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Talkininkai Kaltinami 
už Betvarkę Rusijoje 

• • • 

Dngarijs veikiai pasirinks 
karalių 

VOKIETIJA BUSIANTI PRI 
IMTA TAUTŲ SĄJUN-

GON. 

GEORGIA PREMJERAS 
KALTINA TALKININ

KUS. 

Bolševikai laimi del negeisti
nos talkininkų politikos. 

KITA MĖNESĮ UNGARIJA 
TURĖS KARALIŲ. 

Tiflisas, sausio 30. — Euro
pa nenori * suprast i tikrųjų 
faktu apie stovi Rusijoje. To-
kiuo pasielgimu ji leidžia 
bolševikams visais frontais 
laimėti ir vis plačiau praplės
ti kontrole. 

Taip pasakojo (Jeorgiu res
publikos premjeras Jordania 
Associated Press korespoatIvU1W 
tui. 

Trys srovės Rusijoje. 

Didelis laimėjimas nacijonalės 
- krikščionių partijos. 

Budapeštas , sausio 30. — 
I n g a r i j a bus monarebija ir 
naujas karal ius bus par inktas 
tuojaus, kaip tik susirinks 
steigtam** susirinkimas. 

Taip pareiškė premjeras 
Huszar, kalbėdamas vakar 
moterų susirinkime. 

Steigiamas susirinkimas bus 
a t idarytas vasario 1(1. I r tuo-

f»ja^> bus tariamasi karaliaus 
klausime. 

Premjeras išreiškė didį pa
sitenkinimą, kad buvusiuo.-e 

Buvęs kaizeris nebus teisia
mas. 

DARBUOJAMASI SUGRĄ- TIKRAI BAISUS DAIKTAS! 
Ž I N f f SOCIJALIS-

TUS. 
Tuštėja, Chicagos kalėjimas. 

Nieko bloga prieš juos neat
randama. 

Londonas, sausio 31. — Ten
ka pat ir t i , kad už trijų savai
čių Londone bus atnaujintas 
taikos konferencijos susirinki
mas. Ir pirmiausia bus taria
masi tautų sąjungon pri imti 
Vokietiją. 

Tasai sumanymas dar p h ' - ' p ^ įsmenis, n e r a n d a m a "ir 
miau buvo pakeltas. Ir tik at
einančiame susirinkime jis 
bu s ap tar tas . 

Negalima be vokiečių. 

Kaip prancūzai, ta ip analai 
jaučiasi, kad -tautos sąjungn 
be Vokietijos bus, ta ip sa
kant, nepilna ir neturinti už
tektinai spėkų. 

Priimti Vokietiją sąjungon 
reikia dar ir todėl, kad susti
printi jos nemok ratine vyriau-

Chicagos kalėjimo *"br ide -
w e l l " viršininkas Siman nu
siskundžia, kad mažu pamažu 
kalėjimas tuštėja. 

Albany, N. F . , sausio 30. — Į Kas čia kaltas? klausia jis. 
Po didelių t f tkšmų ir ta rdy- | i r atsako, kad kalta svaiga-
mų galų-gale pasirodė, j o g ! ] u probibieija, aukštieji už-
prieš prašalintus iš tegislatn darbiai ir stoka darbininkų, 
ros penkis soeijalislrs atsto-, V e fens ž l l l o n o s

 %
s l l l n j ko m i 0 

nis nieko neteisėto, kaipo įkalėRBio.1 

Sausio 28 dieną kalėjime bu-
lodel^ imta veikti juo ; visus į v o U]. 7(]() - ) ) U r ( | i n j r į o r i u " . Se-
sugrąžmti legislaturon. T a m e ^ l l i a u j , , 1 ) m ] a v o a r t i : ^ 0 

veikime svarbiausią role lošia ur> , ., . •• , , . , m. T̂  Prohibieiia turi sąrvsi su Jegislaturos *atstovas T. Koo- . .v, . rn . : •\. „ t l . . , tuo apsireiškimu, laip-pat nuo 
sevelt, mirusio pulkininko su- , , , ., , 

.1. H . ... , kalėjimo žmones sulaiko stoka 
nus. J i s vadovauja tiems, kai- , , . . . v. v , 

*' v. . darbininku ir auguti uzdar-n e stovi uz sugrąžinimą so- » • - , , , n •• • *. . , . . . . M v • biai, kalbėjo viršininkas. 

Bolševikai Siųlo Taiką 
Lenkams 

Raudonieji yra nepataisytini 
gaivalai 

BOLŠEVIKAI NORI GRA- BOLŠEVIKAI LAIMĖJO MU 
ŽIUOJU SUGYVENTI Į ŠĮ TIES DONU. 

SU VISAIS. 
Paėmė nelaisvėn 5,002 Deni-

Premjeras pažvmėjo. kad m į k i n n , O s 0 ****** « « J M » » 
iandie Rusijoje veikia t rvs ( k"kšr ionnj i>artija. 
idžiosios kitos kitoms prie- *1***J*™ neprisiminė, kas prie 

bolševikai, 
nacijonalis-

d 
šingos srovės: 
priešbolševikai ii 
tai. 

Pastaroji srovė sudaryta iš 
liaudies, katra :tori p^siliint* 
>uoti nuo anųdviejų. 

Trimis šonais seka -eivile 
karė. Bolševikai visur ima 
viršų, nes Kanopa nori atgai-

toksai galės but 'ngar'ijos ka
rą Ttum 

SUAREŠTUOTAS GFN. YU-
. . D E N I Č ESTONIJOJE. 

Talkininkų atstovai pakėlė 
protestą. 

Berlynas, sausio 31. — \ o -svbc ir pakirst i visokią vii- , . . . . ... . . , .. " . . J , . \ i kietija tikisi greitu laiku į-ti vokiečiams nionarchistams, i . . . . , 
stoti tautų sąjungon lygiomis 

i teisėmis su talkininkais. Kuo-
1 met tas bus atl ikta, tuomet 
Vokietija per tą sąjungą ims 
darbuoties prie savo šalies 
prijungti Austriją. 

Nes Austrijoj gyvena vokie-
Pasitenkina Olandijos atsaky- ėmi. Vienaip jie kalba ir min-

m ^ - | t i ja su Vokietijos vokiečiais. 
Kiek žinoma, buv«s kaizeris 

nebus teisiamas. Prancūzija i VISOJ ŠALYJ SIAUČIA IN 
pagal ime tam galutinai pasi- PLUENZA. 
priešino. 

Olandijos atsakymas pra-, Washington, 'sausio" 31. - ^ 

ejo 
" P i r m karės daugelis nu-

VOKIETIJA NEATSISAKO ' , a u s
1

, ų P° $ 1 " , a ' ' < ! ? " g i i " 1 ]"X' 
baudos neturėdavo iž ko apmo-

jkėti ir ei<lavo kalėtfiman. Šian
die užmokamos augštesnės 

cijalistų atstovų 

NUO AUSTRIJOS. 

Išaiškina, ka ip jie žudo savo 
priešininkus. 

kino-kareivių. 

Iš 

Londonas, sausio 30. 
Bolševikų raitarija, vadovau-

Dumenko, persi-
]5ei- kelias upes Ma-

le-

n-«-

katrie nerimauja su tikslu su
grąžinti Vokietijai sostą. 

Pagaliaus tuo žygiu nori
ma Vokietiją atšalint! nuo 
giininiavimosi su rusų bolševi
kais. 

pabaudos, (ii katr ie neturi pi
nigų, tuos išperka darbdaviai 
užmokėdami pabaudas ' ' . 

Kasgi bus, jei prisieis ka
lėjimą visai uždaryti ? 

Viska< galima. Tegu tik* bus 
Įgyvendinta svaigalų proliibi-
cija. 

PLIENO KORPORACIJA PA
DIDINA UŽMOKESTI 

DARBININKAMS. 

-New York, sausio 30. - - Vin 
ted Steel Corporation paskel-

Stockholmas. sausio 30. — 
vinti senobinę suvienytą R u s i - ' K s t o n i . i ° s telegrafo a.-entura 
ją, kokia buvo buvus pirm P a n e š a , kad suareštuotas įxvn. 
kares. N'udenič, kuris manęs apleisti 

K'stoniją su didelėmis pinigu 
Nenori pagelbėti mažosioms s l i m o m i g j pHgulinčioniis smur

tautoms, vakarinei rusu armijai . J i su-
" T o j sujungtoj Rusi jo j" , sa- aręshiTO armijos prokuroras, 

kė premjeras Jordania , "Ku- Talkininkų militarinės misi-
ropa ( ta lkininkai) tikisi su- jos atstovai del to pakėlė aš-
grąžinti senobinę valdžią. Ir t m protestą prieš Kstonijos 
nuolat neatmainomai atsisako vyriausybę, kam šita leido a-
duoti pagelbos mažosioms tau- ivštuoti generolą. 
toms, kaip tai mes patys ir • 
Pkra ina . Je i mums butų duotaLiaoklų nelaimių i r betvarkės, 
ginklų, neužilgo bolševikiz- p m d ė j u s atsimetimu rusų ar-
mas butų pašarvotas . inijos iš Turkijos. Susektus 

"Mee reprezentuojame di- plėšikus mes tuojaus sušau-
deles minias liaudies. Kad dom. 
tuotarpu bolševikai ir senobi- u M e i manome, jog tikroji 
nės valdžios šalininkai-parė- Į demokratija yra reikalinga 
mėjai — kiesftfl." viešųjų mokyklų. Tokias mes 

jbė, jog visiems savo dirbtuvių 
Ižiugino Anglijos vyriausybę. Influenzos siautimas praneša- Į dieriniam< darbininkams su 

viešųjų 
Tikisi sulaukti pripažinimą. « ' / t e i g i a m e . Mokinimosi yra 

priverstinas be skir tumo kaip 
Premjeras pasakojo tol iaus: bernaičiams, ta ip mergaitėms, 
^Mea kovėmės su bolševi- nežiūrint amžiaus. • 

kais, mes kovėmės su Doniki- j 
fTt-i • • i v i i 8 valandų darbo diena. 

nu. Tikimės dabar, kad paga- " »«*«««¥
 u w u u «^xio,. 

liaus taikos konferencija, ar " M e s ivedėme aštuonių va-
tai augščiausioji taryba, pri- landų darbe dienoje. Lokau-
pažins mūsų respubliką. | ta i ir streikai uždrausti . Vi-

"Mes pilnai suorganizavome sokie darbų nepasitenkinimai 
savo taufą. J i turi daugiau 3 įr nesusipratimai ridami arbi-
milijonų žmonių ir pramato tracijinio teismo, 
gražią sau ateitį. Komišijonie- 4<Tais sunkiaisiais laikais 
rius čia prisiuntė Ital i ja, An- mes daug ką atlikome. Mes 
glija, Prancūzija ir kitos tau-: supliekėme bolševikus ir tur-
tos. kus. Mūsų šalie8 nepriklauso- nė. Sako, karės metu per t re 

I -a 

Įmybę paskell)ta gegužės 26, 

Xe s premjeras Lloyd (leorge 
išpildė pažadėjimus savo rin
kikams. Pirm rinkimų jis sa
kė, jog pareikalausiąs išduoti 
kaizerį. Ir buvo pareikalauta. 
Bet "kad* Olandija atsisakė iš
duoti buvusį kaizerį, j is tame 
nekaltas. Tai jau Olandijos 
reikalas. 

Kas toliaus bus daroma. 

Pasakojama, jog sekantis 
talkininkų žygis jau nebus 0 -
landijos reikalauti išduoti bu
vusį kaizerį. Bet bus dedamos 
pastangos, kad Olandija kai
zerį taip atvienėtų, idant jis 
neturėtų jokių betarpinių su
sisiekimų ra Vokietija. 

Ypač bus paie ikalauta , kad 
buvusiam kaizeriui jokiuo bu-
du nebūtų leista siigryžti Vo
kietijon. 

(lalimas daiktas , kad talki
ninkių Olandijai pasiųlys bu
vus] kaizerį laikyti kuotoliau-
sia nuo Vokieti jo s rubežių ar
ba jį perkelti į Olandijos ry-j 
tinęs Indi jas . į 

Bet ir tas prigulės nuo O- j 
landi jos norų. 

Duodama vėjo Amerikai. 

Anglų žurnalas " J o h n 
B u l l " daug vietos pašvenčia 
užsipuldinėjimams prieš Suv. 
Valstijas. 

Sako, Suv. Valstijos karėn 
stojo del pelno ir daug pel-

mas iš 23 valstijų ir iš Colum-, v ; v n r i ( ) , (1 p .uii<lina u/mo-
bia distrikto. k e g t | ] ( ) n u o j 
; Visoj šalyj s aus io 24 d. buvo j Dabar už 10 valandų darbo 
27,241 sergančių. 

PASIŲS SPECIJALĮ PRO 
KURORO ASISTENTĄ. 

Londonas, sausio 30. — JJ? 

Maskvos bevieliu telegrafu j briovė 
pranešta, kad tenai Leninas ir n v c h kUmji žemutiniam l)o 
Trockis sovietų valdžios var- n o apskr i ty* ir tenai paėmė 
du pasirašę po dekleracija, ad - j 5 ? 0 0 o n e i a i sv iu po dviejų di 
resuota lenkams. Bolševikai n Ų 1HU^ i o P o *(o bolševiku 
pakviečia lenkus draugiškosna . r i l l o m o n o pradėjo toliaus 
tarybosna, išrišti kuogražiau- ž a n j , . i u o l i T a j p | a M . ^ . 
šiai pakirtimus nesusipratimus p r a n e j a bolševikai. 
ir paskui draugiškai gyven t i n, r . - . v , 

° h* lobaus i rytus, išilgai tu 
Deklaracijos pradžioje pa - ! ] ) a r . i u l l [ ) i u ; bottevikai užata-

Žymima, jog lenkų vyriausy- k a V ( ) k i t a , . e n Denikino ko-
bės jmreiga pagaliaus tarti ž o - ; l i u l ) l l l a 8 e k a / 5 a i i r U s n U h i i s . 
dį, ar lenkai pakelia kare ])HeŠ 
Busiją, ar ne. j Kolčako nelaimės. 

Bolševikai už nedraugingai Laikraštis Daily Mail iš 
lenkų atsinešimą į sovietų vai- Harbino gavo žinių, kad ad-
džią« kaltina Anglijos karės niirola Kolčaką Irkucko re-
ministerį C'liurchill, premjerą voliucijonieriams padavė čekų 
Lloyd (ieorge, buvusį. Praneu- -slovaku vadas gcn. Janin, 
zijos ])remjerą Clemenceau ir kuriam Kolčakas buvo pave-
kitus. Sako, tie vyrai yra stu- <k;s vadovystę visų sujungtų 
mę lenkns kriminalėn karėn kariuomenių vakaruose nuo 
prieš sovietu Rusiją. 'Trkucko. 
Bolševikai pripažinę Lenkiją. . K n ™ * . a P i p , a i K a , , , a ž i" 

m ų l larbine, tuojaus vienas 
Toliaus bolševikų deklaraci- ,Ul<u generolas pareikalavo 

joje sakoma, kad sovietu, vai- stoti dvi kovon su gener. J a -
džia jau kelis kartus yra pri- riinu. Daugelis gen. Semiono-d :enoje mokama darbininkui 

$1.02. Paskui bus mokam, I ) a Z , m i S 1 t*****1 w P " k , « ^ » - . vo oficorų prisiekė atkeršyt! 
jf-5.08. 

