
I l - ras skyrius, Šv. Antano parapijoje, Cicero, HL, susitvė

rė lapkričio 10 d., 1919 m. Valdybą: kun. H. J. Vaičiūnas— 
dvasiškas vadovas, J . Mockus—pirmininkas, V. Petrošienė-r-
nutarimų raštininkė, Z. Gulbinienė—finansų raštininkė, A. Pa
vilionis—iždininkas, iždo globėjai i U. Dambrauskas, O. Nausė
daitė. * 

Draugijos prie jo priklausančios: * 
I L L. D. S. 49-ta kuopa, lapkričio 10 d., 1919 m $ .50 

2. A. L. R. K. Moterų Sąjungos U r a kuopa. .50 
3. Dievo Motinos Sopulingos draugija " . . . . .50 
4. Šv. Antano iš Padvos draugija ." 50 
5. Sald. širdies V. Jėzaus draugija .50 
6. Visų Šventų draugija ' 50 
7. Šv\ Grigaliaus giedorių draugija 50 
8. Apaštalystės Maldos draugija 50 
9. Sv. Antano iš Pądvos parapija .50 

10. Panelės Švenč. po priegloba Šv. Juozapo draugija 50 
U . Tautos Fondo 59 skyrius , 50 
12. Lietuvos Vyčių 14 kuopa 50 
13. Labdaringos Sąjungos 3 kuopa 50 

Priklausantieji pavieniai nariai 1918 m., kurie Centras 
įmokėjo po 50c: 

Kun. H. J . Vaičiūnas, B. Posanka, O. Milaušauskienė, J . 
Mikolai uis, O. Nausėdaitė, J . Mockus, M. Dambrauskas, M. Mi-
ronienė, M. Lukošaitis, P. Preikšaitė, J . Mozeris, Z. Gulbinienė, 
J . Karpus, A. Povilionis, Iz. Gudas, M. Valanėienė, l \ (luda-
vicia, K. Stonaitė, M. Samuolis, J . Andriejunienė, J . Kavaliau
skas, D. Kavaliauskas, K. Mykolaitis, T. Mykolaitienė, T. Gobe-
rienė, E. Milašauskaitė, A. Kisielius, A. Andriulaitienė, M. Ado
maitis, St. Tamošaitis, B. Silkiniems P. Tutinas, V. Rimkus, J . 
Povilaitis, M. Zaura, M. Klimienė, B. ,lolmsonas, J . Kližentas, 
J . Pramanaviėius, X. Mišeikis, J . Kaikaris, F. Strėičiunas, A. 
Šulgaitė, P. Garbuzas, P. Paterabas, A. Yaianf-ius, M. Marcin
kus, D. Karuševičia, A. Bernadišius, J . Vingelis, K. Lenartic-
nė, A. Prabašauskas, J . Lukoševičienė, P. Balčiūnaitė, O. Kli-
maitė, P. Vaitaitis, Al. Zakaras, O. Kližentienė, A. Krencius, B. 
Lenartas, M. Martinkienė, J . Ivanaška, M. Liakas, J . Petkevi
čienė, L. Martinkus, J . I^aiškonis, O. Laiškonienė, M. Ližienė, 
0 . Liakienė, K. ^Bukauskaitė, B. Mišeikienė, M. Jasienis P. 
Bielskienė, B. Kasis, J. Kasmauskienė, A. Kasmauskas, M. Ka
valiauskas, O. Šlekienė, M. Makarienė, P. Tamulevičiūtė, J . Su-
dentas, M. Narsutienė, O. Yaieiulaitė, M. Augaitė, M. Zubavii 
Čienė, A. Ignatavičiutė, J . Pocevicia, L. Steponaitis, M. En-
driulevičienė, E. Milašauskaitė, O. Aleliunaitė, J . Valiulis, S. 
Žilevičienė, J . Ligutis, F. Petrauskas, M. Monkevičienė, P. 
Mockaitis, O. Skridulienė, O. Stanišauskienė, U. Supienė, B. 
Valančienė, M. Janušauskienė, A. Andriulaitienė, S. Tamošai
tis, K. Andriulaitienė, M. Rubliauskienė, J . Brazauskas, J . Ak-
ramavičius, L. Steponaitis, A. Valaitė, J . Nakrošius, P. Matas, 
J . Danila, J . Gribauskas, T. SabataviČia,. J . Kenedis, K. Gurs-
kienė, A. Spranaitienė, J . Spranaitis, A. Spranaitis, J . Katė-
nas, J. Valaitis, M. Mišeikienė, J . T*ipeikis, S. Bukauskas, J . 
Časas, B. Kucienė, O. Miliauskienė, J . Zalaginas, M. Šriupšife-
nė, M. Monkevičienė, A. Šulgaitė. 

I I I skyrius, Aušros Vartų parapijoje, susitvėrė kovo 9 d., 
1919 m. Valdyba: J. Mikaliunas—pirmininkas, A. Valonts— 
nutarimų raštininkas, K. Kiela—iždininkas. 

Draugijos prie jo priklausančios: Centran užsimokėjo 
1. S. L. Ii. K. A. 100 kuopa, birželio 3 d., 1918 m $1.00 
2. Šv. Kazimiero draugija, birželio 3 d., 1918 m 1.00 
3. L. Vyčių 24 kuopa, birželio 3 d., 1918 m 1.00 
4. Labdaringos Sąjungos 7 kuopa, gruodžio 10 d., 1918 m. 1.00 

, IV skyrius, šv. Jurgio parapijoje, susitvėrė gegužio 12 d., 
1919 m. Valdyba: Pr. Vaicekauskas—pirmininkas, Sim. Aus-
tynas—nutarimų raštininkas. 

Draugijos prie jo priklausančios: Centfan įmokėjo: 
1. Labdaringos Sąjungos o kuopa, birželio 3, 1918 $1.00 
2. A. L. K. K. Mot. Sąjungos 1 kuopa, birž, 3,1918 1.00 
3. i v . Vardo Jėzaus draugija, birž. 3,1918 4.00 
4. Visų Šventų pašelpbs draugija, birž. 3, 1918 1.00 
5. Apaštalystės Maldos dr-ja, birž. 3, 1918 1.00 
6. L. D. B. 29 kuopa, birželio 3 d., 1918 m.. N • 1.00 

• Vasario 11 d., 1919 m 1.00 
7. S. L. K. K. A. 15 kuopa, birž. 11 d., 1918 in 1.00 
8. Tautos Fondo 32 skyrius, birželio 3 d., 1918 m 1.00 
9. Šv. Onos draugija, birželio 3 d., 1918 m. 1.00 

[10. L. R. K. Pilu. Blaivininkų 27 kp. birž. 3,1918 1.00 
V skyrius, Šv. Kryžiaus parapijoje, susitvėrė gegužio 23 

i d , 1919 m. Valdyba: kun. A. Skrypka—dvasiškas vadovas, Al. 
Panavas—pirmininkas, M. Petroševičienė—pirmininko pagelbi-
jniiikė, V#. Stancikas—nutarimų raštininkas, V. Galnaitė—finan
sų raštininkė, M. Šedienė—iždininkė, iždo globėjos: A. Baltutie-

I nė ir N. Šokaitė. 
Draugijos prie skyriaus priklausančios: 

Užsimokėjo Centrui: 
1. L. Vyčių 13 kuopa, birželio 3 d., 1918 m » $1.00 
2. Labdaringos Sąjungos 1 kuopa, birželio 3 d., 1918-m... 1.00 
3. S. L. B . K. A. 85 kuopa, birželio 11 d., 1918 m, 1.00 

H 4. A. L. K. K. Mot. Sąjungos 21kUopa, geg. 23,1919 m. ' 
H 5. L. R. K. Pilu. Blaivininkų 21 kuopa, geg. 23,1919. ' 
H 6. Kat. Spaudos draugija. 

7. Liet. Raud. Kryžiaus rėmėjų 39 skyrius. 
8. Šv. Kryžiaus Mokyklos Alumnų draugija. 

I 9. Šv. Pranciškaus Tretininkų draugija. 
Į10. Šv. Kazimiero Akademįjos rėmėjų draugija. 

H 1 1 . Šv. Cecilijos parapijos choras. 
j 12. Šv. Agotos Moterų ir Merginų kliubas. 

1 1 3 . Tautos Fondo 39 skyrius. . 
VI skyrius, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. parapi-

• joje, susitvėrė lapkričio 23 d., 1919 m. Valdyba: kun. A. Brįš-
|fca—dvasiškas vadovas, J . Petraitis— pirmininkas, B. Nenarto-
nis—nutarimų raštininkas, lz. Paškauskas—finansų raSttmn-

k a s , R. Nenartonis— iždininkių. ' • . (Pabaiga bus). 

SKA!TYTOJĮI BALSAI. 
TSVYNSS BALSAS. 

