
CHICAGOJE. \ 

%'«- 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, sausis 26 d., 

Šv. Polikarpas, vysk. kank. 

Antradienis, sausis 27 d., 

Šv. J. K. (Auk.), v. d. Vitalis. 

PLEČIASI INFLUENZOS 
EPIDEMIJA. 

Daugiau vis suserga, daugiau 
miršta. 

Intluenza n* plaunu lisra! 
. . . . . . 

. . . 

miesto baisiai pazan^iuuja irj 

nesulaikoma. Kasdien vi< dau- 

giau žmonių suserga ir mirš- 

ta. Pirmiau sveikumo komi- 

sijonierius l)r. I?ol>ertson 

skelbė raininanėius praneši-! 
mus. Dabar jau jis nieko ne- 

sako. Tik imasi aštriausiu 

priemonių. kad sulaikyti epi- 
demiją. 

Labjausia paliestos trys wer- 
dos. 

Int'luenza ir plauėiu liga la- 

bjausia yra paliečiu si tris mie-j 
sto \vardas: (>, '2'i ir 7. 

Laikotarpiu tarpe sausio 14! 

i]> 24 <1. (i \vardoje susirgo 
595 žmonės; 25 — 551 ir 7 war-j 
doje 40.") žmonės. 

[>e kitu vietų atkreipta do-i 
ma i restoranus. Kai-kuriej 
neperšvariai palaikomi. Tas 

prisideda prie ligų platinimo. 
Pranešta miesto majorui 

kai-kuriems restoranams sus- 

penduoti leidimus ir apvalyti 
butus. 

Tas pat yra ir su kaikurio-j 
mis saldumynu dirbtuvėmis, i 

Gal bus pašaukta 1,000 slau- 
* 

gotojų. 

Sveikumo komisijonierius 
darbuojasi, kad iš ligoniniu 
butu atleista nors ligo-i 
niu slaugotoju mokiniu. Jos 

reikalingos patarnauti ser-j 
gantiems privatiniuose na- 

muose. Tas turi but atlikta j 
kuoveikiausia. 

Influenza siaučia ir kitur. 

lnt'luenzos epidemija išnali- 

jo visu smarkumu pakilo ne 

tik C'hicagoje, bt»t ir kituose) 
miestuose. 

Antai iš Madison, \Vis., pra- 
nešama, kad tenai yra dvi li-j 
gon i n ės ir abidvi jau kupiiu»j 
sergančiu. 

Iš Xe\v Yorko pareina žinių, j 
kad tenai taippat baisiai ple- 
čiasi inflm-nza ir plaučiu liga. [ 

APSKŲSTI 85 RADIKALAI.' 

Tarpe jų yra ir su lietuviško- 
mis pavardėmis. 

Cook pavieto grand jury 
apkaltino ir kriminaliam teis- 

mui apskundė 85 komunistu 

partijos Amerikoje narius už 

suokalbiavimą šioj šalyj pa- 
kelti revoliuciją ir nuversti 

šalies vyriausybę. 
Tarpe apkaltintųjų figū- 

ruoja ir kelios lietuviškos pa-! 
varilės, kaip tai: Andrulis, 

Baltus kis, Balčunas, Kava- 

liauskas, Machulaitis ir kt. 

Reiškia, jie prigulėjo prie 
kom uni st ų-ana re hist part i jos 
ir l>endrai su kitais suokalbia- 

vo prieš šalies vyriausybę, j 

PASITRIGUBINO BULVIŲ ! 
KAINA PER METUS. 

Madison. Wis., sausio 24 — 

iseonsino valstijos prekių 
1 a i 11 u divizija paskelbt1. jog 
per vieneritis metus bulvių kai- 

na trigubai padidėjo. Bulvių 
augintojai farmeriai šiandie 

už bulves paimta dukart tiek, 
kiek imdavę sausio mėnesiu 

1919 metais. 

CHICAGIEcIAI PROTES- 

TUOJA PRIEŠ AREŠ- 

TAVIMUS. 

Y. M. V. A. nuditoriunų* ;mą 

j vakarą įvyko susirinkimas 

jChica^os Įvairią pažvalinu 
/.ymosniu žmonių. Pirmininka- 
vo Miss .Jum* Adams. Tarpo 
kaMN'tojų buvo ir huvos llli- 

nojaus «niht»riuitorius K. F. 

