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N e g i l e n k a i b u s u ž ė m ę V i l n i ų ? Budapešte pakyla 
Rusai nacijonalistai 

priešinasi Lietuvos 
nepriklausomybei 

Svarbus Airių laimėjimas 
Taikos Konferencijoje 

LENKAI PAĖMĖ LIETUVOS SOSTINĮ! VILNIU-

PARY2IUS, bal. 23. — Havas agentūra iš Varšavos praneša: 
Lenkų kariuomenė nuo rusų bolševikų* paėmė svarbius 

geležinkelių centrus Baranovičius ir Naugardėlį, pietuose 
nuo Vilniaus. Tas reiškia, kad Vilnius jau kaipir lenkų ran
kose. 

Visos geležinkelių linijos pietuose į Lidą patekusios lenkų 
rankosna. 

BOLŠEVIKAI PRISIPAŽĮSTA NETEK? VILNIAUS. 

LONDONAS, bal. 23.— Rusų bolševikų oficijalė bevieliu 
telegrafu depeša praneša, kad nuo bolševikų atimta Lietuvos 
sostinė Vilnius. Pranešime sakoma: 

"Priešininkas užatakavo mus su žymiai skaitlingomis spė
komis Vilniaus apylinkėje. Sulaužė mūsų linijas ir paėmė patį 
miestą. 

(Nelengva dabar pasakyti, kas nuo bolševiku atėmė Vil
nių: lietuviai ar lenkai. Gal tą padarė lietuviai. Nes Vai savoje 
lietuviai visuomet patentuojami lenkais). 

RUSAI PRIEŠINGI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI. 

PARYŽIUS, bal. 23.— Be kitų čia ir Lietuvos atstovai 
spaudžia taikos konferenciją, kad šita pripažintų Lietuvai ne
priklausomybę. Lietuvių tautos atstovai tvirtina, jog Lietuva 
turi apimti plotus, kuriuose gyvena apie 8 milijonai gyventojų. 

Lietuvos nepriklausomybei šiandie labjausia priešinasi ru
sai. Turbūt, jie mano, jog ir ant toliaus Lietuva turi pasilikti 
kaip buvus Rusijos provincija. 

Rusai savo tvirtinimus pamatuoja tuo, jog lietuvių esama 
mažai, tik apie du milijonu. Tad tokiai saujai nereikalinga nei 
nepriklausomybė. Jie sako, kad Lietuvoje gyvena didžiuma ki
tų tautų žmonių. Sulig rusų apskaitymo, Lietuvoje esama ne
mažiau pusantro milijono žydų ir suvirs pustrečio milijono 
lenkų. * s ^ į ' i ' f l 

Taigi, sulig rusų, Lietuvoje lietuvių busią tik apie viena 
trečdalis gyventojų. 

Rusai panaikino savo šalyje caro autokratizmą ir senąją 
biurokratiją. Bet jie šiandie naudojasi paliktomis biurokratų 
skaitlinėmis. Neteko jie savo carų sosto. Bet negali nusikratyti 
imperijalistinių tendencijų: 

AIRIJOS ATSTOVAI GAUS 
VIETOS TAIKOS KON

FERENCIJOJE. 

Tai svarbus airių laimėjimas. 

Paryžius, bal. 23.—Kaip ži
noma, Anglijos premjeras 
Lloyd George pranešė, jog at
einančią savaitę jis norįs pasi
matyti su Amerikos airiu ko
mi si jonieriais. 

Dabar pusofieijaliai prane
šama, kad Paryžiun veikiai iš 
Airijos atkeliausią trys airių 
paskirti atstovai — prof. de 
Valerą grafas Phinkott ir 
(iriffith. 

Šitie atstovai, sakoma, bu
sią priimti taikos konferenci-
jon, kaipo atskirios tautos at
stovai. 

Jei taip, tad reikš, kad Ai
rija tautų sąjungon bus pri
imta kaipo atskiri tauta. 
Pusoficijalis pranešimas daug 

reiškia. Airija, matyt, jau lai
mėjo svarbia poziciją konfe
rencijoje. 

