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Lietuvoje Suimti 
Lenino Agentai 

Kas momentas gali but užim
tas Konstantinopolis 

BOLŠEVIKŲ PASIUNTI- ANGLAI SU PRANCŪZAIS 

TURKAI POSENOVEI ŽU
DO KRIKŠČIONIS. 

• — — r • 

NIAI SKRIDO BERLYNAN. 

Buvo priversti nusileisti ties 
Kaunu. 

UŽIMSIĄ KONSTAN
TINOPOLĮ. 

Graikai kaujasi su turkais. 

Copenhagen, kovo 13.— De-
pe^oje iš Kauno, Lietuvos, 

Londonas, kovo 13. —Čia 
abelnai yra manoma, kad tai

gai i pranešama, jog sale to mieste; kininkai kas momentas 
lietuviu artilerija privertė ž e ! užimti turkų, sostinę Konstan-
mvn nusileisti sklindanti rusų 
lėktuvą. ' 

Nusileidusiam lėktuve atra
sta trvs v v ra i ir viena mote-
riske. 

Lėktuvu gabentu didelė kie
kybė pastos Vokietijon vy
riausybei. 

tino polį. Todėl kas momentas 
čia ir laukiama žinių apie į-
vvkstanti faktą. 

Konstantinopolį užimti bu
vo galutinai suplenuora 
pirm kokios savaitės. Bet 
tam žvgiui buvo visokiu kliu-
v • 

cių. 
Konstantinopolio apylinkėse 

Re to, pas keliaujančius at-i yra apie 50,000 anglų ir pran
cūzų kariuomenės. Toji ka
riuomenė, kaįp pranešama, ga-

, Ii kas valanda užtelti ant tur-mos padarvti svarbias preky- , . . . . . . , : . 
J * ' • į kų sostines ir užimti visus-{ gu& *pjr 
IK>S bolševikinėm Ku I t 'nrkų vyriausybės ofisus. 

rasta Lenino parašais pa t v ir
ti dokumentai, įgaliojantieji 

sijos su Vokietija. 

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
KELIAUJA ANGLIJON. 

i Anglų diplomatai pramato 
pavojų. 

Aną dieną grafas Curzon 

Tai esą prekybos reikalais. 

Stockhclmas, kovo 13.—0u\ 

3,000 armėnų sudeginta 
bažnyčiose. v • , s 

Londonas, kovo 13. — Iš 
Aleppo pranešta baisių žinių. 
Kiiomėt prancūzų kariuomenė 
apleido Armėnijos miestą Ma
neli , kuone visa* miestas gu
lėjo griuvėsiuose nuo turkų 
anuotų šaudymo. Mieste be jo
kios globos palikta tūkstan
čiai vyrų ir moterų su vai
kais. Tai vis armėnai .krikščio
nys. 

Iš pasilikusių, tų žmonių 
daugelis sužeistų gulėjo tie
siog gatvėse be jokio maisto, 
be medikalės pagelbos ir be 
apdraudimo nuo smarkaus 
šalčio. Buvo 10,000 mirusių. 

Pranešta, jog 20 amerikonų 
iš amerikoniškos pašelpinės 
komisijos palikta" sugriautam 
Marashe. Tenai jie su pustre
čių tūkstančiu armėnų susi
kimšo į ligoninės trobesius ir 
išliko iŠskleklę amerikonišką 
vėliavą. 

Su kerosinu degina žmones. 

Pabėgėliai iš Marash pasa
koja Baisenybes apie turkų 
darbus. Turkai miestą naiki
no nuo sausio 21 ligi vasario 
6. | kelias bažnyčias buvo pa
sislėpę 3,000 armėnų. Turkai 
užkalė bažnyčių duris, per sto-

iife.ttklan iresatano. i r 
visus žmones gyvus sudegino. 

Kiti 6,000 armėnų žuvo tur
kams bombarduojant/ miestą. 
.'.,000 kitų apleido miestą po

d r a u g su prancūzų kariuome
ne vasario 12. Iš tų 1,000 mirė 

OLANDAI REIKALAUJA 
STIPRIAI SAUGOTI 

B. KAIZERĮ. 
• R Sako, jis pavojingas viešajai 

iramybei. 

VOKIETIJOJE SUSEKTAS 
MONAROHISTŲ SUO-

KALBIAVIMAS. 

t 

Amsterdamu kovo 13.—Olan
dų spauda pakelia balsą buvu
sio vokiečių"kaizerio klausime. 
Diskusuoja, kokių priemonių 
turėtų imties (Olandijos vy
riausybė snHikslu buvusį kai
zerį padaryti nepavojingu. 

Sako, reikia jį su atsidėjimu 
saugoti, kaipo-svetimšalį, pa
vojingą viešajai ramybei. Jis 
turi but nžjaikomas ne vi
siems prieinainoj vietoj. 

Abelnai yra manoma, kad 
Olandijos vyriausybė atsakys 
į tas diskusijas* paskelbdama 
viešai savo ^z ic i j ą kaizerio 
apsaugojime. 

Noske įsakęs suareštuoti suo-
kalbiavimo vadus. ' 

Berlynas, kovo 13. — Vokie
čių vyriausybė susekė monar-
chistų reakcijonininkų ,• fev<* 
liucijinį suokalbiavimą. Suo
kalbininkų pirmutinis tikslas 
buvęs patraukti savo pusėn 
valdžios kariuomenę papirki
mais ir pažadėjimais. 

Auginimo ministeris Noske 
išleido įsakymą suareštuoti 
suokalbininkų vadus. Ir po
draug del visako sustiprinta 
vietos 

* 

• 

DE VALEROS NA
MUOSE. 

garnį z 
' 

Vatikanas ir Prancuzii zna 
TARIASI ATNAUJINTI 
SANTIKIUS SU APAŠ

TALŲ SOSTU. 

—-
^̂ ^ 

Tarpe suokalbininkų vadų, 
sakoma, yra gen. Luettvvitz, 
pirmosios reichswerų grupės 
vadas; kapitonas Pabst, rai-
tarijos divizijos štabo narys, 
ir kt. 

• • » * . . 

lordų bute kalbėdamas Tur
kijos klausime išreiškė kaipirĮ nuo varge 
kokią baimę talkininkų veiki
me artimuose Rvtuose. Sakė 

vakar pagautoj kibirštinėj de- j jis, jog labai neaiškus stovis 
pešoj iŠ Rusijos pranešama, I yra toj pačioj Sirijoj ir Meso-
kad kaip šiandie Copenbage-
nan atkeliaująs bolševikų ko
misaras Krassin. Sakoma, iš 
Danijos jis keliausiąs Angli-
jon, kur manąs užmegsti pre
kybos ryšius tarpe Anglijos 
kompanijų ir rusų kooperati-
vių organizacijų. 

potamijoj. Musuknanai kar
tais gali padaryti didelių nes
magumų. 

Taigi todėl Anglijos pir
mesnis- Įsikarščiavimas pačiai 
vienai užvaldyti Konstantino
polį kaipir ataušta. Šiuo kar
tu Konstantinopolio užėmime 

Pirm karės Krassin Rusijoje turėsią dalyvauti ir prancu-
buvo atstovavęs didelę vokie- \ zai. 
čių išdirbinių firmą. Šiandie 
jis užima svarbią poziciją bol
ševikų4 sovietų valdžoje. 

Ypač išreiškiama baimė, kad 
turkų sukurstyti musulmanai 
nepakeltų ' 'šventosios" karės 

Kaip prasidėjo užpuolimas. 

rija čia užpuojė Mrs. de Va
lerą namus ir: atliko nuodug
niausią kratą. Ieškota žino
mos grafienės, Markievicz. 

Mrs. de, Valerą yra žmona 
Airijos respublikos preziden
to, viešinčio Amerikoj. 

" • < . ' • • ' • ' •• 

ANGLIJA MAŽINA KARĖS 
LAIVYNUI IŠLAIDAS. 

_ 

• 

• 

• i -

ATIDĖTA ISPANIJOS KA 
Dublinas, kovo 13. Poli- RALIAUS KELIONĖ. 

• 

Prancūzai mėgins pataisyti ki-
tuomet padarytą klaidą. 

. 

Paryžius, kovo 14. — Pirm 
keliolikos metų tuometinė 
i.Yuncuvijos lais- amanių vy
riausybė buvo pakėlusi kovą 
prieš Katalikų Bažnyčią. Pa
sekmėje 1906 metais partrauk
ta santikiai su Šventuoju Tė
vu. Vienuolijos buvo panai
kintos, bažnyčių 'turtai pagro
bti. Bedieviai šalies valdyto
jai jautėsi .busią laimingesni 
be Dievo ir tikė^ų/o. Bet ap
sivylė. 

Pastaroji baisi ktwė prancū
zus laisvamanius intikino, kad 
tuometinė vyriausybė buvo at-
liausi didelę klaidą, persekio
dama tikėjimą ir tinkinČiuo-
sius ir pertraukdahia santi-

ryišų.su Šventuoju Tėvu, 
met ji turėtų įžeisti pranemr.. 
visuomene ir pasijustų sėdin
ti-ne savam suole. 

• 

Prancūziją verčia susiartin
ti sų Vatikanu dar ir kifos 
aplinkybės, surištos su jos 
skaitlingomis kolionijomis, 
kur yra gerbiamas Šventojo 
Tėvo autoritetas. 

• 
Premjeras stovi už santikius. 

Buvusiais prancūzų parla-
mentan rinkimais katalikų 
partija yra laimėjusi apie*200 
atstovų. Prjė šitų 'prisideda 
daugelis ir kitų partijų švie
sesnių atstovų, kuomet ke
liamas koks nors katalikų nau
dai klausimas. 

Tie visi atstovai, be abejo
nės, parems vjriausybės su
manymą atnaujinti santikius 
su Vatikanu. 

Pažymėtina ypač tas, kad 
premjeras Millerand rinkimų 

Madridas, kovo 13. — Ati
dėta neapribuotam laikui Is
panijos karaliaus Alfonso ke- j vyriausybė tad ir sumanė ir 
lionė į Bordeaux, Prancūzijoje, i vėl atnaujinti santikius su 

Sakoma, karalius susirgęs, šventuoju Tėvu ir liauties 
Suspenduotos audijencijos i r 'veikt i prieš tikėjimą.' 

knis su Apaštalų Sostu. Kad! m e t u n > i n ė t § 8 n m a n v i n ą į 
kaip nors pataisyti tą klaida kataliku partijai žadėjo savo 
Šiandie naujoji Prancūzijos j p a g e i b a . T u o m e t u jis buvo 

pas karalių pakviestas gydy
tojas specijttlistas Cisneros, 

Londonas, kovo 13. — '1920 
—21 metams Anglija, kaip 
skelbiama, karės laivyno rei
kalams išleisianti $421,861,500, 
t y. kuone pusę, kiek buvo iš
leidžiama pirmesniais metais. 

JAPONAI MEKSIKOJE ĮSI
GIJĘ PLpTUS ŽE

MĖS. 

Jis pageidauja šitą sekma- į prieš anglus. Prie tos karės, 
dienį būti Stockbolme ir čia, sakoma, labai palinkę ypač a-
praleisti porą dienų. 

Nors Krassino kelionė, kaip 
rabai. 

Graikai mušasi su turkais. 
sakoma, surišta išimtinai pre
kybos tikslais, .bet, matyt, jis 
Anglijon veža ir tarkos sąly
gas, kokias nesenai paskelbė 
Tcbiteberin. 

HELFFERICH ATRASTAS 
KALTAS. 