Du n ne. 

Susirinkimo buvo aptaria- 
ni:i- ron<riamas įimss-mitingas 
Colisoume, kurs turįs įvykti 
vasario S. Mass-mitingas ren- 

giamas su tikslu užprotestuoti 
prieš neteisotus svetimšalių 
<lo|M»rtaviimis ir piliečių areš- 
tavimus. 

Buvęs gubernatorius Dunne 
kalbėdamas išreiškė pasipik- 
tinimą piliečių areštavimais, 
kokie nesenai įvyko Cliieago- 
je parėdžius valstijiniam pro- 
kurorui. 

Policijos pareina sugaudyti; 
intariamus prasižengėlius. Tad 

vietojo sugaudyti juos pavie- 
niui, policija atlieka "reidus" 

ir suareštuoja būrius žmonių. 
Paskui iš anų pasirenka kalti- 
ninkus, iri nekaltuosius pa- 

liuosuoja. 
Tokie nekaltų žmonių už- 

puldinėjimai ir areštavimai 

nesutinka nei su valstijos, nei 
šalies konstitucija. Toks poli- 
cijos pasielgimas reiškia jos 
nupuolimą žemiausiai! laips- 
niu. 

I»uvęs gubernatorius kalbė-1 
damas pažymėjo. jog jam te- 

kt; patirti sumanymu, kad ne- 

apšviesti piliečiai ir svetimša- 

liai su musiĮ šalies patvarky- 
mu turėtu b.ut supažindinami 
krutančiais paveikslais. 
Dunne sakė. sutinkąs su to-Į 

kino sumanymu. Bet su sąly- 
ga, kad tokias rengiamas pa- 
rodas priverstinai turėtu lan- 

kyti ir kai-kurie Cliicagos ir 

valstijos viešieji valdininkai. 

MIRĖ TURTINGAS BARl'- 

JDASKUTI3. . ; 

Susei o ir nuolatos dirbo. 

Vidumiestyj mirė barzdas- 

kutis Kdgar I). \Vood, eidamas 
iii) metus. Sirgo vos kelias die- 
nas. Ir ligi pat susirgimo dir-j 
bo. 

Barzdaskutyklą jis užlaikė 

o') metus. Jam vyko tas pel- 
ningas užsiėmimas. Xes mir- 

damas paliko nuosavybės ver- 
tės $2f)0.000. 

Tiek turto turint galėjo 
sveikas gyventi kur nuoša-l 

liai. šviežiame ore. Bet, ma- 

tyt, jam Įgytu turtu buvo dar 

permaža. Norėjosi surinkti 

vis daugiau. 

SPJAUDYTOJAI BAUDŽIA- 

MI. 

Keikia saugoties spjaudyti 
ant šaligatvių arba viešose 

vietose, šiandie Cliicagoje vi- 

si sp ja ūdytojai aštriai perse- 

kiojami. Areštuojami, prista- 
tomi i teismus ir baudžiami. 

Kelios dešimtys žmonių nu- 
bausta po $1 pabaudos pra- 

eit*) penktadienį. Tai mažiau- 
sia bausmė už tą prasižengi- 
mą. Aukščiausia yra $o. 

Daugeliui bausmė yra be 

jokios reikšmės. Bet nesmagu- 
mai. tai kas kita kiekvienam. 

Paryžius, sausio 25. — Tal- 
kininkams pareikalavus atsis- 
tatydino Turkijos karės rhi- 

nisteris gen. Djenmal Paslia. 

I Iš CHICAGOS LIETUVip 
KOLONIJŲ 

i . i i, 

BRIDGEPORTĖČIŲ DOMAI! 

Pranešimas. 

šiuomi pranešame Lietu- 

viams dirbantėms stoek yar- 

dose kad Ainalgamafed Metft 

('utters iV: Buteher Workmen 

of Xorth America A. F. of L. 

