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METAI- V0L. V. No. 29 
—— 

Estonija Susitaikė Su 
Bolševikais 

Kolčakas gyvas; bus teisiamas 
bolševiku 

ESTONIJA SU BOLŠEVI- LENKAMS NUOŽIURON NE-

IR VĖL GELEŽINKELIE 
ČIAI SU REIKALAVI

MAIS. 

PARYŽIUS BE ŠVIESOS ' RUMUNIJA NORI GAUTI 

Nes neatpinga maistas ir pra
gyvenimas. 

KAIS PATVIRTINO TAI 
KOS SUTARTĮ. 

PAVESTAS REVELIO 
UOSTAS. 

Washington, vas. 4. — Ke
turių geležinkeliečiu darbinin
kų organizacijų atstovai va
kar išnaujo atkartojo savo se-
-nuosius reikalavimus, kad ge-
leiinkelių administracija pri
pažintų darbininkams didesnę 
užmokestį. 

Peraiai buvo statomas dar
bi n iiritn reikalavimas. Del to 

J vietomis buvo pakilę ir strei
kai. 

Tečiaus prezidento Wilsono 
Apie tai pranešama iš 

Maskvos. 
Tad jie atsisakė atakuoti 

Rusiją. 

KOLČAKAS BUS TEISIA 
MAS BOLŠEVIKŲ. 

0 gal jis busiąs paimtas 
Maskvon. 

Londonas, vas. .'..--Bevieliu Londonas, vas. 3.—Bolševi-
telegrafu iš Maskvos pranešta, kų» atstovai Dorpate pranešė, 
jog vakar ryte bolševikai pa- jog Lenkija pertraukusi savo 
galinus padare taikų su Esto- militaritij pasiruošimų prieš 
nija. Kstonijos ir sovietų Busi- Rusiją. Lenkai, sako, norėję 
jos atstovai pasirašė po taikos vienu žygiu užpulti Maskva ir 
sutartimi. Petrogradu. 

Lenkai tuos savo pienus, sa
ko bolševikų atstovai, atmai
nę, nes Livonija, "pasiremiant 
taikos sutartimi su * bolševi-
kais / atšaukė savo pažadėji
mų lenkų nuožiuron pavesti 
savo armijų ir Revelio uostų. 

(Anų dienų depešoje iš 
Varšuvos pranešta, kad len
kų vyria usybė paskelbusi 
kelių metų atsarginių karei
vių mobilizacijų. Tas turėjo 
reikšti, kad lenkai taisosi 
ginties nuo bolševikų. To-
liaus, reikia žinoti ir tas, 
kad Livonija priguli Latvi
jai ir bolševikai su Latvija 
nepadarę taikoj. Matyt, čia 
telegramoje vietoje Livoni
jos norėta pasakyti Estoni
ja) . 

NAKTIMIS. 
, _ 

Už tai kaltinama Vokietija. 
t 

Paryžius, vas. 4. — Dauge
lis miesto gatvių naktimis tam
sios, nes trūksta ungljų ga
minti elektrų. 

Prancūzai už tokį stovį kal
tina Vokietijų. Nes kuomet 
čia naktimis tamsu, Berlyno 
gatvės pilnai apšviestos. 

Sako, Vokieti'a ansrlis eks-

PINIGŲ AMERIKOJE. 

Šalis nukentėjusi, reikalinga 
pagelbos. 

Londonas, vas. 4. — Rumu
nija skaitosi turtingiausia ša
lis pasaulyj. Bet nuo "karės 
taip daug nukentėjusi, kad 
jei reikalinga pagelba. šiandie 
jai reikalinga išvystyti savo 
priemones ir pastatyti ant ko
jų finansus. Amerika yra ge-

jortuoja į Olandiją ir fcvoica-jriausioje pozicijoje pagelbėti 
n.i'.i. Ir pati sau turi užtekti- Kuinunijai. # 

M.u anglių. Bet Prancūzijai ne-1 Taip čia anų dienų sakė Ru 
juistato reikiama kiekybe munįjos premjeras Dr. Alex^ 

ander Vaida-Voevod, kurs cia 
buvo atvažiavus konferuoti su 

Talkininkai Taikinsis Su 
Bolševikais 

Taikai kelią pravestą lenkai 
LENKUS TAIKON PASTŲ 

MIA ANGLIJA. 
• • 

i : i , . : ! ; H . 

>'ullg taikos sutarties. Vo-
premjeru Lloyd George ir ki-pasidarbavimu geležinkeliečių [ j ^ , a j < a s mt\niJ} Prajicuzijai 

buvęs galimas pakilimas ap-.turi pristatyti 1,600,000 tonų tais anglų valdininkais. 
malšinta. .Tiems buvo patarta:anglių. Bet to nedaro. 
palaukti nors tris mėnesius., p r a e i t ą mėnesį pristatė vos 
Buvo sakoma, jog tuo laiko-jfioąfJGO tonų. 
tarpiu atpigsiu maistas ir a-j Tai ve kodėl Paryžiaus gat-
belnas pragyvenimas ir todėl ; v ^ naktimis tamsios, gi Ber- !Amerika reikalinga." 
didesnės užmokestys busią ne 

"fciuo momentu prekyba la
bai apsunkinta", sakė rumunų 
premjeras. "Šiandie mes nieko 
tokio neturime parduoti, ko 

reikalingos. 
Geležinkelieėiai sutiko. 

Ivno šviesios. "(Ji mes daug ko reikalau
jame iš Amerikos. Mums rei
kalingos lokomotivos, neašine-

Prancūzijos premjeras Mil-
lerand tų klausimų padavė 

Bet praėjo nurodomas lai-'talkininkų ambasadorių kon-jrijos, žemdirbystės mašinos, 
kas i r pragyvenimas ne tik ferencijai. Padavė ir prirody- drabužiai, avalinės ir viso-

Londonas, vas. :>.- Laikraš
tis Daily M ai l gavo depešų iš 
vieno Manehurijos miesto, at
sirandančio '}Mirul>ežiais tarpe 
Siberijos ir šiaurinės Kinijos. 

Depešoje sakoma, kad bolše
vikai Trkucke sudarė tribunala 
teisti nelaisvėje laikomų arimi-i 
rolų Kolėakų, buvusį Siberijos į 
ii- visų rusų valdžios augščiau-, 
>ia valdininką. 

% e . . . i 
Pasakojama, jog rytinėj Si- j 

beri joj pakilęs įsitikinimas, | 
kad, matyt, admirolas Kolča-
kas busiąs išgabentas Maskvon 
ii tenai teisiamas augštesniam 
bolševiku teisme. 

LENKAI BIJOSI BOLŠEVI
KŲ UŽPUOLIMO. 

Varšava, vas. 3.—Lenkų ka-

PAKILĘ BOLŠEVIKAI 
TRANSKAUKAZIJOJ. 

Tiflisas ir Kutaisas jų 
rankose. 

Londonas, vas. 3.—Pranešta, 

neatpigo, bet dar lah>jans pa 
brango. Todėl dabar geležin
keliečiai ir atkartoja savo rei
kalavimus. 

Rimčiau stato reikalavimus. 
Šiuo kartu geležinkeliečiai 

knr-įa> •imčiau stato savo rei
kalavimus. Tam tikslui vra 
priežasčių. 

Sulig prezidento YVilsono pa
skelbimo, su ateinančio kovo 
t d. vyriausybė geležinkelius 
sugrąžina privatinėms kompa
nijoms. Ligi to laiko tad svat-
bu darbininkams nuo vvr'rau-
sybės išgauti didesnę užmo
kestį, nes su kompanijomis ne
bus lengva susitarti. 

Geležinkeliečiai neprisimena 
streiko, jei jiems nepavyktų 
laimėti reikalavimus. Bet jie 
grūmoja, kad jei reikalavimas 
nebus išpildytas, jie nuspren
dę pakilti šalies politikos su
kuriu. Jie mano užmegsti pc-
litikinę šalies partijų ir nuš-

mų, kad Vokietija turi angiių. 
Bet nenori pristatyti. 

jy 

kios rūšies prekės. Išdalies 
;mes galime užmokėti. Bet 
i mums yra reikalingas ilgas 

KITU T>U AMERIKONIŠKU kreditas, kol pinigų mainirs 
LAKŪNU NUSILEIDO" sugryž nonnalin stovim 

MEKSIKOJE 
• 

Douglas, vas: 4. — Aną die
ną du amerikonišku - lakūnu 
paliuosuota iš Meksikos. Da
bar kitu du lakūnu, leitenan
tu Usher ir Wolf, nusileido 
Meksikoje. Tenai sulaikytu. 

Jiedu sklido iš EI Paso į 
Nogales ir sušiklaidfno. 

Pateko misija. 

Lenkų užsienių reikalų mi-
Anglija pageidauja taikos. nisteris Patek aplankė talki-" 

ninku autoritetus ir praneiė 
Londonas, vas. 3. — Gauta,jiems, kaip tai didis L e n t 

patvirtinančių žinių, jog lenkų| grūmoja pavojus nuo boi.-
vyriausybė, talkininkų pare-jkų m ateinančiu pavasariu, 
miama, ^aptaria lmlševiku pa-! j -
siųlyta taika. 

Bolševikai lenkams taikų 
pasiūlė bevieliu telegrafu pra
eitų savaitę. Po tuo pasiūly
mu pasirašę Leninas, kaipo 
premjeras, Tcbitcherin, kaipo 

s pirmesnių pranešimų jau 
buvo žinoma, kad bolševikai 
rengiasi atsisukti prieš lenkus 
ir šituos sutruškinti. 

Patek tai visa pranešė tal
kininkams ir pareikalavo pa-

užsienių reikalų komisaras, ir ^ e m o s -
Trockis, karės komisaras. 

Prancūzų nuomonė. 

ofisas paskelbė, kad b61še- kad bolševikai sukilę Tiflise irįj lU)ti sau neprielankius demo-
Kutaise, Transkaukazijoj. Sa- kratus ir republikonus. Ir 
koma, abudu miestu esų bolše
viku rankose. 

PASISAKO, KĄ GERA 
ATLIKĘS. 

vikai koncentruoją skaitlingų 
kariuomenę šiauriuose nuo 
Dauguvos. 

Tečiaus lenkai, anot karės 
ofiso, bolševikams' neduodą 
koncentruoties. Lenkai taip 
smarkiai užpuldinėja bolševi
kus, kad tiems nesama laiko 
pravesti savo pienus. 

<"'ia tvirtinama, kad bolševi- —• 
kai kareivius koncentruoju su; New York, vas. 3.—Anų va-
tikslu užpulti lenkus, įsibrio-• karų Brooklyne vienam susiv 

Gerai padaręs elgdamasi? 
prieš įstatymus. 

\ usjus Rusijon. 

SMARKUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

Vakar ryte, vasario 2, Cbica-
gos universitete seismografas i 

.rinkime kalbėdamas karės lai
vyno sekretoriaus asistentas, 
Franklin D. Roosevelt, prisi
pažino pasielgęs prieš įstaty-

l mus, kuomet karės pradžioje 
jis be kongrest) žinios ir leidi
mo lanvyno reikalams išleidęs 
40 milijonų dol. 