KANADŲ KARIUOMENĖ 
APLEIDO SIBERIJĄ. 

Vladivostokas, bal. 2 3 . - 1 , -
100 kanadii kareivių garlai
viu Monteagle iš čia iškeliavo 
Kanadon. 

— Amsterdam, bal. 23. — 
Vokiečių valdžia įsakė suareš
tuoti buvusio kaizerio brolį, 
princą Henry, už ginklų pa
vartojimą. Princas nežinia kur 
slapstosi. 

ITALAI UŽPUOLĖ ALBA 
NUS ALBANIJOJE. 

Albanų valdžia iš Durazzo per
sikėlė } Tirana. 

Saloniki, Graikija, bal. 23. 
—Tt ai i jos vyriausybė įsakė sn-
vo kariuomenei būtinai paim
ti laikiną Albanijos sostinę Du 
razzo, kur buvo apsistojusi 
laikina Albanijos valdžia su 
Turklian paša priešakyje. 

Tad albanu laikina valdžia 

PRANCŪZIJA SIUNČIA 
MISIJA LIETUVON, 

( ' 'Draugui" Telegrama). 

WASHINGTON, bal. 24. — 
Lietuvių Pildomasis Komitetas 
nuo lietuvių atstovybės Pary
žiuje gavo tokį pranešimą: 

"Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė Lietuvon pasiųsti mi
siją. Jos tikslas — surasti pri
einamiausią priemonę apginti 

DUOS GINKLŲ RUSAMS 
VEIKTI PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS. 

Sako, tegu patys rusai padaro 
galą bolševikams. 

Washington, bal. 23,—Prezi
dentas Wilsonas ir valstybės 
sekretoriuj Lansing, anot čia 
gautų žinių, veikia už Omsko 
valdžios pripažinimą. Abudu 
stovi už tai, kad talkininkai 

m Pira-kuoveikiaus persikelt 
na. 

Šiaurinėj ir pietinėj Alba
nijoj, kalnuose, albanai mūšai 
su italais. Italai prieš albanus 
pavartoja artileriją. 

koma, jog įvairiuose Albani
jos miestuose italai sušaukia 
mitingus, atkreiptus prieš lai
kinąja albanu valdžia, prieš 
( 

bolševikus visai -ignoruotų ir 
Lietuvą nuo bolševikų. Misijai jpo taikos padarymo tuojaus 
pirmininkaus majoras Roboul. j pripažintu Omsko" valdžia, ku-

I Vinikas, Bielskis. 

RUSŲ BOLŠEVIKAMS NE-
IŠVENGTINAS PAVO

JUS. 

Kolčako kariuomenė juos 
spaudžia Pavolgiu. 

Londonas, bal. 24.—Adnuro-iraikua ir Serbiją. Nors gana , ,^ ,v , r,., .. 
/ T , v . „ : : : . LH „:*:- J o Koleako Sibenjos armija 

j i*i de facto yra visos ištikimos 
| talkininkams Rusijos valdžią. 

Rusijos bolševiką] tomis 
j dienomis panešė didelius nuo-
! stolius visuose frontuose. Tad 
I iu gvvavimo dienos suskaitv-

tos. 
Talkininkai yra nusprendę 

kaip galima greičiau iš Rusi
jos prašalinti savo kariuome
nę. Užuot to, ištikimiems ru-

truksmingai .jie tuos mitingus .. . . . „ i * . ' . . . . 
v , . i . - v . ,, veikianti pnes bolševikus i sams pristatvti ginklu ir tegu saukia, bet juose mažai a lbanui , . , e * • • « » * . . ! .*, . . * , . . . i t r a lo fronte, artinasi prie Pa-i ne patys veikia pnes bolsevi-
I'lUlvOSl. ' * 

, , 1 . , ; volgio. Per penkias savaites Į kus ir juos ten nušluoja, kaip 
Italu mitinguose piulnro ro- j t a a r m i j a ^ ^ f i m ^ m \ m j i ( , m s v , a t i l l k a m a . 