BRSOSH Penktadienis, sausis 23 1920 
3= 

Garbingos ir prakilnios tos 
tautos, kurios turi užtektinai 
savo veikėjų. Mūsų tėvynė ir 
jos veikėjai, apgniaužti iš visų 
pusių priešų, skaudžiai turi 
kentėti, lieti graudžias ašaras 
ir nekaltą kraują, kad nusikra
tyti nuo savęs priešus ir likti 
liuosais. 

Antri metai jau kaip tėvynė, 
Lietuva, pražydėjo ir išleido 
pirmus žiedus į plafcų pasaulį. 
Kitos tautos, pamačiusios tą 
žiedą, klausia viena kitos, iš 
kur tas trispalvis žiedas atsi
rado. Nedrąsiai nūnai atsiHfe-
pė ir pasakė pasauliui, kad jo 
vardas yra Lietuva, kuri per 
šimtus metų buvo pavergta ru
sų biurokratų, kurios vardas 
buvo Išbrauktas iš Europos 
žemlapio. 

J i šiandie atsikėlė iš karsto 
ir kalba pasauliai, kad ji nebe
nori būti varge, bet šai&ia sa
vo suims, dukterį* prie savęs 
ir nori gyventi, lygiai kaipir 
kitos tautos. 

šiandie tėvynės akys ir šir
dis yra atkreiptos į rmis lietu
vi u> amerikiečius. Svarbamc 
momente ji pračo IIHĮS, cia au
gusių ir ateivių, duoti jai pa-
gelbą, šiandie ją nori nuskan
dinti mūsų priešai: lenkai, ru
sai, vokieviai! siunčia ji kiek
vieną dieną mums žinias, iinu-
tes ,ir jaučia mūsų prielanku
mą; šiandie ji brangina mūsų 
sunkiai uždirbtus, sutaupytus 
centus ir nori mus ištirti, ar iš-
tikrųjų užjaučiame jos vargus, 
ar padedame jai kovoti su prie
šais. Be abejo, mes, amerikie
čiai, jos šauksmą visados išgir
dome ir dabar girdžiame. Ne
buvome ir nebusime tėvynės 
priešais, bet pirmiausia, išgir
dę tėvynės balsą, stojome į 
darbą gelbėti ją iš vergijos ir 
dabar nėra rankos nuleistos; 
kiek kas galėsime, gelbėsime ir 
remsime Lietuvą ir jos valdžią, 
pirkdami l>onų. 

Tegul atmena tėvynė, kad ir 
Ameril^oj dar gyvena jos* 
sunai, dukterys, kad ir jie nori 
keliauti ir gyventi laisvoj tėvy
nės padangėj ir už ją ten, rei
kale, galvą padėti, kaip padėjo 
hočiai senuoliai ir dabar deda 
mūsų broliai. i 

Už tai amerikiečiai, stokime 
į darbą, ne pasigyrimais, ne 
ieškodami garbės, bet del tėvy
nės labo. 

Tegui nebūva kolonijos, pa
rapijos, nė draugijos, nė šei
mynos, nė pavienio žmogaus, 
kurs neturėtų nusipirkęs Lie
tuvos bomi. 

Į pagelbą visi: seni, jaunį, 
maži ir dideli, be skirtumo, 
liuosuokime tėvynę iš vergijos 
ir svetimų jungo. Gana jau pri-
kentėjome įvairius persekioji
mus, vargus. Atėjo laikas, ka
da turime progą stoti ir gelbė
ti nuo pražūties savo brangią 
tėvynę, Lietuvą. 

Linksma,'malonu bus grįžti 
į laisvą tėvynę, kur gegutės pa
vasary j kukuoja, kur paukšte
liai čiulba, kur artojai dainuo
dami laukus aria, kur sesutės 
šieną laukuose grėbia.,., Ten 
mūsų' tėvynė, ten mūsų gim
tinis kraštas—graži Lietuva. 

V. J. Damašus. 
i 
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ABI PUSI DOLIERIO 

Kas nežino kiek gero sutei
kia pinigas f Aš mauau, vargu 
bau rastum žmogų, kurs neži
notų apie jo vertę civilizuotų 
tautų tarpe. Visiems.tyra žiifln-
nia, kad dolieris suteikia: dra
bužį, maistą, šilumą, puikiau
sius pagyvenimus, tobuliausias 
įstaigas ir pasigerėjimui regi

nius. Žodžio, rfe$as civiikftcijos 
vystymasis ir palaikymas iki 
šiol priklausė visagalinčiam 
dolieriui, o ne visam pasauliui, 
t. y.: pinigas valdė žmoniją 
nuo biedniausio iki bagočiau-
sio^ šokino api e save, o žmonės 
šoko iki nuilsimo ir gėrėjosi 
pinigais. 

Tai-gi krausimas: Delko 
žmonijai ne ateina į galvą min° 
tis begu viskas gera, ką 
del n\ųs pinigas nuveikia ir 
veikia?.Žmonės, mąstykite. Im
kime pinigą į randas ir pama-
žėlį verskim jo antrą pusę. Ką 
mes pamatysime? Liūdna dar*o-
si, kas metasi į akis iš kitos puT 

sės dolierio. Tiesiog šiurpuliai 
sukrečia, visą. Tik įsivaizdin-
kim, kokią rolę lošia pinigas. 
Jo nuopelnai nesulyginamai 
mažesni už padarytą blėdį 
vien dėlto, kad žmonės nenori, 
arba nesijaučia galį, tą pinigą 
sutvarkyti. 

•Kaip augščiau minėjau, kad 
įpinigas visa gera atlieka, o 
bloga kaip ir nieko. Tuo tarpu, 
žiūrėkite, kokia pragaištis pa
sauliui del meilės to visagalio 
fcaisuno dolierio. 

Vargšas ubagaudamas iš at
matų maistą gaminasi. Tiesiog 
badu mirsiu, tuo tarpu skarma
luose pas tą patį vargšą ant 
kupros žmonės suranda vienuo
lika tūkstančių dolierių. 

Del dolierio meilės darbinin
kas virš savo jiegų pavojin
giausius ir sunkiausius darbus 
atlieka, nors galėtų ir lengviau 
dirbdamas sau maistą padary
ti. Del dolierio meilės liudinin
kai neteisingai teismuose kal
ba; del dolierio meilės teisėjai 
kreivą nuosprendį duoda. Mi
lijonieriai stato stipriausius, 
mūrus ir visą eilę apgynėjų su
rengia apgynimui savo visaga
lio dolierio, o prie to dar kož-
ną valandą jaučiasi pavojuje, 
būdami parazitais ir visuome
nės skriaudėjais. 

Paraaitų visagalis, netvar-
kus pinigas priveisė per be
širdžių turčių Yankas visokių 
žmonių, nežinančių savo ama
to arba profesijos.- Pažiūrėki
me, kas sukelia karę, ar ne do
lieris? Kas sukelia streikus ir 
revoliucijas, ar ne dolieris f Ant 
galo kas griauna šeimynas ir 
palaiko skurdą i Vienas ir tei
singas atsakymas: visas šitas 
ir dar kitas nelaimes suteikia 
tas baisus galiūnas ir- netvar-
kus dolieris. Gali kas pamatyt, 
kad aš noriu, jog yisai pinigų 
nebūtų. Visai ne. Aš tik noriu, 
kad dolieris butų tarpininku, o 
ne viešpačiu. 

O, kaip butų ramu pasauly
je* jei įvyktų taip*, bet kada-gi 
bus tas, kada, 

Vietinis. 

Gėrb. " D r a u g o " itedakcija:— 
Siunčiu 4 ' Į>r-^ui" mano linkė 

jimusipirmiausiu linkiu pasek-
mirtgo plėtojimosi lietuviškoj 
visuomenėj, taip-gi toliaus gei
džiu, kad šiuose metuose rastų
si energijos ir darbštumo tarp 
skaitytojų, kad platintų tarp 
naujų skaitytojų taip svarbų 
mųs laikraštį "Draugą," kad 
rašytų žinutes ir pamokinan
čius straipsnius labui kataliky
stės ir atpelnai lietuviškos vi-% 

suomenės. Tas mums labai rei
kalinga, nes mūsų liaudis ne 
mano pati tobulįnties. Reikia 
patraukti prie skaitymo pamo
kinančių * straipsnių, ypatingai 
išreikšti savo mintis, panašiai 
kaip kad viršui paduodu. 

Taip-gi ir moterys, kurios 
tik gali valdyti plunksną, už 
pareigą turėtų karts nuo fcar-
to parašyti į. laikraštį straip
snių. 

Vietinis. 

PIRKITE KARfc* T*TOP*. 
MO ŽENKLELIUS (W.S.&). 