Talkininkų viešpatijų pare
miami graikai ant gerųjų ima 
įsiviešpatauti Turkijos Ana
tolijoj. Graikų kariuomenė 
ties Smirna aną dieną susirė
musi su turkų kariuomene, 
kuriai vadovauja Mustapha 
Kernai. Buvęs didis kraujo 
praliejimas. Sulig graikų ver
smių susirėmime žuvę dau
giau 300 turkų. 

s 

Berlynas, kovo 13. — Pasi-j 
baigė čia Mathias Eraberge-1 
rio, buvusio finansų ministe-j 
rio, bvla su buvusiu f i n a n s l J i ^ e s e n m Gra.k.jos premjera 
minist'eriu Helfferieh. Teis- * " ! " * " buvo p a s a l ę s tai-

4. " i „A~ u - n „ kminkams sutruskmti ten Mu-
mas pastarąu atrado kaltu. ^ , 

«tapho Kernai kariuomenę, jei 
talkininkai sutiksią su tuo 
pasiūlymu. Nes Graikija Smir
nos apirubėje, kaip sakė, tu
rinti arti 100,000 kareivių. 

I r jei šiandie ten įvyksta 
i susirėmimai, matyt, graikams 

AIRIJOJE ŽUDOMI POLIC 
MONAI. 

Belfast, Airija, kovo 13. — 
Glenmire, Cork paviete, nužu
dyta poliemonas Scully. Tai 
2(Mas poliemonas nužudytas j leista apsidirbti su turkais, 
pradėjus sausio 21 d. i katrie gina savo teritorijas. 

Marashe buvo apie 2,000 
prancūzų kariuomenės. Pran
cūzai paskelbė militarinius pa
rėdymus miesto valdžiai, susi
dedančiai iš turkų. Turkai ne
paklausė tų parėdymų ir apsi
ginklavo. Kuomet prancūzai 
mėgino vadus areštuoti, turkai 
juos ir užpuolė. 

Turkai turėjo 6 armotas ir 
80 kulkas vaidžių. Jų buvo 
apie 4,000. J ie išvedė iš mie
sto savo moteris ir vaikus ir 
tuojaus pradėjo bombarduoti 
miestą. 

Praneuzamas prieš didžiumą 
nebuvo galima atsilaikyti. Va
sario 8 prancūzams atėjo pa-
gelba. Bet miestas jau buvo 
sunaikintas ir turkai toli nuo 
miesto buvo atsimetę. 

Armėnai kaltina prancūzus. 

Po to už keletos dienų pran
cūzų kariuomenė pasitraukė iš 
miesto, palikdama ten nelai
minguosius žmones be jokios 
globos ir apdraudimo. 

Armėnai nusiskundžia, kad 
prancūzai pasilikusiems žmo
nėms nepaliko nei ginklų, nei 
kitko. Apleizdami miestą net 
sunaikino savo amuniciją, ko
kios neįstengė pasiimti. 

Šiandie Maraslio likimas 
tikrai nežinomas. 

Sakoma, kad įšėję turkai 'iš 
miesto jau negryžę. Pasilikę 
gi mieste turkai su armėnais 
aprimę ir pradėję rupintieg 
savo likimu. 

Turkai užgina žudynes. 

Turkų vyriausybė savo ke-

Tiso tikslu parlamentan pa
čiuotas .sumanvmas. Parla-

paliuosūotų provincijų guber
natorius. 

Ir kuomet tikslas bus at
siektas, užšvis kitokie laikai 
Prancūzijai. Atnaujinti, su 
Šventuoju Tėvu santikiai 

• • 

mentas sumanymą priėmė IT I duos daug naudos ne ^pačiam 
pavedė aną peržiūrėti, tam ti-i Vatikanui, bet Prancūzijai ir 
kmm komitetui, kurs paskui prancūzų tautai. Prancuzni 
referuos savo nuomone. 

liu tvirtina, jog tai visa netie
sa, kas pranešama armėnų 
Londonan. Miestą Marashne 
turkai sunaikinę, bet patys 
prancūzai, sako turkai. 

Turkai duoda sugestijų tal
kininkams paskirti kokią nors 
iš pašalinių žmonių komisiją 
ir tai pavesti ištirti į varias 
armėnų skundas preš turkus. 
Kitaip tiems skundams, sako, 
nebus galo ir pasaulis be nie
kur nieko visuomet kaltins 
turkus. 

Los Angeles, Cal., kovo 14. 
— Čirf pasakojama, kad že-
mutinėj Californijoj, Meksi
koj, japonai yra įsigiję 50,000 
akrų žemės, katra suainiekirn-
ti su Su v. Valstijų rubežiais. 

Reikia laukti geru, pasekmių. 

Iš to sumanymo reikia lau
kti gerų pasekmių, nes jis iš
eina iš pačios vyriausybės. 
Atnaujinti santikius »u Vati
kanu sumanymą paremia nau
jas Prancūzijos prezidentą i 

ti pasijus labjaus lai 
: 

ANGLEKASIŲ ATSTOVAI ! I^schanel ir premjeras Miller-
\PLEIDO WAOTTTXT/ am1* ^ a s c*aus : k a reiškia. 

TONĄ. 
APLEIDO WASHING-

-

u ; 
, 

Washington ; kovo 41. — 
Kuomet pfVzk'ento paskirtai 
komisijai nepavyko sutaikin
ti anglekasių su pperatoriais. 
anglekasių atstovai iš čia iš
važinėjo. 

Jiedu ir kiti prancūzai tei 
s ingai pažymi, jog kuone v>-
sas pasaulis pripažįsta Šven 

katalikai 
mingesni. 

Ilgus metus Prancūzijos 
vyriausybė jautėsi galinti val
dyti katalikus be Šventojo 
Tėvo autoriteto. Bet virsta 
kitokie laikai. Žmonija lab
jaus ima branginti dorą, ku
ri paeina tik nuo Dievo. 

ŠVEDIJOJE PREMJERAS 
— SOCIJALISTAS. 

Stockholmas, kovo 14. 

VIS DAR NERIMAUJA RA-
• DIKALAI BULGARI

JOJE. 

Bulgarų premjeras tikisi juos 
įveikti. 

Tarpe tų yra daugelis ir Le
nino agentų. Miestuose gyve
na dirbtuvių darbininkai. Tie 
lengvai pasiduoda bolševikų 
agentų kurstymams. I r dažnai 
padaro daug visokių nesmagu 

Sofija, Bulgarija, kovo 14.— imJ-
Bulgarijos premjeras Stam- Daugiausia tečiaus bolševiki-
bouliski į abelnąjį savo šalies 'nėmis agitacijomis užsiima 
stovį atsineša gana optimis-; Lenino agentai, patekę čia su 
tiniai ir su didele viltimi žiu
ri a/feitin. Sako, Bulgarjos 
liaudis šiandie sunkiai dirba. 
Bolševikų agitacijų nepris :-
ima. §5 nuoš. visų gyventoju 
yra žemdirbiai. 

Taip yra sodžiuose. Tenai ir 
būvis palengva gerėja. Vargt) s 
retai kur sutinkamas. Žmonės 
neturį laiko klausyti agitato
rių kurstymų. 

* 

Miestuose kitaip. 

Tuo tarpu miestuose, sakė 
premjeras, yra dar labai daug 
nepakenčiamų apsireiškimų. 

Kas aršiausia, kad miestai 
prisikimšę pabėgėliais iš Ma
kedonijos, Trakijos ir kitur. 
Gi tarpe anų yra visokio plau
ko žmonių. 

pabėgėliais iš Odessos ir kitų 
pietinės Rusijos miestų. 

Tie yra akiplėšos. 

Iš Rusijos čia patekę bolše
vikai agentai, sako premjeras, 
yra tikri akiplėšos. Kur jie 
ko-nors negali intikinti • žo
džiu, tad pavartoja bombas. 

Vienur-kitur jau pamesta 
bombų ir padaryta trukšmo. 

Bet prieš tuos neprašytus 
svečius bus inntasi knoaštriaiv 
sių priemonių. Bulgarijoje 
jiems *hebus vietos. Turės iš
sinešdinti ten, iš kur yra at-
sibeldę. 

Šiandie Bulgarijos svarbiau
sioji užduotis kaip nors at
gaivinti šalį po karės, po aš
tuonerių metų karės. 

lis laukia, ar jis valdininke 
dainas padarys Ką nors g<'' 
ar jis savo skelbiamą t »orij. 
pritaikins proktikon. Tai iš
mėginimas. Delko, negali but 
premjeras socijalistas, jei jis 
darbuosis šalies gerovei, sako 
taip daugelis švedų. 

NEBUSIĄ PASKELBTOS 
NOTOS ADRIATIKO 

KLAUSIME. 

tojo Tėvo autoritetą, tai kodėl -. ,. *, -,-
, Z . - , , J Šiandie Švednoie prcm.ienau* 

to neturėtų padarvti ir pakly-1 . . . . . V» ,• 
: . , . .. * ^ : ia socnalistas Branting. Sa-
dusi Prancūzija. 
Visas pasaulis pripažįsta, jog 

Vatikanas yra ne tik visas 
centras krikščionijos, bet ir 
sveikiausios diplomatijos, tai 
jcodel prieš tą faktą turėtų už
simerkti prancūzai. 

Dar daugiau. 
Prancūzų diplomatai šian-

dio viešai pripažįsta, kad bu
vusios karės metu Prancūzi
ja labai daug nukentėjusi, ne
turėdama jokių santikių su 
Vatikanu. Sako, jei Prancūzi
ja ten butų turėjusi savo at
stovą, tuomet mažiau butų bu-

*vę atlikta klaidų, mažiau bu
tų buvę visokių šaliai ir tau
tai nelaimių. . 

Po karės Prancūzija atgavo 
nuo Vokietijos savo dvi pro
vincijas Alzasą ir Lorraine. 
Tos provincijos yra katalikiš
kos. Jos su Vatikanu surištos 
konkordatu (santarve). At
gautas provincijas valdyti ir 
tvarkyti įokiuo būdu negali
ma neturint tiesioginių santi
kių su Apaštalų Sostu. 

Tai vįena. Antra, baisi ka
rė žymią dalį atsižadėjusių 
tikėjimo prancūzų išnaujo pa
traukė prie Katalikų Bažny
čios. Ir jei vyriausybė ir to
linus mėgintų neturėti*jokių 

žmonės 

Londonas, kovo 14. — Oia 
patirta, kad Adriatiko klausi
me talkininkų ir prezidento 
AVilsono notos nebus paskelb
tos viešumon. Tam, sakoma, 
priešingas prezidentas V ilso-
nas, kurs ilgai neatsakąs į tal
kininkų paklausimą. 

PASIRODĖ NETIKRI PI
NIGAI. 

Federaliai agentai perspėja 
, kad Chicagoje apy

varton paleista 20 dolierių 
klastuotas banknotas. Be abe
jonės, jų turės biit ir daugiau. 
Banknotas turi 1914 metų se
riją ir Clevelando portretą. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 
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LIETUVIŲ KATAIJKt/ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldieaius. 

PRENUMERATOS RAINA: 
CRTCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams v . . $6.00 
Pusei Metą . . . . . . . 1*0 

SUV. VAIiST. 
Metams .— $5.00 
Purei Metu 3.00 

Prenumerata m o kasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Mėty. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper. 
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus į regis
truotą laišką. 4 

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

Telefonas McKinley 0114 
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Šiandien Paskutine 
Diena Mokesčiams. 

\ — y — 

Šiąnakt 12 valanda jau turi 
būti Vidujiniu Mokesčių Rin
kėjo rankose visi taksu lapai 
už 1919 metus ir visi tu mo
kesčių pinigai. Kas tuos da
lykus siunčia krasa, tas turi 
taip apsižiūrėti, kad krasa 
pristatytų siuntinį ne vėliau 
vidurnakčio. 

Prie visų Taksų Lapų turi 
būtį pridėta ar pinigai, ar 
Money Orderiai, ar geri če
kiai. Didelių taksų galima už
mokėti dalį, nemažiau kaip 
ketvirtų, o mažosios taksos tu
ri būti apmokėtos susyk pil-
*nai. 

