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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, kovas 24 d.. 

Šv. Simeonas kun. Latinas. 

Ketvirtadienis, kovas 25 d., 

Šv. P. M. APREIŠKIMAS. 

PRAMATOMAS DIDELIS 
STREIKAS Cttl- 

GAGOJE. 

MIESTINIAI DARBININ- I 

KAI PAKYLA. 

Reikalauja didesnio užmokes- 

čio už darbą. 

Oliieauoje «ali pakilti dide- 
lis streikas, šiuo kartu grū- 

moja ne pasalinis kokios uni- 

jos, bet miestiniai darbininkai. 
Jau streikuoja apie (>00 ve- 

žėju ir šoferiu, kurie buvo už- 

imti pelenu. atmatų ir gatvių 

sąšlavų išvežiojimu. Jie rei- 

kalauja daugiau dienoje. 

Rytoj žada sustreikuoti 9.17 
klerkiu iš eity liall. jei jiems 
nebus pripažinta didesnė už- 

mokestis. 

Nerimauja ir sveikumo de- 

partamento tarnautojai. Tas 

l>at yra ir -u policija. Tik pa- 
staroji neprisimena apie strei- 
ką. 

linksmą Kena ir kiii visi 

miestiniai darbininkai. 

Truksmas pakilo antkart. 

kuomet praeitą pirmadieni 
miesto tarybos finansinis ko- 

mitetas indavė tarybai ap- 

dirbta miesto išlaidu sąmata 
v 

• 
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šiems metams, roję sąmatoje 
nebuvo paskirta reikalingo 
fondo pa»litliiiti darbininkams 

užmokesti, ko senai buvo rei- 

kalaujama. 
Tarybos susirinkimas buvo 

labai trukšmingas ii- sąmata| 
nepriimta. Pakilus darbininkų} 

protestui, ieškota priemonių, j 
kur ir kaip gauti pinigą ]>:nii-! 
dinti užmokesėius. Reikia tam 

tikslui mažiausia 4 milijonu; 
dol. 

Bet nesurasta versmių irt 

tas klausimas atidėtas toliaus. 

Kaip ten nebūtu, bet tomis 
dienomis tas klausimas turės 

but išrištas. Nes su streikais 

nė m juoko. Tas skaudžiai 

galėtu atsiliepti i miesto pa- 

silaikymą. 
Prisieis miestui pinigus 

skolinti ir išpildyti darbinin- 

kų reikalavimus. 
Nebuvo vargo miestui, kuo- 

met gyvavo saliunai. Nes kas 

metai iš saliunų turėdavo ma- 

žiausia 7 milijonus įplaukų. 
Bet tuomet ir nebuvo taupu- 
mo. Nei kiek nepagalvota a- 

pie ateiti ir neatidėta, taip 
vadinamai, juodajai valandai. 

NESTREIKUOS FEDEEA- 

LIAI DARBININKAI. 

Cbieagoje pastos ir kiti fe- 

deraliai darbininkai pranešė, 
kad jie nestreikuosią, jei vy- 
riausybė nepadidinsianti už- 

mokesties. Bet tiesiog badau- 

sią, kaip nesavi dirbsią ir pa- 
mažu apleisią tarnybą. 

UNIJA ARBITRU SKIRIA 

KUNIGĄ. 

Nežinia ar sutiks gazo kom- 

panija. 

Obieagos . gazo kompanijos 
įstaigose dirbantieji, darbinin- 
kai nesenai no rojo streikuoti. 

Reikalavo 20 nuoš. daugiau 
užmokesties. Kompanija pasiū- 
lo 10 nuoš. Darbininkai sutiko 

su sąlyga, kad užmokesties 

klausimui išrišti bus parink- 
tas arbitras. ^ j 
Darbininku unija iš savo pu- 

sės arbitru parinko Jo Malo- 

nybę De Paul universiteto 

prezidentą, kun. F. McCabe. 

Nežinia dabar, ar su tuo 

Mitiks kompanija. 

ŽUVUS TRIMS ŽMONĖMS, 
SUAREŠTUOTA SVAI- 

GALU GAMINTOJA. 