" P e r du mėnesiu nuo paskel-
užregistravo smarkų žemės|bimo karės ," sakė sekretoriaus 
drebėjimą. Drebėjimas su per- asistentas, "pastebėjau, kad 
t laukomis tęsėsi nuo T>:00 ligi karės laivynas neparuoštas 
8:00 ryto. kaip reikiant ir todėl be kon-

Ir Wasįiingtone tuo pačiu greso leidimo ir nieko nesi-
laiku smarkus žemės drebėji- klausęs išleidžiau 40 milijonų 
mas užregistruota. Drebėjimas, dolierių supirkti armotas." 
sakoma, įvykęs* už kokių 3,000! Reiškia, sekretoriaus asis-
ar 3,500 mylių nuo Wasbing- j tentas nors pasielgė nelegaliai, 
tono. bet gerai padarė. Kiek vėliau 

Vasario 3 ryte dar negauta kongresas paskyrė reikalingus 
jokių žinių, kur turėjo įvykti .pinigus ir asistentas lengviau 

ta nauja partija platformon pa 
dėsianti geležinkelių naciona
lizavimą. 

Daugeliui tas apsireiškimas 
vra labai svarbus daiktas. 

Geležinkeliečių reikalavimai. 

Geležinkelių darbininkai 
reikalauja didesnės užmjokes-
ties nuo 5 ligi 40 nuošimčių, 
žiūrint darbo rųšies. Prie to 
dar pridedama ir specijalė už
mokestis už viršlaikio darbą. 

Nelengva pasakyti, kaip' į 
tai atsineš geležinkelių admi
nistracija, kurios priešakyj 
stovi Hines, vvriausvbės at-
stovas,' kaipo generalis gele
žinkelių direktorius. 

Vakar čia prasidėjo konfe
rencija. I r darbininkų reika
lavimų klausimą norima .kuo-
veikiaus išrišti. 

Rumunijai šiandie butų rei
kalinga apie 2 milijardu fran
kų arba kokie 200 milijonų do-
i* 

SERGA MINNESOTA GU
BERNATORIUS. 

St. Paul, Minu., vas. 4. —Po 
influenzos atakos plaučių li-

VISĄ ŠEIMYNĄ PAGAVO 
INFLUENZA. 

ga susirgo 
uist. 

Albanyj N. Y., vas. 4. — 
Influenza įsikraustė čia į gu
bernatoriaus Smitb namus. Su
sirgo gubernatorius, jo žmo
na, virėja, dvi tarnaitės ir tar
nas. 

Tečiaus, anot Morning Post, 
Tame pasiųlyme bolševikai į Anglija atsisaką duoti len-

pareiškė, jog -Imtų laikas len-jkams kokių nors pagelbą. Po 
kams draugiškai susitaikinti f gito imtasi tarties taikos klau
su sovietų Rusija. Xes pastaro-!sime. Nes negaunant talkinin-
ji jau kelis kartus, sako, pri-jkų pagelbos, nėra ko laukti, 
pažinusi Lenkijai nepriklauso-
mvbę. 

Lenkų užsienių reikalų mi-| Kiek žinoma, prancūzai to-
nisteris Patek (ne Piatek) Ii gražu nesutinka, kad Lenki-
anadien viešėjo Londone. Tu-!ja taikintusi su bolševikais ir 
rėjo konferenciją su prjemjeru tokiuo būdų pravestų taikon 
Lloyd George. Paskui išvažia-> kelią talkininkams. 
vo namo. ^^ t)UVusio prancūzų prem-

Talkininkai Unkšta taikon. i<jro Briando laikraštyj Eclair 
. . . . . įrašoma, jog Anglija tikrai no-
Oia abemai vra manoma, • , ., , ,v .f . » ^ « K 

. . . • . . ' n taikos su bolševikais. Angh-
kad lenkai vra priversti tai-i- . . . . . , r , , . * 
, . ±. ,*1V i, . Z . ' . l a tiesioginiu keliu nedrpua 
kmties su bolševikais. Ir tai i •, >• m i • * • 

to daryti. Tad pirm savęs tal
kon stumia lenkus. Kuomet 
lenkai praves kelią, apie taiką 
tuomet drąsiau pagalvos An
glija ir kitos jo s talkininkės. 

Tas pat laikraštis pareiškia, 
kad taikos tikslais talkininkai, 
sutikę ir blokadą panaikinti. 
Nes ta blokada daugiau kenkė 
patiems talkininkams, kaip 

visai netaikai talkininkai 
prieštariauja. 

Bet šiandie darvti išvadas 
gubernatorius j a m e galimų taikų butų lyg 

jperankstoka. Taip bent tvirti-
;na čia Lenkijos pasiuntinys 

SUSTREIKAVO OELEŽIN- *&** 
V V T T P A T A T Sapielia sako, uunistens Pa-

tek iškeliavo Varsavon. Jis te-
. . A. „ ;nai apie savo konferenciją su 
Atėnai, vas. 4. — Sustrei- k r - • -' ; Rusijos bolševikams 

. . v. , ,. , , . . , . 'Anglijos premjeru praneš sei-1 

kavo geležinkelių darbininkai!, • T .-, .,'. , , 
- r , , .. . J*.. , . ,. mui. Ir tik nuo paties lenku. Makedonijoje. Reikalauja di-| 
desnės užmokesties. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

ta baisi nelaimė. atsiduso. 

DAUG DAIKTŲ IŠVEŽTA 
VIENNON IR BUDA-

PESTAN. 
• \ — 
Paryžius, vas. 4. — Du trau

kiniu išvažiavo ..Viennon ir 
Budapestan. Išvežta Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus daiktai 
vertės $585,000. 

seimo prigulės, ar Lenkija tu
ri palinkti taikon. 

• 

Manoma, kad palinks. 
Nes laikraštis Morning Post 

praneša, jog lenkams nėra ki
tokio išėjimo. 

Prancūzų . ir italų sferose 
Paryžiuje nuomoniaujama, kad: 
sekančioj talkininkų premjerų 
konferencijoj Londone Angli
jos premjeras Lloyd George 
pasiųlys daryti taiką su rusų 
bolševikais. 

AUSTRIJA NENORI IŠDUO-
• TI BELĄ KŲN. 

Sakoma, jis bus pasiųstas lėk
tuvu Rusijon. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Parsamdomi pagyvenimai. Nepriimamos šeimynos, turin

čios mažiau kaip aštuonis vaikus. 

Vienna, vas. 3. — Žinomas 
Ungarijos teroristų bolševikų 
vadas Belą Kun su kitais tri
mis savo draugais susirgo. Jie 
visi keturi paimti iš Karlstein 
ir perkelti Laked ligoninėn. 

Busiąs pasiųstas Rusijon. 
Ungarijos vyriausybė jau 

septynis kartus reikalavo Aus
trijos išduoti teroristą bolševi
ką Belą Kun. 
• Pirmiau Austrija buvo jau 
palinkusi išduoti jį. Bet kuo
met šiandie Ungarija pakeičia
ma monarchija, nutarta jo ne
išduoti, bet pasiųsti Rusijon.' 

Sakoma, kuomet Belą Kuri 
pasveiksiąs, tuomet jis lėktuvu 
Imsiąs pasiųstas Rusijon, jei 
kitokiomis priemonėmis nebus 
galima tas atlikti. 

Influenza nelabai smarkauja. 

Viennoje influenza nelabai 

dar smarkauja. Nedaug žmo
nių suserga. Bet prisibijoma, 
kad ji neimtų aršiau siausti. 
Nes žmonės pavargę taip, kad 
neturima vieko atsilaikyti 
prieš tokias ligas. 

Parėdyta dezinfektuotį vi 
gatvekarius, vaistines tiiGttr 
atviras ligi 9:00 vakare. Visos 
salės šokiams uždaromos ank
sčiau, į krutančių paveikslų 
teatrus įleidžiama apribuotas 
skaitlius žmonių. 

ŠIANDIE REGISTRA
VIMAIS. 

Visi Chicagos piliečiai, vyrai 
ir moterys, katrie nuo praeito 
registravimosi permainė savo 
gyvenimo vietas, šiandie turi 
registruoties, jei nori dalyvau
ti balsavimuose renkant alder-
manus. 

' Užsiregistravimui vietos 
.šiandie atidarytos nuo 8:00 ry
te ligi 9:00 vakare. 
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LIKTU VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
D u Ę M > 1 Išskyrų* oedėldienius. 

FRENI7MERAT08 KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama *«<>0 

Pusei Metą t-".. . . * M 
BUV. VALST. 

Metama > B5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos na 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti ilper-
kant krasoje ar exprese "Money Or
da* ' arba Jdedant pinigus } regis
truotą laišką. 

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

Tele'onas McKinley BĮ 14 

gi balsų lygybės nežada, o tik 
nelygybę pateisina Anglijos 
noru pagerbt i Kanadą, Austra
liją ir ki tas s tambias domini
jas-

Lordo Grey 'o r a š t a s pard-
do, kad Angli ja kol kas neno
rėtų imti iš t iknjjų šaudyt is su 
Amerika. J e i Angli ja kruvi
nos karės norėtų, ta i j i butų 
tik tylomis pakursčiusi savo 
dienrašti ją da r labiau užpult i 
an t .Hea r s t ' o i r kitu. Amerikos 
dienraščių, o diplomatai butų 
tylėję. 

Tasx Anglijos nenoras pradė
t i tikrąją karę y r a geras daig-
tas . Bet jis gali bū t i t ik ras ir. 
net ikras. J e i Angli ja užmokė
tų Amerikai nuošimčius už 
skolą, ta i butų ženklas, kad 
nori gyventi gerut ju . Tuom-
ta rpu miošiuioių i emoka , o 
pinigus leidžia milžiniškiems 
orlaiviams s tatyt i , Amerikos 
opinijai papi rk t i ir kitiems to
kiems (iaigtams, kurie arba 
jau dabar kenkia Amerikai , 
a rba gali jai kenkti ateityje. 

Nėra žmogaus, ka t ras norė
tų karės. Bet padangė niau
kiasi, nežiūrėdama mųs noro. 
Ka-gi daryt i? Bepig, kad di
dieji šio pasaulio ponai susi
prastų pavartot i vieną t ikra 
priemonę. Ta nei nebrangi. 
Reikėtų sušaukti visų tautų 
atstovų kongresą. Tegu daly
vautų jame pavergtosios tau
tos ir jų pavergėjai . Tegu 
kiekviena turėtų vieną balsą. 
Tegu tas viso pasaulio tautų 
atstovų kongresas išklausytų 
visus ginčus ir juos nuspręstų 
balsų daugumu. 

Šita priemonė prašalintų 
karės pavojų netik t a rp Ame
rikos i r Anglijos, bet ištiesų 
prašalintu kares ir iš pasaulio. 
Tokiu būdu įvyktų tas gražu
sis o balsi s, kurį "VVilsonas ta ip 

Lietuvos 
menė. 