Toji užmokestis, sakoma, 
j palies apie 170,000 darbininkų. 

Washington, sausio 31. —j 
Chicagos delegacijai čia pa-j Paryžius, sausio 31. — Nau-
žadėta kuoveikiaus Chieagon| jas Vokietijos čia atstovas 
pasiųsti specijalį prokuroro j l)r, Meyer savo įgaliojimo 
asistentą su tikslu pa t raukt i raštus indavė prancūzų prem-
teisman profiterininkus. jerui Millerand. 

Kolčakas nepavestas japo
nams. 

THINGS-THAT NEVXR KAPPEN 
By GENE &YRNES 

Didžiuma žemdirbių. 1918. Tą nepriklausomybę mes 
k4Musų pusėje stovi l i audis , 'dar turime. 

jis metus Suv. Valsti joj luke-
riavo ka t ra pusė pasirodys 

j stipresnė. Pagal iaus pakilo 
kadangi jos $0 nuoš. yra ženv' " M e s ginsimės patys nuo ir stojo pergalėtojų pusėn su 
dirbiai, kat r ie po buvusia ru-! priešininkų, kas j i e nebūtų, 
sų valdžia neturėjo žemės. Gi Denikinas, a r bolševikai. Bet 
šiandie mes didžiulius žemval- mes neturime iliuzijų. Maža 
džius priverčiame savo žemę | valstija, kaip mūsų, negali but 
parduot i bežemiams. apleista. Mes turime gauti pa-

" M e s čia turėjome daugeli gelbą". 

tikslu pasipelnyti . 
Paminėtas čia žurnalas yra 

labai nešvarus, demagoginis. 
Jis pa ta ikauja vėjavaikiams. 
Šitų y ra daug. Tad žurnalo ir 
cirkuliacija yra didelė. 

nrybę. g(»n# Janinui . 
Be to ; š Maskvos kitoje <l('- Daba r rusai laukia nuo gen. 

pešoje prmiešama, jog bolše- .Janino pasiaiškinimų. Sako-
vikų valdžia paskelbusi parė- ma, j i s randasi kur tai Ver-
dymą paleisti visą savo š iaur - . ( . l m i am-rd inske . 
vakarinę armiją. 

Iš Charkovo pranešta, jog 
bolševikams ])asidavęs visas 
Astraclianiaus kazokų pulkas.] Anot žinių, Kolčaką pir-

Bolševikai podraug užgina, niiaiisia suėmė čekai. Japonų 
kad Maskvai grūmotų azija- atstovai pareikalavę čekų, kad 
tinė cholera, kad tenai butų j j ^ Kolčaką pavestų japo-
lient kokie sukilimai ir maiš- nains. Tas reikalavimas neiš-
tai, ir kad todėl sovietų vai- P l y t a s . Kolčakas buvo pa-
džia turėtų iš ten persikelti vęataa revoliucijonieriams. 
kitur, Jar>onai, anot žinių, tuomet 

. . • . . pareikalavę revoliucijonierių 
Kaip žudomi priešininkai. i . ( h l o t i K o ] ( , a k ę . B e t tie taiiv 
Dolševikų valdžia paskelbė ;pat atsisakę pažymėdami, jog 

proklamaciją, kuriąja komisą- admirolą pastatysią revoliuci-
rams ir, abelnai imant, visiems' joninian teisman, 
sovietų valdininkams, išaiš- Tarpe Verclmii-Udinsk ir 
kinama, kokius suimtus orie- Vladivostoko per t rauktas su-
šininkus reik žudyti, gi ko/ ių sisiekimas geležinkeliu ir te^ 
pasigailėti. ( j legrafais. 

Priešininkai padalinami "į 
dvi rusi : pirmoj rųšyj yra ti
krieji sovietinės respublikos 

Berlynas, sausio 30. — Nuo 
pašo vi mo finansų ministerio 

priešininkai, kaip tai kapita- Erzbergerio čia visi ministe 

/Sf z.**.*** #i ««* , H ***** 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Jurgis klumpanosis, 118 svarų bėgikas mokinys suvalgė 

7. bananus 2:15 po pietų, o paskui 3:30 perbėgo mailę į 4:46%. 

listai, jų sunųs ir oficierai; an
troj — katre priverstinai ka
riauja prieš sovietus, a rba ka
trie yra ignorantai, ty. nesu
sipratę. 

Tad visiems įsakyta nežu
dyti antrosios rūšies priešinin
kų. 

(Ji kas lytisi pirmosios ru
si es, proklamacijoje sakoma: 

"Sup ran t ama , jokio susimy-
iėjimo negali but oficierams, 
dideliems žemvaldžiams, kurie 
yra neatlaidus mūsų prieši
ninkai. Mirtis tiems niek
š a m s ! " 

r i ai dabar kiekvienam jų žing
snyj stipriai saugojami si ai) 
tos policijos. 

MAISTAS PABRANGO 
NUO 50 UGI 200 

NUOŠ. 
Washington, sausio 30. — 

Darbo statistikos biuras pas
kelbė, kad per praei tus šešis 
metus Suv. Valstijose maistas 
pabrangęs nuo 50 ligi 200 
nuoš. 
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METUVTŲ KATALIKE DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eln* kiifliFffflt Išskyroj nedėldlenius. 

PRENUMERATOS RAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama $8.00 
Pašei Meta 3-50 

BUY. YALST. 
- Metams $5.00 
Pusei Meta 8-00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kanfc krasoje ar exprese "Money Or
da. * arba įdedant pinigus 1 regis
truotą lataką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 0114 

Bolševizmo Apgy
nimas. 

i « 

i 

Aaneriko> Darbo Federacijos 
pirmininkas Samuel (Jompers 
pasmerkė bolševikus. Juos ap
gina p. Art bu r Brisbane. 
Nogint žinoti kuodaugiausiai 
apie bolševikus reikia skaityti 
lT JU apgynėjus. Bet iš p. Bris
bane mažai ką liauname patir
ti. 

I 

•Vis minėja keturios pavyz
džius kad žmonės peikdami ki
tus klydo. Tie pavyzdžiai ne
tiria-nieko bendra su bolševiz-
mic J i e neapkaltina jo nei nu
teisina. Tie pavyzdžiai yra: 
1)."Žmonės pasmerkė (jalileo 
(ialilei už ką jis sakė, kad že
mo sukasi apie saulę, o paskui 
pafjrodė, kad ji sukasi ištik ru
jų.-2) Žmonės pasmerkė mote-
ris^kad jos norėjo gimdyti ku-
difcius be skausmo, o paskui 
tatr palengvinimas i>igyvenu 
yijįar. .'!) Žmonės pasmerkė li
gonių migdymą prieš operaci
ją^ 0 dabar visi džiaugiasi tuo 
mokslo išradimu ir 4) Žmo
nės pasmerkė siuvamąsias ma
šinas, kad jo^ at imsiančios 
duoną iš siuvėjų; dabar visi 
naudojasi tomis mašinomis. 
Tapp pat buvo ir spaustuvę iš
radus. 

Bfrmanie atvejije bolševizmo 
apgįynėjas žymiai klysta. (Jali-
led (ialilei tapo pasmerktas už 
pajuokimą Šv. Kašto, o ne už 
nuOmonę apie žemės sukimąsi. 
Astronomijos .moksle jis buvo 
didis autoritetas, bot šv. 
Kasto aiškinimas nebuvo jo 
spetfijališkunias. Jam reikėjo 
nesiekti iŠ astronomijos i Šv. 
Kaštą. Jau pirma (Jalileo kar-
dinolas Belanninas buvo pasa-
k?a> J°M' &v- Kaštas nemoki
n a ' k a i p dangus eina, bet 
k'dip nueiti j dangų. (Non do-
ceUScriptura quomodo caeluni 

• 
eat: sed quomodo ad coelum 
eatur.) 

Be tiesos ištempimo p. Bris
bane nebūtu galėjęs 8. Gom-
pers'ą pastatyti lygioms su 
tais; kurie Šv. Rasto nesupras
dami peikė gimdančias moteris 
arba šiaip ligonius už mažini
mą.; sau, arba kitiems, skaus
mų^ Yra tokių Šv. Kašto skai
ty to ja kurie jam e randa, buk 
galima duotis nuodingai gy
vatei įkąsti i) nemirti. Tai ne
galima stebėtis, kad kiti jame 
atranda kitokių nebūtų daigtų. 

Ifang žmonių, ir dag i moks
lininkų, užmušė žaibai arba e-
lektrinės mašinos. Kas užtatai 
kaltina elektrologijos mokslą, 
tas gali baltinti ir ftv. Raštą 

nimo klausimas. Mašinos pa
darė daug naudos pasaulio 
pirmyneigai, bet jos padarė ir 
daug nelaimių. Vieni žmo
nės matė jų gerumus ir per
dėjo girdami. Kiti žmonės ma
tė jų blogumus ir perdėjo peik
dami. Žmonių įpročiu perdėti 
kalboje negalima bolševikų tei
sinti nei peikti, negut tiek kiek 
yra perdėta pačiose bolševikų 
pažiūrose. 

P. Brisbane nuteisina bolše
vikus už ką jie žudo savo prie
šus. J is sako, kad priešus žudė 
ir Prancūzijos didėji revoliuci
ja ir dabartinės anglų valdžios 
įkūrėjai. Šitame dalyke gabu
sis laikraštininkas teisingai 
mintija, kad nėra skirtumo 
tarp Cromvvoirio liepusio nu
žudyti Karolių Pirmąjį ir tarp 
Lenino liepusio negalabinti Ni-
kaloją Antrąjį. Nėra skirtu
mo tarp praneįizu revoliucijos 
nužudžiusios- keletą tūkstan
čių žmonių ir tarp rusų bol
ševikų nužudžiusių keliolika 
tūkstančių žmonių. Jei Pran
cūzija pabaigoje 18-to šimtme
čio butų buvusi taip didelė, 
kai]) Kusija pradžioje dvide
šimtojo, tai skaitliai butų iš-

<\iv lygu*. 
Skirtumas tarp p. Brisbane 

ir tarp nius yra tas, kad nes 
kaltiname bolševikus lygiai su 
Cromwe1i'iu ir praneuių revo-
liucijonieriais žudytojais o 
p. Brisbane juos lygiai išteisi
na. 

Skaitytojai tegul išsirenka, 
kuri pažiūra yra geresnė. 

Lietuvos Misijos 
Belaukiant. 

Per tiek amžių pavergti, pri
slėgti, jokių teisių neturėdami, 
o matydami didžią galybę caro 
ir jo biurokratu, nekartą mes, 
lietuviai, ir viltį prarasdavonie 
sulaukti kada nors platesnės 
lnu»ybės\ bei neprigulmybės. 
Tai-gi nėra ko stebėtis, jeigu 
ne vienas išgirdęs apie Lietu
vos neprigulinybę, sužinojęs, 
kad .jau žiauri rusu valdžia 
kaip durnai pranyko, kati jau 
gyvuoja Lietuvos valdžia, Lie
tuvos kariuomenė rubežius gi
na, grumiasi su priešais, pat
sai savęs klausė: " a r čia sap
nas, ar svajonė.' ' ' Šiandie jau 
yisiems aįšku, kad jau nebe 
sapnas, ne svajonė, bet tikra 
tikrenybė. Mušu Lietuvos val
džios atstovai jau \Vashingto-
ne ir greitu laiku ketina atsi
lankyti Cbieagoje. Tai-gi turė
sime progą pamatyti brangius 
svečius, išgirsti svarbiu žinių, 
juos pačius, o per juos ir Lie
tuvon valdžią pagerbti. 

Ypatingai svarbu mums ži
noti, nes Lietuvos Misija pa
skelbė, kad jau veikia Lietu
vos Valdžios Bankas, tad nebe
reikės mums sunkiai uždirbtu 
ir sutaupintų centų laikyti 
kuj- po svetimas bankas, arba 
pavesti pramonininkams, ku
rie, tiesa, pažada didelius, bet 
neužtikrintus nuošimčius. 

Kadangi Lietuvos valdžia 
pažadėjo mums gerus nuošim
čius ir tikrą apsaugą, tai-gi vi
si pasiryžę esame, belaukiant 
Lietuvos Misijos, atsiimti iš 
visų bankų savo pinigus, drau
ge ir Amerikoniškus bonus, 
kurie turime juos ir pavesti 
saviesiems. ' 

Taip-gį girdėjome, kad Lie-
i 

t u vos Misija galutinai išris 
klausimą pasiuntimo kariuo
menės Lietuvon. 

Po visas kolonijas jau susi
organizavo būriai jaunuome
nės ir tik laukia paliepimo sa-

už k a Įklimpo i klaidas nemo-1 v a l d | i o e Q ^ k a i y i e n a s 
kautieji jo skaityti. § t o g i m e ^ ^ ^ ^ ^ 

Siuvamųjų, spausdinamųjų Karės mes uenorime'ir net su 
ar kitokių mašinų smerkimas pasibjaurėjimu žiūrime į tuos, 
yru sunkus darbininko gyve- 'kurie verčia nms kariauti ui-

Ebink'ų Konferencija. 
Elsinkiais lietuviškai vadina- Į Kas teisėjas. 

si Suomijos arba Finlandijos! ,7., . , , . Z . d
fn A A. . . v , Vilniaus,-tekimas mums ar-sostme. Tarptautiniai zemla-!v „ i i _ n i 

. . " . : p
 v . ba lenkams priklausys nuo to, 

piai to miesto vardą rašo taip, . n„ _ v. . . . ., 
f . v ' . . , . *7 kas peržiūrėjęs komiteto pri-kaip švedai JĮ iškreipė, būtenti , . iv. . v , .vf rr i • J V, ! * ; . . . . lengtą medžiagą išduos įštar-Helsingfors. Patys suomiai jį 
vadina Helsinki. 

|mę apie Vilniaus priklausyme 
(Lietuvai ar Lenkijai, Mums 

Apie Blsinkių konferenciją reikėtų rūpintis, kad ta ištar-
jau buvo pranešusios telegra- nię išduotų teismas susidedąs 
mų agentūros, bet jų paduoto- išx neinteresuotų viešpatijų at-
sios žinios buvo nepilnos i r su stovų, sakysim Amerikos, Ispa-
pramanytais prideekais. Tikrą
sias žinias dabar spauzdiname 
taip kaip mums prisiuntė Lie-

nijos, Švedijos. Amžmų dieną 
negalime pristoti, kad ištarmę 
išdavinėtų Prancūzija, pasiro-

tuvos Misija iš VVashingtono, džiusi daug kartų labai palan-
D. C , gavusi iš Suomių pa
siuntinio. 