PEARL QUEEN 
KONCERNUOS 

/ = aoe ss - 3 5 -

Dabar yrą pat*irt*iito» fr Tarto 
Jamo» daugumos lietuvių, kurie gra 
jUa konpertln% it augštai rekoiaen 
duojama kaipo geriausia konc«rtlna ' 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime Jas parūpinti 
augfito a rba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurt ifteiua 
čiariae dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 47tti 8tM Chicago, IU. 

REIKALINGOS MERGINOS . 
Del Interesingiausio 

Darbo . 
Pasaulij 
. # Darbas 

Pastovus 
* • Užinok«stis 

Gera. 
Tu Įmtarnauji publikai, bet iš privatiškų ofisų kiirie 

randasi visose dalyse miesto. 
Mokamų kuomet mokiniesi prie ldeal Training De-

partmeirte, 311 W. Washington Street. » • 
Atsilankykite, rašykite arba telefonuokite Official 

300, reikalaujant Booklet K arba nuvažiuokite į arčiau
sia prie namų telefono stoti ir pareikalaukite pilnų in
formacijų. ' '' ę ,. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY ^ 
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imas Strėnose 
i Tave Vargina? 

LABAI negerai kuomet diena po^clienai velki tas skaudamas strėnas •— jautiesi 
nesveika. Tu nori pasveikti, geriausias būdas tai surasti kas ištikruju yra nege

rai su jumis. Gal inkstai negerai dirba, gal jie yra peršalę gal perdaug persidirbę ir 
užtat tu jauti ta begalini skausmą strenuo se, ir tavo nervos sugadintos. Gali pasitai
kinti kad atsikelius išryto jautiesi nuvargęs ir nenorįs dirbti, tavo galva visa skauda
ma ir inkstai dirba nereguliariai. Nelauk ilgiau! Laukimas gali išsivystiti į—dropsy, 
gravel arba Bright 's liga. Vartok Doans Kidney Pilis. Jos yra tūkstančiui pagelbė
ję. Jos pagelbės ir tau. Pasiklausk savo kaimyno 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
Jautėsi Silpnu*- ir Skaudus. 

"VVIIJ. llyesky, savininkas Teve-
rykų krautuvas. 37 Bridge^tfl., 
Tunkahannock, JPenna. sako: 
"Ai kentėjau per -nekurj laiką 
nuo strėnų skaudėjimo. Aš . t ik-
rai jaučiausi kaip surakintas, 
negalėjau dirbti: šlaunis mano 
buvo sustyrusios ir inkstai ne
dirbdavo gerai. Pamėginęs 
Dpan's Kid«ey .Tills jaučiausi 
sveikas." 

Strėnos labai Skaudamos. 

Mrs. A n d r e i Kgielski, 110'J 
EUiston Str.. Miehigan City, 
Ind., sako: "Ai kentėjau nuo 
labai ąkaudamu strenu; jos 

-^'argino mane diena ir nakti 
taip kad nogalėjau dirbti, kuo
met iMi.silenkdavau negalėjau a t 
sitiesti. Mano inkstai nedirbo 
gerai ir .nuolat man galva skau- ' 
dėjo. Ant Rali aš nusipirkau 
dežuto Doans Kidney Pilis, jos 
man pagelbėjo ir šiandiena esu 
sveika. 

Turėjo Lumbago. 

S. Telle-). 1080 Ogden Str., 
l ir idgeport Con., sako: "Kiek 
la4ko atgalios aš turėjau dide
lius skausmus strenuose ir ne
galėjau dirbti nieko. Lumbago 
mane kankmo taip kad aš ne
gulėjau atlikti savo darbo. Gal
va man sukdavosi lyg girtam, 
viskas rodėsi kad virsta kamba
ryj. Sužinojus apie Doans Kid
ney Pilis aš pamėginau ir dabar 
jaučiuosi sveikas ir patar iu ji 
visiems vartoti . 

Turėjo Skausmą Strenuose. M'•» dgiitml Jm* 

Mrs. Oliver Chihart," Sauk ltapids, Minn., sako: V Aš 
kentėjau didelio skaudėjimo strenuose, rodos kad nia-
no kas toks sunkaus slopindavo žemyn. Mano kojos nu-
tripdavo kad buvo nepavaldomos. Mano galva buvo 
baisiai skaudama negalėdavau nakti užmigti. Nusipir-
kus Doans Kidney PiJils, jos tuo^aus mane pagelbėjo. 
Kuomet tik nesijaučiu gerai. tuojaus jas vartoju." 

JtJAfcS 

^ ^ £3S& ^4 

NE i vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidneyt Pilis jeigu jis neturi*klmv-

liipio vaizbaženklį su parašu—"James 
Daun." 

D0AN 
Kidney Pilis 

Gaunamos kožnoj aptiekbį. 69c už dėžę. Foster-Millbum Co., Buffalo, N, Y., Mfrs. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
«" Matukas, J: Tolusis, K. Ajaus-

WORCESTER. MASS. kelevieius,' J . BluzneviOius, D. 
I Junea, P . Jenuševičius, F . Mi-

Gerbiainoji YYoreesterio lie- I linavuaus, J . Jekelevieius, J . 
tuvių visuomene! lTž garbę tu-; Kaminskas, J . Velivis, A. Jim-

pvanešti, kad umsų Spau- h\ 1, B. Kareiva. 
Po l dol.: M> J^kubavieius, 

O. PoSkiutė, V. Turoniutė, S. 
Milinavičius, V. Vaisieta, J . 
tta?r«šė, A. Jakstonis, A. Kam
šė, J . Palevieienė, C. Baeelienė, 
J . Molis, P. Svietinskas, A. 
Kieras, A. Kastantinavi(v*ius, 
K. Jekubayieius, F . Kastanti-
navif-ius. 

Smulkių aukų $3.G5. 
Viso prakalbose surinkta 

$144.05, 
Ta patį vakarų kalbėjo ir L. 

D. 8. Centro raštininkas, p. A. 
F. Kneižis. Keikia pažymėti, 
kad šis savo kalba trentonie-
f-iauis patiko. Nepatiko tik po
rai socijalist^j, kurie klausyda
mi jo raukėsi, \XĮ* rūgštų obuo
lį butų val#*». Kalbėtojas taip 
juos suvarė ožio ragan, kad nė 
klaUL-imų nedrįso duoti, nors 
KalUiojas reikalavo. 

Ti'i[>gi IHIVO atvažiavęs ir p. 
A. Kazlas iš Newark, X. J . .'lis 
buvo atsivežęs katalikiškos li
teratūros, kurios nemažai 
trenlonieeiauis pardavė. 

!n to reikia pažymėti, kad 
trentoiueėiai šiuomi kartu pa
darė vieiią žingsnį pirmyn, nes 
sutvėrė L. D. 8. kuopa. Kuopon 
isitiv-V' 14 narių. Pu 'prakalbų 
liko išrinkta valdvba, kurion 
paieko: J. Velivis—pirm.. Jo* 
mu> Poškus—\ iee-pirm., K. Ve-
livis—uut. rast., J . Baėelis,— 
l'iu. rast., P. Seinauskas—ižd., 
iždo globėjais: 8. Yaranis ir K. 
Vaitą vičia. 

Taij>-gi rinkta aukos del L. 
D. K. D. P, Lietuvoje. Suriuk-
ta $10.63. 

\ isiems aukotojams lai Huua 
širdingas aėiu. 

Lietuvos Sunūs. 

K. Nenios» P. Barfsa,. J . Ka> 
i minskas, U. Kaminskienė, A. 

Steuevieia, B, Cialka, A. Cial-

n u 
dos Draugija,, po globa šv. Po 
vylo, pasidarbavus gerb. kun. 
Jakaičiui ir kitiems darbš
tiems nariams, šiemet narių 
skaičiumi padidėjo, negu pra
eitais metais buvo. Tai-gi kvie
čianti visi lietuviai ir lietuvai
tės prisidėti prie šios Draugi
jos, nes šiemet labai gražaus 
turinio yra spauzdinamos kny
gos. Kiekvienam yra gera pro
ga prisirašyti prie šios organi
zacijos, nes Įsirašymas atsiei
na tik 1 dolieris j metus, o už 
ta. dolierį kiekvienas narys, ar
ba narė, gauna knygų dviejų 
dolierių vertės. 

Šiemet jau turime apie U><) 
narių. Dabar Draugija deda vi
sas pastangas, kad trumpu lai
ku sulauktų iki :MK) narių. Be to 
trumpu laiku bus surengtos 
prakali vos. Dieną, vietą ir kur 
tos p r a k a l b a bus, paskelbsim^ 
vėliau. Taip-gi pranešu, kad 
susirinkimas šios Draugijos 
įvyks Vasario ! d. Visi nariai 
i r narės kviečiami pribūti, nes 
bus svarstoma apie padidini
mų dr-jos ir kaip geriau pra
platinus katalikišką spaudę. 
Ateinantieji susirinkiman, atsi-
veskit ir naujų narių. 