I 

Amerika ir Anglija. 
Dviejų vienaip kalbančių 

didžiausių pasaulije viešpati
jų Amer iko s ir Anglijos san-
tikiai kas kart labiau rupi pa
saulio diplomatams. Visai ne
senai Anglijos laikraščiai už
sipuolė ant Amerikos laikraš
čių, ypač Hearsto dienraščių, 
už neprielankumą Anglijai. 
W. R. Hears t atsakė pažymė
damas, kad tas neprielanku
mas gali lengvai pasibaigti, 
jei tik Anglija liausis kišusis 
į Amerikos reikalus. Hears t 'as 
Angliją kaltino už du dalyku: 
pirmiausiai už varymą angliš
kos propagandos Amerikiečių 
spaudoje, antra , už Anglijos 
diplomatų kišimąsį į tai ką A-
merika rinks savo prezidentu 
1920 metais. 

Mums Hearst 'o straipsritjtfiSfcalbingai garsino šuukda-
išrodė silpnokas dėlto, kad jis mas Amerikos žmones nešti 
minėjo tik mažesnesias Ang- savo pinigus didžiajai karei ir 
l i jo s kaltes, o užmiršo stam- kviesdamas jaunuomenę eiti 
biasias: kad nuošimčiai už Keti kraują į tolymą svetimą 
paskolą nemokėti, kad iškil- žeme. 
mingi pažadai, kuriuos Ame
r ika paskelbė pasauliui, Ang
lijos gudrumu visai paversti 
niekais, kad Anglijos diplo
mati ja duoda jiegos Amerikos 
priešams Japonams, kad net 
vilnonių daigtų pabrangimas 
Amerikoje yra išdygęs iš Ang
lijos politikos. 

Atsimenant tuos Hears t 'o 
užmiršimus rodėsi, kad galin
ga Anglijos diplomatija visai 
nežiūrės to straipsnio. Tečiaus 
diplomatai žino, kad prieš 
plieninių šūvių karę visuomet 
būva rašalinė dienraščių ka
rė t a r p nesutinkančių viešpa
tijų. Nesvarbu a r gerai a r 
blogai būva parašytį dienraš
čių straipsniai toje karėje, 
svarbu, kad ta rašalinė tikro
sios karės ]Tranokėja jau kyla. 

i 

Todėl kaip tik pasirodė \V. 
K. Hears t 'o straipsnis Ameri
koje, tuojaus vice-grafas Orey, 
pats didžiausias Anglijos dip
lomatas, parašė platų ir gud
rų laišką į Londono didžiausią 
dienraštį " T i m e s . " 

Lordas Grey, žinoma, neke
t ina įtikinti Amerikos. J i s ži
no, kad nei sumaningiausi 
s traipsniai nepermaino sveti

m o s šalies pažiūrų. Bet jis nori 
įtikinti savuosius, kad jie stotų 
išvien su savo valdžia, kuomet 
toji pradės karę su Amerika. 
Tą tikslą lordas Groy, beabe-
jonės, pasieks. 

Tam tikslui labai sumanin
gai ir yra parengtas visas 
straipsnis. J i s nuteisina Ame
riką, kad ji pyks ta gavus 
Tautų Sąjungoje t ik vieną 
balsą, kuomet Angli ja tur i še-

• šis. J i s tyčia užmiršta, kad 
Suvienytų Valstijų Senatas 
ka ip tik tam balsų skirtumui 
besipriešino. Lordas Orey vis-

Lietuvos Laisves Paskola. 
Dėlei Vienybės. 

Visoms srovėms Lietuvos 
politikos pamatu y r a vienui 
vienas i r visoms t inkamas o-
balsis, būtent laisva, nepri
klausoma demokrat inga l i e t u -
vos respublika. 

Laisva — ta i reiškia tok ia 
valdymo forma, pr ie kurios 
kiekvienam Lietuvos piliečiui 
(tei) butų su te ik ta pilnoji 
laisvė sąžinės, žodžio, spau
dos, susirinkimų, ekonominio 
apsigynimo, etc. 

Nepriklausoma — ta i tokia 
Respublika, kur i ne t ik poli
tiniai, bet i r ekonominiai ūkio 
srityje nebūtų pr igulminga 
nuo kitų valstijų i r kaipo vie
na iš pasaulinių valstybių 
įnertų į tau tų sąrišą. 

Demokrat inga — tai reiškia 
tokia valstybė, kurios patįs 
žmonės per savo atstovus de-
mokrat ingu būdu (visuotinu, 
lygiu, slaptu, betarpiu i r prisi
laikant proporcijonalės rinki
mų teisės) išr inktus visą val
stybę valdytų, uždėdami tai 
mokesnius, ta i darydami visas 
valstybės išlaidas. Taut inėms 
mažumoms tu r but užt ikrinta 
teisė jų vietos reikalų apgyni
mui. Pagal iaus, Lietuvoj tur 
but respublika, o ne konstitu-
ciįinė a r ki tokia monarchija, 
net inkant i valstybes valdymui. 

Tokio s Lietuvos, rods, trok
šta ir nor visos Lietuvos srio-
vės. Je įgu kur kaip-kada i r 
pasakoma, jog Lietuva tur 
but krikščioniška respublika 
a r ka ip ki taip, tai t ik berei
kalingas užsivarymas, nes to
kių pasaulis visai nei žinoti ne
žino. (Butų geriau, jei Liet. 
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šiol srovės negali ir nepajiegia 
susitelkti. Pavyzdžiui Detroi
te susivaržė ka ta l ika i . su tau
tininkais, berišdami klausimą, 
kas iš paskolos komitetų vedė
jų prįe kokių žmonių gali krei
pt is . Kata l ika i užreiškė: " k a s 
nekalba poterių, nebeina į 
bažnyčią, neužlaiko pasninkų, 
nesivaržo krikščioniškos doros 
įsakymais, kas nekenčia kata-
lįkų bažnyčios, kas t iki į ku
nigų pars idavimą lenkams, 
žodžiu sakan t : kas laisvai (!) 
mano ir laisvai daro (!!) 
tai y ra be abejo jūsų žmogus. 
Taut ininkai atsako vėl ki taip 
i r žmonės negali j ie kaip su
si tart i , nors dėlei paskolos 
gal būt i sveikiausia, kad kiek
viena grupė ei tų veikiau kad 
ir pr ie kitos pakraipos .žmo
nių, kad pareiškus veikimo 
vienodumą ta ip svarbiame po
litiniame darbe. (Čia Finansinė 
Misija papeikia ka ta l iku s ne
peikia taut ininkus. J i , o ne 
" D r a u g a s , " ima w atsakymą 
užtai Red.). Svarbu yra, kiek 
pinigų bus surinkta, o ne ko
kios sriovės žmonių surinkta. 

Lietuvos Paskola ir Žydai. 

Žydai 'užjaučia Lietuvai ir 
kiek jie gali, tiek remia Lietu-
Vos Laisvės Paskolą. J a u buvo 
atsi t ikimai, kad žydai dasiži-
noję apie paskolą, jau kreipė
si į Misiją reikalaudami bo-
nų. Žinoma, toki jų prašymai 
noriai išpildomi. I r kolonijo
se, kur yra žydų, ypač iš Lie
tuvos paeinančių, lietuviai pri
valėtų padaryt i su jais pažin
tis ir kiek gal&t siųlinti ir 

davinėti jienis bonus. 

Bonų Klausimas. 
Misija oficijaliuose praneši
muose vengtų šitokių sakinių,) I i įvairių vietų gauname 
nes iie vienybės nedaugina.'l laiškus, kur iuos* užklausiama, 

Tuo vardu išėjo didoka gra
žiai a tspausta ant puikios po
pe ros knyga. J ą parašė kari
ninkas Ladislovas Natkevy-
čius, artilerijos vyresnysis 
leitenantas. Išleido Lietuvos 
Atsta tymo Bendrovė New Yor-
ke, X. Y. Puslapių yra 176. 

Toje knygoje yra daugiau 
paveikslų negu rašto. Raštas, 
matomai, sustatytas labai sku
biai. Bet jame yra puikių vie
tų, ypač ten kur kalbama a-
p i 0 Lietuvoj kariuomenės im
tynes su bolševikais. Yra kuo
mi pasigerėti taip-gi skyriu
je apie žuvusius Lietuvos ka
reivius. 

Kas yra skaitęs karės mok-, 
slo speeijalistų išleistąsias a-
pie kariuomenę knygas, tas 
perskaitęs p . Natkevyčiaus 
veikalą, atsidusęs t a r i a : " P e r 
nai mes nei tokių rastų netu
rėjome, kogi norėti, kad šiemet 
jau gautume veikalą prilygs
tanti kitų tautų veikalams a-
pie kariuomenės r e ika lus . " 

Karininko Natkevyčiaus vei
kalas išskaitliuoja visus vaini
kus padėtus ant a. a. P . Ei
mučio kapo i r sąžiningai at
kartoja jų parašus . Bet tas 
veikalas neduoda mums nei 
' trupučio medžiagos, kad ga
lėtume išsiaiškinti kas mums 
rupi, būtent, kiek vyriškos jie
gos tapo su t rauk ta į organi
zuotą Lietuvos kariuomenę ir 
kiek jos likosi palaidos tauto
je? 

Žinant, kad Rusija ir Vo
kietija neprileisdavo savo pa
v a l d i n i u įietuvius prie augš-

jie vienybės nedaugi 
Red.) Politinės svajonės apie 
pakvietimą Lietuvos karal iu
mi Uracho a r kokio ten kito 
pono buvo tik laikinas užsiva-
rymas kai-kurių prakt ikos po
litikų, kurie tuomi norėjo at
siginti nuo peršamų kitų ka
ralių. 

Šiuo momentu šio obalsio, 
kursai privalo būti visiems ly
giai brangus, įvykinimui da
roma Lie tuvo s Laisvės pasko
la Amerikoje. Rods visos sro
vės, a r tai krikščionys-demo-
kra ta i , a r sandariečiai, a r t m -
tininkai a r pagaliau socijalis-
tai (soeial demokratai) turėtų 
neišsižadėti nuo tos paskolos, 
jeigu ji t ikra i veda prie šio 
obaksio įvykdinimo. Tuo tar
pu prie šio bendro darbo iki-

kada-gi bus bonai. Kįti vėl 
nurodo, kad kuomet bus bo
nai, kuomet lietuviai juos ma
tys, tuomet bus lengviau va
ryti agitaciją ir apskri ta i tuo
met žmonės greičiau pi rks 
bonus. 