Tiktai ligoniams, keleiviams 
išvažiavusiems svetur ir ne
galintiems sugrįžti laiku na
mon bus prailgintas taksų mo
kėjimo laikas. Šiaip niekam 
prailginimo nebus. Kas -gali 
gauti prailginimų, tas turi į-
teiktį prašymų Vidujinių Mo
kesčių Kolektoriui. Prailgini
mo nebus duota niekam vir
šaus oO dienų, išskyrus tuos 
atsitikimus, kada prailginimo 
reikalaujantieji faktai yra pil-

.nai prirodyti ir pripažinti Vi
dujinių Į eigų Komisijonie-
riaus YA'ashingtone, D. C. 

Už nepristatymą Taksų La
po ir mokesčio j laikų yra 
bausmė HMM) dolierių ir 25 
nuošimčiai tos taksos, kurių 
reikėjo mokėti. 

Už apsileidimą Įmokėti tak 
sas paskirtai laiku, arba už 
permažų taksų pripažinimų 
per neapsižiūrėjimų yra bau
smės 5 nuošimčiai nuo tak
sos ir palūkos vienas nuošim
tis į mėnesi iki kol taps už
mokėta. 

Už surašymų melagingo ir 
apgaulingo taksų lapo yra 
bausmės $10.000, arba kalėji
mas ne viršaus metų, arba abi 
tiedvi bausmi, pridedant 50 
nuošimčių už paslėptas įeigų 
taksas. 

Tai-gi visi taksų lapai iš 
1919 metų drauge su pirmai
siais mokesčiais turį būti pris
tatyti šiųnakt prieš dvyliktą 
valandų. 

Teisėjo ir Polkijan-
tų Peštynės. 

Netiek skaudu kiek negražu, 
kad pėtnyčios vakare kovo 12 
d. Chicagos miesto valdyboje 
(City liall) susipešė policijau
t a i ir apmušė teisėją, Olsoirą. 
To atsitikimo smulkmenų čia 
neatkartojame: jos aprašyto? 
savo vietoje. 

Negalima nepastebėti, kad 
tas atsitikimas- rešk ia didele 
betvarke. Chicago yra beveik 
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trijų milijonų gyventojų mies-^ 
tas. Kaip jame saugu yra gy
venti, tai pasirodo iš minėtojo 
atsitikimo. 

Piliečio apgynimas n\u> sve
timos' kumščios yra civilizaci
jos uždavinys. Tas uždavinys 
lengviausia ir geriausia išpil
dyti dideliuose miestuose, ga
linčiuose nusisamdyti pačius 
geriausius policijautus. Dide
lių miestų pakraščiai sunkiau 
būva pridaboti, bet miesto val
dyboje yra podraug ir pačios 
policijos centras. Jeigu jau te
nai piliečio" įėjimas nėra sau
gus, tai kur-gi jis gali būti be 
baimės! 

Paprastų žmogų nedoras už
puolikas gali sužeisti parinkęs 
tokių valandų, kada polici j au
tas žiuri į kitą puse. Bet p. 01-
son yra augščiausias miesto 
teisėjas. Kur jis eina, ten ir po
licija žiuri nenusikreipdama į 
priešingų pusę. . 

Šiuo žygiu ji nenusikreipė, 
bet patys polici jautai jį ir su
mušė. Daugiau prie to jau nie
ko negalima pridėti. J ie teisi
nasi,' kad miesto valdyboje bu
vę tamsu, tai. jie teisėjo nepa
žinę. Tiesa, Chieaga, dabar la
bai spuliai apsieina su šviesa, 
bet vis-gi^netikėtina, kad- mie
sto vaidyboje teisėjas turėtų 
gauti mušti . vien del šviesos 
trukumo. 

Č'ia matomai buvo ir kitu 
priežasčių. Veikiausiai p. Ol-
son neturi didelių simpatijų 
tarp policijantų. Gal jisai, tar
naudamas teisybei, neperdau 
giaUsiai žiurėjo žmogiškos mei
lės. Už tatai polici jautai, ne-
prigrielMlami jo teisėtu būdu, 
sudarė neva netyčia peštynes. 
J jas įsimaišė teisėjas ir gavo 
apmušti. Tat žymiai mažina 
policijantų asmeninę kaltę, bet 
tat labai negražiai liudija apie 
didžiojo miesto santikius. 

Xei kokis teisėjo nežmoniš
kumas negali būti didesnis už 
reikalų apsaugoti piliečio ne
paliečiam y be. Meilingas ar 
šiurkštus žmogus lygiai turi 
teisę, kad jo niekas nemuštų 
Suvienytose Valstijose. Jeigu 
Šiandie valia sumušti vienų už 
šiurkštumų, rytoj tas pats gali 
tekti kitam už mažesnę kaltę ir 
visai be kaltės. Tokių priemo
nių policija negali vartoti nei 
prieš didžiausius savo prispau
dėjus. 

Dar yra ir kitas blogumas. 
Teisėjas turi vien teisybei tar
nauti. Žemesnieji teisybės tar
nai turi būti apsaugoti nuo 
pikto augštesniųjų tarnautojų 
upo. Jie turi būti apsaugoti pa
ties teismo įstatais, kad jiems 
nereikėtų vartoti tokių priemo
nių, kaip pėtnyčįos vakare kad 
Ubicagoje pavartojo. 

i . . . 
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Mūsų Kariuomenes 

National Catbolic \Velfare 
Counc.il praneša katalikų kle
bonams, kad dovanai prisius 
jiems, jei jie prašys, krutamų-
jų paveikslų kaspinius paro
dančius katalikų veikimų karė
je i r po karės (American Cath-
olics in War and Reconstruc-
tion). Tų kaspinų pagyrė vy
skupai, kurie jį matė rodaitf 
ant ekrano. Jo Augštoji Malo
nybė Rocki'ordo, 111. vyskupas 
Moldoon išsitarė, kad jis 
"džiaugėsi" tų matęs. Toledo, 
C), vyskupas Sehrembs sako, 
kad iš tų paveikslų gali dau
giau išmokti negu iš knygos. 
Taippat skolinama kaspinas 
k*Over The re and Home again 
with the,K. oi" C." (Anapus ju
ros ir namieje su Kolumbo Vy
čiais). Reikalaujant atsiųsti 
reikia grųžinti persiuntimo iŠ-
kaščius* Kreiptis prie Charles 
A. McMfthon, Chairman, Na
tional Cailiolio War Council 

(Pabaiga.) 
Liepos mėn. pradžioje mūsų 

kairysis sparnas pradeda nau-
:ių puolimų, kad prieiti Dvin-
ską. Toji operacija mums ži
noma, kaipo liepos 6-12 d. 
šiaurės fronto operaciją. Mū
sų rinktinės užima Daelenų, 
Lašena, Unkšta, Bet įvfyko ne
pasisekimas. 

Pačiame kairiame sparne su 
panevėžiečiais laikė ryšį rusų 
Balachovičiaus būrys, o dar 
toliau Aukskurzieiuės latvių 
pulkas. Operacijos vykdinime 
Balachovičius turėjo pridengti 
mūsų kairįjį sparnų. Bet ma
tyti visur rusų vienodų esa
ma, ir raudonų ir juodų, ir 
žalių. * Balachavičiaus būrys, 
vieton sąžiningai žiūrėti savo 
pareigų, užsiimdavo grobimu, 
Ir šiame atsitikime pakenkė 
tasai kairysis sparnas sU Ba-
lackovičiais. Jie nesiteikė net
gi laiku pradėti operacijos. 
Raudonarmiečiai persikėlė per 
Dauguvą ir sudavė į tų rusų 
gaujų. Mūsų rinktinėms pasi
sekė atlikti savo užduotį pa
siekti llukštą, bet neišlaikius 
Balachovičiams priedaugai 
kairiajam sparnui gręsė ap
supimas. Reikėjo trauktis at
gal. Atsitraukimas įvyko vi
soje tvarkoje, dargi atsitrau
kiant ir gulant rusams, ni^s 
paėmėme- nemaža belaisvių Ii 
karo grobio. Bet tai mūsų pir
mas stambesnis nepasiseki
mas, kurio laiku mes neteka
me į 200 kareivių sužeistų, 
nušautų, patekusių į ne
laisvę ir dingusių be žinios, 
Toje operacijoje mums sužei
dė 7 kariąinkus. Vistik to
se šiaurės operacijose pasa
kinėse mes laimėjome 8 kul
kosvaidžius, 8 lauko virtuves, 
32 vežimų, 76 arklius, 30b šau
tuvų, 300,000 yšovimų, 2 arti
lerijos šovinių, dviračių su 
arkliais ir visu pakinkiam, 
daug, susitiekimo prietaisų ir 
t.t. 

Liepos 14-I5d. dešinysis 
sparnas užėmė Salaku mieste* 
lį ir nustūmė priešą Drabiš-
kių-Pilviniškių - Virsume-Bie-
mų kaimų linijose. Rusai ko
vose neteko virš 100 vien^ tik 
nukautų. Visų liepos mėnesį 
bolševikai kiek įmanydami 
stiprina savo padėtį; parsi
traukdami naujų jiegų, sumu
šę Kolčakų, permetę nuo jo 
fronto naujų divizijų. 

Į Daugpilį be to atvyko va-
dinamasai Trookio pulkas. Ar
čiau pozicijų susispietė dau
giau rezervų, o Ežerėnų srity : 

je pasirodė 3 broniruoti auto-
mibiliai. 

Raudonarmiečiai gauna į-
sakynių pulti Salaku-Dusetų 
pozicijas. Ir jei šiose vietose 
b«is pasisekimas, tai žygiuoti 
pirmyn visu frontu. Bet'šio į-
sakynio neprisėjo jiems įvyk-
dinti, nes mobilizuotos rusų 
dalys griežtai atsisakė eitį į 
kovų. Tokiu būdu užpuolime 
dalyvavo išimtinai komunisti
nės dalys. Ir, žinoma, buvo 
atremtos, palikdamos belais
vių ir nukautų. Ilgainiu del 
Salaku miestelio įvyko daug 
aršių kovų, kuriose visų lai
kų, be mažų išėmimų, daly
vavo komunistinės dalys. Šiaip 
mūsų kariuomenė veikė lyg 
ir pasyviai J i tik gįnasi nuo 
antpuolių, pati nedarydama 
puolimo. Tuo laiku veikia tik 
sustiprinta žvalgyba ir tvar
komas nžfrontis galimiems į-
vykti. puolimams. Daugpilyje, 
lietuviams artyn priėjus, ru
sai jaučiami* nejaukiai Pačiam 
Rusijos v/duje irgi, neramu. 
Jų užpajialyje organizuojasi Motion Picture Committee, 

1312 MassachuseUs ave,, X. Į sukilėlių buria'C kurie naudo-
\V., \Vaskington, D. C. jasi mažiausia proga, kad boi-

ševikaius kuo pakenkus. Tie 
sukilėliai labai žiauriai elgia
si su komunistais. Dažnai at
sirinka, kad paganę nelaisvei* 
komunistus miršusieji sukilė
liai įkasą juos gyvus į žemę. 