Vardan visos draugijos 
V. Blavackas, rast. 

TRENTON, N. J. 

gyve-Nedaug šiame mieste 
na lietuvių, lM>t ir tų tarpe ran
dasi tokių, kurie sakosi' " J e s -
tem panie tego szlaehta." 
Trentoniečiai lietuviai lokius 
" siektas" vadina labai negra
žiu žodžiu. Ir kur-gi ne, juk tie 
vadinamieji ' 'šlėktos " paeina 
iš Kauno bei Vilniaus guberni
jų, tik čia, Amerikoj, mat, "su
laukėjo." 

Karo laiku, kuomet negau
davo iš Lietuvos laiškų nuo tė
vų bei giminių, minėti "šlėk
t o s " drąsiau stovėjo lenkų pu-

j sė j , bet kuomet pradėjo gauti 
laiškus, kuriuose aprašoma, 
kaip užimtose Lietuvos daly
se lenkai elgiasi su lietuviais, 
net su tų "š lėktų" tėvais bei 
giminėmis, nuleido nosis ir ne
žino ka daryti. Ar-gi ir dabar 
neprai egės Trentono "šlėk
t o s " ir nepradės sykiu su lie
tuviais darbuoties, nes pirmiau 
nė į prakalbas, ne į vakarus 
lietuvių neidavo. 

Sausio 3 d. vietos T. F. skv-
rius buvo surengęs prakalbas. 
Kalbėjo p. K. J . Krušinskas, 
T. F. Centro raštininkas. Žmo
nių prakalbosna suėjo neper-
daugiausia. P-as Krušinskas 
gražiai kalbėjo, nupiešdamas 

^vargingų Lietuvos padėjimų ir 
ragino dėti aukas ant jos lais
vės aukuro. 

Susirinkusieji prakalbosna 
tą visa atjautė ir kas kiek ga
lėjo paaukojo išgavimui Lietu
vai laisvės. 

Lietuvių Politiškas Kliubas 
savo metiniame susirinkime iš 
iždo paaukojo 15 dpi., Hv. Jur
gio d r-ja taip-gi iš iždo 10 dol., 
Jonas Poškus, ir Mot. Kieras 
taipgi po 10 dol. 

Po.") dol.: A. Žvirblis, J . Čeu-
kus, A. Linkevičius, A. An
driulis, A. Misevičius, K. Veli
vis, K. Vailavičius, P. N'ukvo-
sas, K. Turonis, V. PaleviiHufc, 
&. Putionė, A. Damiuikaitis. 

Po 4 dol.:,V. Abraumvičius, 
J. Bačalis. 

Po 3 dol.: A. Junea II , t> 
Seinau.-kas. 

kienė, J. Saučiulius. A. Mur
kus, P. Zelioaka, Fr. Meškaus
kas, V. Tamkus, Pr. PeU'aus-
kas, M. Juška, A. Apanavičia* 
J . Ivanauskas* S. Kasiulis, Pr. 
Leonavieia, V. Lince vieio. 

Po 50c: A. Usevieia, U. Ra 
šinskaitė, J . Muekus. 

Už vėliavėles $1,50. 
Pirmiau buvo ižde $7.00. 
Viso labo $135.50. 
Išlaidos: stamponis ir per

laidai 50c. 
Jeigu butų kur klaida, malo-

nėsit pranešti. 
Su tikra pagarba, 

Pranas' Žebrauskas. 
T. Fondo 101 sk. rast., 
222 So. AVabash ave., 
Bradiey, 111. 

arba: 
P; U. Box(il, 
Bradiey, UI. 
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Ne^asHenkiu^ tuo mokslu, 
kas, V. Varpiota*, J . Minskas,]kokį baigė, Dr. Montvilas žada 

ir toliau moki uties. Lėšas ap
mokės Suv. Vai. valdžia arba 
Fcderai Vacation Education 
Board. 

• Paul. P. Grajauskas. 
i Į i m i u» — 

ROSELAND ILL 

BLOOMFIELD, N. J. 

Lietuvių tamsumas. 

Lietuva gal šiandie stovėtų, 
"ant tvirtesnio pamato, jei mes 
gerb tumėm ir braugintumėm 
savo vadus, jei mes, vietoje 
pirštais badyti ir bereikalin
gai iš keršto ir pavydo šmeiž: 
ti, vietoje tų visų žioplių ir ig-
norantų pasielgimų, atiduotu-
n)ėm jiems pagarba,. 

Gerb. kun. P. Lapelis yra 
mūsų jaunas veikėjas- ir mok
sleivių šelpėjas. Atminkime, 
kad tokių mes mažai turime, 
todėl roselandiečiai lietuviai 
katalikai lai laiko sau tiž garbę 
ir kiekvienas su pasididžiavi
mu gali pasakyti: turime sau 
už garbę mylėti ir gerbti ji, 
kaipo Lietuvos žiedą, mūsų 
tautos gabų rašė jų. 
• Branginkime juos, o ne 
šnteižkime susi r ink imuos 

Naras, 

• ' ' —— 
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KANKAKEE, ILL. 
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Nors mes pilnai neužbaigėm 
rinkti mums paskirtos, sumos 
aukų i Kalėdinį Tautos Fondų, 
t. y. 150 dol., bet vis-gi gerokai 
pasispyrėm, Nors didžiuma ir 
po mažai aukojo, bet visi at
jautė tėvynės vargus. Atsimi
nus, kad čia nėra didelių už
darbių, pragyvenimas brangus, 
o žmonės su šeimynomis, tat ir 
negalima norėti didelių aukų. 

Širdingai ačiū kolektoriams: 
S. Zumarai, J . Eglauskui, J . 
Daušianskui, J. Matukui ir A. 
Poderskiui už pasidarbavimų. 

Žemiau paduodu surasa- au
kotojų: 

Po 5 dol.: P. Gentvila, S. Zu-
maras, K. Širvaitis, J . Virba
lai t i,s J . Sabaliauskas, K. Žu
kauskas, K. Misevičia (W. S. 
S.). 

Antanas Tičiulka $3.00. 
Po 2 dol.: J . Nenios, M. Sa

baliauskas, S. Tičiulka, J . Ma
linauskas, J . Daučianskas, J: 
Laiuikais J . PapHnBka*s J. I'r-
bonas, S. Sčiukauskas, A. Ur-
bonavičia, A. Poderskis, J . Jo-
kimavičia, x\. Jamiškevičia. 

Pranas Alinauskas $1.50. 
Po 1 dol.: J . Cierskas, J., Sta-

linnuH, K. Samanskis, J . Stan-
kiuuis, A. Grajauskas, V. Gir-
dauskas,-.I. Kasparavičia, V. 
Liuceika, P. Leškauskas, J . 
Kj-ulikas, J . Linčiake, J . JaK-
šta f̂, A. Stankus, A. J odelis, A. 
Parušinskas, 1. Muckos, J . Gri
go ras, J. Grigo ras, J. Dama* 
šuuskas, M. Velička, J . Miickos^ 
V. Šapranauskas, V. Ualovči-
kas, X Vaitekuuas, A, Kokus, 
P. Gihs, J . Bii-as, V. Gerskas, 
P#. Kavaliauskas, ei. Kickosų 
P. VelieTok, J . Kaminskas, K. 

Šilas miestas nėra didelis. 
Lietuvių gyvena 40 šeimynų ir 
nedaug pavienių. Lietuviai tu
ri tiktai vienų S. P. draugijų, 
prio kurios priklauso UO narių. 

Vionamc tos draugijos susi
rinkime užsiminta apie Lietu
vos. Laisvės pai>kola. Norėta iš
rinkti komiiot^, kuris ]>ereitų 
per visų lietuvių namus. Pri
imsi i oj i lenkij dvasioH lietuviai 
buvo tam priešingi. Jie sakė, 
ka<l Lietuvos dar nėra, tai nė 
pinigų nereikia skolinti. Vos 
keturios šeimynos yra, kurios 
remia Lietuvos reikalus. 

Pirmiau čia gyvavo ir Tau
tos Fondo skyrius. Dabar jau 
susirinkimų nelaiko. Skyrių, 
turbūt, suardė tįp patys, kurie 
buvo priešingi Lietuvos pasko
lai. 

Pernai čia buvo susiorgani
zavęs ir L. R. Kryžiaus rėmėjų 
skyrius, bet dabar jau nieko 

AKR0N, OBIO. 
p . . . , - — » - ~ . 

negirdėti. 
M. C. 

PHILADELPHIA, PA. 
— —— 

Stankus, J- Kglauskas, J. D** 
P<> -' dol.: S. Varauis, P. Je- mašauskas, K. Beliauskas, J. 