Pabaltijos sąjunga. 

PiiTniausiai puola į akis su
darymas bendros sutarties 
dviem labai svarbiems tik
slams, būtent: apginti visų ne
prigulinybę vistiek kas pasi-

ki lenkams, o kieta mums. Ne
galėtume prileisti nei Italijos. 
Kaip ji pasisavina slavų že
mes, taip ji pritartų lenkams, 
norintiems užgriebti mųs plo
tus. 

Žydų balsas. 

Šitame svarbiame dalyke 
kėsintų prieš ją; antra, gintis daug kas prigulės nuo žydų. 
nuo pavojaus iš rytų, t. y. nuo.Be plebiscito Vilniuje neapsl-

l Rusijos. Prie tų dviejų yra eis. Patys gyventojai turės bal-
pridėtas dar trečias dalykas, t. 
v. ekonominė sutartis. 

Kuomet kelios valstijos su
daro kalinę ir ekonominę su
tarti, tuomet jos tampa viena 

suoti prie ko jie nori prigulėti. 
Jei žydai išreikš, kad jie nori 
būti prie Lenkijos, tai mum* 
sunku bus atgriebti ištautintą 
Miniu. Jei lydai balsuos už 

konfederuota viešpatija, kaip prigulėjimą prie Lietuvos, tai 
tat buvo Šveicarijos respubli
ką sąjunga, kaip Suvienytosios 

Vilnius mums teks neabejoti
nai. Žydai daug kartų davė 

Valstijos, kaip Austrija ir Ven- j mums suprasti, kad jiems yra 
grija, kaip pagaliaus Vokieti- geriau su lietuviais negu su 
ja. Tas susidėjimas penkių tau-1 lenkais, bet galutina oficijalė 
tų į vieną bendrą politišką or-jžydų mintis tanie dalyke tebė-
ganizmą ypač aiškiai matyti iŠ.ra neištarta. Iš to ką jie yra 
to, kad tapo sudarytas vienas apgarsinę galima numanyti, 
bendras komitetas. Jis, be ube-į jog jie butų veįkiaus už susi-

greitai virs bendra centrą- dėjimą Lietuvos su Rusija. 

Paskalų išaiškinimas. 
Pirmosios telegramos apie 

Hlsinkiu konferenciją pranešė, 
buk Lietuva atsimetus iš su
jungus ir buk mus valdžia su-

.10, a 
le valdžia. 

Apsigynimas. 

šita sąjunga susidarė tik 
dėlto, k^l Versailles'o taika 
neįvykino \Vilsono pažadėji
mų, nepanaikino karių pašau- sidedant su Vokietija. Oficija-
lyje, nesudarė teisės viešpata-Įliame Suomių pranešime nėra 
vimo ant jiegos. Sąjunga tu-jtųdviejų dalykų. , J uodu nesu-
rės būti taip ilgai, kaip ilgai tinka su to pranešimo turiniu, 
ginkluotoji jiega bus augščiau-Bet pranešimas paduoda tiktai 
sia ir galutina tarptautiniu rezoliucijas, o neišdeda, kaip 
klausimu tvarkintoja. Jeigu ejo deiybos. 
Įvyktų kitokis pasaulio sutvar
kymas, jeigu militarizmas tap-

Labai galimas* daiktas, kad 
konferencijai pradėjus kalbėti 

tu ištiesų panaikintas, tai ir apie penkių tautų sąjungą 
Lietuvos atstovai paklausė, tos minėtų penkių tautų sąjun

gos nereikėtų. 
Lietuva ir Vilnius. 

Visoje Klsinkių konferencijoj 
svarbiausia mums dalis yra ta, 
kur pasakyta: "Lenkija apsi
ėmė pavesti specijaliam komi
tetui apdirbti ginčą apie rube-
žių tarp Lenkijos ir Lietuvos." 

Apdirbti ginčą reiškia su
rinkti ir sutvarkyti visas iš 
abiejų pusių žinias apife tą da-
lyką,del kurio yra nesutikimas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Tas 
komitetas neturės galybės iš
duoti ištarmę. Nepasakyta li
ko, kas tą ištav.mę išduos. Ne
pasakyta taip-gi ar Lietuva ap
siėmė ar ne. Numanu, kad Lie
tuvos atstovai neprotestavo 
prieš tokį ginčo aprūpinimą, 
nes protestas butų tapęs i>ami-
nė tas. 

Tpkis Lietuvos atstovų apsi
ėjimas yra pagirtinas. Bet pa

kas bu s su Vilnium. Lenkams 
pa>isavinus tą miestą Lietuvos 
atstovai pasisakė negalėsią 
dalyvauti konferencijoje ir iš
ėjo iš jos. Pertraukos konfe
rencijoje butą, nes oficijalės 
telegramos Suomijos atstovui, 
matomai, buvo siunčiamos tuoj 
po posėdžio, o jos. viena atėjo 
21, kita 2-t sausio. Tat reiškia 
butą pertraukos. 

Mes buvom >upykę ant lat
vių ir estų už ką jie neužtarė 
už mus. Bet iš oficijalio Suo
mių pranešimo galima fšveąti, 
kad jie užtarė. To užtarimo 
pasekmė, tiesa, nepilna; Vil
nius mums neatiduotas, bet jis 
taip-gi nepripažintas nei len
kams. Lietuvos atstovams to 
užteko. J ie į konferenciją su
grįžo, bet telegrafų agentūros 
jau buvo paleidusios pasauliui 
žinią, buk Lietuva atsimeta iš 
Pabaltijos Sąjungos. 

riau: ar liktis be Lietuvos vi
sai, ar įtikinti lenkus, kad jie 
liktųsi be Vilniaus, Seinų ir 
kitų tokhį. j ei Lietuvai tenka 
tie miestai su žemėmis, tai jie 
liekasi Pabaltijos Sąjungoje. 
Jei lenkai juos pasilaiko, tai 
Lietuva metasi prie vokiečių ir 
su jų pagelba atsiima tuos mie
stus, bet nei ji nei tie miestai 
su žemėmis toliaus nebepri
klauso prie Pabaltijos Sąjun
gos. 

Jeigux Lietuva atsimeta iš 
Pabaltijos Sąjungos ir priside
da prie vokiečių, tai Vokietija 
susieina šonais su Latvija. 
Latviams ta kaimynija labai 
nemaloni. Niekas negalėtų pei
kti Lietuvos atstovų EI sin
kiuose už parodymą šiokio-to-
kio mandagumo vokiečiams 
konferencijos pertraukos lai
ku, sakysim, už viešą pa
siuntimą užuojautos telegra
mos Erzbergeriui. Tas gryno 
mandagumo darbas savaime 
maža ką butų reiškęs bet lat
viams butų davęs mintyti, jog 
geriau yra padėti lietuviams 
atgauti jų sostinę, negu pastū
mėti juos artyn prie vokiečių. 

Mes nežinome ar tuomi ar 
kitu būdu, bet vįs-gi tapo pel
nyta tiek. kad Vilniaus klausi
mą lenkai pavedė apdirbti ne
lenkiškam komitetui. Jie turi 
būti nuolaidesni dabar negu 
prieš Naujus Metus, nes ir 
Prancūzijoje jų stiprybė suma
žėjo Dccbanclle'iui tapus pre
zidentu, Clemenceau'jui atsi
traukus iš politikos. 

Mus kova su lenkais. 

Šios karės pradžioje politiš
kame lenkų progranie stovėjo 
tikslas įtikinti pasaulį, kad 
Lietuva vra 'tiktai etnografinė 
šukė, o ne tauta. Tą tikslą len
kai laikė iki 191.7 metų pabai
gos. Pirmutini mirtiną smūgį 
tam politiškam jų tikslui už
davė Benediktas XV apgarsin
damas rinkliavą Lietuvos tau
tai visose katalikiško pasaulio 
bažnvčiose. Antras smūgis bu-
vo susidarymas Lietuvių Val
stybės Tarybos Vilniuje, tre
čias buvo Vokietijos parlamen
to pripažinimas neprigulmin-

DOVANOS! DOVANOS! čiame. Į darbe be atidėlioji
mo. 

Kun. J. Petraitis, 
L. R. Kr. R. pirm. 

J. Tumasonis, rast. 
- « -

ŠV. KAZIMIERO DR-TŽS 
Sheboygan, Wis. 

gos Lietuvos. 

rojus nuo tėvynės neprašalin-| gusįdėjimas s u vokiečiais. 
tas 

griebę Vilnių ir kitas Lietuvos 
dalis. Tai-gi važiuosime ne ka
riauti, bet tiktai ginti nuo už
puolikų savo kraštą, tą žemę 
aplaistytą krauju mūsų prabo
čių, permirkusią prakaitu mū
sų tėvų, apšlakstytą ašaromis 
motini]. Tai mūsų šalis ir nie
kam neleisime ją niekint ųors 
ir mirti mums prisieitų. 

Tai-gi laukdami laukiame 
j i e tu vos Valdžios atstovų— 
laukiam jų paliepimų, kuriuos 
mes šventai išpildysime. 

Katal Vien. Narys. 

Lietuvių atstovams laikinai 
išėjus iš konferencijos visi ma
tę, kad mųs tauta penuaža: 
viena stovėti negali. Neprisi-
dėdama prie lenkų, latvių ir 
suomių, ji galėjo ir turėjo prie 
ko nor s krypti. Koresponden
tus greičių greičiausiai paklau
sė mųs atstovų, ar jie neketina 
tartis su bolševikais. -Atstovai 
atsakė: ne. Tada teliko tik 
viena išvada, kad Lietuva turi 
glaustis pri0 vokiečių. Bet ta 
išvada buv0 klaidinga. 

Mūsų diplomatai norėjo duo
ti keturių Pabaltijos tautų at
stovams pagalvoti kas yrą ge 'Vilniaus vyskupu, ynvo diplo-

Nesiginaihe, kad mes maži 
esame, kad didelės politikos 
vesti nemokame, bet mųs poli
tiškąjį programą laimėjome. 
Pasaulis žino, kad Lietuva yra 
tauta. Lenkai patys jau nemi
nėja savo praloštojo programo. 

Bet jie 1919' m. susiaurinę 
savo tikslus užsimojo ir už
griebė Vilnių, paskui Seinus. 
Dabar mus tautos .programas 
yra, kad atgautume tą brangių 
Lietuvos nuosavybę. Tai-gi 
Vilnius ii- Seinai vra dabar 
mųs tautos gyvieji tikslai. 

Kai-kurie mūsiškiai buvo už
sibrėžę apglemžti prie Liet. 
Brastą, Karaliaučių ir Mintiką. 
Bet tie tikslai nebuvo visos 
Lietuvos, o tik vienos partijos. 
Visai kas kita yra Vilnius, 
Trakai, Varėna, Seinai Ir kiti 
toki etnografinės Lietuvos 
miestai. Čia turime susivieny
ti ir laimėti kaip laimėjome 
savo tautybės pripažinimą ]>a-
saulio akyse. 

Ką turime daryti? 

Pirmiausiai įtikėti, kad gali
me laimėti. Paskui susivienyti 
ir nesigailėti pastangų nei au
kų. Trumpai sakant, mobili
zuoti Lietuvos jiegas. Tat visa 
yra visuomenės uždavinys. 

Lietuvos diplomatų uždavi
nys yni rūpintis, kad Vilniaus 
ir kitų mųs pakraščių klausi
mas patektų geram teisėjui.1 

Yra puikus ir bešališkas teisė
jas Benediktas XV. Bet lenkai 
jo neapsiim* dėlto, kad jis Vil
nių jau pripažino Lietuvai 
1918 m. paskirdamas lietuvį f 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų Draugija, pri
tariant gerb. majorui Žadei-
kiui, Lietuvos Militarės Ko-
•misijos nariui, prašo lietu
vių Amerikoje gyvenančių, 
o ypatingai lietuvaičių, pa
rinkti Lietuvos kareiviams Valdybos Adresai: 

l 

karžygiams dovanų. T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 
Dovanos susidės iš sekan- Hth St., 

čių dalykėlių: 1 pora vilnon. Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 
pirštinių, 2 pori viln. pan-; So. l l th St., 
čiakų, 2 noainės, 2 špuliuki Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 
juodo ir balto siūlų, adatų \ New Jersey ave., 
pakelis, 12 poperių laiškams i Prot. sekr. Kazimieras Smai
li' 12 kopertų, 5 pakeliai ei-1 džiunas, 1017 Swifts Ave. 
garėtų. Apart to kiekvienas į Ižd. Antanas Cižauckas, 1318 
davėjas dovanos galės «avor N e w York Ave. 
adresą į baksiuką indėti. Cen- \ Kasos glob. Kazimieras "LukSis 
tras kiekvienam skyriui pa- i 'a Jonas Jočis. 
rūpins sampelius. Maršalka Pranas Daugirda. 

Baksi ūkus sudėti tiems ; Susirinkimai atsibūva kas antrą 
daiktams parūpins Centras, į nedėldienį mėnesio, 
kada kiekviena liet. koloni-' , i , , — 
ja jų paskirto skaitliaus pa
reikalaus. Kiekviena lietuvių 
kolonija turėtų tuojaus su
šaukti visuomenės susirinki
mą ir surašyti, kiek bus no
rinčių duoti dovanas. Geriau 
surinkus nuo visur pinigus už! 
tuos daiktus nupirkt juos į 
kartu, tuomi bus geresnis jų j 
tarpe vienodumas ir liet. ko-! 
lonijai tas atsieis pigiaus. 
kaip kad po vieną, pirktų. 

Dovanų rinkimas tęsis iki I 
vasario 18 dienos. Iki tanu 
laikui, kiekviena liet. koloni-i 
ja turėtų tuos baksiukus su-' 
dėti į skrynias didumo 2x2 
xo ir pri siųst juos Centran. 

Taigi broliai lietuviai į 
darbą. Lai mūsų Lietuvos 
gynėjai pamato, kad mes jų 
neužmirštame ir juos užjau-
* • • » — ' • I ^ ^ W — — f c M M » j W < — — Į — M M — 

mato lupomis ištardamas pa
peikimą už Vilniaus lenkinimą. 
Popežiaus teisino nepripažįs 
taip-gi ir lietuviai tautinin
kai. Kai-kurie jie mėgsta sa
kytis katalikais, bet tiktai sa
kytis. 

Lietuvos diplomatijai nelen
gvas bus uždavinys išsirinkti 
teisingą bešališkų teisėją, kad 
ir lenkai jo autoritetą pripa
žintų ir jis mums Vilnių pri
skirtų. Bet tą uždavinį įąes 
paliekame Lietuvos diplomati
jai. J i puikiai apsiėjo Elsin-
kuose. Iš jo s galime tikėtis, 
kad gerai užbaigs šį klausinių. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

wwmsm 
LIETUVIĮĮ KORPORACIJA 

VALDŽIOS GLOBOJE. 
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus: 

1) Siunčiame prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur; 

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis; 

3) Važiuojantiems Lietuvon 
pa rupi name paspartus, lai
vus, affidavitus ir t. p. 