Rugpjūčio 7 d. šusprogdinr 
tas ant Dauguvos ties Daug
pilio Poglenkos tiltas. Sprogi
mo laike raudonaruiiečiuose į-
vyksta didžiulė panika. Išsi
gandę karejviai nieko nežiū
rėdami ir neklausydami bėga 
iš miesto. Susidarė apystovos, 
kad del visiško iškrikimo bol
ševikai turi atsisakyti nuo 
kokio nors aktyvaus veikimo 
mūsų fronte. MobilizuoH ka
reiviai griežtai atsisako eiti į 
puolimų ir nei kiek neklauso 
savo vadų įsakymų ir komisa
rų grųsinimų. Tečiau jų bū
riai dažnai darvdavo mūsų 
pozicijų žvalgybas,. Bet rusai 
veikia daug atsargiau, negu 
išpradžių. Rugpjūčio 18 d. 
raudonarmiečių 40 raitelių ir 
pėstininkai su kulkosvaidžiais 
bandė pulti .Aleksandravalės 
kryptimi. Visi jautė, kad tok
sai stovėjimas vienoje vieto
je tęstis ilgai negalės. Kuvo 
ruošiamasi gan ilgų laikų, tai
gi turės kame nors apsireikš
ti. Jau ne vienų kartų mūsų 
rinktinės bandė eiti Ežerėlių 
-Brusų kryptimi, bet rusai 
apreikšdavo tiek budrumo ir 
atsargumo, kad visi tie mūsų 
bandymai nenusisekdavo. Pa
čios Ežerėnų linijos buvo tiek 
vstiprios savo prigimtimis, kad 
sunku buvo manyti sulaukti 
pasisekimo. Tačiaus tos, neį
veikiamos, rodos, pozicijos ne
atsispyrė geležinėms jaunuo
menės eilėms. 
- Naujos kovos tesėsi rugpjū
čio 20-24 d. žvalgybai išaiški
nus priešo padėtį, buvo gali
ma pradėti, ir f>atsai puolimas. 
Čia ypač verta pažymėti ir 
pabrėžti jauno mūsų karinin
ko Ladygos iniciatyvų ir nar
sumą. Jo vadovaujama Uk
mergės grupė savo sumanin
gu manevravimu įstebėjo vi
sas silpnesnes priešo vietas, 
į kurias ir teikė savo smūgį. 
Visos stiprios prigimties kliu 
tys buvo pergalėtos- ir Rug-
pjučio 24 į 5 vai. vakaro mū
sų kariuomenė paėmė Ežerė-
nus. k i t i mūsų kariuomenės 
vadai buvo įsitikrinę, kad me.* 
vargiai galėsime pereiti tas 
kliūtis. Bet galutinam mūsų 
nusisėkimui turi svarbos ne 
vien tik ginkluota pajėga, bet 
ir kariuomenes ūpas, pasiry
žimas. Ir štai kiekviename ka
reivyje galvoje mintis, kad 
dabar atėjo tasai seniai laukia*-
mas laikas, kkiriuo mes galime 
galutinai ištremti iš Lietuvos 
įkirėjusį rusų. Kareiviai gi, 
žinodami karininko Ladygos 
vardų, tikėjo, kad jo vedami 
galės viskų atlikti i r žodis 
stojosi kūnu. 

E&crėnus paėmus ir išlygi
nus mūsų linijų, prasidėjo kfttr 
riojo sparno žygiavimas. Rug
pjūčio 28 d. šiaurės fronto 
rinktinės smagiai sumušė rau
donarmiečius ir užėmė nauję 
pozicijų: Augštume 197-Da-
nanke-dv. Sen. Grunvaldas-N^ 
Grunvaldas . Reikliai - Butri-
miškiai-Tumėnas. Rusas be 
atodairos, panikoje bėga. Ne-' 
galima sakyti, kad priešas 
šiose kovose atsižymėjo ypar 
tingu narsumu ir sumaningu-
mu. Atsakas gali būti tik toks,, 
kad visi mūsų kareiviai bei 
karininkai pasirodė esą verti 
savo bočių vardų. Kiekvienas 
buvo. vietoje, kiekvienas a t l i 
ko savo darbų. Paminėsiu tik 
dalį vardų,, kurių negalės kuo
met nors užmiršti mūsų, atei
tyje: karininkai Yariakojis, 

Laurinaitis, Butkus, Katehe ir 
kt. neisdildamai liko mūsų ka
rinės istorijos lapuose. 

Rusas traukiasi Daugpilės 
link. Kiek laika laikosi, išti
sas dienas gmujžia. artilerijos 
kanonada, kartais priminda
ma tuos laikus, kuomet čia 
kovėsi rusas su vokiečiu. 

Rugpjūčio 30 d. mūsų ran
kose Kalkunų stotis. Mušu 
rankose augštumos, kurios 
viešpatauja šiose apylinkėse, 
-kurios- viešpatauja ir nulenkė 
Daugpilės likimų. Todėl ne-
noroms atidavė rusai tų aug-
štumų. Del Kalkunų buvo 
smarkių, aršių kovų. J is ne
kartų perėjo iš rankų į ran
kas, bet galutinai likosi mūsų. 
Rusai sprogdino Dauguvos 
tiltus. Bet priešas iš Lietuvos 
jau išvytas. Mes jau stovime 
.svetimoj žemėj. Toliau mums 
nėra *"ikalo eiti ir me> neina-
itie. Ties Daugpilės sieia ne 
trukus prisiplaukė ir lenkai 
Jie mūsų pasisekimu^ stengia^-
si panaudoti savo tikslams. 
Kaip visados,, taip ir čia ap
reiškė savo grobiamuosius no
rus. Pirmas ju žingsnis buvo 
atimti iš lietuvių Turmonto 
gelžkelio stotį. Bet sutiko 
smarkų lietuvių rjasipriešini-
mą ir turėjo nusileisti "Ta-
čiaus neatsisakė nuo tolimes-
mų šunybių. 

Pabaigus guiti raudonarmie-
<"hu> i š JLietuvos , m ū s ų k a r i -
nė padėtis keičiasi. Kuršėnuo
se susisuko sau lizdų avantu-
risto Bermonto sėbras, tūlas 
Virgolič, iš kolčakinių veislės. 
Virgolič-vokiečių generolo (io-
Ico šešėlis: jo " a r m i j a " nere-
gėtas-negirdėtas rusų-germa-
nų. mišinys. Virgoličas, sėdė
damas Kuršėnuose, ' ' n o r i " im 
t i Dvinskų! Bet vietoje Dvin-
sko, puola Šiaulius, nugink
luoja inusų komendantucų, mu
ša gimnazistus, |audo civi
lius žmones. Taip apistovoms 
virtus, mūsų kariuomenė už
ima naujų Šiaulių frontą, pa
likdama prieš raudonarmiečius 
tik sargybų, ir stoja prieš 
monarchistus rusus bei vokie
čius, kurie buvo labiau pavo
jingesni mūsų nepriklausomy
bei, negu komunistai. 

Šį sykį vi»ų vargų našta 
teko žemaičiams ant savo pe
čiu išnešti. Neilgai bermon
tininkai žemaičių krašte tegie-
dojo "Bože Caria Chraiu" ir 
"Deutchland, deutchland u-
be r alles". 

16 gruodžio, 19 metų su di
džiausiu skandalu buvo lig vie 
no išguiti. I r jei ne tas "neti
kė tas" franeuzo generolo mie-
laširdingumas, tai vietoje " ge
ležinės armijos" Bermonto-A-
valavo, Golco, Virgoličo ir E; 
berganto butų vien šlapia vie 
ta telikusi 

šelpų užlaikymui ligoninių, 
šelpimui našlaičių ir galybės 
kitokių reikalų. Taigi Liet. 
Raud. Kryžiaus Remė,>ai, kai
po, vienatinė Šioj šalyj drau
gija, kurias tikslu yra šelpti 
Liet. Raudonojo Kryžįaus įs
taigas, šiuomi paskelbia, kad 
šiemet ši organizacija turi bū
tinai s u r i k t i nemažiau kaip 
100,000 dol. aukų. t 

Turės visi prisidėti. 

Prie šio niielaširdystės dar
bo yra pakviesta 265 Ameri
kos lietuvių kolonijos prisidė
ti su savo auka. Yra manoma 
pasiekti kiekvienų Amerikos 
kampelį, kur tik lietuvio ge
roji širdis randasi. Kiekviena 
kolonija gaus paskirtų savo 
"quo tų" ir turės stengties jų 
surinkti, nes argi nevisų 
priedermė šelpti savuosius 
Lietuvoje. Vėliau mes pagar
sinsime laikraščiuose, kiek 
kuriai kolonijai reikės surink
ti. Kurios lietuvių kolonijos 
pereitai*, metais daugiau pasi
darbavo,, toms bus duotas\kre-
ditas, t. y. jos "ąuoto je" tu
rės surinkti mažiau aukų. 
Taigi kviečiame visus, pagal 
išgalės prisidėti su auka. Au
kų rinkimas tęsis iki lapkri
čio l d , 1920 m-

* 
Drapanų reikale. 

Taipgi šiuomi pranešama, 
kad lietuvių kolonijos surink
tų seni? drabužių mums nesių
stų, juos palaikytų pas save. 
Yra vien prašomi L. R. Kr. R. 
skyriai, kad jie stengtųsi, jei
gu galima, parinkti kareivių 
drabužius ir duos kaip galima 
greit prisiųsti Centram Juos 
manoma panaudoti geram tik-
dui. 

Visais L. R. Kr. Reni. rei
kalais kreipkitės pas: 

J. Tumasonis, 
L. R. Kr. R* Sekr. 

465 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

• 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mą ir Designtsf Mokykla. 
Muwi» i»t«eaa ir mokymo būdu jus 
trumpu laiko temoksite ri»o ama

to. 
Mes turim© didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuos* masinos 
varomos elektros jiega. 

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

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio i* bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnteka, Vi K-jas 
190 N. STATB STREBT, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. ant ė-lų lubų 

T eief8— Pnllin— M** 

Dr. P. P. ZALLYS f 
J 

VALANDOS) » Iki • vakare. $ 
a€€«€€€*€€€«i€€>€C€€€€€««:€< K 

Dentistas 
10M7 8 a Mlrlrtpia, Avenac 

DL 

KB 

DR. S. B E I S • 

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas 

2201 Wcst 22ad S*. 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—6 ir 7 iki t vakare. 
ReeidensUa: 

8114 W.<42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

1 JOSEPIf C. W0t0N 
Jetuvis Advokatas 

« SO. LA SAULE STREET 
Gyvenimo TeL Hu m b oi d t 97 

Vakarais 2911 Vv, Z2-iid Stvaet 
Tel. Rockvtell <9t9 

CHICAGO. ILL. 
55 • • » » » » » » » » » • » » » » » ' » » ! • i » » » ^ Į į 
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TAKsy MOKESTI: 

j 
Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, HiLnroiB 

Teiefonaa Vard« M12 
Valandos: — 8 iki 11 15 ryto; 
4 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 va i vakare. 

Žmonėms turintiems išpil
dyti taksų lapus 1919 m. ir 
nepadariusiems to iki šiol pri
mename, kad šiandien, t. y. 
pauedėlyje, 15 kovo, 1920 yra 
paskutinė diena prisiųsti Vi
durinių Mokesčių Rinkėjui ir 
lapjį su gražiai išpildytomis 
žiniomis apie įeigas ir mokes
čio pinigus. Tas lapas turi bū
ti stipriai susegtas su mokes-
ei u. r-r 
Jeigu taksa yra neaugšta, tai 

mokestis turi būti susyk už
mokėtas. Mažių-mažiausiai 
ketvirta dalis mokesčio turi 
būti prisiųsta drauge su lapu, 

K. 

DR. J. SHIKGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai 4830 W. 13 S t 

Kamp. 4ft Coort 
Ros. 1229 W. 4» Avenne 

Telefonas Cicero 2«S« 
Ofiso Cicero 49 

KALRAME LIETUVIŠKAI 
2 » » » » » • • • • • • • • . • • > i » » M l M » ^ . 

) 

• 
• V. W. RUTKAUSKAS > 
• ADVOKATAS • 

Liet. Misijos Informacijos 
Biuras. 

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS, 

Rinkimas aukų pasisekė. 