Gruodžio 24 d., 1911) ųi. bai
gė Pennsylvania Institute ir 
gavo gydytojo laipsnį Petras 
Vincentas Montvilas. . 

Dr. P. Montvilas metus prak
tikavo Pennsylvania Artbo-
pendic Ilospital ir TciupJo 
Universitete The S&marttan 
Hospital. 

Pirmų sykį Amerikon atva
žiavo li)ll m. 191:4 metais gavo 
pakvietimų grįžti Lietuvon. Su- i 
grįžęs tėvynėn 1915 metais tar- i 
navo rusų kariuomenėj medi- ; 
kaliam skyriuje. Tais pačiais 
metais sugrįžo Amerikon ir j 
1918 m. buvo pašauktas Suv. 
Vai. kariuomenėn į Medicine = 
Corps base hospital camp Mc-
^Arthur, \Vaco, Texas. Karui 
pasibaigus, buvo paliuosuotas 
iš Suv.'Vaisi/ kariuomenės su 
*' 1 tonorable Discharge.'' • 

Dr. Montvilas yra katulilvas 
ir didis tėvynės mylėtojas. 
Daug veikia lietuvių katalikų 
dirvoje. Yra rimtas ir iškalbin
gas. Gimtinė Pefro yra Rozali-
no parapijoj, Panevėžio ap
skrities. Gimė liepos 22 d., 1892 
metuose. ' 

Sausio 4 d., tuoj [w pamaldų, 
vietinis klebonas sušaUkė pus
metinį parapijos susijinkimų, 
kuriame klebonas ir komitetai 
išdavė atskaitų iš" j>arapijos 
ineigų ir išlaidų. Atskaita buvo 
aiški ir susirinkusius užgiuiė-
dino. l*arapi.i'»nai- dėkojo savo 
klol>ouui ir konutetaiiis, kuriais 
buvo: M. Tobula, K. Tamo
šauskas, S. Stankūnas ir S. Ko-
dovičia už jų pasidaibavimų 
per 3 motus. 

Tveriant parapij prisiėjo 
sutikti daug kliūčių ir nemalo
numų netik nuo priešų, bet ir 
nuo savųjų. Per tų trumpų lai
kų jau turim tretį kunigų. He 
to, čia bandė susisukti sau liz
dus žinomi 'perėjūnai, pasiva
dinusieji save kunigais, Straz
das ir LrlK)nas, su kuriais pri
siėjo vesti nemažų kovų. O kam 
yra nežinoma, kaip yra parapi
jos sunki pradžia neturinti pi
nigų, neturint lietuvio kunigo. 
(•) netekusių doros vadinamų 
so^ijaibtų Akrone .y ra dau
giau, negu kur kitur. 

Hiems metams parapijos ko
mitetai! inėjo šie pampijonys: 
A. Aleknavičius, L. Lipinskas, 
S. Stankūnas ir V. Slėsoraitis. 

Taippat galutinai sutarti pa
vesti bažnyčios statymų Lietu
vių Pramonės Bendrovei. Iki 

šiol tik skiepas išmūrytas. Jei 
ne žiemos šalčiai, tnmrpame 
laike Akrono lietuviai katali
kai susilauktų bažnyčios. Baž
nyčia yra statoma gražioj vie
toj, šiaurinėj miesto dalyj, kur 
proga yra lietuviams apsigy
venti ir įsteigti savo pramo
nes, nes dabar pramonininkais 
čia yra beveik vieni svetimtau
čiai. 

Kodęl lietuviai snaudžia? 
(J erai butų, kad iš kitų miestų 
atvažiuotų lietuvių pramoni
ninkų ir čia užsidėtų krautu
ves. Lietuvių Pramonės Ben
drovė turi pardavimui gerų 
lotų prie bažnyčios. 

.* * 

. Susirinkime taip-gi išrinktas 
komitetas iš klebono ir p. A. 
Peleckio vvkinimui Lietuvos 
paskolos. Tikime, kad ir drau
gijos iš savo tarpo išrinks po 
du komitetu. Tada galėsime 
padaryti didesnę agitacijų par
davinėjimui bonų. , 

Kai-kurie lietuviai pusėtinai 
maukia namie dirbta degtine. 
Ar ne apaks gerdami nuodus? 

Žienm pusėtinai š:dta ir ne
mažai prisnigo. Darbai labai 
gerai eina. Daug lietuvių atva
žiuoja iš kitų miestų. Tik var
gas su gavimu namų pagyve
nimams. 

Maudis. 

M. Sakalauskaitė. J i jau ne m 
pirmų kartų soenoje tai]) pasi
žymėjo. Kada tiktai pasirodo" 
scenoje, tada publika gėrisi jos 
gabumais. 

Žmonių, vakaran tiek atsilan
kė, kad net sėdynių truko. Vi
si ramiai užsilaikė. 

Valio vyčiai ir sajungietės! 
Vienybėje galybė. 

Rengimo Kore&p. 

» r • » • » » ! » • » » • » » » » » » » » mjį 

3. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 
St'» • • — "• — » » » ra » » » «»» » » » ~ » » » ~ 

n • • » 

SO. BOSTON, MASS. 

Sausio 11 d., š. m., Moterių 
Sąjungos ir L. Vyčių kuopos 
bendromis jiegomis statė sce
noje istorinį veikalų "Mirga . " 
Vakaras buvo pobažnytinėje 
svetainėje* 

Vakaro, vedėja, p. O. Jaukie-
m'», atidarydama programų pa
sakė Įžangine prakalbėję. 

Visųpirma monologų "Nau
jas kalbėtojas" atliko p. r A. 
Bendoraitis. Dialogų gabiai at
liko p-lės Z. Gurki i u tė, lietu
vaitės rolėje ir p. T. Blažienė, 
lenkės. Publikų prijuokino iki 
ašarų. Dialogo autorė yra p. U. 
Gudienė. 

Pq to sekė vaidinimas. Visi 
vaidintojai roles gerai atliko. 
Vaidinime dalyvavo sekančios 
ypatos: Vytauto rolėje D. An
tanavičius, Onos, jo žmonos— 
p'-lė Z. Gnrkliutė, Mirgos—p-lė 
M. Sakalauskaitė, Gimbuto—p. 
Z. Klapatauskas, Bilgeno—p. 
A. Bendoraitis, Žmogžudžių— 
pp. Praškas ir D. xVntanavi,čius, 
Mostevo—p. K. Kiškis, Karei
vių—pp. K. Savickas ir K. Va
latka. 

Vaidinime publikos akis ypa
tingai traukė Mir*gos rolėje p-lė 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvfenlmo v'.oti 

3252 So. Haleted Str. 
Vuluiutoe: nuo 9 iki 11 ry te : nuo Z iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:10 vakaro 

Te le fonas Yard» 2541 
Ofisas: 4712 So. Ashland Avc. 
Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 

Te le fonas Drovcr 7<MS 

Uždirbk 
$55 iki *50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

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

Mes gal imo 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 . Kasnlcka, Perdėtinis 

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

iiiiiiiiMiiitiiiiiiHiiiiiiiiiimiitiiimiiiiiii 

WP 11 I ' 

- > * * * * * * * * * * * * * * S********}* 

S. D. UCHAWICZ 
Lietuvys Graboriua patarnauju, laido-

uvėse ko pigiausia . Re ika le meldž iu at
sišaukti, o m a n o darbu busite užganėd inu 

2314 W. 23 PL Chicago, OL 
Tei. Canal 2199. 

» 1 fl«f(M1>to l 'n l l i i ian •*•"»• j f 

Dr. P. P. ZALtYS Į 
Lietuvis Dentistas 

10657 •»«. MichiRan, Avenue 
ir>«imlnfd. IIL t št 

VAIA.VIMIS: » Iki O »*kar«. ^ 

' 't**.y..L ..' ! " .Sf-E. '.• " • ! > . * ; " * " 

m . iš*. «•• ^^^mrmrn*^ * 

Tel. r»rover 7042 

O*?. C, M V eželis 
I .T ET t VIS I)»4.VTtST.\S 

Valandos: suo 9 ryto Iki 3 vak. 
Nedėl iomis pasui sutarinuj « 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTITVIN 
Gydytojas ir ClOrurgna 

P»rke4e aavo gyveninio viet^ \ 
Brighton I'ark. 

V) U W. 4ord Stri-rt., 
Tel. McKiniey iH3 

Ofisaa: i;5"J VI. 47tb St^ 
(41 ur Wo#d gat . ) 

ValHnfios: 10 ryto 4ki 2 po piety. 6:30 iki 
8:2<> vakare Nedal iomis » iki IX rytais . 