Lietuviu Lokalus 257 atidarė 

hraneli ofisą pono A. Petrai- 

čio rėal est-ate po numerių 
3249 S. Halsted st. (Jyvennn- 
tieji ant Bridgeporto galit^ 
užmokėti mėnesinis duoklės 

no 4MH) j m) j>iet ij lig 7:(X) va- 

kare. Pirmas susirinkimas i- 

vyks seredoje sausio 28 <1., 7:30 
v. va k. p. AVoodman .svet. ant 

33-ėios ir Lime gat. Visi pri- 
gulinti ir ne prigulinti prie 
Unijos esate kviečiami atsi- 

lankyti. 
Kvieėia Loealas 257 

Jonas P. Parkauskas rašt. 

ofisas 4539 S. Marsfield 

Avenne. 

L. VYČIŲ DRAMOS RATE- 
LIO PAMOKOS. 

Rytoj, t. y. sausio 27 d., 1920 
m., McKinley Park svetainėj 
įvyks Lietuvos Vyčiu Chioagos 
Apskričio dramos ratelio pa- 
mokos. 

.Jos prasidės Lygiai 7:45 vai. 
vakare. 

Raštininkas.! 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Kataliku Vienybes (i-tas sky- 
rius turėjo extra susirinkimu 
nedėlioj, sausio 18 <1., parapi- 
jos svetainėj. 
Apsvarsčius bėgančius rei- 

kalus buvo užsiminta ir apie 
pardavinėjimu Lietuvos Lais- 

vės Paskolos bomj. Vienbalsiai 
nutarta sudaryti komitetą. !\o- 
mitetan inėjo sekantieji: I>. 

J o vaisas, ,J. Poška, J. Podžiu- 
velis. P. Kvietkus, P. Andre-1 
Hunas, .J. Knčeris, J. Petraitis,' 
1>. Xetiartonis ir .1. M iokeliu- , 

Yaldybon jmteko sekantieji: 
' 

pirm.—J. Mickeliunas, 441(5 S. 
Kichmond st., rast. —J. Kure- 

iis, 4403 So. Mozart st., ižd.— 

i*. Jovaišas. 4449 So. Cali for- 

ma avp. 

Tuojau pasiuntėme laišką 
Lietuvos .Misijai Xe\v Yorkan, 
prašydami instrukcijų r ga- 
liojimo. 

J. Enčeris, rašt. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Alumnai. 

Alumnų 1 kuopa vis veikia ir 
išvien visi darbuojas. 

štai praeitame susirinkime 

buvo svarstomi kuopos reika- 

lai rimtai. Tėmykit, neužilgo 
alumnai surengs vakarę: tas 

bus pagarsintas vėliau. 

Laikraštis "Šv. Kryžiaus 
mokyklos žinios" labai puikiai 
gyvuoja. Valio alumnai! 

Po susirinkimo buvo išpildy- 
tas gražus programas. Progra- 
man inėjo: Z. Xaviekiutė, gra- 
žiai angliškai pakalbėjo (elo- 

eution). Sereikaitė ir Baltos- 

konaitė duetą puikiai padaina- 
vo. Z. Jurguoiutė solo padai- 
navo. 

Girdėjau, kad iš Jvitij koloni- 

jų alumnai nežino, ar Centras 
sutvertas ar ne; tai-gi žemiau 

yra adresas Centro raštinin- 

kes. Ii jeigu reikalaujate kon- 

stituciją praneškite, bus su 

mielu uuru prisiųsta. 
"Raštininkės antrašas: Z. 

.]urgaičiu(ė, 4637 So. Paulina 
St. 

Alumnietė. 

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. Uaud. Kryžiaus31 skyrius 
Šdriimrai Iriuoju visiems, ku- 

rio aukojo «Jr;«!»iižiu L. Uaud. 

K ryžiui. 
Sausio 10 d„ Š. nu, Centran 

pasiuutėm • «i,i dideli skryni. 
Dabar Ims organizuojama 

moterys .r merkiuos, kurios 

apsiims unu/;' Lietuvos karei- 
viams šiitus <»ederius ir pau- 
eiakas. 

Skaitome l .ikrašeiuose, gau- 
name laišku .*• Lietuvos ir pa- 

tys gerai suprr-tame, kad mu- 
šu broliai, kai"!- mies su Lietu- 
vos priešais, keneia šalti. Tai- 

gi inusij priedermė prisidėti 
]>i*ie tos kovos nors aukomis 

bei darbu, suteikti jieflis aprė- 
dalo ir apautuvo. Tad visos 

mergaitės ir moterys, i darbą! 
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 

31 skyr. valdyba: 
V. Jodelis, pirm., 
P. Kuprionis, rast. 