. . 
Pereitų metų paskelbtoji 

Kalėdinių Dovanų" Liet. 
Raud. Kr. Rem. rinkliava par 
sisekė k uogeri ausiai. Buvo 
skelbiama surinkti 25,000 dol., 
bet surinkta beveik 30,000 
dol., kurių dalis'buvo tuojaus 
pasiųsta Lietuvos Raudoną* 
jam Kryžiui (500,000 markių), 
gi kiti išleisti pirkimui vilnų 
ir kitokiems svarbieins reika
lams. 

10Q,O00doJk 
Pastaraisiais laikais gan

tą iš Lietuvos Raudonojo 
Krgsžiauiv, lat&fcfc*, guriame jie 

I I 1 i 
parodančiu jeigu aprašymą. 

Mokestis (ori būti taip di
delis, kaip augšta yra taksa; 
čekis turi būti aiškus ir iš-
Inainoinas pinigais, ant jo tu
ri būti parašyta #"Pay to the 
order of the Collector of In-
ternal Revenue." Reikia neuž-^ 
miršti .pasirašyti ant čekio ir 
pažiūrėti, kad pinigo skaitli
nės butų tos pačios kaip ir 
suma išreikšta žodžįais. 

Taip-gi reikia neužmiršti 
grąžinti taksų lapą su įeigų 
aprašymu; po juo taip-gi turi 
būti parašas ir prisieka (afi'i-
davit). Ypatingai rūpinkitės, 
kad tak.sų lapas butų suseg-jjį 
tas į krūvą su čekiu, kurį pri-
siunčiate taksoms apmokėti, 
kad kolektoriui lengviau butų 
tvarkinti popelius. 

Jeigu dedate poperinius pi* 
uigus- i laišką ir siunčiate 
kiaso, tai jųj^ patys atsakote 
už prapuolimą pinigų, 

rL\iksų lapai, angliškai, vadi
nami return* ir piųigai ;furi 

I • 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Eambaris 324 

Tcl. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tcl. Yards 4«81 

J-P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

726 W. 18Ui STREET 
CHICAGO. 

• - • • * 

ą > » » » » ' « » — » ^ i i » 

prašo' jiems pagelbėti. Jienig pasiekti kolektorių paiuMėlyįe 
vra būtinas reikalas gauti pa- 15 

DABAR GAVĖNIOS LAIKAS 
Išsisakykite Tyro Medaus $1.80 

Vicdrukas 5 svaru pristatysiu 
namus. 

W. S T H V M S 
2nd I'loor 

3022 W. 40tlt St. Chicago. IU. 

3 = 

kovo. 

ReaM. 923 So. Asuland BĮ*. Chicago. 
Telefonas Haymarket 2644 

OR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgaa 
Sfiecijali^ias Mou rliky. Vyrišky 
Vaiku i ' visu clurouišky ligu 

Ofisas: S854 8o. Halstcd St.. Chicago 
Tfclefotiaa Drover 969S 

VAIiikNDĄfH 19—11 ryto M po 
plotų 7—8 rak. Nedaliomis 19—12 d. 

#%9^*^9/%*9/%*«%*%*%%4,» /a«,%ą ' -
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Pirmadienis , Kovas 15 d., 1920 D R A U G A S 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
BRIDGEVILLE. PA. 

Nedėldienyje, -birželio 15 d., 
1919 HL, įvyko pašventinimas 
Šv. Antano lietuvių bažnyčios, 
Bridgeville, Pa. Ton iškilmėn 
buvo pakviestos visos katali
kiškos draugijos iš P i t t s -
burgh 'o , MeKees Rocks'o, Ho-
mestead'o, Braddock 'o , Dono-
ros, Charleroi, El lsworth 'o , 
Expor t ' o ir kitur. Beveik iš 
visų tų vietų dalyvavo toje 
iškilmėje netik draugijos, bet 
ir šiaip šimtai žmonių, už k$ 
jiems širdingai ačiū! Bet iš kai-
kurių vietų draugijos, del tūlų 
priežasčių, nors buvo pasiža
dėjusios, negalėjo atsilankyti . 
Kitos-gi tiesiog atsakė, kad tą, 
ką išleis kelionei ir t t . paaukos 
jaunutei , nesenai susiorganiza
vusios parapijėlės tik ka pa
šventintai bažnyčiai, a rba šiaip 
sutarė atsiųs kokią auką. Iki 
šiol da r tik vieną tokią auką,. 
$16.00, teaplaikyta per Joną 
Platakį nuo Charleroi, Pa . lie
tuvių, už kurią čia viešai Šv. 
Antano lietuvių parapi jos var
du ta r iu širdingą ačiū. Te Aug-
ščiausias j iems šimteriopai at
lygina už tą auką, o mes-gi nie
kad jųs neužmiršime savo mal
dose. Tokių pažadėtų aukų 
mes pilni vilties dar tebelau
kiame nuo Homestead 'o lietu
vių draugijų ir kitų. Esame 
tikri , kad neužsivilsinie belauk
dami. 

Kun. M. J . Kazėnas, kleb. 

PITTSBURG, PA. 

Dvejos prakalbos. 

Vasar io 29 d., š. m., i šią koT 

loniją užsuko p. .J. K. Milius, 
narys Lietuvos Mįįitarės Misi
jos Suvienytose Valstijose. 

Nors oras buvo labai nepato
gus, labai šaltas ir prakalbos 
ruošta greituoju, klausytojų 
prisir inko apstus būrys ir au
kų minėtos Misijos reikalams 
sumetė $177.20. . 

Aukojo sekanti asmenys : 
K. Stulga $10.00. 
Po 5 dol.: K. Caras , P . Ma-

sandukas, F . Pikšris , M. Stan
kevičius, M. Blažaitienė, J . 
Černiauskas, K. Stravinskas, 
O. Kinderienė. 

V. Kaupinis $4.00. 
Kun. J . J . Sutkai t is $3.00. 
P o 2 dol.: A. Janulevičius, J . 

Paleckis, J . Pe t rauskas , " A. 
Stučka, L Raškevičius, S. Ba-
gurskas , A. Rimkunas, K. Kun
drotas , V. Slančiauskas, J . Ra-
dziukinas, K. Račkauskas, V. 
Daunoras . 

P o $1.50: B. Gaidys, 1. Bal
čius, J . Alexonis, J . Ziokua. 

P o 1 dol.: T. Andruška, K. 
Aleliunas, J . Dioius, J . Kuizi
nas , V. Tarielius, J . Šliupas, 
Z. Jas iukonis , K. Juozokenas, 
K. Petkus , A. Zalieckas, A. 
Butkus, D. Longinas, A. Gru-
šauskas, K. Bižiutė, J . Bar-
čiauškąs, J : Genys, J . Vasi
liauskas, P . Kazlauskas, A. Ra-

Pundzius, J . Janul i s , J . Kaspu
tis, A. Radz iuk inas n J . Teškus, 
J . Kazlauskas, J . Lipinskas, L. 
Jaruševičius, A. Rusinąs, R. 
Stanuliutė, J . Kildišis, J . Stan
kevičius, J . Blekas, P . Vaua-
gas, p-nia Varašienė, P . Stra
vinskas, B. V. Vaišnoras , M. 
(irąžulis, K. Bražinskas, C. Pa
valą, O. Linkienė, P . Stogą, O. 
Dikevičienė, J . Apolinaras, J . 
(Jurevičienė, D. Golumbauskas, 
A. Barauskas , A. Struogą, V. 
Bonza, J . Kauneekis, A. Zda
navičius, M. Večkis, J . Tomkia-
vičiuB, J . Lupanslas , S. Raudo
nis, J . B. Tomkiavičius, P . Gi
lius, p-ia Pikutis , R. Kaupiniu-
tė, M. Bucevičienė, M. Avižie-
niutė, p-ia Kazakevičienė, K. 
Dubosaitė, A. Jaciunskas, A. 
Zamblauskienė, R. Balčiuvienė, 

P o rinkliavai kalbėtojas ra
gino įstoti visiems į Lietuvos 
Sargų-ei les ir užsirašė, regis, 
apie 31 narys . 

Pirmadienyj , kovo 1 d,, buvo 
antros prakalbos, būtent gerb. 
kun.* P. Saui-usaičio, tikslu rin
kimo aukų našlaičiams Lietu-
voje. Paskutiniojo kalbėtojo 
neteko prakalbos girdėti—pa
vėlavau nueiti į svetainę. 

Aukų ir čia surinkta apie 
$70.80. 

Aukojo: 
P o 2 dol. : J . Laimauskis, K. 

Stravinskas, J . Dailida, K. 
Stulgait is . 

P o 1 dol. : V. Stučkienė, O. 
Milinkevičienė, Maceikis, K. 
Zimnickas, J . Godliauskis, J . 
Bal t ininkas, K. Račkauskas, 
K. Vingris , A. Valinčius, J . 
Petrai t is , J . Stankevičius, J . 
Pakrosnis, Aleliunas, B . Gilis, 
J . Janul is , J . Navickienė, J , 
Linkienė, L Burevičius, P. 
Martinaitienė, Valavičienė, M. 
Blažaitienė, Černiauskas, Bu-
belienė, Blaževičiutė, S t r avhv 
skienė, Pakauskas, P . Pikšris , 
K. Soliunas, P . S t rauga , P . 
Marcinkonis, Zinkienė, C. Bu
cevičienė, Sinkevičienė, Jasu
laitienė, M. Mickevičiūtė, T. 
Bikinaitė, M. Norbutienė, M. 
Kauncckiutė, A. Barkus, M. 
Gurevičiūtė, J . Gurevičiūtė, Oi 
Juodsniikis, J . Daukšas, J . 
Barčiauskas. 

Atėjus man svetainėn, va
karo komitetas perdavė man 
pagarsint vardus aukojusių, 
bet surašuose kai-kurių rinkėjų 
labai neaiškiai užrašyta, tai 
sunku buvo išskaityti. ITž tad 
aukotojai, jei kurių vardai ne
teisingai užrašyta, dovanosit, 
nes tai ne nuo manęs priklausė. 

J . G. Milius. 

Kaniauskas, S. Morkūnas, A. 
Jankauskas , J . Adomaitis, A. 
Morkūnas, P . Zielis, W. Bal^ 
kuistas, A. Kitsorius^ K. Sei-
mona»,. Ig. Sateikis, J . B u č « -
rius, F . Hormonas, S. Klores, 
J . Klores, J . Radzvilas, J . J a 
nkevič ienė , M. Kaspara i t i s , 
A. Mancevičius, J . Boreišįs, A. 
Povilaitis, J . Bonkietas, M. Va
lentienė. Smulkių aiu:a buvo 
$11.05. Viso surinkta $43.(>5. 
Vakarą užbaigė Amerikos him
nu. 

1). Vilkas aukojo $5.00 Kalė
dų dovanoms, kuris nebuvo pa
skelbtas, Komitetas. 

LIETUVA KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE. 

RED. ATSAKYMAS. 

Vystančiai Šakelei (Pliila., 
Pa . ) . *Paklydėl io Ke l i a s " ga
vome. Ačiū. Sunaudosime. 

LAIŠKAI I š LIETUVOS 

Lietuvos Atstovvbei Ameri-
koje y r a prisiųsti sekančioms 
ypatoms laiškai nuo jų gimi
nių ir pažįstamų iš Lietuvos. 
Artimesnių antrašų ant jų nė
ra ir todėl jie bus laikomi At
stovybės rašt inėje iki savinin
kai juos atsiims. 
Uorint gauti šiuos laišus pri-

siųskit savo antrašą ir pašto 
markių padengimui persiunti
mo lėšų. 
Jonas Brokiavyčius 

nup Jono Kirvaičio, iš Ky
bartų. 