zol,u,-,.,ns , . , „ . pnmnu.tas s a - ; m v | i l , ,,. ( j |< ^ ^ . ^ ^ a n M . r i k o n i S k i 
lis ir tas rezoliucijas pasklei-1

 i; • • l v l H i ^n . . . . -T • . . . 
... „ , „ ' l mylių jai paliko pasiekti upę atstovai taikos konferencijoje 

dzia albanų kalboje. iVnlo-n L A i r . k 
vo |e«« Į turi abejones. Jie sako. ar ne-

Ta armija ir vėl įveikė hol-lb'utn. galima pripažii^į Omsko 
šepikus t ies 'upe Kama. • i valdžios ir duoti kredito pn-

Pavolgiu bolševikų frontas | tiems bolševikams. Jie sako, 
tęsiasi per 400 myliu. Siberi- j j 0 g bolševikai, rasi, ir gana ci-
jos armija smalkiausia veikia vilizuoti žmonės. Tik juos rei-
paėiam fronto centre. fcia arčiau pažinti. 

Nes bolševikų sparnus Siau- x e s tebėt ina, jei bolševikai 
riuose ir pietuose trumpina | {urj (} r a UoU 
kišos rusu armijos. Šiauriuose _ J 
pii-Š bolševikus be rusu dar 

talkininkai. P i c h o v 

anarchija 
« 

Sutrukdymai taikos sutarties 
pagaminime 

EUDAPESTUI GRŪMOJA NEREIKALINGI TRUKDY-
KRIZIS. 
m . 1 

Nesuvaldomos minios gali im
ties žiaurumų. 

UNGARŲ VYSKUPAI KA 
LŽJIMUOSE. 

Tai bolševikų aukos; gal juos 
paliuosuos valstiečiai. 

Budapeštas, bal. 23.—Fnga-
rijos sostinės apygardoje ka
lėjimuose uždaryti kunigai, 
vyskupai, buvusieji ministe- veiki 
riai, generolai ir kiti ungarų! — generolo Denikino karino-

ILLINOIS SENATAS IR 
SVETIMOS KALBOS. 

m ei K . 

.••V.ndie bolševikai vigais 
šonais spaudžiami, visur mu
šami. 

didikai. Juos kalėjinuiose lai
ko ungarų bolševikai. 

Bolševikai visas laikas tvir
tino, kad jie nepersekioja žmo
nių, tikėjimams duoda laisvę, 
ne pa vartoja, opresijų prieš sa
vo politiškuosius oponentus. 

Bet tie jų tvirtinimai pasi
rodė melagingi. Nes ungarų j 
bolševikai žengia rusų bolševl-1 Vokietijai reikalinga geruoju 

ERZBERGER PRIEŠINASI 
ANTI-ALIJANTŲ SĄ

JUNGAI. 

sugyventi su visais. kų galvažudžiu keliais. 
Tečiaus bolševikizmas ima 

griūti. Prieš bolševikus pakyla j Berlynas, bal. 24.— Vokie-
valstiečiai. Šitie gal išgelbės Į čiuosc pakilęs sumanymas 
iš bolševikų prispaudėjų nagų. įsteigti stiprią sąjungą prieš 
savo vyskupus ir kitus perse- anglus-saksus, ty. prieš dabar

tinius alijantus (talkininkus), 
kuriuose žymiausią rolę lošia 
anglai-saksai. 

Springfield, 111., bal. 24. — 
Valstijos legislaturos senatas 
pravedė senatoriaus Je\vell 
Wlių, kuriuomi visoj valstijoj 
visose pradinėse mokyklose, 
kaip parapijinėse, taip ir pri
vatinėse, uždraudžiama vaikus 
mokinti įvairiomis svetimo
mis kalbomis. 

Visose mokyklose turi but 
mokinama tik angliškai. 