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje ir čia; 

5) suieškome giminės Lietu
voje; 

d) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškaį beatiy-
ginimo. 
Turmt svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie: 

BALTIC C0NSULTATI0N 
BUREAU 

105 W. Monroe St., 
Chicago, 111. 

Telefonas, Majestic 8347 

Valandos nuo 9 iki 6 , 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

^ 

KitasLaivasrengiamasLietuvon 
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurio mūsų pir

miau buvo pasiųsti jau yra išvežiuojami po Lietuva, dabar ren
giami kita laivą kuris išeis Vasario mėnesįjc. Norintieji siųsti 
ant to laivo turėtų kreipties prie mūsų informacijų. Siunti
niai visi tuYi būti mums Bostanan pristatyti nevėliaus Vasario 
10 d. 

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

K — m 
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JAU VEL SIUNOAM 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuva, pinigų — 

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

giau s negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas 
Centras: 32-34 Cross Štr., Bo*ton, Mass. 

.Skyrius: 366 W. *Broadway, S. Boston, Mass. 
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Lietuvių Amerikiečių 
Pareigos. 

(Kelurių mtnutų prakalbėlė.) 

Ilgu* amžius Lietuva tunėjo 
po svetimtaučių padais. Nuo to 

prigulmybės. Kaip tas fenik-
sa s keliasi iš pelenu gyvu i r 

laiko, kaip Lietuva susidėjo į jaunu, taip Lietuva kįla iš pe-
tą nelemto Liublino ( tują, j i lenu, parodo naują gyvybę. Ir 
p u t o j o Lenkijos verge. "Lenkai 
atėjo i Lietuvą ir Įvedė bau
džiavą. Baudžiava ir vergija 
tai lenkiškos kultūros vaisiai, 
kuriais dar ir šiandie biaurisi 
visa Lietuva. (Baudžiava bu
vo taip-gi Rusijoje ir kai-ku-
riose kitose šalyse nebuvusio
se po lenkais. Red.). 

Nuo to laiko Lietuva likosi kilimo vilnis. Ta vilnis viską 
pavergta , o lietuviai padaryt i laužo ant savo kelio, viskas 
baudžiauninkais. Lenkai atimi- braška po tos vilnies spaudi-

tai ne stebuklai, nes juk nega 
Įėjo žuti seniausia pasaulyje 
aru ir >anskritu kul tūra, ne
galėjo žuti pirmieji amžinybės 
supratimo principai, kuriuos 
lietuviai ingimę pirmiaus negu 
jie išmoko garbint i Perkūną. 
Nežuvo ir nežus! Tai buvo puo
limo vilnis, dabar prasidėjo 

nelaimingas tas, kuris 
paklius tai vilniai ant kelio. 

Ta Lietuvos kilimo vilnis 
dar neisi.-iubavusi, bet jau 
parbloškė vokiečiu siaubūną, 
parbloškė geležinę vokiečių 
diviziją, sumušė kolėakinin-
kus. Bet tai neviskas, ta Lie
tuvos kilimo vilnis išvijo ru-
>u^-bolševikus iš Lietuvos. 
(Jalinga ta vilnis, ji kalnus 
varto. 

Ta vilnis telkiasi prieš len-
ku s ir ar t inasi diena, kurioje 
trenks perkūnas ir ištrenks vi
sus lenkus iš mus Vilniaus ir 
iš visos Lietuvos. 

Bei kas ta vilnis.' 
Tai lietuviško kraujo vilnis 

liet. krutinėję. Ir eina lietuviai 
jaunikaičiai at>tatę krutinės, 
puolasi ant priešo, ir jei kas 
ginklu neturi , ta i dantimis 
kandžioja priešą. Eina šauliai 
su šakėmis ir dalgiais, eina 
paskui juos lietuvaitės mergi-

Lietuva būdama po rusais uos. Eina net mokyklų moki-
kentė tą pat priespaudą nuo niai palikę mokyklas. Kas ne

nėjo iš žmonių geresnes žemes, mu i r 

• i r steigė sau dvarus, užgrobė 
miškus. Lietuviai turėjo jiems 
dykai dirbti. Ir netik dirbti , bet 
tarnaut šunies vietoje, Tr išlik 
ro, lenkai dvarponiai lietuvi 
baudžiauninką mainė ant šu
nies. 

Taip elgdamiesi, vi>iškai nu
stoję doros, lenkai galutinai 
pradėjo puti , pradėjo būti dvo
kiančiu šašu ant žemės kamuo
lio ir pasaulis pasistengė tuos 
} ui vėsius prašalinti . Ir prašali
no—Lenkija nustojo savistovy
bės, ji liko<i padalinta t a rp Ru-
'sijos. Vokietijos ir Austri jos. 
Lietuva buvusi sujungta su 
Lenkija ir-gi neišvengė to pat 
likimo, ir j i kaipo Lenkijos da
lis likosi padalinta t a rp Vokie
tijos ir Rusijos. Tai an t ras len
ku nuopeine.s. Ir n u 0 pakliuvi
mo Lietuvos į Rusijos nagus, 
Lietuvoje prasidėjo nauja var
gų o ra. 

LIETUVOS ATSTOVYBES 
PRANEŠIMAS DĖLEI 

ELSINKŲ KON
FERENCIJOS. 

NX> 

lenku ir dar prisidėjo rusu 
spaudimas. Rusai persekiojo, 
kai}) mokėjo, užgynė lietuviams 
spauda, išmetė lietuviu kalbų iš 
mokyklų. Lietuvą apsodino ne
prausta is arklevagiais burlio
kais. Įsteigė banką žemės su
pi; kimui iŠ prasigėrusiu lenku 
dvarininku i r dalinimui ru-
Minis. Net ir bažnyčias pradė
jo atiminėti. Kas ne/.ino garbią 
alerą Klingenbergo, Kauno n -
įy bos gubernatoriaus, kuris su-
i ( ngė Kražių skerdynę, kur lie 
tuviu motervs ir vaikai buvo 
kazoku arkliu mindžiojami, o 
vyrai iki mirt ies plakami. Ne! 
Tokiu baisenybių, tokių skriau
dų Lietuva niekados neužmirš! 

I r susi tarę su rusais giedojo 
Lietuvai amžiną atilsį. Skelbė, 
kad Lietuvos nėra, Lietuvos 
vardą nutrvnė nuo žemlapio 
pavadi iįdarui ją ' * Sievero-Za-
padny K r a i . " 

Bet Lietuva nežuvo. Sermė
giaus ūkininko a r valstiečio 
vaikas stojo darban. Po visą 
Lietuvą pasigirdo naujas ai
das, naujas obalsis. Lietuva 
pradėjo kilti iš grabo. Rusai 
pirmus darbininkus ant lietu-

žino Marijampolės gimnazijos 
mokiniu, kurie pėsti nuėjo 
Kaunan, kad stoti kovotoji] ei-
lėsna. Kiną kiekvienas, kuria
me teka lietuviškas kraujas , 
eina visi. kurių krūtinėse yra 
dar karščio. Ot tai kas vra ta 
vilnis! 

Ta vilnis pasiekė i r Ameri
kos lietuvius. I r via ta vilnis 
kas kar tas kįla augštyn, la
byn. Tiesa, amerikietis lietu
vis negali pasiekti mušti 
priešą, negali nuvykti tėvynėn, 
bet jis turi savo rankose da r 
galingesnj ginklą, negu šautu
vas a r kardas. Tuomi šios ga
dynės galingiausiu ginklu y-
ra pinigas, doleris. Doleris tve
ria naujas valstybes, dolieris 
senas išardo. Doleris gimdo 
naujas idėjas, naujas kares, 
bet doleris jas \Y užmuša. Ga
linga dabar viešpatystė dole
rio. 

I r tų dolerių Amerikos lie
tuviai tur i mažiausiai pusę mi
lijardo. Amerikos lietuviai 
skolindami dolerius Lietuvai, 
jaig gali užmušti visus Lietu
vos priešus. Doleris tai kar
das, tai šautuvas, taį kulka Į 

Nors apie įvykusį Elsinkuo-
se Lietuvos, Latvijos, Estoni-
jos, Suomijos ir Lenkijos at
stovų pasi tar imą nuo Lietuvos 
Valdžios nėra gauta tiesiogi
nių pranešimų, teėiau paduo
damos žemiau keturios tele
gramos, gautos Suomių At
stovybės, t inkamai nušviečia 
dalykus. 

EIsinkiai (Suomijos a rba Fin-
landijos sostinė) 21 Sausio 
1920 m. 

Konferencija ta rp Suomijos 
(Einlandijos) , Lenkijos, Lie
tuvos, Estonijos ir Latvijos 
šiandien svarstė, kai}) elgtis 
prieš Sovietų—Rusiją, [vyko 
vienbalsė sutart is ir tapo už
tvir t intas bendras programas 
dirbti išvien ekonomijo s sry-
tyje ir žinių pasidalinimo 
klausimais. 

Suomijos atstovai padavė 
apsvarstyt i klausimą apie Suo
mių Į takos ir kitų vandenų 
neutralizavimą. Tas klausimas 
pavestas apdirbt i komitetui. 

EI sinkių konferencijoje t a rp 
Suomijos, Lenkijos, Estonijos, 
Lietuvos ir La tv i jo s atstovų 
š iandie n prieita prie pozityvių 
rezultatų daugelyje svarbių 
klausimų, paliečiančių ginėus 
apie ribas ir apie apsigynimo 
priemones nuo pavojų gresian-
ėiu iš ryta . 

Sausio 24, 1920. 
Konferencija t a rp Suomijos, 

įlenki jos, Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos savo paskutinėje 
sėsi jojo priėmė rezoliuciją a-

pie Baltosiom Juros neutrali
zavimą i r paliečiančią princi
pus busiančio apsigynimo pro
gramą. 

Konferencija t a rp Suomijos, 
Lenkijos, Estonijos, Latvijos 
ii- Lietuvos priėmė rezoliuciją 
apie bendrą principą palaiky
ti jų neprigulmybę ir padarė 
sutartį , sulig kurios visi gin
čai apie žemes t a rp minėtųjų 
tautų bei t a rp jų ir Rusijos 
tur i būti užbaigiami sulig 
tautų apsisprendimo taisyklės. 
Konferencija išreiškė viltį, 
kad netolimoje ateityje turi 
būti pripažinta de jure Bal
tijos Viešpatijų neprigulmybę 
ir jų valdžios. Konferencija 
sutarė bendras priemones gin
tis nuo pavojaus iš rytų ir 
taip-gi, kad jų santikiai su 
Rusija turi nusistovėti taip, 
kaip to geidžia Talkininkai 
(Entanta , t. y. Amerika, Ang
lija, Italija Prane, ir k.) tiek, 
kiek tat vra galima sutaikin-
ti su svarbiausiais interesuo
tųjų šalių reikalais. Konferen
cija priėmė rezoliuciją apie su
taikymą ekonominių reikalų ir 
susižinojimo ta rp tų šalių, 
taip-gi sutarė išrinkti centra
li ir vietinius komitetus ant 
naudos bendriems ekonomi-
niems reikalams. Lenkija ap 
sėmė pavesti specijaliam komi
te tui apdirbt i ginčą apie rube-
žių t a r p Lenkijos i r Lietuvos. 
Konferencija galutinai sutarė 
ištart i a r galima neutralizuo
ti Suomijos ( taką ir ki tas tos 
pačios juro^ dalis siekiančias 
minėtų šalių kraštus. To išty
rimo vaisius turi aptar t i vė
lesnė konferencija. Konferen 
pija išsiskirstė pėtnyčios rytą. 
(t. y. 23 Sausio 1920). 

Afi, ADOMAS A, KARALATJSKAS, SEKA1TCIAI RAtAU. 
A5 labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterto, Kraujo valyto
jo, Nerv&tona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistu ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL mSTITCTIOM J. Baltrenas, ProL, 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 4417, Ohlcago, DL 
" 4 - ~ - - - - . 
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DIDŽIAUSI* ĮIETUVISK* KRAUTUVE CHICASOJE 

f! PBAKL OLBEN KONCERTlNAi $ 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų 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, šhubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAG0, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
L23B • » • • y ' * * ^ * - * - • -
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Be to nuo gerb. 
jun< išnaikino. Tu buvai Biru
te, imk ir šiandien jąja. Sko
link lietuvai. inkvėpk kiekvie
nam lietuviui, kad skolintu! 

J r tu, seneli žilagalvi, skolink,; Ha 
kad Lietuva butų laisva ir ne-
prigulminga. Bus ramiau ir 
linksmiau ilsėtis laisvoje že-

] jie t u vos 
p. Milošo atstovo Prancūzijai 

Kauta yra žinia, kuri apibu
dina mūsų dabart ies santikius 
>u Lenkija. J i s rašo: 4 \ Jau ke-

savnitės kaip prancūzai 
didžiai nerimasiauja dėlei 
bolševiku pasisekimo; .Jie spė
ja, kad pavasary Rusų Tar'y-

melėje. Ragink vaikus, kad :bos pradės karo akciją prieš 
skolintų, kad dirbtų del pas- j Lenkus, jie norėtų iš visų kai-
kolos, kad butų laisvi. 'mynių tautų sudaryti tvirtų 

Skolinkime visi. Lai t a vii- a t ramą prieš bolševikus. Te-
nis apima visus f Lai nelieka 
nei vieno, kur is nestotų į kar
žygių skolintojų eiles. Visi su-
renikinie savo pajėgas ir nu
galėsime paskutinius Lietuvos 

ėiau Lietuvos prisidėjimas 
prie šios atramos gali būti 
galimas tiktai tuomet, kuomet 
Lenkija pripažins Lietuvos 
nepriklausomybe, sugrąžins 

priešus. Visi lietuviai, kas Lietuvos sostine Vilnių ir su
tik galim! Lietuvos žmonės sitaikins dėlei rubežių ta rp 
prieš priešus ats tato savo! Liet irtos ir Lenkijos. B^ iš-

s= 

Lietuvos-Amerikos Pramones 
Bendr ove 

Daro Didžiausj Progresą 
1) L I E T U V O S A M E R I K O S PRAMONES BENDROVE duo

da didžiausią pagelba Lietuvai. l 'Jsirašė už $25.000 Lietuvos Lais
vės Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų bent už k«lis šimtnstuks-
tančių dolerių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lietuvos Amerikos 
Pramonės Bendrovę. 

U 

U 

viškos dirvos kišo kalėjimuos- priešą, ku r i e vėl nori pavergti 
na, siuntė Sibiran, bet lietuvės | Lietuvą. Jei Lietuva turės 
motinos vis gimdė naujus kar-! daugiau dolerių, ji apgalės pa

krutinės, o mes intaisykime 
jiems ginklus, aprengkime ir 
pavalgydykime juos, sušelpki
me jų šeimynas. 