Simanas Dagilis 

Lietuva Ivrutančiuos paveik-
s4»o« bus i-odomo šiose* vieto
se 15- di kovo Lietuviu svetai
nėj %2&t Clinton St. Binglmm-
ten N*. Y, 

16 d.rkovo- Lincoln fcfcall, 
L&96 No. Main Ave. Scranto*i. 
\\x, 

17 d. <kovb Bažnytinėj sve
tainėj , Forest City Pa . 

18 d. kovo Bažnytinėj sve
tainėj Plymouth Pt . Prasidės 
7 vai. 

19 d. kovo bus ; Bažnyčioj 
Hazleton Pa. 837 W. Uiamoml 
Ave! 

21—22 d. kovo Bažnytinėj 
svetainėj 190 So. Meade St. 
Wilkes Barre Pa. 

23—24 bus Pluladelphia, Pa . 
teinvkite kur bus rodamo 
draugo laikraštije. Rodis Kau
nas Filmių Ištlirhystė. 

V. K. Puodžiūnas. 

Reikalingas Zeeeris-PageK 
bininkas Spaustuvėj i r 
"tiJUtiS n P " Vyrai Moder
niška sanitariška šapą, dienos 
šviesa. Darbas pastovus tiems 
kurie bus t inkami, 48 valandas 
savaitėj . P ri duok i te metus pri
tyrimą ir reikalaujama alga iš-
I>radS*ų, S. W. Side Adresuo
kite 

854 Draugas 

• Pranešimas Chicagiečiams! 
S -•. - • " r . •?r „ a g 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

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

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

knygių ur kitokių knygų* 
Pasinaudokite. 

. 

PAIEŠKO 

MERGINOS (2) 
Tur i būt i 18 ar daugiau. O-

peruoti popiero slithers, šva
rus lengvai darbas moderniš
koj ir sanitariškoj šapoj. Už
tekt inai tyro oro ir dienos 
šviesos, $12 iki $14 j savaite 
pradžiai su bonus kuomet dar-
bas padirbtas . 48 valandos sa* 
vai te j * Adresas. 

458 Draugas. 

Reikalingas Porteris prie 
darbo fabrike. Tvir tas vyras 
$ i8 iki $20 į savaite 48 valan
dos. Adresuokite 

132 Draugas. 

8 I 
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Šiuomi pranešu kad aš a t idarau ee ve rykų krautuve. 
Šį krautuve yra didžiausia visoj Soutlisidej. Čia rasite 
t inkamus čeverykus vyrui, moterei ir vaikams. 

Geriausias tavoras už žemiausia kaina. 

Nepraleiskite šios progos neatsilanke į mūsų krautu
ve. Lietuvys pas Lietuvį. 

Victor Shco 5tore 
4719 So. Ashland Ave., Chicago. 
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Pa gelbėkite Lietuvai Pirkdami 
5 S 

KI 1 KAI. IN G. Y 50 VYRU. 
Del serap Iron yardos. Darbas pas

tovus | 5 . 00 į diena ir daugiau. Atsi
šaukite 

S J Oi & Uonutn Ave, 

MILWAUKEE, WIS. 

Kovo 7 d. L. Kauti. Kryžio 
rėmėjų 72 skyrius užpirko šv. 
mišias už žuvusius lietuvius 
karės laike. 

Po pietų įvyko prakalbos. 
Pirmiausia Šv. Cecilijos cho
ras atgiedojo Lietuvos himnai 
paskui prot". kun. Bučys kalbė-

Ono Miliauskiutė 
nuo K. Miliauskas iš Kauno. 

Jonas K. Pal ter is 
nuo Marijonos Brulynės, iš 
Oarliavo. 

L. Čepelis 
nuo A. Kairio, iš Rokiškio. 

Vincentas Bitvinski* 
nuo Juozapo Cebuto, iš Ka-
seinin; 

V. Dobravalskis 
nuo P . Novodzelskienės, iŠ 
Šiaulių. 

Antanas arba Uršulė Paltana
vičius 

nuo Magdalenos Paltanavi
čienės, iš Marijampolės. 

Feliksas Naruševyėius 
nuo Vinco Naruševičio i* 
Ukmergės. 

Antanas Peleckis 
nuo Stasio Peleckio, iš 
Šaukenių. 

Poderys if Teta 
nuo Marijonos Žemaitienės, 
iš Dievogalos. 

Bron. Zulumkis 
nuo Augusto Zuluuisko. 

Antanas Grigaliūnas 
•r 

nuo pačios, Holenos. 
Jokūbas Butkait is 

nuo Vinco Butkaicio, iš 
Pilviškių. 

Laiškus adresuoki t, 
Representative Qf Lithuania, 

703 — 15th. S t , N. W , 
Washington, D. C 

1'an-škau savo brolio Antano "Le-
n U o K . M l l i a U c k o , iŠ K a u n o . n r i 2 l ° Kauno Kedybos šaulių Aps

kričio St»džiaus Hirbiliskiij, Triškiu 
parapijos prieš pat karo atvyko j 
Ainf i - iku . 

Meldžiu jo paties atsišaukti arba 
kitu pranešti už ką busiu dėkingus. 

Fraiu'iškus l.t miža.s 
I 4 i l . S<>. Main Str. Hmkfortl . III. 

i ' • — -

I'aieAkuu savo motinos Konstanei-
jt>« Abronuivh'li<'n<,s. pirm karės' gy
veno Kauno (Jubėr, Šiaulių pav. Kur
šėnų "miestelio. I'afttos l'lyCia. l iudl-
nu namai, rašiau daug L-iški; ir ne
gaunu atsakymo. .Ij pati arba kus 
žinote kur ji dabar gyvona malonė
ki u- pram-Sh. 

Ivo lura Auk^kalitlenė 
(AbnonaviC'iutt') • 

6235 Walm>4i Are. t k i e a g o . 111. 

Reikalauju kriauciij greitu laiku 
prie senu taisinio ir prūsinio- arba 
nauju s iuvimo. Darbas ant visados 
ir gera užmokest is malonėkite atsi
šaukti ant adreso. 

J o l m Bigclis, 
Bo.v 121 Port t'ari M H i I Vi i na. 

DARBININKĖS REIKA
LINGOS. 

Mes turime vietų įuusų 
press ir assemliling skyriuo
se. Nuo dienos mokama moki-
nantes gera proga išsilavini
mu. 
Cassaday Fai rbanks Mfg. Co. 

6126 So. La Salle Str. 

Lietuvos Pašto Ženklus 
> — m 

REIKALAUJĄ. 

ĮMOKINKIS TEISIŲ SAVO 
NAMUOSE. 

. 
Nežiūrint amžiaus a r darbo. 

Didelis dalys pasaulio turtu su
krauta, suvartojant Išmatas. Su
vartok s-avo Liubsa Laika moki-
nantiea Profesija kurį pagerinn 
ta>'o Bi-zpi. Itekou-, Pasit ikėjimą 
ir Turtu. 

š iandiena l»a.si.sekimas priguli 
nuo Spn<tali%tN>ti Smegenų. Ap-
rubeiiuotas. 

Ha->U šiamli< na 

La Sa l l e . £xtension 
University 

JE. tlark-Regrister. Drpt. A. 
4846 Berkley Avcn\ic. 

l « b l o n a > l>rexel IK9—:ir>70 

VAIKAI IR MERGAITĖS. 
• • • • 

Suvirs 16 metų amžiaus ir 
daugiau mokintis prie opera-

• \ 

21 

— — 

vimo lengvo puneli ])resii. 
Lengvas svarus darbas. 

Ray Tire & Rubber Co. 
827 Ress Street 

— 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų. Lietuvon, tai Lietuvos Pafcto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę ga
mą, pinigų vietoje. 

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

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

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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f Naujas Mėnesinis Laikraštis " M E I L E " ! 
i 

i 
į i 

Leidžia Kun. M. .1. 1 r!«ma> 
Pivnnnu ra ia : 

Melams 
1 IlSnMH'llll .• 
Pavienis numeris 
I Vžrubeži metams ^ 

Sk> laikraščio obalsis "Meile I>jevo". urtymo ir tėvynės. 
Vedamas grynai katalikiškoje dvasioje Adresas: 

. S1.04* 
. . 0.60 
. . 0.10 

. . . 1.50 

MOTETO* IK MKHG1NOS 
Pvidešunts penkios merginos r:is 

gera darbą pakuojant valgio produk
tus mūsų naujam fabrike. Tos ku
rios gyvenate arti musy plantos. 

J*mv\ Tea Co. 
3022 Winchest4?r Ave. 5 Floor. 

ar 

jo apie Lietuvos ' Laisvės Pa-
dziukinas, J . Milius, J . Nauja- skolą, L. Raud. Kryžių, Lietu
ms, A. SutkaicUutė, B. Lapeika, 
L Makaravioius, J . Jereiuiuas, 
J . Dailida, J . Jasula i t i s , A. 
Stankevičius, K. Sakauskas, K. 
Lukša, L Lukša, J . Zinmiekas, 
P . Balčius, P . Blaževičienė, M. 
Karužienė, V. Blaževičiutė, J . 

J»ETPATIS ' A B i J O N A S 

A. PETRATIS (k CO. J 
MORTGAGE B A N K 

R E A L L S T A T E - I N S U H A I N C Z 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parauoda uaivo«ori*» 

N O T A H U L Š A S 
i24S So *msted Si'eet t-hicago Illinois j 

TCLEPMONE BOULEVARO 611 

*kj. 

vos stovį, Šv. Kazimierą ir Lie
tuvos šveutes. 

P o prakalbos gražiai padek-
leiuavo eiles: ]). P . Svirskas, 
p-lės F . Virbiekaitė, Ai.. Man-
cevičiutė, B. Virbiekaitė, M. Pi-
Ueauskaitė, O. Virbiekaitė, O. 
Alaucevičiutė ir O. Pilieauskai-

IN> to dar prot kun. Bučys 
atsakinėjo į duotus klausimus. 

Buvo renkamos aukos L. 
jKaud. Kryžiui. Sekantieji au
kojo: Po l dol.: J . (Job*ris, %̂. 
^p l auskas , V. (Jeneauskas, \^. 

Zennivicius, A. Zomavieiua, J . 
"(Jol)oris. S. Klima^, d. De/^u-

5, ri*, K. Ziutclis. L. s lėps i s , J . 

ATY0A 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes tur ime vietų jūsų duk te r ims gražioj 
sani tar iškoj ir saugioj p lan to j . Darbas 
y ra beve ik visas assembly kur is gali bū t i 
a t l ik tas sėdint . J i ir jos d raugės gali už
dirbt i gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms d u o d a m a bonus kas savaitę . 
Valandos nuo 8 išryto iki 4 : 3 0 vai . p o 
piettį. Je igu mana i , k a d tavo duk te re i 
pa t ik tų šis d a r b a s a ts iųsk ją pas mus , o 
mes* už t ik r iname, k a d ji bus užganėdinta . 

Ats išauki te 
.v 

Stew«^Warner Speedometer Corp* 
1828* Diversey Parkway 

MERGAITES 
16 metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendents Office 

Sawyer Biscuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

'MEILĖ" , S 
.SOI Stato St. D u Bois, Pa . 5 

Tiiiiiriiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiitiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiitffiiiiiiiiitffiiu 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Boti Links
ni* Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža P i s m k a 
Mnža* J>o«as 

->laža Kaina 

Kraujus neturintis tirleiies 
>ra priežastimi išbliškusiij 
veido. 

r r - — — • r-

Vaisias Koris 
p Reikalingas Visiems 

CARTER'S IRON PILLS 
J u m s pagelbės, pamėginkite 

Reikalingi Vyrai prie fVeighto m ū 
sų Warehouse. Darbas pastovus 50c j 
valanda išpradžios. 

CIUeago Storagc & Transfcr Co. 
5885 W. 85 Street. 

K ™ . • • • * 

Reikal ingas yra geras vargoningas 
mokantis Chgra vesti, gerą alga. 