Budapeštas, bal. 24.—Bolše
vikų valdžia ėia dar laikosi. 
Bet turi menką balsą šalies 
valdyme. Valdžios galva Belą 
Kun palikęs be jokio autorite
to. Perdaug plačiai jis antkart 
mėgino apžergti Nepasitenki
no jis bolševikizinu čionai. 
Bet dar sovietą įsteigė ir Ba
varijos sostinėje Municlie. Mu-
nicho sovietas griuvo. Toks 
pat likimas laukia ir vietos 
sovietą; 

jtfieste laukiamas krizis, 
kurs gali pasirodysi aršesnis 
už kituomet buvusi. -

Belą Kun jau nesukontro
liuoja savo raudonosios gvar-

• • - . t • 
OIJGS. 
Pramatoma, kad raudonosios 

gvardijos dalys pavirs į plė
šikų galvažudžių gaujas. Tš-
kalno nujaučiami plėšimai, 
galvažudystės, baisiausi bur
žujų persekiojimai. 

Aišku, kad bolševikai čia 
ilgai nepasilaikys. Gi jie gra
žumu, kaip žmonės, nepasi
trauks. Jei jiems prisieis krau
styt ies iš miesto, tad jie čia 
paskui save paliks klanus 
kraujo ir ašarų. 

MAI TAIKOS KONFE
RENCIJOJE. 

Kiao Ghau klausimas palieka
mas ant šalies. 

Paryžius, bal. 24.—Italijos 
atstovybė taikos konferencijo
je su promjovu Ovlando pra
nešė, jog italai atstovai taip 
ilgai busią atsišalinę nuo tai
kos konferencijos, kaip ilgai 
talkininkai nepripažins Italijai 
uosto Fiume. 

Bet .žinovai tvirtina, jog ita
lai atstovai pagal iaus susi
pras blogai elgiąsis ir sutik* 
su kompromisu, kokį jiems siū
lo talkininku atstovai. 

A. " 

Tai nesmagiausias taikos 
konferencijoj laikotarpis. Ita
lai savjįuizsispyrimus paremia 
slapta' sutartimi su Anglija 
ir Prancūzija. Del to Italija 
stojusi karėn. 

Taippat buvo daug nesma
gumų ir su Kiao Cliau pusiau-
šalin, kurį japonai atėmė nuo 
vokiečių. Tą pusiausalį dabar 
nori pasisavinti Japonija. Ki
nija nenori duoti. 

Konferencija tad to klausi
mo neišrišo. Paliko jį tautų są
jungos administracijai. 

KAREIVIAMS DUODAMI 
PINIGAI ĮSIGYTI NA

MUS. 

kiojamus žmones. 

PANAIKINTA PROHIBICI-
JOS SUMANYMAS. 

Wellington, bal. 24.— Nau
josios Zelandijos vyriausybė 
oficijaliai pranešė, kad pra
vestas gyventojų balsavimas 
panaikino probibieijos suma
nymą. 

Melbourne, bal. 24.— Aus-
tralijos valdžia tarnavusiems 
karėje kareiviams ir jurinin-

Tam sumanymui lėčiau prie-! kams kuolengviatisiomis sąly-
šinasi vokiečių armisticijos i gomis duoda pinigų 

VOKIEČIAI DIRBDINA 
ŠARVUOTUS GELE

ŽINKELIŲ VAGO
NUS. 

Apginkluoja vagonus anuoto
mis. 

įsigyti 
komisijos pirmininkas Mat-
bias Erzberger. Jis sako, jog 
Vokieti jo politika atremta ant 
14-kos prezidento Wilsono tai
kos principų. Vokietija, pasi
remdama tais principais nori 

nuosavius namus arba ukes. 

Sumanymas panaikintas 1,- geruoju sugyventi su visomis 
800 balsu didžiuma. 

MINIMUM UŽMOKESTIS 
MOTERIMS. 

San Francisco, Cal., bal. 24. 
— Californijos moterims dar
bininkėms paskirta minimum 
užmokestis — $13.50 savaitė
j e 

tautomis, neišskyrus nei pačių 
prancūzų. 

PRIPAŽINO MOTERIMS 
LYGIAS TEISES POLI

TIKOJE. 

Harrisburg, Pa., bal. 24. — 
Pennsylvanijos valstijos že
mesnysis legislaturos butas 

Kas link atsakomybės už pravedė bilių, kuriuomi pri
buvusią karę, Erzberger rei- pažįstama moterims 
kalauja visų šalių suformuluo
ti klausimus ir tuos paduoti 
neutralių šalių komisijai. Tik 
pastaroji gali susekti, kas at
sako už buvusios karės pakė
limą. 

lvft-ios 
teisės politikoje. 