Visi už Lietuvai Kas kardu, 
kas šautuvu, o mes doleriu ir 

I 

paskola. 
Lai gyvuoja Laisva i r Ne

priklausoma Lietuvą! 
Paskolos reikaluose kreip

kitės į 
LIETUVOS MISIJĄ, 

257 W. 71 S t , 
New York, N. Y. 

pildymo šių sąlygų riegalima 
kalbėti su Lenkija apie ben
drą darbą prieš bolševikus". 

Reikia spėti, jog panašus 
reikalavimas buvo lietuvių at
stovo pakar to tas ir Elsinkų 
Konferencijoj. Dėlei t o s tat 
priežasties kai-kuriuose ang
lų dienraščiuose patilpo žinios 
ir neva apie išsiskyrimą Lie
tuvos nuo kitų susirinkusių 
valstijų ir žinoma apie neva 
Lietuvos simpatiją prie Vo
kietijos. 
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žygius, naujus kariautojus. Ne
gelbėjo nei Muravjovo koriko 
kar tuvės , nei katorga. Vieton 
vieno žuvusio kilo keli nauji. 
I r per. skausmus ir ašaras li
kosi a tgauta spauda. I r vėl 
prasidėjo nauja era, tvėrybo< 
ir atgimimo era. 

Kilo baisioji pasaulinė karė. 
Lietuvą pli ir t rempė tai 
rusai, tai vokiečiai. Tėvynė 
Lietuva pavir to j degantį lau
žą, jos padangė nušvito de
gančių lietuvių bakužių lieps-

skutinins priešus. 
Tad skolink, lietuvy, Lietu-

tuvaij Skolink kiek gali, bet 
skolink! Kiekvienas paskolin
tas doleris — tai dešimtis šū
vių j priešą. 
Skolink, lietuvaite, kiek gali! 

Tu išauginai didvyrius, tu į-
auklėjai meilę tėvynės, tu in-
kvėpei meilę prie savo kraš
to. Argi tu leisi, kad priešai 
teriotij Lietuvos širdį — Vil
nių. Gink tėvynę ir skolink! 

Ir tu, jauna mergaite, neatsi-
nomis Sudejžfvo visi lietuviai j \\\^ Tavo gražvbė, tavo pra-
svetimose šalyse gyvenanti , j kilnumas gludi Lietuvos praei- ' 
apsiašarojo. ties amžiuose. Tu esi dalelė tos 

Bet pašėlęs vokiečių ir ru--praeit ies. Tu amžiais buvai in-
sii veikimas neišnaikino Lie- ,kvėpimu lietuvių jaunikaičių, 
tavos, ji šiandien kįla iš grabo j tik per tavo inkvėpimą lietu-
ir reikalauja sau laisvė.; ir ne-[viai kovėsi sn kryžuočiais ir J 

* 

* 

Užsirašyk Lietuvos Laikrašti 
"KARIŠKIU 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 
Generalis štabas 
Literatūros Dalis 
Gruodžio 19, 1919 m. LIET. PREKYBOS BENDROVEI, 

No. 437 
Kaunas Boston, Mass. 

Žinomi įgaliojamo "Lietuvių Prekybos Bendro
vė" Amerikoje rinkti prenumeratą. "Kariškg Žodžio" laikraš
čiui. Kaina Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metų 24 

auksinai 
(Paražas Kapitonas Ruseckas 

Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas. 
(Parašas) Vyresn. leitenantas Stoponait 

"Kariškių žodžio" Redaktorius. 
Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir paremkit 

Lietuvos narsiąją; kariuomenė kuri kovoja už mūsų tėvų šalį. 
Prisiųskite mums $2.00 ir savo adresą ir gausite ''Kariškių 
Žodį" per visus metus. Prisiųskite $1.00 gausite per šešis 
mėnesius. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont St., Boston, Mass. | į£ 

-

i) U K T U V O S A M K M K O S P R A M O N E S BE\ 'DR(#wr . ge-
riausia ir toisin^iauyi.'i pa tarnauja savo žmonėms persiuntimo (laigtų 
Lietuvon, už ką Lietuvos Krezidontas atkartotinai dėkoja ir savo ant-
ramo Iniško rašo : • 

"La ivas Jūsų rupesniu išsiųstas į Liepojų ateis 
tuo metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenės 
Lietuvoje nebebus ir tokiu būdu paliks kuosas kelias 
į Liepojų. Tas drabužių pr ikrautas laivas bus nema
ža paspirt is Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini
mas jos kovoje d?l nepriklausomybės. Mat mūsų vi
suomenė pajus, kad Amerikos Lietuviai gelbėja Lie
tuvą, kuo i r kiek ga lėdami . ' ^ 

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

3) L I E T I VOS AMKRIKOS P R A M O N E S BENDROVE daro 
didžiausių apyvartų ir Bendrovės tur tas užaugo ant tiek, kad šėrai 
tuoj paliks dvigubos vertės. 

, 4) L I E T U V O S A M E R I K O S P R A M O N E S B E N D R O V E mo
ka didžiausius dividendus, net 8^v nuošimtį, i r j au pirmutini dividen-
dųismokėjo 15 d. sausio, 1920. An t ras dividendas mokėsis 15 d. balan
džio ir gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai. * 

5) L I E T U V O S A M E R I K O S P R A M O N E S B E N D R O V E jau 
at idarė pinigų siuntimų į Lietuvą. Kuomet iki šiol nekurie įvairiais 
garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti iki bus persiunti
mas užtikrintas, ir išmintingesni žmonės paklausė. Dabar mes pinigus 
persiunčiame tikrai, greitai ir saugiai. Siųskite dabar visi pinigus į 
Lietuvą per šių Bendrovę. 

6 ) / L I E T U V O S A M E R I K O S P R A M O N E S B E N D R O V E jau 
priruošė i r laukia patogaus laiko pradėti fabrikų Lietuvoje, linų ir 
pilnų išdirbystės, o ypaė tai konstrukcijos skyriaus užvedimo: staty
mui fabrikų; namų, taipgi išdirbinio cemento, plytų, rakandų etc. • 

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvienas gali 
būti sandarbininkų ir dalininkų jo, kas tik prisidės prie šios Bendro
vės. Kas nori stoti j aktyvį ir naudingų darbų Lietuvai ir sau, dar ga
li prisidėti kol yra proga, kuri neilgai tęsis, tik tol, kol išsibaigs išpar
davimas šėrų ir kuriuos dabar dar galima gauti t iktai po $10.00. 

Siunčiant pinigus į Lietuvą, perkant Lietuvos Laisvės Bonų ir 
užsirašant ' šėrų, visados adresuokite ir siųskite pinigus šiuo adresu : 

Lithuanian-American Trading Go„ 

£ 

dfc 

112 N. GreeneSt., 
= p ^ 

Baltimore, Md. 
'•• = a 
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VAIDEVUTIS 
v 

Meiles Giesme. 
(Poema prozoje) 

Fragmentas 

\ 

The \vho lovo are but one 
step t'rom Ueaveii 1) 

Lowell 
Love is the greatest thing 

that God can gi ve us 2) 
Jeremijas Taylor 

Nunc auteni manent, fides, 
spės, caritas, tria haec: major 
autem horujn est caritas 3) 

Šv. Povilas 
• 

DKDIKACIJA 

'*>•»#» ufefr 

Meilė gražioji ištikimai man draugavo ir jos sesutė Viltis tar
navo pavojuose. 

I r aš nežuvau.... 
Aš pasiekiau savo dalies Šalį. 

Sunku atsispirti insisiubavusioms galingo Okeano ban
goms. 

Aš, tu, jis, — kiekvienas yra nesamas Okeano bangų ten, 
kur kam Buities vra lemta. 

Tau, numylėtasis mano lukvėpiine ir brangiau
sia mano Svajonė, šį raštą, skiriu. O jus, kurie vaikš-
čiojate Gyvenimo keliais ar plaukiate audringų įdė-
jų Okeane, atspėkite mano mintis, kilusias širdies gi
lybėse. Pažinkit platumą Žmogaus sielos, supraskit 
ko trokšta Jo krūtinė.... 

Atdarius 

INVOKACIJA 

O brangi mano numylėta 
Mintas praėjusiu laiku! 
Paduokie lyrą užžavėtą — 
Prikelsiu mūzą iŠ kapu.... 

Tegul balsai jos ^ainiai 
Paliečia širdį ir jausmus, 
Kad mano plunksnai šiai plieninei 
Sektųs pabrėžt kelis posmus. 

* 

PttOLOGAS 
Naktis. Tamsos aitvaras savo juodais sparnais pridengė 

žemę. 
Grabinė tyla. 
Esmi vienas—vienintelis savo kambaryje. Tik laikrodžio 

įnonotouis, reguliari s tvaksėjimas girdėtis. 
Aš užsisvajojau.... 
Taip. 

Su drebančiomis rankomis imu didelo gyvenimo dejų kny
ga-

Verčiu joje lapą paskui lapą, išskaitydamas vis naujų ir 
naujų dalykų. 

Verčiu toliau, begalo—krašto.... 
Verčiu ir skaitau.... 

• 

Skaitau, skaitau.... 

Bet toje pavojingoje Kelionėje visiems draugauja gyviau-
sioji ir jautriausioji mūsų Esybės ir gyvenimo Okeano Širdis- -
Meilė. Čia tat ištvermės Šaltinis, čia tat audrų apgalėjimo 
Pamatas! 

Pagalios pats Absoliutas, pati augščiausioji Buitis yra 
Meilė. Deus caritas esi!— Dievas vra meilė.... 

PKAK1TK1S ŠKŠKL1UOSE 

Praeitis atsiminimas sukelia mumyse malonius jausmus: 
Brangioji kūdikystė ir jaunos dienos — nūdien pasiliko tik 

sapnas*.... 
Plačiuoju Gyvenimo vieškeliu žemės keliauninkai atbū

na savo kelionę. 
Kiname visi tuo instabiu vieškeliu, pildydami save pasiun

tinybe. 
Einame — tai kartais parklupdami, tai vėl atsikeldami. 
Mes matome prioš save Žvaigžde. Graži tai Žvaigždė — 

mes norime ją pasiekti. Ją turėti. Bet Ji vis tolyn ir tolyn bė
ga nuo mūsų.... 

Nekaltoji kūdikystė mums primena laikus, kur arčiausiai 
buvome nuo tos instabios Žvaigždės. 

Mums rodėsi, kad Jinai jau MŪSŲ rankoje. 
Jautėme savyje vidujinį Meilės karštį. 
Mums taip buvo gera ir malonu.... 
Širdies balsai liejosi į vieną didį ir prakilnų dieviškosios 

giesmės akordą.... 
(Bus daugiau) 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHį 

NEPAPRASTA PROGAI 
Amerikos Lietuviams 
Lietuvos Atstatymo Bendrove Pasiūlo 

B Ant Pardavimo 

S 
S 
m 
m 
m 

a 
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FLU ČIONAIS, BET NENU
SIGĄSKITE! 

Bukite ramus! Atsiminkit 
ką pasakė Commodore Perryj 
])o mūšiui ant Ežero Erie 1813 
metuose: "Mes sutikome prie 
šus ir jių mūsų y ra . " Tai leng-i J. W. PatckevieK nutarimų ras 
viausms būdas sutikti flu ir • turnikas. 
sumušti jų, jeigu pavartosite J- Daukšys— finansų, raštininkas 
savo protų, prasimankštinkite B w - Woshiur--iždininkas 

I 

LIET. PILIEČIŲ DR JOS 
V AK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—viec-pirmininkas. 

Daug šimtu, daug tūkstančių lapų perverčiau — perskai
čiau.... 

Gyvenimas vienas ir tas pate visur ir visuomet. 
Platus jis savo krantais ir galingas savo jiega. tas visatos 

milžinas — gyvenimo Okeanas! 
Kas galės Jį apimti.' Kas supras Jo vilnių paslaptingų 

ošimą? Kas atspės Jo svajones? ^ 
Ar giedri, saulėta diena, ar tamsi, audringa naktis — lis 

vienas didis ir instabus! 
Ant Jo paviršiaus plaukioja daugybė Laivų ir Laivelių. 

Kiekviena jųjų turi savo kelionėje Žvaigždę ir savo Fatum.... 

• 
Kad Saulė užteka, matai tolumoje iš Okeano gelmių betrik-

štančius ugnies spindulius. Inkaista Dangus ir visas sutvėri
mas. Atgija gamta ir linksmybės himnų gyvybė uždainuoja. 
Banguojantis — liuluojantiS Okeano veidas ingija reiškumo.... 

I r Tikslas matvtis aiškiau. 

Ta Saulė — tai Meilė, tai Buities Dvasia. 
J i skrajoja ant Okeano paviršiaus. J i randasi J o viduryje 

net ant paties dugno. • * 

Insisiubavusios bangos nunešė bevairį mano Laivelį į toli 
ma, nežinomų salį.... 

sal}, 
kur painios, eiprisai visuomet žaliuoja, 
kur paukščiai, žvėreliai čiulba — dainuoja.... 

Siela kelionėje turėjo pereiti kentėjimų konvulsijas. Lai
velis buvo blaškomas įniršusių bangų, kaip mažytis šapalėlis.... 

1) Tie, kurie myli, yra tik vienu žingsniu atstui nuo Dangaus. 
2) Meilė yra didžiausias daiktas, kurį Dievas gali mums duoti. 
3) Dabar-gi tveria tikėjimas, viltis, mei lė - ta i trejetas: did

žiausia tečiaus jųjų yra meilė. 

užtektinai, laikykite savo vi-
duii lf liuosus m pagelba Tri
ner's American Klixir of Bitter 
Wine. Triner\< vaistai ne vien 
kad išvalo vidurius, bet ir su
stiprina kūnų. Kiti geri vaistai 
kuriuos galima vartoti ta i : Tri-
ner's Angeliea Bitter Tonikas, 
kuris priduoda stiprumų. Tri
ner's Cough Sedative kuris su
laiko kosulį ir Triner's Anti-
pufrin kuris geriausias del iš
plovimo gerklė s (įdėjus bisku-
tį i karštų vandenį). Kiekvie
nas vaistininkas turi pilną 
stocką Triner's vaistų arba jei 
neturi tai jiuns pareikalavus 
partrauks! Joseph Triner Com-
pany, 1383—43 So. Ashland 
A ve., Chicago, 111. (Apg.) 

Direktoriai:—S. Simanavičius, 
J. Pakrosnis, 8. Liutinskas, P. 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Iiardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—*J. Kybar
tas, P. Mannokas. 

•• • — • i • i i - - j i 

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

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

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chicago, 111. 

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

# Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster a ve., 
Detroit, Mich. 

5 0 0 0 SERU 
LIETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKO 

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis 
Lietuvių Bankas sutvertas, pramonės ir prekybos tikslams. 