Svaigalus dirbusi iš miltelinio 

alkoholio. 

Melrose Pa r k 'e nuo namieje 
dirbtu svaigalu vartojimo mi- 
įv trys lietuviai: George Va- 

laitis, Louis l*erganskis (ar 

gal l>eržanskis) ir Michael 

(iambrimas (Apie šituodu jau 
buvo rašyta). 
Y v. tai suareštuota Mrs. Ag- 

nio Vaitkus, kuri užlaiko par- 
samdomus kambarius Melrose 

Park V. 

Koronerio 1 yrm*\jiiiių motu 

Kiniškojo, kad jinai su savo 

vyru išgalvojusi %naujus svai- 

galus, kuriuos dariusi įmai- 
šydama vandenį miltolinio 

(sukietinto) alkoholio. 

Sakoma, vyrai tuos svaiga- 
lus labai pamėgę ir prašo dau- 

giau padaryti. Mis. Vaitkus 

tad ir padariusi. Pasekmėje 
niit> tu svaigalu žuvo trys žmo- 

nės. .Jos vyras ir kiti tuos svai- 

galus gėrusieji taippat susir- 

go, bet pasveiko. 
AIYs. Vaitkus pasisakiusi, 

kad svaigalus dirbusi be jo-j 
kio pikto noro. Xes nežinoju- 
si, kad j i t1 yra nuodingi. 

TIES PIENO KRAUTUVE 

PAMESTA BOMBA. 

An;j naktį ties pieno krau- 

tuve, 2721 AVest Roosevelt 

road, pamesta bomba. Ta ply- 
šdama sudaužė aplinkinių na- 
mu langus. Pačiai krautuvei 

padaryta nedideli nuostoliai. 

Krautuvės savininkas tvir- 

tina, kad jis pigiai pardavi- 
nėjęs pieną — imąs tik 12 

centu kvortai. Ve kame visas 

"triubelis". 

Laikas pamąstyti kuom per 

Velykas gerklę mazgosi suval- 

gius dešrą. Duodu informaci- 

ją kaip daryti gurus gėralus 
' namie už dyką 

COSMOPOLITAN MER- 

CANTILE CO. 

80 Winthrop St., Boston, 19 

Mass. 
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Carter's Little Liver Pilis 
Negali Buti Links 
mas Kuomet Vi- 
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas l)«s:is 

Maža Kaina 

rba CARTERS 
ITTLE 
1VER 
PILLS. 

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymu 

Kraujas netari® Ji* liflfiifs 
j n» prit ž;i>t imi i>blišku»i«| 
veidu. CAKTER'S 1KUIN PILUSI Jums pajrelbes. pamėginkite vi 

SKAITYTOJU BALSAI. 
LIETUVOS MISIJAI APLEI- 

DUS CHICAGOS APY- 

LINK?. 

(Pabaiga). 

Sakyčiau, kad visus tuos, 
kurie nepirks L. L. bonų vadin- 
ti netik slaekeriais, bet lenk- 
berniais. Nes mūsų dabartiniai 

didžiausi priešai yra lenkai, 
kurie nori Lietuvą pavergti. 
Tai-gi tokie šykštuoliai kaip tik 
ir pasitarnauja musų tautos 

priešams. Ir tokių turėtume 

saugotis, neįsileisti jų niekur, 
nei draugijas,nei viešą gyve 
minę. (G,era yra papeikti apsi- 
leidėlius, bet bausmės didumas 
turi buti pritaikintas prie kal- 
tos didumo. Red.). 
Keletas Chieagos stambiųjų 

ir senųjų politikierių patys 
pirmutiniai esti prie viešos 

garbės. Bet kaip reikia pasi- 
darbuoti tautos labui, tai jie, 

kaip kurmiai, bijo išlysti viešu 
mon. 