Tel . BouUsvard 140 

« 

— a 

« I 

t :<2 S<X AKIJI. A M ) A V K M l -
arti 47-los Gatvė.-* 

.am. 
I* 

DIL W. A. MAJ0R < 

i 

TetsfoAttS, >'ijllj'ian-«4 

GYDYTOJAS IR 
U U I K I R U A S 

Oriaas 11719 Micbjgpn Ave, 
Artynoa 8:8§ Iki 9 lRryto -r- 1 ikt, 
3 po pietų — 4:99 iki t :99 vakare 

NedėMomis n u * i a iki 11 išryto | 

i Dr* M, Stupnickij 
3109 So, Morgan Street 

C H i r * < ; o , II I , I « I O I N 
r«W(MMi» T a n l s **>'*%• 

"lįtjpujfįf — 8 Iki 11 «* ryto: 
j • ;w. ptetu iki 8 rsk. N*d*l!o-

atis nu« 5 iki 8 vai. vakare. 
" • II I I pi i i m m • • II II » III • » M m m » » n ] | 
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JAU VEL SIUNČIAM 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 
Finii negu siijsUe savo. gentims į Lietuvą pinigų — 

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiwne pi-

giaiis negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 
I Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: i 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas i 
Centras: 32 34 Cross Str., Boston, Mass. 

Skyrius; 306 W. ftroadway, S. Boston, Mass. , 
lllIflIlIlIltlfllIlIlIlIlIllillilIlIllIlIlIliUlllllIllilIIlllIilIlIllIlItltlIlIlllIlIlIlIlIlIlIlHI] 

DR. S, BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 W< st 22n«l St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Itesidensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKlnley 4U88 

Valandos: iki 10 išryto. 

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

k a m p . 49 Court 
Res. 1229 \V. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Ciceso 49 

KAIiUAMJB LLETLV1ŠKA1 
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Dr. I. E. MAKARAS 
J L i " ( u v i < G y d y t o j a s i r C h i r u r g a i 

l(«f«-l>in.lr. !»»<•« >n M k h i i M A r s . 
Tel*-r«aiM» Pullmiui 348 Ir P u l l m « a 31M 
C l i k a p D J : 4 5 1 5 Ko. W o o d S t r . 

1 Tik K c t u r i t o Mikiikc nao 5 Uift ik i 7 :OC 

R *• m m m m • • • J J » - » » " * " i r T I •• ™ • L W 
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Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PottsvUle, Penoa . 

visomis l igomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 Tai. i r t o 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki .8 vai. vakare. 

illltllllllllillllllUlllfllllllllllilllllltlllllll. 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvlg-ubiM s t s m p v 

Ketvergais ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materljolai, va ikams dranu 
fttei. Stebės Ir jakutės. 

i • i — . 

Pluksnos 

V. W, RUTKAUSKAS * 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

90 VV. WASUlNGTON 8TKEJBT 
Kambaris 609 

Tol. Centrai 5478 
Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 
Ii 

Dr. G. M. GLASER 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
llllJilIlIlIlIlItlHIHIllllllllllHlllllllllllUllf 
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Hilunybcs, paeinajn'ioB nuo persidirbimo, imiishuo, wjnarid ir rauuiouu 
tjusiiugĮnio, skassiBU stvėuese, yra greitai pKsSalijiainos, vartojant -

P A I N E I P E L L E K I 
• Suimyttofi, kiuioy kartaUužuioju jo veikian^ia^iege, tlaugiausb'o jo itsansisina. 
Yra tilt vienas^ l%ia*lifcųK>liw« ir <tel jusu apsaugojimo, jis yra pąženkliuta» 
uiuau vaiabaienkli*. 

4^ AJKeK^jKOJRr ('ĮitarsLS) >£* 
,/ .i»*i|.»u ant pok^Jtsr Mtfm vaijtbH/.enkJio ikaio^ {ai jin- nėra 1,ikras- Iv jus tokio 
mmki»f. "• '.JUSH ui>tiekoee \*o $bii įr U5c 'i'aiįi#gaiima gauU i>ae- iSiin-bcjuB: 

« <&, t**Cnf&W * į « ^ , 3!*ta££t> Bro»dway , N c w York \ 

B A R G E N A S VTTB.U 

DRABUŽIŲ. 
Vyrų ir Jauny VaikinO padirbti 

ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsiaaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.90 iki $45.00. 

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai 919 iki 928.50. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

Heme, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilnų eilę r 

skutį nešiotų siutų i i overkoty. n u u 
$8.50 ir augščiau. 

PtilI Drese, Tu^edo. Prock Siu
tai ir it. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvienų vakarą ik) 9 
vai. NedėHomls iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai 

& GOllBOJN. 
1 4 1 * 8 . ą p l s t e d St., CbJeago, 1U.J 

|sU*g*a 1999, 

Praktikuoja 28 mete i 
' Ofisas S148 So. Morgan St. 

Kertė 32 ro SL, Chieago, IH. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro 
ni.škų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 9 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomia nuo 9 iki 2 po p ie t 

Telefonas *fards 687 

į g » » • • mm • • i mm.. 
t 

- » 

— 
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J0SEPH C W0L0N 
-letuvis Advokatas 

29 SO. hA BAhLE S T R E B T 
Gyvenimo Tel. Humboidt 97 

V a k a r a i s 2 9 1 1 W . 22- i^d S t e « w t 
T e l . K o c k w e U • » » » 

CHICAGO, ILL. 
SS4 * H 

Rcsiil. 933 So. AhbJand Blv. Oliicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusa* Kjdytcdes iv clūrajcgas 
Sf»«'eŲali-tas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiky ir \ i sy chroniška Ilgy 

Ofisas: 3354 So. l la l s tod St.. CU«ea«p 
Ttdefonas Drovcr 9693 

VA I .AND A&: 1 0 — U ryt» 2—3 po 
pietų 7—8 \uk. NedėJiomii' 10—1$ d. 

file:///Vaco


D R A U G A S Penktadieni, f*vans 23 1920 
Tr « « 4 

I 
n S. 

I • > » » » » » » •• • • » » • {"» 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, B A U S M Ė UŽ N E A P Š I L D Y -

! MA PAGYVENIMŲ. 
Penktadienis, sausis 23 d.,! _, 

Šv. Panos Mar. sužiedavimas.' Bus išaiškintas surašymo gy-
šeštadienis, sausis 24 

Šv. Timotiejus, v. kank. 
d. ventojų tikslas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

VIS DAR DAUG ŽMONIŲ 
SUSERGA. 

žmonėms 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyriaus susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, sausio 23 d., 
1920 m., 7:30 vai. vakare, šv. 
Jurgio parap. svetainėj, ant 
3-čių lubų. 

Visos narės skyriaus malonė
kite ateiti į šį susirinkimą ir 
užsimokėti metinę duoklę 
($1.00) ant 1920 metų. Taip-gi 

j atsiveskite naujų narių, nes šis 

Pastarajam Ckioagos mies
to tarybos susi rinkime paduo
ta sumanymus aštriai bausti 
namu savininkus, katrie žie-

Bet nėra baimės; reikia d a n - h 0 * m p t u k a i P ™ k i a
v

n t • * ? 
įsiluo narsaimiomų 

giau drąsos. % . 

„, v; ,. ~ . .« , Namn savininkai del augliu susirinkimas bus^_metinis ir 
" roeia<uennv sausio 2\ «1., , . ,. • , u- -i i 

į taumuuo Kartais per dienu- y ra daug svarbiu reikalų apta-
vakaiv. sveikumo koinisnonie- -,•• i •- - w 4*^i * M 

* n . • J
v . hhenas palaiKo saitus t 4 t la tus . 

n u s l)r. Iiobertson pranešė. , v • . , i , „ 
_ ' [s to šeimynose pakyla daug 

Ypae vardas šei-
ioms mažus 

.vaikus. 
mirė nuo mtluenzes (n ; mirė c, .. . , • 

Sulig sumanymo, tokie apsi 

Per praėjusias 24 valandas! 
. « v ^™ v susirgimu, susirgo įmluenza _,(»)S zmo-1 

n . v. .. . t o 1 [invnoms, turinčioms 
nes; plaučių liga susirgo ĮSI : 

nuo niauriu hgos 21 žmogus. , . . . . . . • • , . , 
** * įleidelnu namu savininkai tu-

Praeitji antradieni ir u ž v a - ' ^ } m t baudžiami ligi 200 dol. 
kar mirtis atliko rekordą, 
nes viena ir kitą dieną šįmet j Sumanvimu nuvestas svei-
mirė daugiausia žmonių 
influenzos i r plaučiu ligos. 
• Tefiaus l)r. Robertson ske. a s yoras 
bia, jog t i e susirgimai yra n u e s t o gyventojus proklemaci-
lengvi, tad influenzos nega- >ja įr įšaiš-įvinti žmonėms, ko-
lima priskaityti prie epide- įciais tikslais vvriausvbė ai-
mijos, bet prie paprastos u* ] j e]< a surašymą gyventoju. 
krečianu.ue^ ligos, (Ji kaipo \ e s daugelis žmonių priešin-
tokios žmo&ui indima visuomet 
apsisaugoti. Tik reikia dau
giau atsargumo ir drąsos. 