LIETUVOS VALSTYBE VALDO 2,500 ŠERU IR TURI ATSTOVĄ 
DIREKT0RIATE, KURIS PRIŽIŪRI BANKO VEIKIMĄ. 

L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasek 
mingai auga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose 
sekančias įstaigas: 

1) Kopenhagene — Privat Bank; 
2) Stockholme — Enskilda Bank; 
3) Berlyne — Bank Fur Handel und Industrie; 
4) Lausanne — (Šveicarijoje) — Banąue Federale; ir 
5) New Yorko — Lietuvos Atstatymo Bendrovė. 

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pini
gai iš visų šalių Lietuvon. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke 
valdo 2,500 šėrų ir turi du atstovu direktoriate. 

Stokite į eiles su Lietuvos Valstybė ir su Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, 
kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrų teturime. 

Lithuaman Developmen! Corporation 
294 Eight Ave. and 25th St, New York, N, 

•K 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Zeoklus 

Ueriausias budaN pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženldai (markės,) kurios yra atvežtas iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų; bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

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

Paštaženkliai yra šitokių kaiuų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir b'O skati
kų, taipgi po 0 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksj&ą. 

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

• • • 

.Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Wm*fflHtlWiHHHHfflUHHffflWHHtU^ 

Neslėpk! 
Pinigu namie 

Nelaikyk! 
Pinigu dežese 

Juk tam yra Taupymo Bankus, kad jose 
pinigus laikytumei, nes tai yra 

saugu—• 
tikrai— 
pelninga-

Peoples Stock Yards State Benk 
Illinojaus Valstijos priežuroje, turto turi daugiau 14 milijonu, do-

lierių; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupytus pinigus. 
Suvienyta Valstijų Valdžia Chicagos miestas ir 28 tūkstančiai darbi
ninkų deda pinigus į mūsų Banką. Jeigu turi pinigų kur paslėpęs, tai 
atnešk juos į 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
ŠUTE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES 
Bankas atdaras kasdieną, nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai 
ryto iki 9 vai. vakaro. 
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CICERO, ILL 
tiktai 3 tūkstančiui. 

Toliaus nezalėžninkij kores-
pondentas rašo, buk nezalėž-

Tautos Fondo ir L. Raud. ninku parapijoj esanti puiki 
Kryžiaus rėmėjų sk. svarbus tvarka. Jei tat butų tiesa, tai 
susirinkimas įvyks panedėlyj, nereikėtų nezalėžninkų priva-
vasario 2 d., 7:30 vai. vakare, tinius namus užstatyti del ju. 
Šv. Antano parapijos svetainė- kirkužes skolų. Tuom tarpu , """M C 

..v . ; ketunog naujos narės je. {yra ir neviena nezaleznmko 
Visi nariai ir draugijų atsto- trioba užstatyta del jų kirku-

vai esate kviečiami laiku pri- žės skolų. Kada jie ją statė, tai 
būti į ši susirinkimu, na* turi- buvo karštuolių aukojusių po 
me apsvarstyti daug svarbių 2 tūkstančiu ir po tūkstantį 
dalykų. dolierių. Šimtinių buvo daug. 

Taippat pranešame, kad ga- Jeigu butų buvę tvarkos nors 
vome iš Centro. Liet u vos pašto kiek, tai nei skolų nebūtų, nei 
ženklų visokių kainų. Norėda- Iriobų nereikėtų užstatyti už 
mi nusipirkti ir pasiųsta savo jas. 
giminėms Lietuvon, galite jų Kokia yra nezalėžninkų 
gauti Darbininkų Užeigoje, tvarka, matytis iš šitų atsitiki-
1447 So. 50th tve., ir pas p. J . mų. Atvažiavus čia Mika-
Mockų, 1331 So. 50th Ct. lauckui, nebalėžninkės bobelės 

T. P. ir L. K. R. Valdyba, tų barzdaskutį vadino tikru 
[Kristaus įpėdiniu. Kiek laikui 

PRANEŠIMAS ROSELANDO praėjau tos pačios bobelės 1919 
IR APYLINKĖS LIE

TUVIAMS. 
metų vasarų viena dien^ šio
kios dienos rytų apstojo kirku-

;žės duris su pagaliais ir šluo-
Lietuvos Paskolos stotis su- tomis i r neleido M Kristaus jpė-

sitvėiv mass-mitinge, sausio S iiinio" "pa s t a rkų" laikyti už-
d., š. m. Į valdybą išrinkti: lakindamos kirkužės duris. 

Pirm.—P. Samoška, 10733 Ati*'J° nedėldienis. Mikalaucko 
Prairie ave., I pag.—M. Ku- eilininkai pasiėmė poliemonus 
kuraitis, 10613 Edbrooke ave., i l ' *Q įrankiais atplėšė duris. 
I I pag.—J. Žlibinąs, 10730 T a d a nezalėžninkai persidali-
Wentworth ave., [D pag.—K. n ° i d v i <k& Tuom sykiu Mi-
Pauštis, 10301 Edbrooke ave.. kalauckas užbaigė Rockforde 
rast.—J. Ramonauskas, 10722 
Prairie ave., pag.—P. Traibes, 
10444 Indiana ave.. ižd.—J. 
Kuizinas, 153 E. 107th ISt., 
ižd. glob.—A. Liška, 10952 So. w " yra M. Zvalionis. J i s yra 
State st., J . Janušauskas, 10625 kalvis iš Kenosha, Wis. Pirma 
La Fayette ave. i l , r ,° N*W^ #*» turbūt, dirbo ir 

laimingąsias dienas. 
Puiki tvarka, nėra ką be sa-

kvti» 
• r * 

Dabar nezalėžninkų **klebo-

Di rėkt oriai: V. Mikneviein, Detroit, Mieli. 
10530 Indiana ave., K. (Jrinis,1 Pae i tų nedėiių nuėjau pa-
10755 Edbrooke ave.. J, Šat- **Mėti kaip kalvis nezalėžnin-
kauskas, 10929 So. State st., A. , : a i n s ankstybąsias pamaldas 
Laueis, 10929 So. State st., D. ¥*** Žiūriu: paklotas calu-
Žalinas, 20 W. llOth st.. J. Tiš- 9**- ^ g i ir prasidėjo egzekvi-
kevieius, 314 Kensington ave., i°s- Ja* atgiedoję* ponas M. 
A. Nakrušis, 311 Kensington zvalionis išėjo mišių laikyti su 
ave., M. Nikas, 18631 So. Wa- i»°du arnotu/Kiek klaidų pri-
bash ave. (darė tai pridarė. Iš kalvio ne-

Pas juos visus galima gauti '£»» norėti, kad mokėtų gerai 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko-[mišiM laikyti. Nei jis, nei jo 
los bonų t a ipg i nedėlios dieno- nrzaložninkai nežino, kad ne-
mis ir seredos vakarais Visų dėliumis egzekvijų nebūva. Bet 
Šventų parapijos knygyne. Pas , "Sandara ' ' tokių ' ' t v a r k ą s gi 
iždininkų galima gauti visada ««- Kas tikėjimo neturi, tas g i 
dienomis ir vakarais. Kviečia- U &*$ lokius daiktus. 
me visus, kad nepalikt uinėt nei 
vienas nepirk^ bonų. 

J . Ramonauskas. rast. 

rinkta taip-gi uoli veikėja p-iė 
S. Dociufė. Turėdamos tokių 
gabių- pirmininkę, tikimės ir 
šiuosmet daug gero nuveikti. 

Nutarta surengti du nepa
prastu Vakaru, ^urių progra
mas susidės iš. vaidinimo, dai
nų ,monologų ir tt. Surengi
mui tų vakarų išrinkta komi
sija iš: S. Dociutės ir L. Zup-
kiutės. 

Šiame susirinkime prisirašė 
C. Pva-

kauskiutė, V. Zupkiutė, J . Ze-
vetskiutė ir O. Bukančiutė. Ti
kimės, kad naujos narės nema
žai darbuosis dra irgi jos gero
vei. 

Sausio 4 d. Altoriaus Puoši
mo draugija laikytame meti
niame susirinkime išrinko val
dybą 1920 ra.: pirm.—O. Runi-
šienė, viee-pirm.—J. Vasiliutė, 
nut. rast.—S. Dociutė, fin. 
rast.—L, Zupkiutė, ižd.—A. 
Bakšienė, maršalka—Z. Bak-
šienė. Visa valdyba susideda iš 
veikliausių ir gabiausių narių, 
todėl tikimės šiai s metas daug 
nuveikti. 

Nedėlioj, vasario 8 d., 7 vai. 
vakare Lietuvių salėje įvyks 
nepaprastas vakaras. Jį rengia 
L. Vyčiu 47 kuopa. Gerbiamie
ji VVaukegano lietuviai! Atsi
lankykite į šį vakarų, o tikrai 
busite užganėdinti, ypatingai 
kviečiame visų draugijų narius 
paremti savo atsilankymu tų 
vakarų, nes kitoms draugijoms 
rengiamuose vakaruose vyčiai 
niekad neatsakė pagelbos. 
Todėl tikimės, kati ir rausi? 
vakarų pa remsite. 

S. L. R. K. A. 177 kuopa 
nesykį buvo parengusi gražiu^ 
vakarus, kuriuose susirinkusie
ji pasilinksmindavo. Bet šilas 
vakaras, kuris bus vasario 13 
d., tai bus už vis šauniausias, 
nes žymiausios pajiegos. vai
dins gražų, pamokinantį, dva
sių gaivinantį, veikalų—Gyve
nimo verpete, penkių veiksmų 
drama. Kadangi vaidinime da-
lyvaujfit gabiausieji vaidinto
jai, todėl užtikriname, kad at
silankę nesigailės žygio. 

Liudvika Zupkaitė. 

met nebuvo surengto tokio va
karę, taigi kviečiame vi§us at
silankyti. Įžangos ženkleliai 
yra parduodami pas narius 
ir yra pigus. 

Alumnietė. 

ROCKFORD, ILL. 

Xezalėžninkaį gyrėsi, kad 
pilna kirkužė prieinant žmo
nių nedėldįeniais; bet kada aš 
buvau, tai tiktai viena bobelė 
nozalėžninkė atsilankė. 

F. W. Vytis. 

PITTSBURGH, PA. 

South Side. 

N'ezalėžninkai niekus rašo 
savo laikraštyje "Sandaroje ." 
2-ram numeryj, šių metų, pri
pliurpta netiesos be saiko. Ne-
zalėžninkas korespondentas iš 
Roekfordo rašo, buk katalikų Susirinkimas Pittsburgho S. 
bažnyčia pas mus nuskurusi ir j S. Komiteto del pardavinėjimo 

'skoloje paskendus,buk kunigas (Lietuvos Laisvės Paskolos bo-
Taškunas kas metai užtrauk- mj įvyks ketverge, vasario 5 
davės ant parapijos po keletu d., 1920 m., Šv. Kazimiero jno-
tukstančių skolos. Gerb. kun. 
Taškunas klebonavo devyne
rius metus. Jei butų užtraukęs 

*.• kas metai nors po du tūkstan
čiu skolokS taį mūsų parapija 'pribūti 
šiandie turėtų skolos $18,000, 
o jei po 5,000 tai turėtų ketu-
Tas dešimtis penkis tūkstan
čius skolos. Tuom tarpu iške
liaudamas iš Roekfordo kun. 
Taškunas praeitų vasarų per
davė parapijos skaičius nau-

kykios .svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Komiteto nariai, taip
pat ir draugijų atstovai, kurie 
ueužsiregistravot, malonėkit 

A. M. Sutkaitė, rast. 

WAUKEGAN, ILL. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Lietuviškas Vodevilius. 

Sausio 25 d., 1 vai. po pietų, 
mokyklos kambaryje įvyko 
Nekalto Pras. Panelės Šv. mer-

jam klebonui, gerb. kun. Sla- gaičių draugijos susirinkimas, 
vynui sušauktame parapijos' Jį atidarė pirm. J ieva Vaši-
mitinge. Pasirodė, kad skolos liūtė. Susirinkimas buvo gana 
šv. Petro ir Povylo parapijoj svarbus, nes iškelta ir nutarta 
yra tik 7 tūkstančiai. Iš to ma- daug naudingų dalykų. 
tyli, kaip nezalėžninkų korės- Apsvarsčius nepabaigtus rei-
pundentas moka rašyti netiesų, kalus, mūsų pirmininkė atsi- 15 d. Columbia svet. 48th So. 

šiandie Šv. Petro ir Povylo sakė nuo ujiniinuikystės, ra- Paulina St. Vakaras susidės iš 
parapija jau beturį skolos tik- gindama nares nenuilstančiai 
tai 4 Tūkstančius. Vienų notų darbuoties šiuosmet tėvynės ir Dukterys", šokių, dainų, solo, 
atmokėjome prieš praeitas Ka- draugijos labui, kad visi gėrė- duetų. Maža G metų mergaitė 

O I C E R a M B C T V I Ų 3K)MAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
l JI apgarsinimą, ar kokj dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

PIRKITE 
PIRKITE LIETUVOS VAL 

STYBĖS BONŲ. 

~~PAEŠKOJIMAi r~ 

TAKSOS NUO UŽDARBIO 
Jas reikia tuojaus mokėti apie jas 

tuojaus reikia išpildyti t am tikras 
blankas. 

Apsisaugok, kad nepakl iūtum po 
bausme. 

Apsisaugok savo kišenių ir žiūrėk, 
kad neužmokėtum taksų perdaug, 
kiek tau gal nereikia. 

K R E I P K I S TUOJAUS P A S $ I N O V U 8 

JLiiliaiiiaji American I u forma t km 
Bureau 

Vedėjas p. VLADAS N O R K U S yra 
gal-but vienuol inis Chicagoje. kuris 
žino nuodugniai visas teises ir kriu-
klukus kaslink taksu nuo uždarbio 
( ineome tax) , kaip tik laiku dabar 
a t e i n a pa-gelbon. v i s i e m s l i e t u v i a m s 
tų taksų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik reikia 
mokėti taksos, tuojaus kreipkitės i p. 
Vladą Norkų, federalių taksų žinovą, 
kurs yra vedėju 

Lithuanian American r 

Information Bureau 
3114 S. Halsted St. Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

— mmm* 

P E A B L O U E E N 
K O N G E R T I N O S 

Dabai yra y»atvlrtnto» ir rarvo 
iamos daugumos lietuvių kurie gr» 
jlja koncertiną Ir augrStal rakomen 
duojaiua kaipo geriausia koncernu. 
padaryta Suvienytosa Valstijoae A 
marike Mes gal ime Jas parūpint 
auffšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) taaiun 
^latne dykai 

6E0R6I & VITAK MUSIC CO. 
I&40 W. 47th St., Chicaso, IU 

88 » • " " • • "^S* 

Paieškau Jurgio LaviiudrJo.ir 
Marcelės Luvinskiutės jiodų paei
na iš Kauno Gub. Raseinių Pav. 
Jurbarko miestelio, gyvena Chica
go, 111. Malonėkite atsišaukite ant 
šio adreso: 

JONAS ŠIDLAUSKAS, 
P. O. liox 205 • 

Niles, Ohio. 