Kada Lietuvos Misija atvy- 
ko Chicagon, tai musų politi- 
kieriai pirmutiniai skverbėsi 
vadų vietas. Bet kaip reikia 

sudaryti pastovų Chieagos ap- 
skričio komitetą ir pridėti bent 
kiek darbo, tai lųusų politikio- j 
riai, kaip šikšnosparniai prieš 
aušrą, ir pasislėpė palopius. 
Nebėra jų! Jus darbininkai 

norit dirbkit Lietuvai, nenorit 

nedirbkit; politikieriams tat 

negalvoje. By tik jie prieš ke- 

letą svetimtaučių pasirodė esą 
smarkus ir Įtekmingi lietuvių 
vadai. 

Ohicago apsiėmė vadovauti j 
visoje apylinkėje, Illinois, In-I 

[liana, Michigan ir AVisconsin 

valstijose. Dabar pasirodė, kad 
iš to nieko neišėjo. Kur tik 

Lietuvos Misija nuvažiavo i 

aplinkinius miesčiukus, tai vi- 
sur žmones rado neprisirengu- 
sius, neturėjo nei knygučių bo- 
nams užrašinėti, nei kitokių 
reikalingų informacijų. Prie 

to-gi jiems laiko buvo tiek ma- 

žai duota, palei maršruto ap- 

garsinimų, kad jie niekaip ne- 

galėjo tinkamai prisirengti. Ii 

pasekmė to viso labai apgailėti 
na. Keliose vietose, kur man 
teko buti su Misija, susų-inko 

ppie pusantro šimto žmonių, 
kur butų galėję sutraukti de- 

šimti sykių daugiau, jeigu bu- 

tų turėję užtektinai laiko susi- 

tvarkyti! Ir per tai bonų visai 
mažai teužsirašė. (Užtatai toli 
lie visur buvo kalti vietiniai 

veikėjai. Red.). 
Žinodami priežastis, del ko 

mums nepasisekė kai-kuriose 
vietose, dabar darykime susi- 

rinkimus iš antro sykio, trečio 
ir 'daugiau, pakol surink- 

sime mums paskirtą sumą. Bu- 

tų didžiausia gėda chicagie- 
čiams, jei mes to vieno milijo- 
no negalėtumėm išparduoti. 
Jeigu mes cliicagiečiai sa\o ne 

padarysim, tai ir visa Amerika 
savo $5,000,000.00 paskolos ne- 

padarys. O juk mes amerikie- 
čiai Suvienytoms Valstijoms 
per praeitą karę paskolinome 
septvnias dešimts sesius milijo 
nus dolierių ($76,000,000.00). 
(Skaitlinė paduota pačių ame- 

rikonų laike (banketo, buvusio 
Auditorium Hotelyje, Chica- 

goje, Misijos priėmimui). Tai- 

gi ar mes amerikiečiai nejsten- 
°*sime nei penkioliktos dalies 

paskolinti Lietuvai? Jeigu 
taip, tai butumėm nev erti lie- 

tuvių vardą nešioti. 
^ 

Mūsų Lietuva prašo tik pa- 
skolinti pimgų. Jinai nereika- 
lauja musų gyvybės nei krau 

jo. Lietuva pati įstengs apsi- 
ginti nuo priešų, tik jai reikia 

pinigo, kad galėtų nusipirkti 
ginklų ir reikmenų. 
Todėl kas nori matyti Lietu- 

vą laisvą, neprigulmingą res- 

publiką su sostineVilnium, tas 
•turi stoti i Lietuvos liuosuoto- 

jų eiles pirkdamas Lietuvos 

laisvės bonus! Jeigu darbinin- 
kas gali nupirkti už šimtą ai- 

du šimtu dolierių, tai mūsų 

pirkliai gali dusyk daugiau. 
Tegul nesiranda .pas mus sla- 

ekerių-lenkberniii, išgamų. Tie 

visi, kurie šiandie netik patys 
neperka L. L. bonų, bet dar ir 
kitus atkalbinėja nuo pirkimo, 
vra musu tautos laisvės prie- * 