Į tai tur ime pasakyti , kad 
dar bonai nėra atspausdinti , 
bet jie jau spaudoje ir neuž
ilgo bus atspausdinti . Nerei
kėtų tik užmiršti , kad bpnų at
spausdinimas, tai netaip jau 
lengvas darbas . Reikia gero 
ir gražaus darbo, o prie to ir 
stiprios kontrolės. Bonai tai 
n 0 p lakata i , kuriuos bilo kas 
gali pada ly t i . Todėl su bonų 
spausdinimu užsivilko, bet jie 
jau darbe ir iki 1 birželio bus 
atspausdinti ir bus pradėti 

tų vietų kariuomenėje, i r no- įdėdami daug milijonų turto, 
rint matyt i Lietuvos kariuo- P-nas Natkevyčiuš nepasakė 
menę aprūpintą gen i ptofesi-
jonalų kar ininkų (oficierų) 
korpusu, rūpėjo pat i r t i , kiek 

mums nei žodžio apie Daugių 
smiltyno poligoną, a r „dar jį 
tebeturime ar ne? Vis-gi labai 

tos prot'esijonalės išlavintos i norėtųsi šį-tą žinoti upie tuos 
medžiagos Lietuvių kariuome- karinius Lietuvos tur tus . 
nė gavo, suteikus savo vyrus, Kasydamas apie Lietuvių 
tarnavusius oficierais Rusijos 
ir Vokietijos kariuomenėse. 
Bet ši tas klausimas p. Natke-
vyčiui arba nerūpėjo, arba jis 
nenorėjo kad mes ką nors pa
t ir tume iš jo apie tai . , 

44Lietuvos Kar iuomenės" au-

karę su lenkais 1919 m. kar . 
Natkevyčiuš visai neminėjo 
kovų už Seinus. Nepeįtkiame 
už tatai , nes knyga, nors pa
sirodė 1920 metais, tečiaus iŠ 
Kuropos tapo išvežta i Ameri
ką daug augščiau. Tai-gi ta-

t orius kalba apie topografų d a galėjo dar nebūti žinios a-
mokyklą,. paduoda net keletą pie Seinų kovas. 
akyvų fotografijų, bet nopa- | Veikalui išleisti nesigailėta 
sako kokio mokslo reikalauja-1 pinigų. Pr ie geriausių jo ypa

tybių galima ir reikia priskai-
tyH jo tikras, bepartyvišku-
mas. Kas nori savo vieškamba-
rio stają papuošti gražiais lie
tuviškais spausdiniais, tam la
bai t inka " Lietuvos Karilio

nui iš jaunikaičių priimamų į 
tą svarbią kariuomenei ir kul
tūrinei l i e t u v o s ateičiai mo
kyklą;.. 

Knygoje visai nėra skyriaus 
apie tvirtoves. Tečiaus begalo 
akyva^ butų buvę pat i r t i , kaip 
dabar yra Kauno tvirtovė, su : Autoriui linkime, kad jis 
skaitlingais j o s fortais, ar da veikiai apdirbtų kitą t 0 vel
kam nors t inka Alytaus tilta- kalo laidą, į trauktų į jį stam-
galvė (bridgehead) ir visa eilėjbiuosius Lietuvos kariuome-
stipraviečių mazgų, kuriuos nės. klausimus, pusinaudoda-

mene. 
t 
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buvo mųs žemėje sudaru rusai. 

siuntinėti pilnai už bonus užsi
mokėjusiems. 

Agitacijos Klausimas. 
Veik visos kolonijos dides

nės a r mažesnės reikalauja, 
kad pas juos atsilankytų Mi
sija. To išpildyti jokiu būdu 
negalima. Viso y ra apie 300 
kolonijų, ta i imtų ilgas laikas 
visas apvažiuoti. Todėl atleis 
mažesnės kolonijos jei pas 
juos misija neatsi lankys. . 

Visur, kas t ik kalbėtojų pa
reikalaus/ mes pasistengsime 
juos kolonijoms parūpinti . Iš 
kitos pusės mes nuoširdžiai 
kviečiame vn>y veikėjų galin
čių ir mokančių prakalbeles 
pasakyti atsikreipti į misiją 
pasisiūlant savo pasidarbavi
mą. J u k visi turime intempti 
paj iegas . . 

Visur stotyse veikėjai ko-
daugiausiai agituokite, saky
kite prie kiekvienos progos 
prakalbeles, agituokite kaip 
galite ir kaip mokate. Bukite 
kiekvienas prakalbininku. 
Trumpų dviejų prakalbėlių t e į 
stas išsiuntinėtas visoms sto
tims. 

Rengkite kalbėtojams marš
rutus. Stoties su stočia susi
žinojimui paskelbiame iki šiol 
susitvėrusių stočių antrašus. 

Dėlei informacijos praneša
me, kad misija dalyvaus se
kančiose vietose: 
Vasario 8 d. Hartford, Conn. 
Vasario 4 d. 'Ansonia, Conn. 
Vasario 8 d. Worcester, Mass. 
Vasario 12 d. Cleveland, Ohio. 
Vasario 13 d. Detroit, Mieli. 
Vasario 13 d. Akron, Ohio. 
Vasario 15-20 Chicago, 111. 

Apart to prakalbos įvairio
se dienose atsibūva įvairiose 
kolonijose. Kalba įvairus kal
bėtojai veikėjai. 

Darbo Sutvarkymas. 

Lietuvos Misga yra padali
nus savo ofiso darbą į šiuos 
tris skyr ius : 

1. Lietuvos Laisvės paskola. 
2. Lietuvos Militarė Misija. 
3. Lietuvos Šelpimo Skyrius. 
Lietuvos laisvės paskolos 

skyrius rūpinasi visais reika
lais dėlei užtraukimo nuo A-
merikoje gyvenančių lietuvių 
ir organizacijų paskolos ant 
15, metų ant 5 milijonų dolie-
riii. 

Lietuvos Militarė Misija va
dovaujant majorui P. Žadei-
kiui, rūpinasi : įgyti viską, 
kas Lietuvos komisijai yra 
reikalinga, o labiausia para
ginimu Įaisvanorių, kurie tik
tų stoti Lietuvos kariuomenėn. 

Lietuvos šelpimo skyrius 
tarpininkauja t a rp Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos pri imant 
laiškus, siuntinius, pinigus 
pasiuntimui Lietuvon, lygiai 
apsiima parsiųst i Lietuvos 
vyriausybei įvairioms organi
zacijoms, parti joms surinktus 
Amerikoje aukas ir ki tus siun
tinius. 

P r i e Lietuvos Misijos yra į-
ta isyta bendra raštinė, knyg-
vedyba arba buchalterija ir 
informacijų skyrius. Raštinei 
užveizdėtoja yra p-lė Marijo
na Kižiutė, jos padėjėja p-le. 
Marijona Radzevičiūtė ir raš
tininke p . P ranė Venckaitė. 

Vyriausiu buchalterijos ve
dėju y ra p . Juozas Šaliunas, 
jo padėjėjais p . Jaka i t i s i r 
plė. Alena Alyčiutė. 

Informacaijų biuro vedėju V-
ra p. P . Norkus, kur iam pa
vesta priveizdėjimas visų tal
pinamų nuo vardo LietuvDs 
Misijos raštų, parupinimas 
kalbėtojų ir nustatymas mar
šruto prakalboms. Be te prie 
Lietuvos Misijos yra ekzeku-
tyvė dalis , , kurios vedėju yra 
p. Matulaitis. 

Rašydami raštinėn ir norė
dami greitai gaut i atsakymą, 

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS SUSITVERUSIOS KOLO
NIJOSE STOTYS IR JU SEKRETORIŲ ADRESAI. 

Kolonija 
Ansonia, Conn. 
Amsterdam, N. Y. 
Athol, Mass. 
Akron, Ohio. 
Baltimore, Md. 

0 

Baltimore. Md. 
Bridgcport, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
Brigtilon, Mass. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
S. Boston, Mass. 
Braddock, Penn. 
Chicago, 111. 
Chicago, 111. 
Chicago, 111.* 
Chicago, 111. 
Chicago, 111. 
Chicago, 111. • 
Chicago, 111. 
Chicago, 111. 
Chicago, 111. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cambridgc, Mass. 
Cicero, 111. 
Cojumbus, Ohio. 
Detroit, Mich. 
Elizabeth, N. J. 
Haston. Pa. 
Fraekville, Penu. 
Gardner, Mass. 
Grand Rapids, Mieh. 
Hartford, Conn. 
Haverhille, Mass. 
Harrison, N. J. 
.lersey City, N. J. 
Kingston, Penn. 
Kenoeha, Wis. 
Long Island City, N. Y. 
Lovvell, Mass. 
Lewiston. Mc. 
Lawrenec. Mass. 
Lincoln, N. H. 
Manehester, N. H. 
Montello, Mass. 
M i ners Mills. Pa. 
Melrose Park, 111. 
New Britain. Conn. 
Newark, N. J. 
Norwood. Mass. 
Northampton, Mass. 
Ncw Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Paterson, N. J. 
Pittston, Pa. 
Rochester, N. Y. 
Roseland, Tlb 
Racine, Wis. 
Sioux City, lovva. 
Beranton, Pa. 
Springfield, Mass. 
Seatle, \Vash. 
Torrington, Conir. 
Trenton, N. J. 
Tilden, UI. 
Tarriffville, Conn. 
Thomsonville, Conn. 
Thomsonville, Conn. 
Utica, N^.Y. 
\Yorccstcr, Mass. 
Westfield, Mass. 
\Vcstficld, Mass. 
Wilkcs-Barrc, Pa. 
Watcrbury, Conn. 

Raštininko Pavardė 
A. Gudžiūnas, 
J . Kukais, 

J. Gailiunas, 
irf. Kerbei is, 

J. Aly tas, 
J. Pautienius, 

E. Baltušytė, 
A. Spiega, 

Anicetas Bauzinskas, 
P. Norkus, 

J. Tuniasonis, 
A. Navickas, 
M. Vitartas, 

P. Baltutis (visų Kom. Sek.) 3261 S.Halsted St. 
A. Garuckas, 3230 Auburn Ave. 

(Ap. Dievo Par.) J. Macas, 1962 Canalport Ave. 
(Town of Lake) M. Panavas, 1902 W. 47th St. 

• "Draugas" 1800 W. 46th St. 
(Aušros Vartų) J . Simanavičius, 2344 W. 23rd St. 

S. Valančius, 3252 S. Haisted St. 
(North Side) J. Sloksnaitis, 2033 St. Paul. Ave. 

J. Enčcris, 4403 S. Mozart £yc. 
' K. A. Kavpavicius, * 7909 Superior Ave. 

Mrs. Ona Mihelich, 5514 St. Clair Ąve. 
Z. Tamošiūnas,' 99 Moore St. 

J. Gribauekas, * 1331 S. 49th St, 

Adresas 
95 Liberty St. 