Bilius dabar pasiųsta 
natui. 

se-

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

Paryžius, bal. 24.—Augštes-
niojoj Silezijoj, anot gautų ži
nių, vokiečiai su paskuba 
dirbdina šarvuotus geležinke
lių vagonus, garvežius ir ar-
motas. 

Šarvuoti vagonai dirbdinami 
(ikiwitze. Kiekvienam vagone 
pastatoma dvi mažojo kalib
ro anuotos. 

VOKIEČIAI TURĖS PASI
RAŠYTI LIGI GEG, 15 D. 

Paskui tegu jie sau žinosi. 

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
LAISVĖS SAVO AT

STOVAMS. 

Berlynas, bal. 24.—Vokiečių 
valdžia nusprendė pasiųsti 
taikos konferencijai reikalavi
mą, kad vokiečių atstovai 
konferenc i jo je nebutų varžomi , 
kad jie galėtų laisvai išreikš 
t i savo nuomones kiekvienam 
salvaii Klausime. 

Vokiečių atstovai taikos 
konferencijon iškeliaus šios sa
vaitės pabaigoje. 

Paryžius, bal. 24. — Kuomet 
vokiečiu atstovai atvažiuos i 
Versailles, jiems bus leista tai
kos sutartį aptarti neilgiau, 
kaip ligi gegužės 15 d. Ligi to 
laiko, vokiečiai turės pasira
šyti po sutartimi. 

Taip rašo laikraštis Echo 
de Paris. 'Paskui vokiečiai te
gu važuos namo ir jų valdžia 
tegu aptaria sutarties sąlygas. 
Galės jie tuomet tuo tikslu 
pravesti ir plebiscitą. Tai jau 
jų reikalas. Nes plebiscito pa
sekmės nepalies talkininkų. 

PRIEŠINASI DUOTI MAIS
TO BOLŠEVIKAMS. 

Archangelskas, bal. 24. — 
Talkininkai yra nusprendę bol-
ševikiškon Rusijon pasiųsti 
maisto, jei bolševikai visur 
pertraukti! militarinį veikimą. 

Maisto siuntimui priešinasi 
šiaurinės rusų valdžios galva 
Miller . J i s s a k o , j o g m a i s t o 
siuntimo sumanymas pakilo, 
kuomet pramatomas neiš veng
tinas bolševikų puolimas. 

- Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsus! -
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Vokiečiai Pyksta. 
Pastarosiom iš Lietuvos ži

nios skelbia apie lietuvių su
sirėmimą su vokiečiais Kaune. 
^Užsilikusiems Lietuvoj vokie
čiams nepatiko, kati Lietuvon 
nuvyko Amerikos misija daly
kams išt ir t i ir pagelbn teikti. 
J i e misiją užpuolė, norėdami 
tuo pri parodyti , kad talkinin
ku misijoms Lietuvon vykti 
nėra saugu, kati lietuviai yra 
bejėgiai, negali savame krašte 
duoti reikalingos apsaugos sa
vų prietelių atstovams. 

Lietuvių priedermė buvo ir 
yra reikalingą apsaugą suteik
ti . Lietuviai supranta , ką tai 
reiškia ir nuo užpuolimo be-

jgindami neteko vieno vyrų. 
Vokiečiams nepasisekė pada
ry t i gėdos Lietuvai, gi lietu
vių demonstracijos laidojant 
kritusį savo pareigas pildžiu
sįjį V parodė, kaip Lietuva 
brangina ir džiaugiasi iš fak
to , kad Amerika savo atstovus 
i r pašelpą siunčia. 

Nežinia, kuri iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus misijų 
buvo užpulta, Gal tai buvo iš 
Šveicarijos nukeliavusioji, gal 
tai iš Paryžiaus per Švediją 
a r Lenkiją siustą. Bet nuotikis 
gal ima užregistruoti, kaipo 
vokiečių pykčio išreiškimas. 
J iems nemalonu, kad Amerika 
Lietuva rūpinasi. J i e norėtu, 
kad Lietuva rūpinimasis ir 
išspausta iš to nauda jiems 
tektų. 