. . 
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šai. Tokiems savo tautos prie- 
šams-fšgamoms neturi buti vie- 
tos Lietuvoje. Jeigu jie dabar 

juokiasi iš Lietuvos nelaimės ir 
nenori padėti Lietuvai atsikel- 
ti iš vergijos, tai jinai tapusi 
galinga ir turtinga, dabartinė- 
ms inusų tautos išgamoms, so- 

cijalistams, komunistams bei 

bolševikams turėtų neduoti 

naudotis savo gerybėmis. Lie- 
tuva turi pilną teisę neįsileisti 
dabartinių išgamų,kurie tikrai 
svetimtaučių pinigais leizdami 
savo šlamštus varo agitaciją 
prieš Lietuvos LaisvėsPaskolą. 
Bet mes, kurie jaučiame, kad 

musu gislose lietuviškas krau- 
. I 

jas teka, neprastoknne vilties, 
tik įtempkiitfe savo jiegas ir 

varykime pradėtą darbą to- 

liau. Jeigu mes dirbsime iš^ 

vien, tai pasisekimas bus mū- 

sų. Mes padarysime Lietuvai i 

paskolą ir Vilnius bus musų. 

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 
KUOPOMS. 

Tikietus, neparduotus nuo 

busimojo koncerto Verbų ne- 

dėlioję Kimball Hali, meldžiu 

sugrąžinti pėtnyčioje, 26 d. 

Mark YVhite Square Parko 

svetainėj 29-tos ii" Halsted gat- 
vių nuo 8 iki 10 vai. vak. ir 

Subatoj vakare i Kimball Hali 

minėtose val.l'ž nesugrąžintus 
tikietus minėtose dienos bus 

pareikalauta pinigai. 
L. V. Ch. Ap. Choro Komisija. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šiandie, kovo 24 d., 7:30 vai. 

vakare įvyks L. Vyriu *>(j kuo- 

pos susirinkimas McKinley 

parko svetainėje. Visus narius 
kviečiame susirinkti. Yra daug 
neatidėtini] reikalu, kuriuos 

šiame susirinkime turėsime 

svarstyti. Valdyba. 

AČIU. 

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos 
artistams-mėgėjams ir režisie- 
riui p. P. S r ubui už atvaidini- 

mą 44Kantri Alena" L. 1). S. 

Chieagos Apskričiui kovo 14 d., 
š. m. Vardu L. D. S. tariame 

širdingą ačių. 
Vakaro Rengimo Komitetas. 

A. f A. 
P. REGELSKIS 

Mirė Kovo 23 d. 1920, 
7:10 išryto, 33 metų am- 
žiaus. Paėjo iš Kauno 

Gubern. Raseinių Apskr. 
Kražių parap. Trakšelų 
Sodos. Amerike išgyveno 
14 metų paliko nuliudime 
seseri ir švogeri. Lietuvoj 
broli ir seserį, tarnavo S. 

V. kariuomenej, buvo ir 

Franci joj. 
Laidotuvės bus pėtny; 

čioj kovo 26, 1920 iš Ne- 

kalto Pras. Bažnyčios 9 

vai. išryto Šv. Kazi- | 
miero Kapines. 
Gimines ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami da- 

lyvauti laidotuvėse po 

num. 4341 S. Francisco 

Ave. Liekames nuliude 

Sesuo, Ona ir 

švogeris Aleksandras 
WitkaĮiskai. 

j 
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Town of Lake Apielinkeje 
H— . 

* 

V. 

Vienintelis Bankas ant Town 
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip- 
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 

piningus. 

DEP08IT0RS STATE BANK 
TTT'TTTTra m m m m m mmmmmmmmmmmmm m m w w m f t t tt* -i 

Turtas Siekia $6,000,000.oo 

4633-4637 South Ashland Avenue 
m 

RED. ATSAKAI. 

V. F. Andruliui (Chicago- 

je). Tamsta pranešimą išsiun- 

tė subatnje, kuomet subatinis 

dienraščio numaris jau buvo 

iš(\jos iš spaudos. Mes jį gavo- 
me panedėlyj. 
% 

Jei norite pamatyti "RUTĄ" 

nusipirkite tikietus iškalno. 

GYVENK GRAŽIAM MIES- 

TELIJ. 

Mes galime Jums parduoti 
didelius lotus GRAŽIAM I)ES 

PLAINES, kuris randasi tik 

kelios minutos važiavimo iš 

miesto ant Nortli Western R. 