10 Swan St. 
48 Exchaifge St. 
130 Wootter St. 

539 Columbia Ave. 
.708 W. Fayette St. 

185 R. R. Ave. 
341 Myrtle Ave. 
50 Wexfoi?d St. 

120 Grand St. 
458 Grand St. 

242 W. Broadway 
937 "VVashington Ave. 

Mrs. L. Masokienė, 
K. Gervilis, 

P. Zailskas, 
J. Skirmantis, 

J. Bankieta, 
M. Stakėnas, 

D. Greieaitis, 
J. Labcckis, 

K. Vencius, 
K. K. Mečionis, 

J. Skarolis, 
A. Sodeika, 

S. Gedeikis 
J . Šidlauskas, 

N. Radžavičius, 
P. Jasiunas, 

J. A. Kriviutė, 
K. Miekunas, 

J. Žukauskas, 
D." Kicla, 

P. Dovidas, 
R. Strzyneekis, 
J ieva Kazlauskiutė, 

Rapainis, 
J. Jurenienė, 

1823 S. 7th St. 
206 Cardoni St. 

228 First St. 
1342 Pine St. 

P. O. Box 326 
49 Limcrick St. 

1534 Quarry Ave. 
194 Ward St. 

38 Wilson St. 
326 John St. 
45 Colget St. 

234 Slocum St. 
39 N. Edvvard St. 

281 Jacson Ave. 
P. O. Box 693 
P. O. Box 280 

53 Brook St. 
P. O. Box 292 

141 Manchester St. 
3 Ridge St, 

6. W. Sheridan St. 
A. P. O. 1312 

262 Fairview St. 
'31 Warwick St. 

20 Austin St. 
A. Subačius, 73 Main St.C'lorciicc, Mass. 

Silver Creek, Pa. 
241 Federal Sr. 
74 Lafayette St. 

64 Church St. 
577 Hudson St. 

10722 Prairie Ave. 
1204 Bhiff Ave. 

210 Collcge Ave. 
2330 Fifttt Ave. 

27 Hebron St. 
A. Kalvaitis, 81 N. \Vashington St. 
.A Grigaliūnas, 89 Washington Ave. 

727 William St. 

A. Gudaitis, 
Ona Cnguraitė, 

Pranė Venckaitė, 
Kun. J. Miliauskas, 

A. Žiemis, . 
J. Ramanauskas, 

M. Kasparaitis, 
J. Biliūnas, 

K.Kumpiki8, 
•P. Griškonis. 

J. Bačaiis, * 
J. Machis, 
J. Leonavičius, 

V. Banis, 
J. Makoveckas, 

Kun. P. Vanagas, 
J. Baltramaitis, 

P. SamuleviČius, 
K. Adomaitis, 

J. Stulgaitis, 
V. Stankevičius, 

Tilden, IU. 
Box 88. 

20 Whitworth St. 
51 Plcasant S t. 

425 Lafayette St. 
45 Milbury St. 
12 Casimer St. 
119 P. O. Box 

140 S. Meade St. 
756 Bank St. 

lUfl kitų tuntų pavyzdžiais, 'galinta i imodyti priešakyje 

/ Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
"KARIŠKIŲ ŽODIS", 

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

K. A. M 
Gcncralis Štabas 
Literatūros Dalis 
Gruodžio 19, 1919-m. LIKT. PREKYBOS BENDROVEI. 

No. 437 
Kaunas Boston, Mass. 

i. šiuomi įgaliojamo "Lietuvių Prekybos Bendro
vė" Amerikoje rinkti prenumerata "Kariškų Žodžio" laikraš
čiui. Kaina Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metų 24 

auksinai..... 
(Parašas Kapitonas Ruseckas . 

Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas. 
CParušas) Vyrean. lei tenantas Steponait 

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

Lietuvos narsiąja* kariuomenė kuri kovoja už mūsų tėvų šalį. 
Prisinskite mums $2.00 ir savo adresą ir gausite "Kariškių 
Žodį" per visus metus. Prisiųskito $1.00 gausite per šešis 
mėnesius. i 

L I E T U V I Ų P R E K Y B O S B E N D R O V * 
120 Tremont S t , Bortoa, Mass. 

laiško skyrių, j kurį kreipia- nilUiiiHiiilliilliilulliiiiuilHHUlMlllluir 
muši, tuomet bus greičiau rei
kalas at l iktas. Bet šis tai ne 
būtinas rėikalaviinas. 

Lietuvos; Mįtfijos., Infor-
uiacijų Skyrius. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
•K 

CICERO, ILL. 

Didelis, visuomeniškas susi
r inkimas kaslink paskolos Lie
tuvai bus seredoj, vasario 4 d., 
1920 m., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Antano parapi jos svetainėje, 
ant 15-tos gatvės ir 49th C t 

Gerbiamieji ciceriečiai, esate 
visi kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą, kuriame bus ap
tar ta , kaip mes priimsime Lie
tuvos Misija, kuri atvažiuos L 
Cicero. 

Kviečia visus 
Lietuvos Laisvės Paskolos 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 

Iš priežasties viešo susirin
kimo trečiadienyje, vasar io 4 
d., L. Vyčių 14-tos kuopos susi
rinkimas bus ketvirtadienyje, 
vasario o d., šv . Antano para
pijos svetainėje. Yra svarbių, 
neatidėliotinų reikalų. 

Valdyba. 

NEWARK, N. J. 

Sausio 28 d. Lietuvos Liuo-
sybės Sargai buvo surengę 
prakalbas. Kalbėtojum buvo 
leitenantas J . K. Milius iš 
Brooklyn, X. Y. J i s gražiai iš-
parodė, delko reikia rašyties į 
L. L. Sargus , kviesdamas visus 
lietuvius priklausyti ir remti 
tiį organizacija, nes mes, rem
dami L. L. ».«.^ 
sime ir Lietuvos **Šaulius.' : 

Antras kalbėjo anglas, kurio 
pavardės nesupratau, rodos p. 
Broose. Šitas išparodė svarba 
Lietuvai gauti nepriguhnybe ir 
prašė visų lietuvių, kad nelau
ktų kol kitas padarys , l>et pa 
tys visur ir visada aiškintų 
Lietuvos reikalus ta rpe ameri
konų. Ant galo pasakė, jog Lie
tuvą turi pripažinti Suvieny
tos Valstijos, nes Lietuva tei
singai reikalauja sau prigulin
čių teisių. 

Aukų surinkta L. L. S. rei-
c 

kalams $65.25. 
Mažiukas. 

vakarą. Paskui Hon J . Homp-
ton Moore t rumpai kalbėjo i r 
pakvietė studentus atsistoti 
prieš publiką. P o to American 
Academy of Music prezidentas 
iššaukė visų studentų vardus, 
kurių buvo 261. Tarpe tų visų 
buvo iššaukta ir viena lietuvai
tė, p-lė Marijona Veronika Se
nulis. J i y ra gimus Shamokin, 
Pa . 

Linksma tėvams turėti tokią 
dukrele, kaip Marijoną, kuri 
užsitarnavo tokios pagarbos. 

Po to kalbėjo Pennsylvanijos 
valstijos Board of Kxaminers 
prof. John A. Luman. J i s gra
žiai nupiešė moksleivių gyveni
mą ir priminė, kad laike karės 
daugel jų žuvo, o ypat ingai iš 
Pennsylvanijos. J o kalba giliai 
smigo \ širdis visų moksleivių. 
J i s sakė, kad jei ne mokslas, 
tai vokietis butų užkariavęs 
Kuro pa ir Ameriką. Bet Ame
rikos žmonės, negailėdami sa
vo spėkų, nė aukų, sutrinė kai-
a r i zmą laike 6 savaičių. To
liau sakė, lai būva garbė tiems, 
kurie buvo karės lauke ir ten 
užbaigė savo gyvenimą, amži
ną atilsį j iems. J i e išgelbėjo 
mus,-amerikiečius, Europą ir 
visą pasaulį nuo kaizerizmo. 

Paskui prisiminė apie bolše-
vikizmą, sakydamas, kad nėra 
vietos j am Amerikoj . Pagyrė 
ateivius ir šios šalies piliečius, 
kad jie savo ge ra i s , darbais 
daugel gero padarė Amerikai, 
už tai Amerikos valdžia nepa
mirš jų. 

Po prol'esorio vėl kalbėjo 
Pbiladelpbijos miesto majoras 
ir kongresmanas, Hon. J . 
Hompton Moore. Pagyrė Jos . 
Daniels, laivyno sekretorių už 
pasidarbavimą laike šios karės. 

Paskui Jos . Daniels atsisto
jo prieš publiką ir padėkojo 
kongresmanui ir Pbiladel ph i -
jos miesto majorui už gerą šir-
dį. 

Užbaigdamas kalbą pakvietė 
kun. l)r. Kthvard Keed užbaig
ti šį iškilmingą vakarą. Kun. 
Dr. Kdv.ard Beed malda užbai
gė prakalbas ir dalinimą dip
lomu. 

Žmonių buvo 5000, o gal ir 
daugiau. 

K odei mes Lietuvoj negali
me taip padaryt i . Amerikiečiai 
su malda pradėjo iškilmę, su 
malda ir užbaigė. Kaip gražu 
matyti tokį apsireiškimą. P a s 
irtus, lietuvius, re ta i ta ip būva. 

Lietuviams reikia prisižiū
rėti į svetimtaučių veikimus, o 
ypatingai Į amerikonus, nes a-
merikonai y ra gana apsišvietę. 
Šiandie mes turime gerą progą 

Į£ 1 mokinties, nes mokslas Ameri
koj yra gana augštas, o kiek
vienas gali prie jo prieiti, tik 
reikia noro ir nebūti žiopliais. 
Tada ir mes busime sykį su a-
merikonais, o gal ir augšeiaus. 

1 Uoliai, sesutės, lietuviai, 
siekime -mokslo, nes mokslas 
yra pamatas mušą ateities. Tat 
nepraleiskime veltui laiko, bet 
bukime tėvynės mylėtojais, 
š iandie stokime da rban! 

Nuo savęs linkiu didžių pa
sekmių gavusiai diplomą p-lei 
Marijonai Veronikai Senuliu-
tei. Lai nuosekliai dirba už
baigtoje šakoje naudai mušą 
tėvynės Lietuvos. Kad ir dau
giau rastųsi tokių. 

Dr. P. V. Montvilas. 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V A l v . x A . 

Pittsburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janau&kas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšys—finanstjTaštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičiui, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J . Mareinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

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

ROCKFORD, ILL. 

» » Gerbiamoji " D r a u g o 
Redakcija:— 

Malonėsite paskelbt Tamstų 
laikraštyje š i tas surinktas au
kas V. K. Puodžiūno vakare ro
dant judamuosius paveikslus 
iš Lietuvos. 

V. K. Podžiunui paprašius 
publikos paauko't Lietuvos 
Šauliams, kurių įgaliotinis y ra 
č i a k u n . Ž i l i u s , a u k o j o . 

P. Lipeius $o.00. 
Po 2 dol.: J . Petrai t is , 

Banis, J . Brucas. 
Po 1 dol. : A. Daineika, A. 

Skemas, L. Navickas, A . Stal-
kevičius, A. Antanai t is , K. Bfo-
gauskis, M. Linkevičius, A. 
Laikauskas, J . Kurl inkus, F . 
Andriulis, P . Aukštokalnis. . 

Smulkių $4.56. 
Viso $26.50. ' 

V. K. Puodžiūnas. 

PHILADELPHIA, PA. 