Vokiečiai neatsisako da r nuo 
minties Lietuvą sau pasijung
t i . Lietuva ant sargybos stovi. 

Talkininkai ir 
Lietuva. 

sunkia i miršta vokiečių im-
perijalizmo ir užgrobimo dva
sia. Pralaimėjusi pasauline 
ka rę Vokietija, praradusi vil
tį savo viešpataujančią intaką 
praplėst i ant viso pasaulio, 
da ro matomas pastangas savo 
in taką užmesti ant tų šalių, 
kurios joms yra prieinamos. 
Vokiečių art imiausių pastangų 
aukomis yra Lietuva ir Lat
vija. 

Pasiekia žinios, kad vokie
čiai, gen. von Golfz vadovau
jant , suorganizavo 8,000 liuos-
norių armiją Latvi jai ginti. 
Skelbėsi ji einanti latviams pa
dėti savo žemę iš bolševikų 

bolševikais kovos sunk 
neša latvių tautinės ki 
menės būriai . Vokiečiai 
sistojo užpakaly latvių 
to ir tėmija, kaip nuo 
vvstosi. Šalia latvių tai 
kariuomenės susiorgan 
Latvijos vokiečių kar inu 
riai. Tieji, vieton padėjn 
vių kovose su bolševikai 
sinešė su atkel iavusia ii 
kietijos kariuomene. I r 
met vokiečiams neskonin 
latvių valdžios krypsni 
padarė pastangas ją nu 
Liepoj n j , laikinoj jos buv 
Lietuvoj vokiečiai, nors 

tingose apystovose, bet 
sų programą seka. Lie 
kariuomenė bolševikus i* 
tu vos šluoja. Iš paįrusic 
kiečiu dešimtosios ar 
pirkosi ginklo. Didžiam 
armijos, kur i Lietuvą o 
vo, grįžo Vokietijon. Bei 
tuvoj liko vokiškų kari: 
būriai, kurie pasirengė i 
čių imperijalistams tai*] 
J i e lietuvių armijos užp 
susiorganizavo ir tėmija. 

Vokietija nenori Ma; 
Lietuvos paleisti. J i pers 
ja, kaip seniau, prūsų 
vius, kurie veikia mint i n 
vienijimo su Didžiąja 1 
va. Vokiečiai Lietuvoj U 
kati Didžiosios Lietuvos 
viai negalėtų eiti pag 
savo broliams Mažojoj 1 
voj. 

Lietuvai v ra begalo s 
žyti tais vokiečių būriais 
na, jie ligšiol buvo veik 
natiniu ginklo ir amun 
šaltiniu, neminint, ką 
viai iš bolševiku atėmė. 1 
viai nedrįsta okupuoti 1 
šios Lietuvos, nes tie in 
jalistams tarnaujantiej i 1 
gali Lietuvai neapsakoni 
pražūtingos blėdies prida 

Talkininkai nenori vol 
i n takos išsiplėtimo. Liet 
vokiečių kratosi. Liogišk 
dėjimo išvada yra, kad 
kininkai turėtų lietuviu 
latviams pagelbon eiti. 
talkininkai pris tato Lie 
ir Latvijai ginklo ir sun 
valandose paramos pri 
pačios Lietuva ir La tv i j 
kiečių pavojaus ir intake 
sikratvs. 

Anglija paramos k< 
Siunčiamos talkininkų m 
rės misijos yra piru 
kregždės, kad jie paranu 
kalno neatsako, kad m 
pasekti gali tikroji pa 
amunicija ir maistu. \ 
čiarns tuomet iš Lietuv 
Latvijos prisieis krausty 

ATSIŠAUKIMAS. 
Kartą jau prašėme A 

kos Lietuvių visuomenės. 
prisiųstų mums adresus n 
Lietuvaičių, tarnaujančių 
Amerikos karei vi jos, Prj 
z i joj , a rba kur k i tur E n 
je. 