R. Mes galime šiuos lotus par- 
duoti už labai žema kaina su 

mažų casli įmokėjimg, o balan- 
ea ant lengvų mokesčių. Daug 
Iietuvjų šeimynų jau nusipirko 
žemes čionais ir jau pradės 
statyti gražius namus. Čionais 

yra nepaprasta proga prasi- 
šalinti iš tvankių miesto flato. 

Rašykite, Telefonuokite arba 

Atsilankykite Canal ,6296 

Frank J. Dean, 
1404 W. 18th Street. 

®,®/®/®/®/®# 

Resld. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 

Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas prydytojaa Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyrišky 
Vaiku ir risij chroniški; liprg 

Ofisas: 3354 80. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po [ 
pietų 7—8 va k. Nedaliomis 10—19 d-' 
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PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 

Išbandyk šį naują išradimą. 

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, S 

kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir s 

sulaikymui plaukų slinkimo? 

IEŠKOK PAGELBOS, KUR GALIMA RASTI. = 

Scn-Rayto Hair Tonic (plaukų tonikas), tai yra S 

vėliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė nuo s 

pleiskanų ir plaukų slinkimo. Bc to dar, sustiprina S 

plonėjančius plaukus, padaro juos labai Švelniais s 

ir briljantavai/ blizgančiais. 

JSITfcMYK! žemiau. pasirašiusi kompanija abso> 2 
liūtiškai gvaruntuoja Scn-llayto Plaukų Toniką, S 

jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir z 

sulaiko plaukų slinkimų. 

VISUOMET reikalaukite Scn-Rayto Plaukų Toni- E 

ką pas barberius ir aptiekose arba pirkite iš agen- 5 
tų. Gražaus formato, Šauni 8 oz. (pusė svaro) bon- £j 
kutė parsiduoda už $1.00; 4 02 — už 60c. 

^ Išbandymui jo gerumo, išpirkite š} kuponų, pažy- S 

mėdami savo vardą ir adresą ir jdėkite 10c. vertės S 

štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri- S 

. siusime sampalą. <S 

THE SEN'-RAYTO COMPANY 
6617 Waūe Fark Ave., Cleveland, Olilo. 

Gerbiami Siuomi aS prisiunčiu jum 10c. vertės štampu, už ku- 

rias malonėkite prisiųsti man sampalą. GVARANTUOTO SEN- 

RAYTO PLAUKU TONIKO. 

Vardas 

A.drcsns . 

Miestas Valstija 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

ŽEME LIETUVOJE 
Dabar gera proga ją Įsigyti. Klauskite paaiškinimų. 

LIETUVOS PINIGAI 

Kyla kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso $25.00 ui Šimtą 

siųskite savo giminėms arba pirkite dabar o pasiųsite vėliau. Par- 
duodame čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIENOS KURSĄ. 

Pa sportu.s ir Laivakortos parūpiname važiuojantiems Lietuvon ir 

Amerikos. 

SIUNČIAME PREKES TAVORUS. Dnrome Dokumentus žemės 
ir kituose reikaluose. Su užklausiihais laišku ar ypatiškai reikia kreip 
tis prie 

35 S. Dearborn St., 

Chicago, UI. 
• Telefonas Majcslic 8347 

Antros Lubos, Durys 206. 

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 

9 iki 6; Utam. ir Subat iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 4. 

A6, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RASAI). 

AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep- 
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. Kraujo, inkstu- Nervu ir 
abelnas spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjai visoje Ameri- 
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto- 
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatlsmo gyduolės; tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut. Stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsiuvo. Reu- 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutins. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas sa- 
vaitė po butelj Salutaraa, Bltteria, Ir po 1 mėn. savo paveikslą pa- 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų gs- 
radėjul ir linkiu vlselms savo draugams krelptlės prie Salutaras: 

BAbUTAUAB, J- 
CHEMICAL INSTITUTIOH J. Baltręaas, no 

1707 Bo. Halsted S t., Telephooe Ganai M1V, "Hfgn. m 

« 
' 