Atsišaukite šruo adresu: 
K JI II. L. S. Br igmanas 

S. S. Peter &PauIs It. C. Chiuxh; 
Westvil le , 111. 

REIIvAl i lNGI LEIBE1UVI. 
Darbas pastovus. Gera alga ir ge

ras darbo sąlygos. . 

Tite StPCCste Co. 
\V. 48 & S. Morgan Str. 

V VliAI> HMI IvA 1 , ^ GI 
Prit yrimas nereikal ingas Darbas 

pastovus. Gera mokestis . 
Am. Plius Storagc Batiery Co. 

UKIKAI5I.VGI kriaučiai prie mote
riškų k-otų ir andaroku. Pastovi vie
ta, gera mokestis . Atsišaukite. 

W. TASK. 
12511 W. Hai^iHOH St. Cl ikago. 

Tel. Monroe 4587. 

^ii i i i i i i i i i iHii i i i i iui i i i i j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui iui i i i i i i i i ig 
A l t SKAITAI I J A I K R A N T I ? 

i . 66Darfix}> Valandas" i 
= s 

Jeigu ne tai tuojaus užsirašyk metams ir buk jo skaitytojų. Lai
kraštis "Darbo Valandos" yra tinkau>as skaityti kiekvienam Lietu-

S viej ir Lietuvaitėj nes paduoda visuomet daugybe žynių iš viaų sa-
S lių pasaulio, taip kad skait idamas kiekvienas praleidžia' l inksmai ^ 
į į savo valandas, Laikraštis "Darbo Valandos"" eina kas savaitė 8 pus-
S- laprų Leidžia Lietuvių Spaudos Bendrovė inkorporota. Šerai kainoje 
E $10.00 vienas 

Siųsk savo pinigus už pranuinarnta adrisodamas: 
§ "DARBO VALANDOS" PU B. CO. 

i 
6400 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

nti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i? 

^ — . — * 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
BoMtadet 18Mt 80. IMchlKM Ar*. 

T«l«f«MM PoUraaa MS Ir Pa l ias* 31M 
Ohicagoj: 4515 So. Wood SU. 

Tik Ketrrr»e Tftkake nuo 5:3» iki 9:M 
T»wta 71S» 
- . . . . - - . - f t K - » — » m m m m m-

• T = 5 = 

= 
— • * 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborlua paUtmau^u, laidfr. 

tuvį-se ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
^ISauktl. o mano darbu b««uie uftgraoedliiti 
2314 W. 23 PL Ohioago, IIL 

TeL Oanal Siti. 
m 1 J . ' . . n i T ."i..1 

= = 

Dr* CL M. GLASER 
. Praktikuoja S« m * u l 

Oflsaa S148 80 . Morgai. St. 
Kertė 3 2 r o St., Ohkaųfo, IIL 

SPEGIJALIBTAS 
Moterišku* Vyrišku, taipgi caro 

nifckų ligų. 
OFISO V A U k N D O S : N a o » ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

ikk 8 valandai vakare. 
Nedėliorats nuo 9 iki 2 po pieC 

Telefoną* Yards 687 

, - : : 

PIRKITE LIBTUV08 VAL
STYBES BONŲ. 



DRAUGAS 
J- Pirmadienis, Kovas 15 d., 1920 

< • • » • 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES I APMUŠTAS VYRIAUSIAS 

MUNICIPALIS TElSE-
Pirmadienis, kovas 15 d-, 

Šv. Longinas. 
Antradienis, kovas 16 d., 

Šv. Heribertas. 

PAGYVENIMŲ KLAUSI
MAS CHICAGOJE. 

JAS. 

Tas įvyko vienam city hall 
karidoriuj. 

Statomi visokiausi sumany
mai. 

Pagyvenimu pabrangimas, 
apartamentininose namuose 
Ohicagoje pakėlė daug truks-
ino. Kai-knrie namu savinin
kai už samdomu* pagyveni
mus ima reikalauti daugiau, 
kaip dvigubos samdos. Kur 
perniai už vidutinį pagyveni
me šeimyna mokėdavo $25-30. 
šiandie turi jau mokėti $50-
$60. 

Daugelis drąsuoliu mėgino 
suvaklvti namu savininkus. 
Pati miesto tarvba mėgino 
juos kaip nors pabausti. 

Bet pasekmėje nieko nau
dinga neišėjo. N ^ negyvuoja 
jokie įstatymai, sulig kuriu 
butų galima patraukti teis
man tuos pagyvenimų profi-
terininkus. 

Pakeltas kitas klausimas. 

Kuomet nepavyko apsidirb
ti su namų savininkais, imta 
raginti žmonės įsigyti nuosa-
vins namus. Imta pasakoti, 
kad žmonės įsigytų" lotus, pa-
sistatvdintu namelius ir iš-

• 4. L 

vengtų išnaudojimo. 
Bet pasirodė, kad šiandie 

pasistatydinti namus nėra tai 
kokie juokai. Neapsakoma 
brangenybė medžiagos ir dar
bininkų. Žmonės sako, užsi
trauksi ant sprande didelę sko 
la ir paskui vargk visą amzj, 
buk vergu kokiai nors kompa
nijai. 

Xes šiandie ir turintieji ge
rai pinigų purtosi statydin-
ties namus. Taip viskas bran
go-

Naujas sumanymas. 

Kuomet veikėjams nepavy
ko su viršminėtu sumanymu, 
kai-kurios kompanijos sugal
vojo naujjj priemonę nusikra
tyti brangių samdų. 

Būtent daromi pienai staty
dinti medinius perkeliamuo
sius (portable) namukus. Ir 
tuos pigiai pardavinėti šeimy-. 
noms. 
Tie namukai, sulig pienų, nė

ra ruimingi, turi po 4 ar dau
giau kambarių. Bet yra pigus 
ir išlaikomi. 

Praeito penktadienio vaka
re vyriausias munieipalis tei
sėjas Olson išėjo iš savo ofiso 
keliomis knygomis nešinas. 
Vienam karidoriuj atrado ke
lis besipešianėius pavieto iž
dininko ofiso darbininkus. 
Vienas iš tų buvo parblokštas 
ant aslos. Visi buvo girti. . 

Teisėjas mėgino juos tai
kinti. Bet du iš anų xpuolėsi 
prieš teisėją ir pradėjo jį tvai-
skyti. 

Pakilus trukšmui pašaukia 
policija. Atbėgo keli detekti-
vai. Teisėjas jiems liepė mu
šeikas tuojaus suimti. Bet de-
tektivai nepaklausė, leido mu
šeikoms pabėgti ir dar pačiam 
teisėjui užvažiavo. 
Dabar detektivai sakosi, kad 

jie nepažinę teisėjo ir iŠpra-
džių nesupratę, kame tas vi
sas trukšmas. 

Gal jie ir turi kiek tiesos, 
nors reiktų daug stebėtiem 
kad detektivai neturėtų pažin
ti miesto teisėjų. Bet taippat 
vra gvva tiesa, kad detekt'vni 
neprivalo mušti žmonių. 

Po to atsitikimo, supranta
ma, tuojaus susibėgo ir poli
cijos leitenantų ir kitokių 
tvarkos prižiūrėtojų. Suareš
tuota pora mušeikų. 

Teisėjas Olson turi apdau
žytus poakius. Sako, jis to at
sitikimo nepraleisiąs be nie
kur nieko. Policija turėtų ži
noti savo pareigas. / 

IŠ CHICAGOS LIETUVI)) 
KOLONIJĮĮ 

IŠ BRIOHTON PARK. 

SUIMTA KETURI PAVO 
JINGI GALVAŽUDŽIAI. 

Sako, darbininkų šeimy-
* tyti kur į miesto pakraščius. noms tokie namukai yra pa 

rankiausias daiktas. Tik rei
kia kokioj nurodytoj vietoj 
nusipirkti lotą. Turint nuosa
vą lotą, kompanija padirbdins 
namukus ir paskui sveikas 
gyvenk ir mokėk kas mėnuo 
paskirtą mokestį kaipir ran
dą. Tokiuo būdu per kelis 
metus namukai išmokami ir 
žmogus įsigįja savastį. 

Apie tokių ' 'por table ' ' na
mukų kokybę yra visokių nuo
monių. Vieni juos peikia, ki
ti giria. Peikėjai sako, kad 
vasarai tie namukai yra tin
kami. Bet žiemos metu reiktų 
juose sušalti. Nes jų jokiuo 
bildu neprišildysi. Kiti tvirti
na priešingai. 

Šiandie tad plačiausia čia 
ir vedama agitacija už staty
dinimą tų namukų. 

Dar kas nauja. 

Kad palengvinti darbinin
kams pragyvenimą, kaikurios 

Policijai rankosna papuolė 
Harold A. Witt, llerbert Dei-
nert, llerbert Block ir Wesley 
Deinert. Visi keturi prisipa
žino prie daugelio plėšimų. 

Policija yra nuomonės, kad 
tie sėbrai ar tik nebus nužu
dę Otis Amidon, ekspresinė 
kompanijos kolektorių. 

APKALTINTAS ŽMOGŽU
DYSTĖJE. 

Frank Calek, duonkepis vie-
šbutyj Blackstone, su auto
mobiliu važiuodamas užmušė 
Katie Xosil. Už tai kaltinamas 
žmogžudystėje. 

Pavedamas kriminaliam tei
smui, gi paranka padidinta li
gi $10,000. 

Ten, sako, yra užtektinai vie
tos ir dirbtuvėms ir darbinin
kų pagyvenimams. ^ 

Ir jei nors viena didžiulė 
kompanija pamėgintų apleis
ti miestą ir tas žygis pavyktų, 
tuomet aną pasektų ir kitos 
kompanijos. 

Nes šalimais miesto nebran
gi žemė. Netolies dirbtuvės a-
psigyvenusiems darbininkams 
butų tas parankumas, kad ne
reiktų tolį važinėti į darbą 
ir sutaupytų pinigų, kokius 
šiandie išleidžia kasdien va
žinėjant gatvekariais. 

Dauguma stebisi, kaip tai 
maža Brigliton Parko kolonija 
išpirkime L. L. P . bonų galėjo 
sukirsti dideli ir seną "tolei-
ką" ir kitas kolonijas. Štai ka
me yra visa paslaptis. Pas mus 
yra sutverta viena stotis. Jo
kių vaidų nėra tarp darbuoto
jų. Čia. neišgirsi užsigauliojimų 
vienų ant kitų. Visi, kaip bro
liai, išvien dirba, kad tik tėvy
nei butų didesnė nauda. Mųs 
žmonės noriai perka bonus— 
skolina Lietuvai pinigus. Ran
dasi ir priešų, kurie netik kad 
neperka, bet dar nori tam dar
bui keukjtL Bet maža tokių, nes 
ar-gi tikras lietuvis išdrįs bū
ti tėvynės priešu. 

Tai matote del ko Brigliton 
Parkas sukirto kitas kolonijas. 
Jau turime išpardavę L. L. P. 
bonų už $22,000.00. Bet tai, ga
lima sakyti, tik pradžia. Dar 
tik vienas prakalbas buvome 
surengę, o po namus vos tik 
pradedame vaikščioti. Šimtais 
kasdien išparduodame bonų. 
Pinigai tuojau Centran siunčia
mi. Iždininkas su iždo globė
jais nespėja apsidirbti—pagel-
bos reikalauja. Pirmyn brigh-
tonparkiečiai, gal sukiršini ir 
turčių "brišportą ." Mums bus 
garbė, o tėvynei, nauda. 

Dabar vra rašoma Amerikos 
lietuvių " i s tor i ja . " Kiekviena 
kolonija bus aprašyta, kiek ji 
nuveikė karės laiku Lietuvos 
labui. Esu pakviestas paduoti 
surašą visų BrightonparkieČių 
pirkėjų L. L. lionų ir už kiek 
kas pirko. 