Reikia klausyt i patarimų. 

"Skai t l inės kalba pačios už 
save ' ' , sako Dr. Robertson. 

nmui . 
Bridgeportietės, a tbuski te! 

Žiūrėkite ka ip kitų menkesnių 
kolonijų moterys gražiai dar
buojasi, t ad laikas ir mums iš
sijudinti, nus ikra tyt i nerangu 
mą i r pradėt i darbuoties vi
suomenės ir t ikėjimo naudai . 

abaudos. § v Kazimiero Akademijos 
Sumanymas pavestas svei- R ė m ė j u D r . j o s t ikslas y ra pra-

kunio reikalu komitetui. kilniausias, už ta i visos tur ime 
Tarybos susirinkime p a r a - , § i a i ^ ^ ^ pnjausfc, į j a 

uitas majoras paskelbti . r a š y t i e s i r j o s n a u d a i veikti . 
Lai neatsilieka nė bridgepor
tietės. ša l in nelemtas snaudu
lys! Visos į darbą—koskaitlin-
giausiai ssirinkime į ši susi
rinkimą! 

Skyriaus Valdyba. 

pirm., K. Halukauskas, Rast, 
T. V. StaneifcaS, Rast. II. J . 
.Juraška, Ižd. Jonas Baltutis, 
(po kaucija $12.000.00), Iždo 
globėjai: Al, Butkevičius su 
M. Kniukšta. Tokiu būdu Ka
taliku Vienybės stotis veiks 
kaip veikus bomj pardavinėji
mo darbą neprigulmingai. 

Po sudarymo pilnosios val
dybos* nutartai panedėlyje, 
sausio 2(> d., vakare, Šv. K r y 
žiaus parap . salėje šaukti 
mass-mitingą, kur bus aiškina
ma a pi e Lietuvos Laįsvės Pa
skolos Bonus. 

Town of Lake Stoties 
•Komitetas. 

BRIDGEPORTO MOKSLEI-
VIŲ DOMEI. 

. 

gai stjprotauja ir surašinėto
jams nenori atsakyti j visus 
statomus klausimus. 

Padarvta rezoliucija, kad 
šalies vyriausybė parūpintu 
CbicagaT kitą naują pastos bu
sta. Tuo tikslu jau kelinti me-

" Mirtingumas kiek pakilo t a J l 1 a r b u o j a i l l a s i b e pasekmių. 
šiandie. Bet reikia spėti, kad P f t 5 t o s b u s t f t s i j ? u l i n u 0 k ( m _ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Subatoj , sausio 24 d., (J vai. 
vakare, A. L. R. J \ . Moksleivių 
18 kp. šv . Ju rg io parapijos 
svetainėje įvyks priešmetinis 
susirinkimas. Ši kuopa yra 
kaip ir užmigusi. Bet šiemet 
žada pabusti, o prie to jau ir 
vakaras yra rengiamas. T a i g i 
visi moksleiviai ir moksleivės, 
kurie priklausote ir kurie turi
te 1101-4, priklausyti, kviečiame 
atsilankyti . 

Kp. Valdyba. 

a . i —— 
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Kr utami 
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Paveikslai 
iš Lietuvos 
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BUS RODOMI 

ŠV. MYKOLO PAR. SVET., 
1644 Wabansia A ve. 

Subatoj, Sausio 24, 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

1920 
Pamatys i te Lietuvos Vald-L.^ c /a iv ius ,kar iuomenę , i r daug kitu dalyk\i, rodis 

Kaunas Krutamu Paveikslu Kompanija 

• * / * ! 

3E i 

VAKARĖLIS KAREIVIŲ 
PAGERBIMUI. 

— 

sekančiomi 
mažės. 

dienomis jis su reso. Šitas turi paskir t i pini
gus. Tad tuo tikslu kongre-
i i -

" A š galiu a tkar tot i tik s a n b n s ] n l s i l l s t a peticija. 
tiek, ką esu pasakęs šiandie; \ 
pietumis j penkis šimtus mo- PATRAUKTA TEISMAN 38 

RADIKALAI . t em, dirbančiu telefonu kom-
panijoje. _̂  

**Ir štai ką: Pažadėkit man. Tarpe jų y ra ir tur t ingas soci-
kad jus kas miela naktis mie- jali^tas Lloyd. 
gosite po !) valandas, kad jus 
miegosite gerai išvėdintuose,1 Specijalė grand jury paga-
bet šiltuose kambariuose, kad liau< apsidirbo su daugeliu 
jus apsirengsite taip, idant (/hicagos radikalų. Iš jų 08 
keperkaistumėt. gi aš pažadu apskundė teisman. Skundą 
jus išskirti iš ta rp sergančiu priėmė kriminaliu teismo tei-
influenza. i sėjas Chnve. J i e visi yra kal-
" u B e t , jei kartais nieko ne- tinami suokalbiavime si> 

gelbsti nei a tsargumas ir in- griauti šalies vyriausybę, 
fluenza užatakuoja, gulk lo- j Apskųstų ' r a d i k a l ų tarpe 
von, pasilaikyk šiltai ir pa- yra trys moterys. Pirmoje 
šauk gydytoją ." vietpje figūruoja žinomas iš 

^ ... , , . [\Yilmerte tur t ingas socijalistas 
Daugiau teatrehų uzdaryU. | a ( l v o k ; l h ) s w i | | i a m B r 0 8 S 

i 

Kovoti prieš influenza pa-.LIovd. ' 
šaukta daugiau KM) ligonių ; Teisėjas kiekvienam iš JŲ 
slaugotojų. j paskyrė paranko s po $10,000. 

Pieno pirkl iams įsakyta I r tuojaus išduota \varantai vi-
pasteurizuoti pieną ligi 155'sus suareštuoti, 
laipsnių karščio, kad su pienu i Visa eilė kitų radikalų bus 
CM siplatintu ligos. pa t raukta teisman artimiau-

Uždaryta dar k^!i krutomų- j šiomis dienomis, 
jų paveikslų teatraėliai , kat- Tarpe apskųstųjų keliolika 
rie nebuvo kaip reikiant pra- j paeina iš kitų miestų. Turbūt , 
vėdinami. (jie bus pristatyti į savo gy-

B e ' t o , perspėta visi mieste I veninio vietas. 
i ea t ra i laikvties paskelbtu ta i - ' ~ • 
s y k l h ] ^ TRAUKIAMI TEISMAN 54 

Katalikų Vienybė s 5 sky
riaus extro susirinkimas įvy
ko sausio, 18 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. 

1) Pranešus pirmininkui, 
kad mųs Kat . Vienybės skyrius 
turi išrinkti delegatę į Fede
racijos Tarybos suvažiavimą— 
seimą, pranešimas pr i imtas ir 
atstovu išrinktas kun. N. Pa
kalnis . . 

2) Kalbėta apje Lietuvos 

Subatoj , 24 d. sausįp, 1920, 
" K a n k l i ų " eboras, pTie pa
rap. Šv. Jurg io , rengia labai 
puikų šeimininį vakarėlį savo 
narių kareivių pagerbimui. 
Cboristai, tarnavusieji kariuo
menėj, buvo: L. Dapeevičius, 
M i kolas Gedvilas, Vladislovas 
Gedvilas, Henrikas Gedvilas. 
A. Jas inskas , F . Gedgaudas, 
A. Pocius, F . Kl ikunas„J . Ra
manauskas, B. Zambacevieius. 
Kareiviai visi laimingai su
grįžo atgal . 

Apart gardžių užkandžių, 
kuriuos £ada t : spagaminti šei-

R E I K A L A U J A 
R E I K A L I N G I L E I B E R I A I . 

Yardų Boilieriai 
Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

' Geros pastovios vietas 
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| Vakaras su Programų ] 
Rengiamas • 

* 9 vai. į diena 

Atsišauki te Roscoe Str . ir 
California A ve. 

22ra ir Fisk Gatvių 

25th i r ' Ų u a r r y Gatvių 
Commomvealth Edison Co. 

i A. L. R. K. Moterų Sąjungos 3 Kp. | 
• Statoma scenoj dvi komediji 

• 

tainėn ])p. A. Kareiva su J . 
Viskantu, kitos srovės žmo-

Laisvės paskolos bonų parda 
vmėjimą. Tuo tarpu inėjo svę^ mininkės, bus "dar ir gražus 

programas, kurį rengia cboro 
vedėjas, p. B. Janušauskas . 

nės, kurie pranešė apie susi-A Vakarėlis bus vienas iš ne-
vionijimą bendro komiteto ir paprastų, tai visi kareiviai 
pasakė, kad turės jie panedė - ' h choristai yra kviečiami at 
lyje susirinkimą. silankvti . 