Sausio 28 d., 7:30 vai. vaka
re American Academy of Mu
sic buvo prakalbos i r diplomų 
išdalinimas mokiniams. Pra 
kalbas surengė American A-
cademv oi' Music Po i r re 
School. Tame iškilmingame va
kare buvo augšciausėji Phila 
delphijos miesto valdyba. Va
karą vesti buvo pakviestas 
Philadel pbi jos mieštos majo
ras, l lon. J . Hompton Moore. 
At idarydamas vakarą pakvie
tė Bev. J obn G. VVilson, D. D., 
kad palaimintų šį iškilminga 

ws.s. 
WAxSAVTNGSSTAMPS 

IS3UED BY T H E 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

R E I K A L A U J A 

= 
Reika l ingas vyras del paprasto fa

briko darbo, pastovius darbas 50c. J 
valanda 8 valandos darbo. 

Dailint,' & Co. 
4201 S. Ashland Ave. 

— 

PARSIDUODA. 
Labai puikus groceris ir Ice Cream 

Soda ir Arklis su vežimų, labai pato
gioj prie pat Šv. Kryžiaus Bažnyčios. 
Parsiduoda iš priežastas kad m u m s 
permuža perkame kita krautuve. At
s i šaukt i 

4536 S. Hermitage Ave. 

BAKGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.v 

•K 

Reikalingi: — Siuvėjai ran
ka ir mašinų operatoriai . Ge
ra užmokestis; pastovus dar
bas. Atsišaukite p a s Mr. Hen
ri ebry. 

Gage Brothers & Company 
18 So. Michigan Ave. 

VARGONINKAS. 
Esu jaunas vargoninkas paleškau 

vietos prie Katal ikiškos parapijos. 
Jeigu kuriam iš Geri. Klebonų bu
čiau reikal ingas malonėkite atsišauk
ti i 

"Draugo" Adm. 
1800 W. 40 Street. 

P. A. i 
— • 1 ' v 

M E R G U T E S 

Del Punch Presų 
Swedglng Mašinų 
Stalinio Darbo 

Boyo Neetlle Co. 
3131 Haven»wootl Ave. arti Montrose 

Reikalingus kriaušius del pataisy
mo ir prosimo drabužių. Nuolat inis 
darbas, gera užmokestis . 

F . Samis , 
4240 Areher Ave. arti Ivi.l /u Ave. 

MKttUAlTES 

1(5 metų ir suvirs pastovios 
• Vietos Šviesiam 

Švariam Fabrike 
Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:'J0 iki 4:30 

Puse Dienos Subatoj 
$14 savaitėj mokinautės t 

Nuo štukio $16 iki $25 
Atsišaukite 

Supeiintendents Office 
Sawyer Biseuit Company 

1041 — 1049 YV. llanisuu 

S O L D E R K R S 
Mums reikalingi vyrai prityrė prie 

virimo galvanizuotos geležies darbas 
pastovas užmokest is gera. 

Oxueltt Acety lene Co. 
3626 Ja.HH-r Plai-c. 

Ashland Ave. kurą iki 37 Gatvėj 
paeiti 2 blokus į rytus. 

LEIBKK1AI 

Pastovus Darbas 

• 

G e r a U ž m o k e s t i s . 

A t s i š a u k i t e 

9 5 4 1 B a l t i m o r c A v e n u e , 
S o u t h C h i c a g o , 111. 

. ! • — . » • — — 

• • 

Union Spceial Machino Co. 
reikalauja vaikų ir mergaičių 

del lengvaus fabriko darbo. 

Bcneli Meehanfes, prityrę 
prie pielavimo mažų dale-
lii], lathc ir milling maši
nų operatoriai, leiberiai 

ir faip darbininkai. 

Gera užmokestis ir pasto
vus <jarbas. 

Atsišaukite į 

EMPLOYRU3NT DBPT. 
311 West Austin Ave. 

* Ant pardavimo krautuvę vyrišku 
aprėdsllu, kaip tai marškiniu skry
bėlių kepurių ir tt. apgyventa vieta 
yra gera, tarpo lietuvių ir lenkų. 
Kanda pygi $45.00 j mėnesi , du pa
gyvenimų kambariu parsiduoda labai 
pigiai, savininkas išvažiuoja } ki ta 
miestą. 

Atsišaukite 1737 W. 47 St. 
• 

— • • " • ' • , 

ANT PARDAVIMO 
• 

g e r a 4 0 a k r ų f o r m a , 1 0 0 o b u o l i n i ų 

m e d ž i ų 1 a k r a s u o g ų g e r a b a r n e 

4 0 x 5 0 p ė d ų 6 k a m b a r i ų n a m a s , 

g e l ž k e l i s b ė g a u ž p a k a l i j f a n u o s , 

t i k t a i 2 m y l i o s j G r a n d H a v e n . 

P a r s i d u o s laba i p ig ia i i r an t is-

m o k e s č i o j e i g u re ika las . A t s i š a u 

k i t e : 
• 

WM. A1ILLER, 
4239 So. Halsted SU'. 

Į . i — u 

BARGENAI. 

ž m o n ė s išvažiuodami laukan, neku-
rle del kitų priežasčių pavedė m u m s 
pardavimui keletą puikių mūrinių na
mų splyg šfos mados budavoti, ne 
kuriu mediniai, turi būti greitai par
duoti už pigiausia kaina. 

Kurie manote ištikrųjų pirkti na
rna, tai čionai viena iŠ geriausių pro
sų . 

Rašykite ant i emiaus paduoto ad
reso, o reprezentantas atvažuos j na
mas ir parodys kur tos propertes ran 
dasi. Adresuokite: , 

"Draugas" l»ubl. Vu. 
1800 W. 46 Street. 

: 

TAKSOS NUO UŽDARBIO 
Jas reikia tucįjįtii :>okėti apie jas 

tuojau* reikia išpildyti t am tikras 

kad nepakl iūtum po 
blankas. 
- Apsisaugok, 
bausme. 

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

K R E I P K I S T U O J A I S P A S ŽINOVUS 

I i l l iamau American Information 
'Uureau 

Vedėjas p. VLADAS N U U K 1 S yra 
gal-but v ienuol inis Chicugoje, kuris 
l ino nuodugniat Visas teises ir kriu-
kitikus kaslink tak*ų nuo uždarbio 
(Income tax ) , kaip tik laiku dabar 
ateina pageibon v is iems l ietuviams 
tų taksu reikalo. 

Kiznieriai ir visi, kam tik reikia 
moki tl taksos, tuojaus kreipkitės .j p. 
Vladų Norkų, federaliu. taksų žinovų, 
kurs yra vedėju 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted St. Chicagt). 

GERA PROGA JAUNAVE
DŽIAMS. 

Pigiai parsiduoda naminiai rakan
dai arti l ietuviškos bažnyčios Brigų-
ton Parke, puikus kambariai del 
pagyvenimo ant antro augšto f lo-
ro, visi daiktai nauji ir geri prie
žastis pardavimo, išvažiuoja j kita 
miestą. 

Kreipkite pas 
F . Stasuli, 

4 1 » 8 S o . I ' a i r f u - h l A v e . 
Telefonas MeKinley 50J8. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angl i škos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , s te 
nografijos, typewrlting, 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 a n o 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

K — — • • — - K 

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

Ramp. 49 Court 
Kes. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

g M P M " ' - L1KTLVI&KAI 
M 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti: vėl iausių modelių nuo 
$30.00 iki 945.00. 

Vyru ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $$.00 ir augečiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščlau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieš 

Kiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eile K j 

skuti nešiotų siutų ir overkotų nuu 
$8.59 ir augščiau. 

PuU Dress, Tuxedo. Frock Siu
tai ir t t $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą Iki 9 
vai. Nedėl iomis iki 4 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valanda* 

S. GORDON. 
141$ S. Halsted s t . . Chlcago, m . | 

į s te ig ta 1902. 

<m ̂ « « H 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

41S W. Market Str. 
rottMville, P e a a a . 

vlBomis l igomis priima nuo 
Nuo 8 tkl 10 vąl. ryto 
N u o 1 iki 3 vai. po pietų 
N u o • Iki 8 vai. vakare. 

• ' Y ' ** į { » i » « » > » i !*$\ 

S. D. LACHAWICZ 
Li«tuvy8 Grabortus pa tarnauju , laido-

'uvėse ko pigiausia. Uoikale meldftlu a t 
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti . 

2314 W. 23 PI. Chicago, Dl. 
Tel. Canal $199. 

K — » » » » » » ^ » —O »<» m » g | 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

! • • " 

IiEETrJVIS ADVOKATAS 
4542 8. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

nflsr 
i 

YSTEH 

-f 
Dr. L L MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
ttoNelande: 1«IM «o. Mic&lgaB Ave. 

Telefsostt Pouauui 34t tr Pallmsn 1199 
ChicagoJ: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vaknke nuo 5:30 iki 7:00 
Telefoną* fante 7X». 

I J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

t 9 SO. I<A S A I J L E STRKKJT 
Gyvenimo T«l. Hurabolrft 97 

Vakarais 9911 W. 92-nd 8tr«*t 
Tai. Rnckvrell <99» 

CHICAGO, I3JU 

DR, S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo viot-i 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ry te : nuo 2 ikt 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:i0 vakaro 

Telefonas Yards 2544 
Ofisas: 4712 So. Ashland 
Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7012 

Ave. 

—— 

t t * • • • « *m • » • • • • » Į a i N M M 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

. 4 7 1 2 SO. ASHUAND AVENLiE 
arti 47-tos Gatvės 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. " 
Musųg ietema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko
ki uo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

P „icrr.i ' l i romos sulig mieros, v i 
sokio sti l iaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SGHOOL. 

J. 1\ Kasuicka, Vedojas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

>:** * * * * * * * * * * * ^ * ? * x * * * * * * * 
Telefonas PuJlman 85«9 

* 

% 

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

I*a!<;iiKviiis visy akly • 
tempimą k a s y r a ) 
priežastimi skaudė
j imo eralvos. KvaiKU-
lio, apt«mlfno. ner-
votumu. RkaudnnOiua 

ir utsidoguslu.s l<urš'"iu akiu kreivos akys, 
ka terakto . nemlccio; ne t ik ras akis inded.-un, 
l toroma rKsaminas lektra parodantin ma
žinusias klaidas. Akiniai pr i taikomi toisin-
«ai, toli ir fitl ma tan t i ems pugelbsta. Sergė
kite savo regėjimo tr vnlku» pinančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliomis nuo 19 iki 1 vai. po piety. 

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

* 

! 
Telefonf" Pu U man «• 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mlchigau Ave. 