REIKALAUJA 
>in>iNGiNir LOVT DARBININKAI 

Assembleriai, polishoriais,. lacque-
i i i i a t , ir .stead-makeriai reikaling-i 
prie naujo misinginio fabriko. Ne 
paprasta proga geriems žmoni'iny. 

Atsi^aukiti> ttiojaua 
t l i i c a g o Mila i Bcd C'omiKiiiy 

22 J 5 Ford .Vvtnur. 
( Imkito U «<• kar.i ir išlipkite ant 

Ford A v e , kur] yra puse bloko uito 
Halsted (Salves.) 

CICERO, ILL. 

Sutuoktuvės. 

Sekmadienyje, asusio 25 d., 
8v. Antano bažnyčioje buvo 
sutuoktuvės (vestuvės)V. Vait 
kaus su Ona Stanišauskieno. 
Pastaroji yra pasižymėjusi au
kojime tautos ir kitokiems 
prakilniems reikalams. 

Laimingos jiems kloties. 
Pr. 

CICERO. ILL. 

Mirė. 

Sausio 2-4 d., naktyje, mirė 
Ona Valaitienė, žmona žinomo 
vietinio veikėjo, Juozo Valai
čio. Paliko našlaičiais mergai
te k$ tik pabaigu>ią parapijos 
mokykla ir du mažu sergančiu 
kUdikių, kuriuos beslaugoda-
ma, rūpindamos, nemiegoda
ma rjati gavo lig^ ir mirė. Ji 
liko auka jDasišventimo. 

Pr. 

CHICAGtfJE . 

Šv. Cecilijos G ied.'draugija 
rengias prie Lietuviško Vo-
deviliaus, kuris bus vasario 

ledas. Antrai notai vėl bttigium tysi tais veikimais. 
Budėti pinigus; veikiai beliks \ Pirmrnmkė siem> įuetams iš

šoks toc dance. 
Tovn of Lake dar niekuo-

Miu.iij reikalingas i>:°:tyre ir nepri
tyrę merginos dirbti mūsų plantoj. 

Prityrė merginos gali uždirbti nuo 
Stuko gera piningu. I'radcdaneioms 
mokame gera alga su mokel imų 
kaip tik Išmokstą. Darbo sąlygos lav 
bal geros. Gera trąasportacija iš vi
są daliu miesto. Geros valandos ir 
puse dienos Subatoj. Atsišaukite. 

l'ijiuo A Organ Supply Co. 
210U X. Itacliie Ave. 

Keikalingas kriauėius del pataisy
mo ir prosimo drabužią. Nuolatinis 
darbai, gera užmokestis. 

F . SHUU>. 
4240 Areher Ave. arti KeiUir Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
GERA PROGA JAUNAVE

DŽIAMS. 
Pigiai parsiduoda naminiai rakan

dai artį l ietuviškos bažnyčios Hrigh-
ton Parke, puikus kambariai del 
pagyvenimo ant antro aug.što flo-
ro, visi daiktai nauji ir geri prie
žastis pardavimo, išvažiuoja j kita 
miestą. 

Kreipkite pas 
F . Ma»uli, 

4438 So. 1'aiifieUl Ave. 
Telefonas Mchinle> 5048. 

P A l t S l O l OI>A. 
laibai puikus groceris ir lee Cream 

Soda ir Arklis su vežimu, labai pato
gioj prie pat šv . Kryžiaus Bažnyčios. 
Parsiduoda iš priežastas kad .mums 
permaža .perkame kita krautuve. At-
sisaukit. 

15X6 S. Ht'rniitage Ave. 

Ant pardavimo Dry Cioods Krautu
vė Lietuvių apgyventoj vietoj. Atsi
šaukite j 

"Draugo" Administracija 
1800 \V. 46th Str. Chicago, 111. 

ANfl'AUDAVIMO 
gera 40 akni farnia, 100 obuolini U 
mcdžiii l akras Uogų gem barne 
40x50 pidii G kambarių namas, 
gelžkelis bėga užpakali j farmos, 
tiktai 2 mylios į Grand Havcn. • 

Parsiduos labai pigiai ir ant iš-
mokesčio jeigu reikalas. Atsišau
kite: 

YYM. iULLEK, 
4289 So. Halsted Str. 

Parsiduoda grosernė geroj lietuvių 
apgyventoje vietoję bljtnis labai ge 
rai eina, Pardavimo priežastis savi
ninkas išvažiuoja j kita miestą, jei 
kas norėtu gal ima sykiu ir narna 
pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu: 

A. < Gedrimas, 
.4330 So. Wood St. Chicago. 

Ant pardavimo krautuve vyrišku 
aprėdalu. kaip tai marškiniu ekvy-
belių kepurių ir tt. apgyventa vieta 
yra gera, tarpe lietuvių ir lenku. 
fHanda pygi *45.e0 j mėnesi, du pa
gyvenimų kambariu parsiduoda labai 
pigiai, sav in inkai išvažiuoja į kita 
miestą. 

Atsišaukite 17 37 \ \ . 47 Si. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
vi*, kuomet skaitai ar siuv' ar \ti
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums gerlausig 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip Žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

Kampas 18-tos gatvėn. 
3-ėios lubos virš PLatt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 10, 17 ir 18 
Tėmykitc i mano parašą. 

!> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
mis ir Petnyėiomis . 

EATON IC 
Po valgiui neužmlrSk, kad gerlao 

Hlas vaistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumu? 
suvirškinimo, o taa relAkla, kad rei
kia pamėginti vieną Parduodame 
oa. vtaus aptleicnrtna 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

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

CHICAGO. 

! " • ' ' • ' '•' .'• '• •• • • 

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

Palengvips visų akių 
t»*inplmą. k a « y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą. skaudančius 

n u/.bidegu8fH3 karščiu Jskių kreivos akys, 
kattrakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminai k-ktra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. V:ilandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne-
dėliorais nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9060. 

*• 
T e l e f o n u s Cana l 7858 

Ijiotnvys GraboHus 

W. ADOMAVIČIUS 
l'a«;elbininkas 

J. H l T K A l SKIS 
Mes atliekiime darbą geriausia 

ir pigiausia, l 'a larnausimc visuose 
ri ikal iuose k.t. Laidotiivėae, vesta-. 
vėae ir t. t. 
2318 S. Leavitt Str., Clucago. III. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsus totemą ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku iemokaite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena, ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del "sąlygų. 

• ' - t t " r n s d a r o m o s sulig- m i e r o s , v i 
s o k i u b iu iuus ir d y d ž i o iš be t k u r ; ^ 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F . Kasnickit, Vedėjas 
100 X. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

le lefoiuu follraan Sfi«9 

I 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10667 8o. Michagan, Avenue 

H—riand IU. 
VALAKDOft: 9 Iki » r a k v e . 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvye Graborius patarnauju, laldo-

uvėae ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
•taiikti o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
TcL ČanaJ 91 M. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Lavv 
105 VV. Mouroe, Cor. Clark 

R o o m 1207, Tcl. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 21180 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angl iškos Ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, s te
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 0 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

*^"^^^»*M • • • » • • • • • • • • • . • • • • • ^ 

Dr. L L MAKARAS 
Lietutis Gydytojas tr Chirurgas 
Rottelaade: lOJidO 8o. Michunui Ave. 

Tclefaoa* I "ui I man 348 tr Pullmao S1M 
CbUagoJ: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakake nuo 5:30 iki 7:00 
Telrfonjut T ar d H 7SS. 

& • - - - - » » • • • • • • • a 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

Gydytojas ir Cbirurgaa 
Perkėlė savo gyvenimo vietą | 

Briphtoii Park 
t0l4 \V. 43rd *-tr«-et.. 

Tel McKIaloy JOS 
OfiMU: 1711 W. 47tb S t , 

(47 ir \Votd <rat.) 
Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:30 ik! 
8:30 vakare Nedėl.omia 9 i 

T e l 
kl 12 rytais. 

Boulevard 160 

Į ^ » • • i ^ M ^ • m ^mi m » M ^ a ^ i 

įDraM.Stupiiicki! 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO. 11 J.IX O! N 
r*>bfonaa Tardą MIS» 

T i l r i i l i ' — H »ki II i» rvto 
I po riptų iki $ »ak Ned^Ho-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

• 

t>a » • • • • • • • • • • » • • • , • • • » • • ^ » j { 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v.rt v 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo Z Iki 
i po piety: nuo 7:30 iki 9:'<0 vakare 

Telefouas Yards 2541 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7042 

» » m ^ » » ... w -m m> ^ ^ . » 

ATYDA BARGENV IEŠKO
TOJAMS. 

parsiduoda 3 augšeiii medinis 
namus 5 pagyvenimų po 4 ir 
5 kambarių su mūrinių fun
damentų randos $720 į me
tus. Namas randasi ant Bri-
dgeporto, preke $3,000 įnioket 

o likusius kaipo randa. 

First Nat. Realty & Const. Co. 
a40 W. 33 Str. 

Wm. Kazlauskas. 

t 

• » m m m m m m^ m 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIĘl^UVIS DFJVTTSTAS 

Valandos: MM, " - Į. V » v a \ 
Nedėl iomis pagu.1 SUUIIMUI^ 

4712 SO. ASHLAND A V Ę N U E 
arti 47-tos Gatvės 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsville, Penna. 

Su visomis l igomis pri ima nuo 
Nuo 8 iki 10 vaL ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pifttų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

• v 

i V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

« 

TTT — — • 

; • : < • - - - • - - > 
i BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ. 
Vyrų ir Jaunų Vaikinu padirbti 

ant orderio Bįutal ir overHotai. bet 
beatsišaukti; vėl iausių modelių nuo 
$20,00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai Ir overkolai $15 įkl $28A0. 

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

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile F 

skut{ nei iotų siutų Ir overkotų ouv j 
$8.50 ir augščiau. j 

Fuji Dreae, Tuxe4o , fffrock JįUu-Į 
tai ir tt. ^10 .00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą Iki 9 
vai. Nedėliomla iki 6 valandai. Su-
batomls visą dieaą Iki 10 valanda' Į 

S. GOKiiON. į 
1415 S. Halsted St., Chicago, 1U.Į 

latefccu 1902. 

Telefonas Pul lman e t 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mldtdgaa Ave. 
Adynos 8:81 iki 9 leryto — 1 iki 
2 po pietų — 8:80 iki 8:80 vakare. 

Nedėl iomls nuo 10 Iki 11 išryto 

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

E a m p . 40 Court 
Res . 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero S 8 56 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
Hmmim m mmtrnm m » » < > » » » » » » . ~~u 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj : 

VV. Vi*ASHXNGTON S T R E E T 
K a m b a r i s 6 0 0 

TcL Central 5478 
Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 

T v. L I M U 4081 

60 

M 
1 • » m m m 

Dr. G. M. GLASER 1 

« • » 

DR. S. RĖŽIS 
Lietuvis Gydytojai ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

K a m p a s S. Leavitt St. 
Telefonas Canal C2 ^ L*. 
Valandos 1—IJ ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 VV. 12nd St. 
Telefonas McKinley 49S8 

Va|audvs: iki 10 i š iyto . 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas S148 So. Morgan Su 

Kertė 32 ro St., Chicago, UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi ekro 
niškų ligų. 

į OFISO VALANDOS: Nuo 9 rytft 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po plot' 

. Telefonas Yarda 887 

^J-T I T T T T T r T T T r ^ M T " I M ^ » ^ ^ ^ » 

įi» • • • w • • • 
* 
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J0SEPH C W0L0N 
lietuvis Advokatas 

99 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Straat 
Tel. Rnckvtell 8999 

CHICAGO, ILL. 
K • »Si|WjąSi • tm; 

= = mm— 

» : 

Resid. 923 So. Ashland Blv. Ohicago. 
Telefonas Haymarket S544 

DR.A.A.RDTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgą* 
Specijalistas Meturie»kų, Vyrioku 
Vaikų ir visų <>Jironlškų Ugų 

Qfisas: 9354 So. Hals ted St., Chicago 
Teleliouas ]>ro«er 9#98 

VALANDAS: 10—11 r j i o M po 
pietų 7—8 vak. NedėJUumis lo-r.12 u. 
^9/ # * * 'SMH8 **%**WwY*W*%%%w+%% 
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Nedelioj, Vasario 1 d, 1920 
J. J. ELIAS SVET., 

Prie 46-tos ir Wood Gatvių 
Pradžia 7 valandą vakare , 

Koncertas ao&fcfte* iš turtingo Programo, Hiisidcdančio iš ftihiu ir MuzlUališku gabalėliu. Po programo šo
kiai. Tatai Lietuviai ir Lietuvaitė> meldžiame atsilankyti kaip galima ktuiska,itlingiaut>iai. kadangi MI siuomi at
silankymu pa remsite taiposgi ir laha Lietuvos. 

Tikslus šitos organizacijos yra. kiek tik galima sutraukti visus, buvusius kareivius ir įiekareivins lietuvius nuo 
18 iki 45 metu j vieną didele organizacija, kuri galėtu rūpintis i>olitiitiais reikalais «|el išgavimo įieprigulmin-
«<*, Lietuvos. 

Norinti dažinoti ka nors plačiau apie mierius tos organizacijos, meldžiame atsilankyti ant virš minėto Koncer
to, kame trumpa prakalhėle bus išaiškinta. KVIEČIA VISl'K ATSILANKYTI KAUKIMAI 

} { » » » » » » » » • » » » • » m>m mm » •!• 

CHICAGOJE. 
:: IŠ CHICAGOS LIETUVIO 

KOLONIJŲ 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. iKOVA SVAIGALŲ KLAUSI 

ME. 
d.,' Šeštadienis, sausis 31 

Šv. Petras Noliasko. 
Sekmadienis, vasaris 1 d., 

šv. Ignacijus, v. Brigyta. 
Pirmadienis, vasaris 2 d.. 

Šv. P. M. Apv. įGrabnyčios). 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO REIKALE. 

PERDAUG RECEPTŲ GAU
TI DEGTINĖS. 

Norima svaigalus pavartoti 
nuo influenzos. 

Gydytoja patraukiama teis
man. 

L. R. Kataliku Vienybes 
Centro valdybos taip-tfi ir 
seimo išrinktos Projektu Konti-

Kaip Chicagoj, taip ir kitur s i j ( K S susirinkimas bus antra-
prasidėjo smarki kova už tai, dk«yje, vasario 3 d., vakare, 
ar svaigalai (degtinė) yra ] ) i o v o Apvaizdos parapijos sve-
tinkamas vaistas apsisaugoti tainėje, Chieaico, III. fcis susi-
mfluenzos, ar prieSinffii. rinkimas bus pirmas po seimui 

(lydytojų nuomonės nevie-1 i r užtat turės ypatinga svarbą, 
nodos. Vieni tvirtina vienaip, Visi atsilankykite, 
kiti kitaip. Viešoji opinija K. V. Centro Valdyba, 
stovi už svaigalus. 