Reikalingos moterys suvirs 10 
imtų amžiaus del lcngvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 
piet. 

Statoma scenoj dvi Komediji 

NEDĖLIOJ SAUSIO (JAN.) 25 D., 1920 M. 
Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 

Union i r 18-ta 'Gatve. 
Pradžia 8 vai. vakare. = 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant 'mušu rengiamo vaka- S 
= ro, nes bus vienas iš gražiausiu. Kviečiame Sąjungietės iŠ kitų k u o p \ = 
S atsilankyti. E 
= Kviečia MOTKRl' S^J l 'NGOS 3 R I O P A . = 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
II II • i i U < • « * • • i i n as 

/ 

% . 
— — 

SALIUNININKAI IR 
IR BARTENDERIAI . 

Turės a tsakyt i už pardavinėji
mą svaigalų. 

Raudonojo Kryžiaus vietos 
skyrius' pašaukia naminėj] tar-
nvbon dau.gelf ligoniu slan- ' 
gotojų. 

Marininkų stovykloje (Jreat 
Lake s Navai Training žymiai \ Federalė grand jury Cbiea-
mažėja susirgimai influenza. j goję pa t raukė teisman 54 

Iš 5,020 kareivių ir oficierų saliunininkus ir bartenderius, 
Fort Sheridan serga 366 vy- katrie yra prasižengę karės 
rai . Iš jų 15 pavojingai. ; meto probibieijos įstatymui. 

L > ^ ^ B l E i : K S K a L C L n a L K l K B B K ! B H f i i H a a i t t l K A K I 
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KONCERTAS ir BALIU: 
RENGIA 

...Visų Šventi* Parapijos Choras... 
N E D Ė L I O S VAKARE, SAUSIO 26 D., 1920 M. 

Bro. Strumilų Svet. (Kamp. lQ7th St. i r Indiana Ave.) 
f 

Pfograme dalyvaus prakilniausias lietuvių jaunimas, dainuos žy
mių lietuvių kompozitorių dainas, su pritarimų simphonijos orkes-
tros. Kviečiame visus atsilankyti ant šio prakilnaus vakaro. 

Choro vedėjas V. NICKUS. 

W 
i 

• 

• • • 

j, 

Kataliku Vienvbės 5 sk., iš-
klausęs jų pranešimą, sutarė 
š i ta ip: jeigu jie nori vieny
bes, tai turi pripažinti miisų 
iš inktąji iš Katalikų Vieny
bės komitetą. Pripažinus mūsų 
stoties legališką komitetą, jie 
galės tik prir inkti dar 4 as
menis iš sav 0 pusės, o j e i n e -
pripažins mūsų komiteto, tai 
jokio vienijimosi su jais ne
gali būti. 

(ii ant rytojaus, vakare, 
pp. J . Brazauskas ir M. Pa
navas nuėjo j tautininkų su
sirinkimą. T e n pakelta klausi
mas, < a r pripažinti Katalikų 
Vienybės išrinktąjį stoties 
komitetą,, a r ne. J i e perbal-
savo nepripažinti ir išrinko 
savo valdybą, į kurią inėjo: 
pirm. A. ^Kareiva, vice-pirm. 
J . Brazauskas i r L, Šimulis, 
i*aštininkais: M.«Panavas ir J . 
Parkauskas, iždininku J . Vis
kantas. Taut in inkams, atmetus, 
Katalikų pastatytąją sąlygą ir 
b e t g i dviem Katal ikų Komi
teto 'nar iam inėjus į tautininkų 
valdybą, kilo klausimas, kaip 
į tą žiūrės Katal ikų Vienybės 
sudarytoji stotis? Jos susi
r inkimas buvo sušauktas sau
sio .21 d. 

Atstovas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Sausio 21 d., Šv. ivryžiaus 
parapijos salėje Katal ikų Vie
nybės extra susirinkime liko 
dar inkta pardavinėjimui bo-
nųv stoties valdyba. Dabar su
sideda iš sekančių asmenų: 

Pirm. A l . . Panavas , Viee-

Continental Can Co., Inc. 
• • 

5411 W. G5th Street 
Rūta. 

. • 
1 1 .. 
— — —— - • , 

16 L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO CHORO VEIKIMO 

Pereitą pejiktadienį L. V. 
Cb. Aps. cboro buvo dainų re
peticija.* 

(Jaila, kad mažai dainininkų 
susirinkot 

Choras dabar turi užsibrėžus 
didel | darbą. Gavėnioj rengiar.i 
statyti kitą didelį veikalą vi-
dumiesčio teatre. Oi to veika
lo negalima bus pasta tyt i be 
į t into dainininkų. i 

Tat norintieji įsirašyti į Ap-
skiiėio chorą, kviečiami dabar . 

Taip-gi kviečiami ir tie visi, 
kurie seniau buvo cboro vei
kiančiais nariais. Sekanti cho
ro repeticija bus šiandie,, t. y. 
pėtnyčioj, 23 d., š. ui., Mark 
\Vbite Sipiare parko svet., 
217-tos ir l lalsted gatvių. 

Z. M. 

PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 2 kuopos susi
rinkimas ir mankštinimosi pa
mokos bus sausio 23 d.,-1920 in., 
8 vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj, prie 18-ios 
gatvės ir Union ave. Kviečiami 
nariai ir visi lietuviai atsilan
kyti į viršminėtą'susirinkimą. 

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
žiuojanti karą iki 63-eiai gatvei 
(63rd & Austin) karą iki Central 
avenuc; paeikite du blokus j pietus. 

Lietuvos Pašto Ženklus 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I . 
Del foundres, darbas pasto

vus. Atsišaukite* 

Link Beit Co. 
39-ta ir Stevvart Ave. 

Geriausias "būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos- Pašto 
Zuikiai (markėsj kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirko galėtų nusiusti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
ma, pinigų vietoje. 

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

Paštažcnkliai 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 dolierj markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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L E I B E R I A I 
Reikalingi 25, pastovus dar

bas. Atsišauki te: 
23čia ir Racine Ave. 

u 

REIKALINGI. 
Vyrrfl Tąlly sortuotl; filers teams-

ters ir paprasti leberiai dirbti lumber 
yardoj; darbai geri pastovus ir geros 
algos. Atsišaukite prie Lincoln Gatves 
vartų "ir reikalaukite yardos superin-
tendent. 

Ędwartl *?ines l iumber (onipanv 
2481 So., Lin<«oln Stroi-t. rhk-ago. 

PARSIDUODA 
Parsiduoda grosernė geroj lietuvių 

apgyventoje, vietoje biznis labai ge
rai eina, Pardavimo priežastis savi
ninkas išvažiuoja j kita miestą, jei 

V a l d v b a . i k l i s norf*u galima sykiu ir narna V -y įpirkti: Atsišaukite šiuo antrašu: 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

A. Gedrimas, 
43.*!*) So. Wood St. Chieago. 

Parsiduoda labai puiki grocerne ir 
Ice Cream Soda. Labai patogioj vie-< 
toj prie pat šv. Kryžiaus bažnyčio. 
Atsišaukite. 

45S6 S. Hermltagc Ave. 
» 

Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

28 Lekcijos ^ojįoDabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄŽĮSIME JUMS 

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

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir t ikriausias būdas išmokti visa 
anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie a tskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu būdu, kad mokinys netik gali, bet tur i 
viską atminti . Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai , kad intere-
t ingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio mint} su 
tokia spėka, kad* jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Iš ta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra prakt iškas. 

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų. P i rma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didtlių 
puslapių. - s \ .c -

Štai ką mūsų mokinys sako apie mūsų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėka 

už jūsų atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos Jusu 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia-
siją (pa tar imus) . Jūsų metodos kursas stebėtinai vra pigus. Su aueš ta ton 
garba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1§17. . 

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję DO 
$10.00 už kursą yra ta ip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista mo 
kodamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašvk tuojaus dabar 
Vėliaus gali but pervėlu. Atminkit, mes tur ime tik 150 šių kursų po S3 00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk nlr 
mas. Siųsk $3.00 šiandien. Jdėk markių už 15c. del iškaščių prisluntimn -
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas m u m . 
atgal už trijų (S) dienų po jų aptirrėjimo, ' m e s sugrąžinsime p in i rus S ! 
kursas yra vertas $30..00. Mūsų kaina tik $10.00. bet tamista dabar t u i ! 
progą gauti jį už $3.16 su markėmis. Naudokis šia proga P r i . i „ . * JZ ' 
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk 
r iu" šiuo adresu: 

D. BEN. WAITCHES 
4456 SO HERMITAGE AVE. 

Prisiųsk pini-
"Mdney Orde-
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