Adynos 8: t9 tkl 9 išryto — 1 Iki 
2 po pietų — 6:St Iki S:80 vakare. 1 

Nedėl iomis nuo li» iki 11 išryto 
« — 

Kcsid. 933 So. Ashland Blv. Clucago. 
Telefonas Haymarket 3544 

0R.A .A . ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
SpocijaUstas Moteriškų. Vyriškų 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Hals ted St., Clucago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—19 d. 

tt**«-C*»«*9/*«/»»*9/9/9/»««.*#+«* 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

DR. S. BOIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Wcst 22ud Sft, 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—o ir 7 iki 9 vakare, 
l lesidensija: 

3114 W. 42ud SI. 
Telefonas MeKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

19997 So. Mlchigau, A v e n u e 
Repeland. IU. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. I 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS . 

Veda 

09 

Bi las Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

W. WASHTNGTON STREET 
Kambaris 909 

Tel. Central 9478 
Gyvenimas, 812 W. 88rd St. 

Tel. Yards 4881 
»»-, , , , , m m j . j j , , » M M M M » - M M M ^ M M t *& 

S • » • i 

! 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan S t 
Kertė 32 ro St.. Chicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8 

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

Telefonas Yards 887 

32 K — —a 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

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 l a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
uet taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

K a m p o s 18-ios gatvės . 
;;-ėios lubos virš Platt 'o apt ickos . 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykitc į m a n o parašą. 

Valatldos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis . 

> Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Žcnkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėti] nusiijsti saviemsiems netik del laišku, bet ir didesnę trn-
mų, pinigų vietoje. 

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

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

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

- R e i k a l a u k i t e vjnjUaiao~c ^ u u l u * i ' o i t d o i»k^nuoac a r b a p a s c e n t r o sek
r e t o r i ų , 

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

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąuuiu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
" Drangą K e i k a l e " 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiogą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas P a i n - E s p c l l e r i s ir del i«ira apsangojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkhu 

^ A N C H O R (ĮleareLS) ^ 
Jeigu aut pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nčra tikras ir jus tokio 

imkite. Visose aptiekose po 35c. ir 65e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
P . A D . RtCHTER & CO., 3 2 6 . 3 3 0 Broadway , N e w York 

a- ' *• m • » ! • «»t» mi 

A6, ADOMAS A. &ARALACSKAS, fi£KAHCIAI RAAAD. 
Aš labai sirgau per 8 metua, nuslabnejes pilvel is bnvo. Dispap-

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabn^jimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimaa vis« kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas viaoje Ameri
koj Ir už rubežių, bet niekur negavau savo eveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumat iemo gyduolės , tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsignvo. Reu
mat izmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. Ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip taąp dieoos ir nakties . Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge -
radėjui Ir linkiu viaeima savo draugams kreipUes prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHUM1GAL INSTrrUTIOH J. Baltrouas, Prof., 

Okicago, Iii. 1707 So. Halsted St.. Telepbuae Canal #417, 

/ 



D R A U G A S Trečiadienis, vasaris 4 1920 
mmJ*— 

• 
• 

KATALIKIŠKOS ŠVENTEI} P A S K E L B T A KOVA P R I E Š 
MOTORMENUS. 

Trečiadienis, vasaris 4 d., 
Šv. Andriejus. Veron. 

Ketvirtadienis, vasaris 5 d.. 
Šv. Agota. p. kank. 

PAGAUTA GERA ŽUVIS. 

Nežinia kuo tas pasibaigs. 

• 

:H 

1 

Aną vakarą Red* Lantern 
kavinėj, šiaurinėj miesto da-
lyj, su savo šeimyna pietavo 
Charles Neil Tliomas, prezi
dentas Cuminonwealt1i Trust 
ant Securities Co. 

Tliomas su savimi kišeniųje 
turėjo buteliuką su degtine. Ir 
kuomet jis mėgino ištraukti 
vieną-kitą gurkšni, staiga bon-
kute sučiupo federaliai detek-
tivai ir Thomasą suareštavo 
u/ nešiojimąsi svaigalu ir dar 
norėjimą juos gerti viešojoj 
vietoj. 

Federaliai valdininkai dabar 
nežiito, kas reiks daryti su 
tokia didele žuvim, kokia yra 
Tliomas. (Ji Tliomas pranešė, 
kad jis to atsitikimo veltui 
nepraeisiąs. Jis kovosiąs už 
personalo laisvo, kokia šiandie 
žmonėms varžoma. 

Su paprastais žmonėmis 
valdininkai greitai apsidirba. 
Matysime, kas išeis su tuo ban
kininku. 

Visuomenės tarnybos komi 
sijonierius fteid paskelbė, kad 
gatvekarių motormenai, katrie 
nurodytose vietose nenori su
laikyti gatvekarių ir priimti 
gatvekarin laukiančiu gatvėje 
žmonių, bus suareštuoti ir pa
statyti teisman. Už tą prasi
žengimą yra bausmė $10 — 
$—o. , 

Komisijonierius VReid pa
siuntė darban savo inspekto
rius. Nes gaunama daug nu
siskundimų, kad daugelis mo-
tormenu dažnai pravažiuoja 
pro laukiančius gatvėje žmones 
Taip daryti yra uždrausta 
miesto parėdymu. 

Pasirodo, kad gatvekarių 
darbininkai darbe neprisilaiko 
jokio s disciplinos. Nenori tin
kamai pildyti savo pareigu. 

Tad tan klausi man įsimai
šys teismas. Ir šis patvarkys 
motorinėmis. 

. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

SVARBU VISIEMS LIETU
VOS LAISVĖS PAS-

BONŲ PAR
DAVĖJAMS. 

Visi, kurie tiktai esate ap
siėmę pardavinėti Lietuvos 
Laisvės Pask. bonus, ateikite 
seredoj, vasario 4, 8-tą valan
dą vakare šv. Jurgio parapi
jos salėn.Bus plačiai išaiškinta 
apie Liet. Lais. P. bonus, ka
dangi yra patėmyta, jog par
davėjai nevisi pilnai yra susi
pažinę su pardavimu, taipgi 
bomt verte. Taipgi yra labai 
svarbu priimant Su v. Vai. 
bonus, kad nebūtų nesmagu
mų. Taigi kurie norite išgirs
ti naudingų patarimų, visi 
ateikite į šv. Jurgio parapijos 
sale. 

Kviečia Lietuvių Katalikų 
Vienybės Įgaliotinis, 

Paul P. Baltutis. 

torielką nuo 3.00 iki 3.50 Ko
mitetai sudarymui banketo f-
ra p . J . Elijošius, kun. Alba-
vičius ir dar jiems leista pas-
siskirti vieną į pagelbą. 

Nutarta sudaryti maršrutą, 
kuris prasidės nuo pirmadie
nio, t. y. 16 vasario, būtent: 
Pirmadienyje, T6wn of Lakę, 
Šv. Kryžiaus parapijoje, An
tradienyje, West Side, Aušros 
Vartų parapijoje, Ketvirtadie-
nyj, 19 d. vas., Apveizdos 
Dievo parapijoje, Penktadie-
nyj Bridgeporte, Šv. Jurgio 
parapijoje, Šeštadienyj Nortb 
Side, Šv. Mykolo parapijoje. 

Kitas susirinkimas nutarta 
turėti 3 vasario Universal Sta
te Banke 7:30 valandą vakare. 

P. Baltutis, užrašų vedėjas. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

L. Vyčių 13 kuopos, savai
tinis susirinkimas įvyks šian
die, vasario 4 d., 8 vai. vaka
re, Davis Square parko salė
je. Bus pranešta daug svarbių 
dalykų. Po svarstymų bus 
programėlių. 

Korespondentas. 

« • — * 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHTOAGO; njj i iroiB 
Telefoną* Vardą B0S9 

Valandos: — 8 lkl 11 1S ryto: 
6 po pietų iki 8 rak. Nedeito
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

PRANEŠIMAS. 
# 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 

S— -ii 
I 

unrrcvia 
Oydytojaji ir <:hlrur*a» 

Perkėla savo gyvenimo vietą J 
ttilffhtoD Park. 

8814 %V. 43rd fttrect.. 
Te). McKinley td 

CMlMMt 1187 W. 47Ui M , 
(47 Ir W<Md e»t.) 

I Valandoa: 10 ryto iki S po pletu, €:*• Iki 
8:30 vakare Nedėllomia 8 Iki 18 rytai*. 

Tel. Boulevard KO 
• ! • • • • • • » • • • • • • • • n • • • y^ 

LIETUVIO PASIŽYMĖJI
MAS. 

* 

• • 

ŠV ROŽANČIAUS K 0 L E 6 I 
JA. 

IŠ SUSIRINKIMO CENTRO 
VALDYBOS PRIĖMI

MUI LIET. FINAN
SINĖS MISIJOS. 

Vasario 2 d. Cbicagos prie
miesty.) River Forest pralotas 
ttonipe prakasė žemės, kur 
bus pradėta statydinti Šv. Ro
žančiaus kolegija, katalikiška 
Įstaiga moterims. Įstaiga at
sieisianti milijoną dolierių. 

]staiga bus vedama Šv. Do
mini ko seserų. Jo Angštosios 
Malonybės Cbicagos Arkivys-

Susirgimai influenza mažėja !kupo pastangomis tos seserys 
Chieagoje. Kiek mažiau žmo- į River Forest perkel ta is Fin-
nių susergama ir nuo plaučių isinawa, Wis. Ten jos vedė Šv. 
ligos. Bet mirimai savo skait-'Kliaros kolegiją. Ta kolegija 

MAŽĖJA SUSIRGIMAI. BET 
NE MIRIMAI. 

h umi nei didėja, nei mažėja. 
Nuo abiejų ligų miršta kas
dien, abelnai imant, apie j."l) 
žmonių. 

panaikinta i r šiandie bus sta
tydinama ėia nauja Šv. Rožan
čiaus vardu. 

Šv. Rožančiaus kolegijai pa-
Jei susirgimai pul< žemyn, j rūpinta gražus žemės plotas — 

reikia laukti, kad bus panai- 30 akru. Ras pasta tydinta ke-
kinti suvaržymai laidotuvėse. 

NEBUS ŠAUKIAMA SPECI 
JALE LEGISLATU-

ROS SESIJA. 

lėtas reikalingų trobesių go-
tiniam stiliuje. 

Sakoma, kad 1921 metais 
rudenį- kolegija jau bus įreng
ta ir jon priimamos mergaitės. 

ŽUVO DARBININKAS. 

Mayo-Skinner AFanufactu-
ring Co., dirbtuvėje, 2115 Els-
ton ave., vienos mašinos dir
žas pagavo ir užmušė Francis 
Kidder. ,. 

UŽMUŠTA MOTERIŠKĖ. 

Iš Springfieldo pranešta, 
kad gubernatorius Lowden at
sisakė šaukti legislaturą. spe-
eijalėn sesijon, kaip to reika
lavo Cbicagos viešnių mokvk-
lų mokytojų federacija. 

"Tos federacijos delegacija 
praeita pirmadienį lankėsi pas 
gubernatorių. Pasakė, jog mo
kytojoms Chieagoje algos ne-
bu s padidintos be legislaturos First National Bank buste 
sesijos. Legislaturą turi padi- | vienu keltuvu važiavo Mrs. 
dinti mokyklų užlaikymui ski- Emelia Ritter, 3033 So. Keeler 
riamus mokesčius. 