WEST SIDE LIETUVIŲ 
DOMAI. 

Lietuviu Kareiviu Susivie- 

nijimo Amerikoj 7 kuopa turės 

susirinkimą sausio 27 <1., I\ 

Jaukščio salėje, 2158 \V. 23r* 1 

gat. Prasidės 7:3() vai. vaka- 

re. 

Visi nariai ir nepriklausan- 
tieji prie organizacijos lietu- 

viai nuoširdžiai kviečiami atei- 

ti šiii susirinkimam Bus svar- 

stoma daug svarbiu nepabaig- 
tų ir nauji] reikalų, y pa r ren- 

giamojo baliaus klausime. 

Balius įvyks vasario 14 d. 

7tli Hegiment Armory. 
J. Paskacimas, rašt. 

PRANEŠIMAS. 

Labdarybės Centro posėdis 
bus ne nedėlioję, kai]) praneš- 
ta subatiniame numervje, o s e- i • " 

redoje, sausio 1*8 d., 1920 m., 
Dievo Apveizdos mokykloje, 
7:o0 vai. vakare. Direktoriai.! 

' | 

" *— 

NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGALI REUMATIZMĄ 

75c. Dėžutė Dykai Kožnam Kentėtojui 

Syraruse, N. V. tapo išrastas naujus būdas 

gydymo reumatizmo. Iš raportu, kurie su- 

grjžo nuo vartotojų ftio vaisto yra tikrai ste- 

U^t i iii. Net ir tokie, kurie buvo visai l>e kil- 

ties ir neišgydomi nei jokiais vaistais, am- 

Jaus gavo dideli palengvinimą. Jis naikina 
urie aeid o kalkinė druska |sisAda 1 krauju, 
išvalant visus nereikalingus dalykus iš žino-* 

įtaus sistemos. Skaudėjimas, štivumas, supu- 
tiiuas visai prapuola. 

S| nauji), gytlymo l>udų išrado Fonas l_>ela- 
no ir jis užtikrina, kad vaistas yra geras, jis 
nori, kad kiekvienas kentėtojas • išmėgintų 
dykai T5<- pakeli, kad persitikrinti. Ponas 

Delano sako: "Kati prlparodytl Jums, kail 

Delano vaistas yra tikra pagellm nuo reuma- 
tizmo, nežiūrint kaip ilgai jis liūtų užsisto- 

vėjęs ir kad nei jokie vaistai Jums negelhė- 
jo. Aš Jums prisiųsiu pilną 75«- pake!) dykai, 
jei«u iSlcirpsi šį pranešimi} kartu su ijjivo 

pavarde ir adresu ir 10«- už Ijrasos persiunti- 
mą ir pasiusi man ypatiškai adresuodamas: 

F. H. Delano. 1252K Griftin Square, Syia- 
euse, N. V. Aš galiu prisiųsti tiktai vieną 
Pwkel| ant kiekvieno adreso." 

REIKALINGI 5 LEIBERIAI 

del (leležines Scrap Y ardės. 
Darbas ant lauko — mokesime 

52c už valanda, geriems pas- 
toviems darbininkams. 

E. POPPER IRON CO. 

3622 S. Western Avenue. 

PARSIDUODA 
ANT PARDAVIMO 

Namas su krautuve, parsiduoda su fi- 
xtures arba be. Labai gera vieta lie- 

tuvių apgryventa arti bažnyčios ir mo- 

kyklos. Parsiduoda pigiai. Apsišauki- 
te: 
1412—3 Ave., 

Chicago Hcights, 111. 

ANT PARDAVIMO 
37 Kambarių Hotelis 

Ineigii $300.00 mėnesį. 
Ant pardavimo 
Dry Goods Krautuvė, randa' pigi. 

Bargenas gTeit parsiduos. 
1511 W. 47th St. 

Kratami 
Paveikslai 
iš Lietuvos 

v 

BUS RODOMI 

ŠV. ANTANO PARAP. SVET. 
Cicero, Illinois 

Sausio 26 ir 27, 1920 
Pradžia 7:30. vai. vakare. 