Tai-gi kaip tik pasibaigs par 
davinėjimas bonų, tuojau bus 
surašyti visų pirkėjų vardai ir 
už kiek kas pirko. Kurie bus 
pirkę už "du šimtu, arba dan
ginus, t&bus ir paveikslai pa
talpinti, i Bus patalpinti pa
veikslai ir pardavinėtojų sli pa
žymėjimu, už kiek katras par
davė bonų. Rus sužymėti ir ki
ti veikėjai, kurie nmsų koloni
joje darbavos tautos labui: 
prie fondų bei L. R. Kryžiaus 
rėmėjų. Tai-gi brightonparkie-
viai, sukruskime. Kaip visados, 
taip ir dabar pasirodykime pir
moje vietoje, kad ir Amerikos 
lietuvių "istori joje '! būtumėm 
pirmoje vietoje^ Katrie pirko
te už $200.00 bonų ir norite sa
vo paveikslą patalpinti Ameri
kos lietuvių "istori joje," pri-
duokite paveikslą L. L. P . bonų 
komiteto raštininkui, taip-gi 
vardą, antrašą ir iždininko, ar
ba įgaliotinio paliudijimą, 
kad tikrai esate pirkę u£ 
$200.00 arba daugiau. Taip-gi 
ir kiti veikėjai galite šaukties 
prie to paties raštininko, o mes 
pasistengsime ištirti ir patal
pinti Amerikos lietuvių "isto-
rijoje," Brigbton Parko sky
riuje. 

L. L. P. Bonų Komiteto ir L. 
R. Kryžiaus rast. k 

J. K. EnČeris, 
4403 So. Mozart S t , i 

Chicago, 111. 

parodė, kad tarpe jų yra daug 
talentingų lošėjų, kurie net be 
pagelbos scenos žinovo sugebė
jo atlikti, užsitarnaudami pa
gyrimą ir pagarbą. I r jeigu jie 
pasilavintų, pasimokintų val
dyt savo balsą, jausmus, kaip 
to reikalauja scena, tai tikrai 
galėtumėm džiaugties kiekvie
nu lošimu ir nebesiskųstumėm, 
kad rengėjai spektaklių grubiai 
elgiasi su daile. 

" Joninėse ' ' visi lošėjai, be 
abejonės, gabus; nekurie iš jų 
talentingi artistai, Pav. p-ia 
Kukutienė, p-as Saįnkunas, p-lė 
Navikaitė. Jie visai teisingai 
suprato reikalavimus savo ro
lių, darė typą ir gražiai išlaikė 
jį lig galo. Tai retas atsitiki
mas mėgėjų, scenoj. Ponioms 
Meilienei, Riškienei, Jakimiu-' 
tei ir p-ui Kvederui nieko ne
galima užmesti; viską gerai at
liko. P. Zolp labai varžė nemo
kėjimas žodžių; matėsi, kad ar
tistas supranta, atjaučia koks 
turi būti Georą, kelis syk ban
dė parodyt jausmo, energijos, 
bet, žinoma, dėlei stokos žodžių 
neįstengė. Turbūt p. ,Z. turėjo 
daug svarbių priežasčių neiš-
mokt, nes negalėjo gi nežinoti, 
kad nemokant savo rolės žodis 
žodin negalima eit ant scenos. 

P-as Motėj imas šiam vakare 
turėjo visai neatsakančią saYi 
rolę, jos nesuprato ir, žinoma, 
negalėjo užganėdinti nei mini
mumą reikalavimų.' Prie to dar 
p. M. reikėtų atkreipti domę į 
lietuvišką kalbą, pasimokint i 
jos ir nevartoti scenoj savo ap
skričio tarmę. Scenoj turi būti 
gryna vienoda pas visus lošian
čius kalba. Mačiau p. Motėju-
ną lošiant "Alkanuose žmo
nėse-*' šaučiaus rolę, kurią atli
ko visai gerai ir artistiškai: 
patarčiau visuomet lošti tik to
kias roles, kokiose geriausia, 
kuoliuosiau jaučiasi. Rolė ma-
demoiselle nedėkinga ir neindo-
mi, artistė joje negali savo 
sparnų išskleist, bet vis-gi rei
kėjo p-lei Ivanauskaitei dau
giau intonuoti, b nekalbėti mo
notoniškai visą laiką. 

Veikale, imtanf iš naturalio 
gyveninio, lošėjai privalo natū
raliai ir kalbėti, natūraliai vaik 
ščioti, judėti taip kaip papras
tai gyvenime darome. 

U. B. 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

\ 
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kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Trekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsU pinigu • 
saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai pers iunt imui an t t iek pa -
S lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tekios: 

100 
200 
300 

• 
400 
500 
J,000 
/ 

auksinu $2.00 
, " 4.00 

" 6.00 
8.00 

" 10.00 • 
"~" 20.00 

PERSIUNTIMAS 

2,000 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 
12,000 

auksinu 
yy 

tt 

>y 

U 

- >> 
\ 

GVARANTUOTAS 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

= 1 

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon Ir yra išmokami į viena me
nes) laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus an t žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiusime. 

j Lithuanian Sales Corporation | 
I 414 W. BR0ADWAY BOSTON, 27 MASS. I 
I I 
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ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ 

r 

s 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vieša padėka. 
- Širdingai dėkojame L. V^-
eių 13 kuopai už prijautimą/i r 
veltui vaidinimą "Pirmieji 
/ i lginiai ," '4 veiksmų dramos. 

Labd. Saj. lmos kuo
pos valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

TEATRAS "J0NIN4S." 

Apie veikalą neprisieina kal
bėti, kadangi Suderman*o vei
kalai atsižymėję gilumu, tur-

Kasžin, a r prigys nors vie-' tingumu minties ir sceniškumu. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų susirinkimas įvyks 16 
d., S. m., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svet. 

I šį susirinkimų visos narės 
Imtinai turit atsilankyti, nes 
yra svarbu nors vieną kartą 
per metus visoms susirinkti ir 
bendrai pasitarti apie tolimes
nį veikimą. Katros dar neužsi-
mokėjot metinės mokesties,. 
nuoširdžiai prašau ateiti ir už
simokėti. Raštininkė. 

IR FARMŲ. 
Pirkime arba mainymo Namų ir 

Farmu, visada randasi labai daug j 
visokiu suktybių ir apgaviseių, ir 
taip dauguma musų tautiečiu daž
nai būna skaudžiai prigautais. Tai
gi jeigu manote ką pirkti ir kad 
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visada kreiptes pas tikra ži
novą tų visų dalyku kur jums su
teiks tikra draugiška patarnavimą 
ir sueedis junis šimtus dolierių. 
Mes turime didžiausi pasirinkimą 
Namų visose dalyse miesto Chiea-
gos ir taipgi turime didžiausi pa
sirinkimą Farmų šiose valstijose '• 
Illinois Wiseonsin Miehigano ir In 
dianoj. Norėdami pirkti narna ar
ba Farmą visada klauskite kur no
rite, kokios ir kiek pinigų galite į-
mokėtį, o mes kogreieiausia pasių
sime jums surašą ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami teisingo pa
tarnavimo visada kreipkitės pas 

- S. Slonksnis 
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3357 S. Halsted St. Chicago. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v'.eti 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 2 Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 lkl »:10 vakore 

Telefonas Yardu *544 
Of i sas : 4 7 1 2 S o . A s h l a n d 
VaL 4:i0 lkl 7 v. vale' 

Telefonas Drover 704f 

A ve . 

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 
Išbandyk šį naują išradimą. 

VYRAI IR MOTERYS, a r jums jau yra žinoma, 
kad . t apo išrasta gyduole prašalinlmul pleiskanų ir 
sulaikymui plauku slinkimo? 
IEŠKOK PAGELBOS, KUR GALIMA RASTI. 

Nen-Rayto Hair Tonic (p laukų tonikas) , tai yra 
vėliausia išradimas ir pasekmingiausia gyduolė nuo 
pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, sustiprina 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais 
ir briljantavai blizgančiais 

J S I T K M Y K ! žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai g varau tuoju Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slink-imą. 

VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto P laukų Toni
ka pas barberius ir uptiekose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, Šauni 8 oz. (pusė svaro) bon-
kutė parsiduoda už $1.00; 4 os — už 00c. 

Išbandymui jo gerumo, ISpirkite šj kuponų, pažy
mėdami savo vardų ir adresų ir jdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų,, o mes pri
siusime sampala. 

T H E SEN-RAYTO COMPANY 
6617 Wadc P a r k Ave., Cleveland, Onio. 

Gerbiami šiuomi aš prisiundiu jum 10c. vertės štampų, už ku-
rias malonėkite prisiųsti man sampala GVARANTJJOTO SBN-
RAYTO PLAUKU TONIKO. 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija 

i i 

s 
S 
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Į,. L. PASKOLOS STOTYS 
DIEVO ANPVEIZDOS 

PARAPIJOJ. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LHBtCVBl 
Gydytojai ir Chirurgą* 

Perkėla savo gyvenimo vletc I 
BriKhton Park. 

S014 W. 43rd Streot.. 
Tel. McKinley 263 

Ofisas: 1757 W . 47th 8*.. 
(47 Ir Wo«d got.) 

Valandos: 10 ryto iki i po pieta, 6:30 Iki 
8:80 vakare Nedaliomis 9 lkl I I rytala 

Tel. Boulevard 160 
— 1 ! 

E N G L A N D E R 
COUCH-BED 

V**rJ 

Sold everywhere byfu rn i tu re c lealers 
a n a aepotimtzii s t o r e s 

t a t * ANI HKBT 

ENGLANDER SPRING BEO GO. 
MeyVbrfc. .ttreoldyn, Chic^e 

nas iš tų sumanymų, tai arti
moji ateitys parodys. Tik šian 
die yra žinoma, kad daugelis 
linksta prie siųlomų pigių na
mukų. Nes pagyvenimų sam
dymas tiesiog nepakenčiamas. 
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PIRKITE KARĖS TAUPY-
didžiulės kompanijos su savoJMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
dirbtuvėmis žada persikraus) niiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiHiiiinnniii 

Paliekant šalyj pastatymo 
trukumus (ko negale nei reika
lauti nuo mėgėjų), t. y. sutvar
kymą seenos, parinkimą atsa
kančių dekoracijų, rekvizito, 
butaforijos; taip-gi paskirsty
mą rolių, neatsižvelgiant į pa
viršutinį išvaizdą, ugį, balsą, 
graciją artisto, lošimą tegali
ma atsišaukti tik labai gerai. 
Šiuo vakaru Chicagos lietuviai 

Alex Dargis, 726 W. 18th St., 
Jonas Kastenas, 663 W. 18th 
St., Yakas & Gedwell (krautu
vė), 1818 So. Halsted St., A. 
Martinkus (krautuvė), 1922 S. 
Halsted St. 

Minėtose vietose galite pirk
ti L. L. Paskolos bonų, taip-gi 
užsimokėti, kurie esate paėmę 
ant išmokėjimo. 

L. L. P. Bendras Komitetas. 

« l — -

Su 
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Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Marke t Str. 
Pottsville, Penna. 

visomis lig-omls priima nuo 
Nuo 8 Iki 10 *Tai. ryto 
Nuo 1 lkl 8 vai. po piatu 
Nuo i lkl 8 vai. vakarą. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

i 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusų bermontininkų plėšikus: 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs Visai pavergtų ir 
musų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos į vergijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina musų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jaų iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrjžtų namo neprasilavinęs. (lana tamsos musų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno Sirdi dar* tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti hiusų kareivius: siųskite jiems knygų siuskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklo* daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon Šiuo adresu Kaunas , 
"Kariškių žodžio" Redakcija, a rba atiduokite j musų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite musų kariuomenei šviapos! 

"Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 
\ 