Gubernatorius įsitikino, kad 
Cbicagos mokvklu taryba ir 
be to gali padidinti reikalau
jamas algas. Ir todėl šaukimas 
legislaturos sesijon visai ne
reikalingas. 

Podraug delegacija intikin-
ta, kad mokestys mokyklų rei
kalams jau ir taip gana augš-
tos. 

PADIDINSIĄ UŽMOKESTIS 
DARBININKAMS. 

United/ Steel Corporation 
viršininkai paskelbė, kad 
trumpu laiku busią padidintos 
užmokestys visiems darbinin
kams plieno dirbtuvėse So. 
Cbicago, (lary, .Toliet ir Mil-
\vankee. 

I IR DRABUŽIŲ. 

ave. 
Jai lipant iš keltuvo, šito o-

peratorius Charles Litky ne
palaukęs trenkė durikėmis, 
prispaudė moteriškės koja ir 
tuo momentu paleido keltuvą. 

Nelaimingoji moteriškė tie
siog sutruškinta. 

Litky suareštuotas. 

SUAREŠTUOTAS IŠVEŽIO 
TO.TAS PIENO. 

Kensingtone suareštuotas 
iš vežioto jas pieno Williams, 
kurs vežiodamas pieną per ke
turis metus apkraustydavo sa
vo "kostumerių" namus. 

Jam paskirta parankos $12,-
500. 

Geneva, vas. 2.—Federatyvė 
Šveicarijos taryba (šalies vy-

j] PAVOGTA DAUG KAILIŲ j riausybė) paskelbė parėdymą, 
kuriuo uždraudžiama svetim
šaliams gyventi namuose. Sve
timšaliams leidžiama gyventi 
tik viešbučiuose. ( 

Tame priežastis ta, kad gy
ventojams trųksta pagyveni
mų. 

Iš Benjamin Stokes krautu
vės, 3232 W. Madison gat., pa
vogta kailių h drabužių ver
tės $7,000. Vagiliai visą grobį 
nusivežė automobiliu. 

Susirinkimas Centro valdy-
1K)S, priėmimui Lietuvos Fi
nansinės Misijos, buvo Uni
versal State Banke, prie 33 ir 
Halsted gatvių sausio 29, 1920. 
Posėdig prasidėjo 2:15 P. M. 

Susirinkimui vesti perstaty
tas advokatas p. Braebulis, 
kuris ir buvo pirmininku šita
me susirinkime. Užrašu vedi-
mui liko išrinktas P. Baltutis. 

Komitetas paėmimui salės 
del Lietuvos Finansinės Misi
jos,, kurig bus 15 dieną vasa
rio, š. m., išdavė raportą, jog 
salė yra paimta 8 Regimento 
Infantei-!jos, kuri randasi ant 
35th ir Forrest ave. Už salę yra 
suderėta $75.00 (nepriskaitant 
dekoracijos ir sėdynių, kurias 
reikės samdyti ne mažiaus 
kaip 3000)) 

Diskusuojant įžangą, po 
daugel svarstymų, nutarta pa
daryti vieną kainą po 50e. 

Nutarta padaryti 6000 įžan
gos tikietų, kurie turi būti nu
meruoti. Taipgi ir kitus pagar
sinimus, kurie bus reikalingi, 
parūpins ta pati komisija, ku-
ii yca paėmimui salės, būtent 
p. Bracbulis ir p. Viskontas. 

Tvarkymui tos dienos fi
nansinių ineigų, už tikietu s ir 
kitas ineigas, liko išrinkta du 
generaliu kasieriu, į kurius in-
ėjo: P. Baltutis ir p. Vaičius. 

Dėlei užkvietimo Suv. Val
stijų valdininkų, kaip tai gu-
bernatorio, miesto majoro, ke
lių svarbesnių teisėjų ir sy
kiu parūpinti lietuviškus kal
bėtojus, pavesta komisijai: 
Kun. Serafinui, p. Elijošiui ir 
p. Bagdžiunui. 
• Nustatytas laikas del visų 

apeigų, kurios prasidės 2:30 
P. M. Salė bus atidaryta 2-rą 
valandą po pietų. 

Kadangi nėra galutinos va
landos nustatyta priėmimui 
Misijos ant stoties, todėl ir ne-
sitarta kurią valandą visa pa-
sitikimui misija turės būti ant 
stoties. Bet-gi tartasi, kad pa-
sitikimui butų nuo 15 iki 25 
ypatų;, kaipo oficijaiiai, su 
tam pritaikinta forma, kaipo 
"Reception Committee ,\ Pas
tarieji turės tam tikrus ženk
lelius, su parašais "Reception 
Committee of Lithuanian Mi-
ssion February^ 15." Padary
mui ženklelių yra nuskirta: p. 
Baltutis ir p. Valančius. Apart 
to viso priėmimui parūpinti 
vienodus automobilius ne ma
žiaus kaip 5 ar 6. 

Nutarta padaryti banketą 
nedėlios vakare, 15 dieną va
sario, 8 valandą viename iš 

, geresnių viešbučių. retina už 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų pardavinėjimas Brigbton 
Parke įsisiūbuoja. Vietos sto
ties komitetas išsijuosęs dirba. 
Kad tas darbas atneštų dar 
gražesnius vaisius, rods, utar-
ninke, vasario 9 dieną tuo tik
slu yra rengiamos prakalbos. 
Stoties komitetas vėliau pra
neš vietą: jeigu negaus didžio
sios McKinley parko svetainės, 
tai prakalbos, be abejonės, bus 

I bažnytinėje svetainėje. Bus 
pakviesti žymus kalbėtojai. 

Be to vietos L. L. P. stoties 
komitetas rengiasi ir prie kito 
darbo. Kaip jau visiems žino
ma, jog viduryj šio mėnesio 
Cbicagon atvažiuoja Finansinė 
Misija, kuri, be abejo, su pra
kaitomus aplankys visas koloni
jas. Tatai stoties komitetas, 
rodos, del vasario 22 d. pa
ėmė didžiąją McKinley par
ko svetainę, talpinančią virš 
6W) žmonių ir sukvies visus 
Brighton Parko lietuvius. Tą 
di'.mą šios kolonijos lietuviai 
parodys, kaip jie myli savo t ė : 

vyne—Lietuvą ir kaip trokšta 
i.ii laisvės* ir neprigulmybės. 
Tą savo meilę parodys ne kuo 
kitu tik pirkimą Lietuvos Lais-
vės Paskolos boūtt. 

• 
Brigbtonparkiečiai pasižy

mėjo aukomis išgavimui L i e t p 
vai laisvės, galima tikėties, 
kad dabar du syk, ar dau
giau, tiek pasižymės. 

Tat gaminkime šimtines ir 
tėmykime "Drauge*' praneši
mus. 

P-nas Jonas Šileika, kuris 
bendradarbiauja ' ' Nau jieno-
se" , nutepė p. Žemaitės por
tretą. Už tą portretą j i s gavo 
200 dolierių premiją jš p. Jo-
seph N. Eisendratli. Premija 
tapo pripažinta ketverge 29 
sausio šių metų Dailės Institu
te Cbieagoje. 

Jau išėjo iš Spaudos Antra Laida Didelio 
Sieninio "Draugo" Kalendoriaus 

Kalendorių puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos paveikslas. Kalenloriuje yra pažymė
tos dienos pasninkų ir švenčių. 

Kelendoriaus Kaina 25c 
Kas prisius " D r a u g o " prenumeratą metams, arba 

pusei metų, gaus Kalendorių Dovanai. 

UHIIMtlIlŲIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMillllllllIHII 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

llllllllllllllllllllllfllllllllllliuillllllllllllll 

Žmogžudžiai ^ B A S ^ 
Nedelioj, Vasario 15, 1920 
SVFTAINKJ ANT 48 G l i E E N GATVES W A T E R B I R Y , CONN. 

Pradžia 7:30 vt».l. vakare Bil ietas 50e. Ypatai 

KRUTAMI PAVEIKSLAI IŠ 
LIETUVOS, 

BUS RODOMI 

Bridgeport. 
Vasario 5 d., Mildos Svet. ant i 

3-Ka lūbu 3142 S. Halsted St " 

Town of Lake. 
Vasario 6 d., EUias Svet. S. 

Wood ir W. 46th St. 
j 

Gerbiama lietuviška visuomene lai nepraleidžia šios prosros nepa
mačiusi ftio gražaus ir pamokinančio reikalo. 

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllll 
PIRKITE SAVO 

7 

Brighton Park. 
Vasario 7 ir 8 d., Nekalto pra- r 

sidėjimo P. M. mokykloje I = 
Fairfield ave. ir 44th St. | 

Kiekviena vakarą prasidės j f 
8 ta valanda. Nedėlioję prasi-1 i 
dės 6:30 vakare. = 

Plaunamą Masiną | 
nuo pasitikimos kompanijos : 
čia pat, nereikia nei j miestą 
važiuot. / 

Pristatome j visas miesto I 
dalys, • 

• 
KALUZNY & C0. i 

5041 So. Ashland Ave. 
T«l. Boulevard 7899 

2804 Milwaukee Ave. 
Tel. Irving 5095 

Rodis Kaunas Kompanija. Į TIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiimiiiiiiiii • 
B 

J. K. 
— - • 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. V)rčiu 36 kp. susirinkimas 
įvyks ketverge, vasario 5 d. X. 
Pr. Š. P. M. parapijos mokyk
los kambaryj, 7:30 vai. vakare. 
Yra keletas neatidėtinų reika
lų, kuriuos reikės apkalbėti. 

Tat visus narius kviečiame 
susirinkti. 

Valdyba. 

: 

• • 

IŠTIESK PASELP0S RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

: 
» 

1 

i AR ZINAI 

IŠ BRIDGEPORTO. -

L. D. S. 29-tos kuopos susi
rinkimas bus vasario 5 d., 1920 
m., t. y. ketverge, Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. 

Visi nariai neužmirškite at
silankyti ir naujų-atsivesti pri
rašyti prie kuopos. 

J . Andriiiunas, rast. 

Kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta greitai 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovė ir keliai persiunri-
LU ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekviena dolierj per mus pasiųsta išimu 

mokame Lietuvoje. 

: 

IŠ NORTH SIDE. 

Pranešimas. 

L. Vyčių 5-tos kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks šian
die, t. y. vasario 4, 1920 8 v. 
vak. 

Kviečiami visi nariai skait
lingai susirinkti. Po susirinki
mo galėsime pažaisti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių. 

Pr. J . Paliulis rast. 

: 

25 AUKSINUS 
Kurie siunčia $50 ar daugiaus* tai tiems Lietuvoje išmokame 

30 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolierį. 

Persiuntimas Gvarantuotas 
#Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mųs siųsti nueina Lietuvon 

ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko. \ 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai 
gali pinigus mums prisiųsti^ priduodant aiškiai surašyta savo adresą ir kam pini
gus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
B 120 Tremont St., / 

B 
Boston, Mass. B 
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