PRANEŠIMAS MOT. SA 
JUNGOS 20 KUOPOS 

NARĖMS. 

Nedelioj, 1 d. vasario š. m., 
.*» vai. po pietų parapijos mo
le vklos kambaryj [vyks Mote-
ni Sąjungos 20 kuopos susi
rinkimas. Bus išduotas rapor
tas iš buvusio vakaro ir ap
kalbam/i kiti reikalai.' Visa* 
nares 'kviečiu atsilankyti ir 
atsivesti po naują narę. 

Z. Sakalienė. rast. 

Dr. Anna B. Sehultz, 34:i0 
Calnmet ave., pirma Chica- 11)eiito gydytojai stipriai sto
koje gydytoja suareštuota už vj n ž i a i / k a d svaigalai nė-
išrašinėjima j>ertlaug receptų 
įmonėms pirkti degtinės. 

Aną dieną Dr. Sehultz bu-

IŠ NORTH SIDE. 

Nedelioj, vasario 1 d., tuoj 
po mišparų, įvyks bažnytinėje 
svetainėje L. S. 6-tos kuopos ('h,engos, t:v,.'lku,,:o_ ,k'!,ar!a'LD S : . C H ! . 0 . ^ S . 5 - P S K R I ' * • « * • . ?•* *»™»s S , j * 
skutinis. Meldžiu visų būtinai 
sunešti serijas, katrie tlar tu
rit. Nutarta buvo išleidimas 

IIKII 
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rengiamas 

Vargonininkų Choro 
NEDELJOJ, VASARIO 1 D., 1920 M. 

McCormick Club House, 2530 Blue Island Avenue 
P r a d ž i a 8 v a l a n d ą v a k a r e 

Sis koncertas bns vienas iš gražiausiu, nes apart choro dainuos dar visiems žino-
•ni solistai, kaip tai : p-nios A. Pocienė, M. )anušauskienė,p-nai V. Daukša, A. Mika
lauskas ir .1. Balsis. Visi kurie mylite muziką ir dainas, neapleiskite šios progos i 
atsilank)kite, o tikrai busite-užganėdinti. 

f 

ČIO KUOPOMS. 

ra vaistai ir negali but tokie. Subatoj, sausio 31 d., 7:30 
Tą patį yra daug kartų pasą-; v a l yūK D i o v o Apveizdos pa- į d a r y t i nedelioj, bet nedar} 
kęs ir sveikumo komisijonie- rapijos mokyklos kambaryje 

nės vaistu prieš influenzą, tadi ro "Kant r i Alena," kurs bus 
jis nieko nesuprantąs ir apie! kovo 14 d. Todėl būtinai atsi-
paėią influenzą. 

Mokesėiu rinkimo ofisas 
šiandie turi daug sukonfis-
kuotos degtinės. Norima tad 
tą degtinę padalinti ligoni
nėms ir vaistinėms ir ją pri 
einamai pavartoti kaipo vais
tus. 

Tam sumanymui priešinasi 

lankykite. 
L. J). S. Chi. Ap. Yūldiibit. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Vyčiai pirmutiniai pirko Liet. 
Laisvės Pask. bonų. 

vo pristatyta federalin bus-.rius Dr. Robertson. | įvyks L. I). S. kp. pirmininkų, 
tau, kur turėjo padėti paran-' F e ( leralis distrikto prokuro- jarba jų įgaliotinių, susirinki-
kos 2 tūkstančiu dol. ms Clyne s a k k a d - D r Y r a s v a r b i u r e įkalu ap-

AS KOVOJU pnes įnuuen-;]»onertS(>n nepripa/.jstiĮs degti-įkalbėti reikale rengiamo vaka-
za>", pasakė gydytoja į komi-
sijonierių Mason. " I r šitam 
reikale aš kovosiu ligi pat 
paskutiniųjų. Mokesėiu kolek
toriaus ofise man buvo pasa
kyta, jog gydytojas gali iš
duoti tiek receptų, kiek tik rei 
kalinga, jei išekzaininavin^s 
pacijento parodo tą reikalin
gumą. Aš naudojuos savo pro
fesijos akylumu." 

"Trys šimtai receptų per 
dieną gana puikus "profesiji-
nis akylumas", atsiliepė konii-
sijonierius Mason. Vienas fe-
deral'u agentas su gautu re
ceptu užvakar nusipirko kvor- j K*1*" reikalingi. J ie pavarto
ta degtinės, ftiandie jis vė l | i a n 1 1 įvairiose ligose. Jo nuo-
nuėjo pas Dr. Sehultz ir pasi- molH> paremia ir kai-kur»e gy-
sakė pavardę. Idytojai. Ta s daroma todėl, 

" O , taikstą ėia buvai u ž v a - i k a d S u v - Valstijų armijos vy-
k a r \ tarė jinai, 'šiandie tam- "ausias gydytojas Blue yra 
sta negali vadinties ta pavar- į pripažinęs, kad svaigalai bu
de. Tamstos pavardė dabar Įv* vartojami ir armijoje prieS 
ant recepto bus Bro\\Ti". .influenzą. 

Toliaas paaiškėjo, kad Dr. 

ta dėlto, kad nevisos .serijos 
bavo suneštos. Tat meldžiu ne
pamiršti sunešti visas serijas 
minėtoje dienoj, t. y. ateinan-
ėią nedėlią. 

Taip-gi meldžiu nortbsidie-
ėių koskaitlingiausia atsilan-
kytV į tą bazarą ir paremti 
labdarvbės reikalus. 

« 

Valdyba. 
• — 

PRANEŠIMAS MOKSLEI
V I A I S . 

j 
- i 

Ateinanėioje subatoje, sau-

miiDasiEiiMiiii ikiii i a: 

LKIHKR1AI 

Pastovus Darbas 

Qvn\ T*žmokosti«. 
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' —KUS BALIUS I 

Sausio 29 d. parapijos mo- sio 31 d., š. m., Dievo Apveiz-
sveikumo departamentas. Ir! kyklos kambaryj įvyko L. Vy- dos parapijinėj svetainėj bus 
is to pakilę nesutikimai. Fe- (Ąų 36 kp. savaitinis susirin-
deralio prokuroro pusę pala:- J.:imas. Apsvarsčius beganeius 

L. R. K. Moksleivių Apskriėio 
susirinkimas. Visi moksleiviai 

ko ligoninė toms svai- ]aiopos reikalus, p. J . Mieke-'l>ei moksleivis malonėkite at-
Itunas, pirmininkas, užsiminė silankyti į susirinkimą, nes 
a >ie Lietuvos Laisvės Pasko- daug bus naudingų ir svarbiu 
lą ir pranešė, kad Brigbton dalykų. Nauja valdyba užims 
Par!;e yra jau susidaręs ko- vieta<. Bus išduotas raportas 
mitetas pardavinėti tos pas- iš buvusio vakaro ir tt. 
kolos bonus ir turi įgaliojimą.' Nepamirškite, subaios vaka-
Susirinkimas sutarė, kad, a- re, 7:45, ant 18-tos gatvts, Die-
part pavienių narių, ir kuopa vo Apveizdos bažnytinėje sve-
pirktų bonų. ftiuo sykiu kuo- tainėjf Visi koskaitlingiausia! 

Scbuitz nuo juodų žmonių už 
receptą imdavo $1 ; nuo pa
prastų baltų — $2; nuo atva
žiavusiu automobiliu — $o. 

SUMAŽINTA MOKESTIS 
UŽ VAŽINĖJIMĄ VIR

ŠUTINIAIS GE
LEŽINKELIAIS. 

SUMAŽĖJO SUSIRGIMAI 
INFLUENZĄ. 

Daug vargo turėta, kol 
State Public Utilities komisi
ja sumažino vienu centu mo
kestį už važinėjimą gatveka-
riais Cbicagoje. Vietoje 7 cen
tų nusprendė 6 centus. 

Taip dabar užėmė daug lai 

Anot sveikumo departamen
to pranešimų, susirgimai in-
flnenza sumažėjo beveik per
pus kaip pirm kelių dienų. 

Bet didėja susirgimai plau- ko, kol sumažino mokestį už 
ėių liga. {važinėjimą viršutiniais geležin-

Abelnai spėjama, jog šitam i keliais. Bet šis sumažinimas 
atsitikime yra kalti patys gy- yra tik "sumažinimas". Nes 
dytojai. Kadangi susirgusieji 
influenzą dažniausia suserga 
ir plaučių liga, tacl gydytojai 
b e niekur-nieko apie susirgu
sius tuojaus ir praneša, buk 
susirgę plaučių liga. 

Tokiuo būdu influenzą su
sirgimų skaitlius mažinamas, 
gi plaučių liga didinamas.^ 

STREIKUOJA LANGŲ PLO 
VĖJAI 

Chicagoje streikuoja didžiu 
liuose bustuose langų plovėjai 
unistai. Jiems buvo mokama 
po $36 savaitėje. J ie reikalau
ja $48 savaitėje. 

šiandie už važinėjime moka
ma 8 centai, gi rytoj jau bus 
mokama 7 ir pusė cento. Žmo
nėms prisieis pirkti antkart 
du tikėtu, jei norės pasinau
doti tuo "sumažinimu". Ki
taip gi reikės mokėti kaip 
dabar 8 centus. Ne s pusės 
cento nėra pinigo. 

pa pirko vieną boną už 50 dol., 
gi jei ižde rasis daugiau lie
kamų pinigų, tai pirks dau
giau. Nariai tame susirinkime 
nupirko L. L. Pask. bonų už 
900 dol. Tai dar neviskas. Su
sirinkime nebuvo daug narių. 
Abelnai manoma, kad Brigb
ton Parko vyčiai L. L. Pask. 
bonų išpirks už apie 2,000 
dol. Jeigu ir visos kitos tos 
kolonijos draugijos taip pasi-* 
rodys, tai nedidelė Brigbton 
Parko lietuvių kolonija gra
žią sumą paskolins Lietuvai. 

Koresp. 

Valdyba. 

! 

EXTRA SUSIRINKIMAS, 
EKTRA. 

Atsišaukite 

Su Išlaimčjimii Auksinių Pinigu 

Imas-$10.00; antras—$5.00 ^ 
PARENGTAS 

9541 B.'iltimoro Avenue. 
South Chi<'<itfo. 111. 

Union Sporini Machino Oo. 
roikalaujn vijikų ir mor^aic'iii 

dol lonjjrvaus fabriko darbo: 

Boneh Moehmiies, prityrė 
prie pietavimo mažų dale
liu. Jatlie ir miliniu maši
nų operatoriai, loiberiai 

ir taip darbininkni. 

i DRAUGYSTES ŠV. PETRONĖLĖS | 

I Nedelioj, Vasario 1,19201 
| ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 1 
E 32ras PI. ir Auburn Avenue 
S Prasidės (i \alaiuią vakare 

Kviorianio kuoKkiu'tlingri.iusiai atsilankyti į yiršuiinėtą vakarą., nes 
tai bu.s vicna.s Ii linksmiausių ir Rružiausių vakaru. Griež pirmos klc- £ 
MM muzika, kaip Lietuvišku.s taip ir Angliškus šokius. Mes iš savo S 
pust's stengsimos atsilankusiu.s svečius kuogoriausiai užganėdinti. 

Visu;; kviečia skaitlingai atsilankyti KOMITKTAS. 
TiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiBiiaiiiiiiieiiiiiiiisiieiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinif 

<-: 

Gera užmokestis ir -pasto
vus darbas. 

Atsišaukite į 

EMPLOYMENT DEPT. 

31] Wc«t AiiMtin Ave. 

Pranešimas L. D. S. 57 kp. 
vakarinių kursų lankyto-

- jams. 

Praeito panedėlio ir seredos 
vakarais L. D. S. 57 kp. vaka
riniuose kursuose nebuvo pa
mokų, dėlto, kad kaip daugu
ma 'žmonių, taip ir kursų vedė-

Sumažinta mokestis virinti- jas buvo susirgęs influenzą. 
niu geležinkeliu is Chicagos į 
Evanstona ir Wibnette. Šian
die mokama 14c. Rytoj bus 
mokama tik 12. 

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

Dabar, pagijus vedėjui, vėl 
prasidės kursai. 

Pirma pamoka bus panedė
lio vakare, vasario 2 d., 7:30. 

Draugijos Šv, Antano iš Pa
dvės nepaprastas susi linkimas 
įvyks ned., 1 vai. po pietų, va
sario 1 d.} 1920 m., Dievo Ap
veizdos parapijos svet., So. 
Union ave. ir 18-tos gatvės, 
Chicago, UI. 

Visi nariai būtinai atsi-
lankykit, ne s yra svarbus rei
kalas. 

Valdyba. 

Krutami (gyvi) paveikslai 
iŠ, Lietuvos bus rodomi Visų 
Šventų pa r. svetainėje, 10806 
S. Wabasb Ave., Roseland, 
Iii., nedėlioję, vasario ] d. 
Prasidės 6:30 Vai. vakare. 

Panedėlyje, vasario 2 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare. 

DU VAGILIU ATSIDŪRĖ 
KALĖJIMAN. 

Už automobilių vogime tei
smo nubaustu kalėjiman nuo 

Visus kursų lankytojus kvie- |2Jigi 15 metų Edward Sebenk; 
eiame susirinkti. i ir Paul Martin, abudu 17 me 

tų. Komisija. 

Eugenija Kloriula 
Mirė sausio 28 d. 1920 

7:40 vai. vakare 23 metų 
amžiaus. Gimė Chicag'O, 
m. 

Paliko dideliame nuliū
dime tęva Antaną Klori 
brolius Kun. Joną Klori 
ir Stanislova Klori. 

,-

Laidotuvės atsibus su
batoj sausio 31 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios 10 vai. 
iš ryto į šv. Kazimiero 
kapines. 

Gimines ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse po num. 

834 W. 33rd Street. 

Stalo Scenoj 
Teatrališka Draugija 

"AIDAS" "Žmogžudžiai" 
Nedelioj, Vasario 15, 1920 
SVETAT!CKJ ANT 48 GRKEN GATVES WATERBl'RV, COXX. 

Pradžia 7:30 vnl. vakare Bilietas 50e. Y nata i 

GcrbianM lietuviška visuomene lai nepraleidžia šios progos nepa
mačiusi šio gražaus ir pamokinančio reikalo. 

».* . •*•' 
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Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Gash a*r ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčiornis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. S1MS>L£X UMVERSAL 
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P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St.. Chicago, 111. 
Kurie gaunate' paveikslus iš Lietuvos 

ncatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes periname senus padarome 
didelius. Sudedant ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus šamuose, prie 
Bažnyčios, sueyrose, vesettjose, grupes, 
pavienius "ir tt.J Darba atliekame kuogo-
rlausia. . Pbone Drover 6369 
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Skaitykit ir Platinkit "Draugą" 

\ \ 