Pamatysite Lietuvos Yaldv^, cJaivfus, kariuomenę, ir daug kitų dalykų, rodis 

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija 

REIKALAUJA 

Reikalingos moterys suvirs 1(5 

melu amžiaus del lengvaus fabri- 
\ 

ko darbo. Prityrimas šiame darbe 

nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas suimtomis užsidaro ant 

piet. 

Continental Can Co., Inc. 

5411 \V. G5th Street 

Paimkite Šiaurini ar Pietini va- 

žiuojanti karą iki 63-eiai gatvei 
(63rd & "Austin) karą iki Central 

avenue; paeikite du blokus i pietus. 

j REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto- 

j'vus. Atsišaukite 

Link Beit Co. 
i 7 

39-ta ir Stewart Ave. 

LEIBERIAI 

Reikalingi 25, pastovus dar- 
bas. Atsišaukite: 

i * 23čia ir Racine Ave. 

! 

REIKALINGI. 
Vyrui Tally sortuoti; filers teams- 

ters ir paprasti leberiai dirbti lunibcr 

yardoj; darbai greri pastovus ir geros 

nlgos. Atsišaukite prie Lincoln Gatves 

vartų ir reikalaukite yardos superin- 
tendont. 

Ethvanl Hines laimbcr Compaiiy 
2431 So. IJncolii Street. Chlcago. 

50 VYRŲ" 
Del fabriko darbo, mokant nuo 

.$4.50 iki $8.00 j diena, Darbas pa- 

stovus. Nėra baimės apie atleidi- 

ma. Atsišaukite tuojaus. 

Shcr\vin-Williams Co. 

llfita Str. & Stephenson A ve. 
' • 

V 
_ 

' 

; 

Paimkite kara No. 4 

50 MERGAIČIŲ. 
Del fabriko darbo; $16.00 sa- 

vaite mokinantės; $20 iki $23 mio 

ši ūkio dirbant. v 

Ameuiean Insulated Wire & 

Cable Co., 

.954 W..21st'Street. 

MERGAITES. 

Del Punch Presų S\vedffing Ma- 

šinų Stalinio Darbo 

Boye Needle Co. 

4343 Ravenswood Ave. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
"DRAUGE." 

Pirkėjiai motor kariu to- 

liaus nenorės pirkti toki 

kara kuri ranka užsukti. 

Tokia .pačia policy gali 
Phonograph pirkėjiai pri- 
imti. 

Federal Electric Fonografai 
Motor Varoma — Nereikia ranka sukti. 

šita mašina yra graži iš pažiūros. Jos tonas yra gražus 

malonus ir nereikia jos ranka sukti, kas sugadina visa gra 

žiima tono. 

Tiktai $5 Iškalno. 
t>rM",,s •'"ms v,c!"! 15 aV,,Duf- v iu Jdsu namus jeigu esi koštu* 

mieris l'ommomvealtli FMison kolfi|>ituij»s. Likusius gali- 

ma .Mokėti MnicsiniaN Mokesčiais. 

šie maži mėnesiniai mokesčiai pristatys jums Šita mo- 

derniška phonograph kurio kaina prieinama kiekvienam. 

Atvažiuokite j bent viena iš mušu Elietric Krautuvių o 

išgirsite jos baisa. 

COMMONVVEALTH EDISON O 

llLECTRIC SHOPS 

LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS 
* 

'TALKA' 
» Skiriamas Koperacijos Reikalams) 

Lietuviams labai pravartu susipažinti su to laikraščio 
turiniu, ypač užsiimantiems prekybą ir pramonė ir tems 
kure interesuojasi taig dalykais. 

~ Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu. 
J 

^ 
\ 

Turime 1 ir 2 numer. 
v 

"DRAUGAS" PUBLISHING CD., 
1800 W. 46-th Street, 

* 
Chicago, 111. 

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

Lietuvos Pašto Ženklas 
Geriausias būdas pasiuntimo .pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Žcnkiai (markės,)% kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su- 

mą, pinigų vietoje^ 
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk- 

sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvąis pinigais, Pafito arba 

Iždinės stotyse. 
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir G0 skati- 

kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25-centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 

kaip už vieną dolierį markių nesiunciame. 

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

< K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooldyn, N. Y. 