Iki šiol gavome adresu 
kelių tokių nursių L ie tuv 
Žinome, kad Prancūzijoj 
nemažai. Taigi, dar kartą 
šome Amerikos Lietuvių 
siųsti mums adresus I 
vaičių, tarnaujančių pri 
merikOs Raudonojo Kry 
Europoje. Amerikos Rau< 
sis Kryžius jau išsiuntė 
ją į Lietuvą. Tai tik prs 
Toliaus bus siunčiama 
giau. Prancūzijoj esančios 
sės pirmiausia ir lengvi 
ir su didele nauda Lie 
gali įstoti į vi išminėtąja 
siuntinystę. Prisiųskite r 
jų adresus, kad galėtume 
nešti mūsų Lietuviškajai 
sijai Paryžiuje. 

' Egzektftyvis Kc 
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RElKALINd 
(Pabaiga iš 94 rfoto.). 

Neteisingumo pradžia daž
niausiai buva šefnt^iloje. Tėvai 
bar ta is vienus vaikas labiau 
myli negu kitus ir nelygiai su 
ja is apseina. Toki vaikai už
auga, neturėdami nei jaUsm6, 
nei nuomonės apie teisingumą. 
Dar dažniau už tėvus nelygią 
meilę* parodo anūkams tėvu
kas arba močiutė. Tai-gi abeji 
turėtų suprasti , ka ip didėlė 
skr iauda gali pas idaryt i vai
kams iš nelygaus senesniųjų 
jausmo bei apsėjimo. Mokinto
jai tur i tas pačios priedermes 
ka ip i r gimdytojai. 

Abeji turi atydžiai žiūrėti į 
vaikų apsėjimą. Pamatę tei
sybės sulaužymą vaikų apsėji-
nte auklėtojai neturi dovano
ti , o priversti vaikus ati taisy
ti neteisybę. Ati taisymas vi
suomet buva sunkesnis ir 
skaudesnis už išpildymą tei
sybės. Tai-gi vaikai, jei jiems 
nėra dovanojama neteisybė, 
veikiai įgauna pri tyr imo, kad 
teisybė yra malonesnė ir ge
resnė už neteisybę. 

Teisingumo stoką vaikuose 
dar galima pataisyti kantr iu 
ir protingu auklėjimu. Kas už
auga be tos dorybės, tas be
veik nekuomet neįgija jos 
vienu savo suprat imu. 

Mandagumas. 

Mandagumas yra pagarbos 
išreiškimas apsėjimu kitiems 
žmonėms be nuoskaudos sau. 

Nors mandagumas nesiskai
to t a r p stambiųjų būtinai rei
kalingų kiekvienam padoriam 
žmogui dorybių, tečiaus jis 
daro skirtumą t a r p civilizuoto 
žmogaus ir storžievio gremėz
do. 

Mandagumas susidaro iš 
trijų dalių: a) iš pagarbaus 
prielankumo jausmuose, b) iš 
žinojimo kaikurių taisyklių ir 
c) iš šiokio-tokio miklumo jas 
išpildant. 

Yra mandagumo formų 
bendrų visam pasauliui, bet 
yra ir ypatybių įsigyvenusių 
kiekvienoje šalyje ki ta ip . Ne
tik luomai, bet ir smulkesnės 
žmonių kuopelės tur i savotiš
kų mandagumo ženklų, ku
riuos lengvai išpildo saviškiai, 
o kurių nežino svetimieji. Dėl
to labai suriku yra nenusikals
ti mandagumui . Augščiausios 
aristokratų giminės labai daug 
atydos ir laiko pašvenčia man
dagumo formoms iš pat ma
žens. J o s tur i išsidirbusios 
vienokias visam pasaulyje 
taisvkles, kur ias ncaristokra-
tas gali žinoti, bet išpildo vis
gi taip, kad ar is tokrata i su
pranta, jog jis ne iš jų rųsies. 

Nereikia rūpintis pri lygti 
ar is tokratams mandagumo 
smulkmenose. Bet reikia rū
pintis užlaikyti mandagumo 

LIETUV 
Žmogus pasigėrė, susitiko su 

an t ru inkaususiu, susipešė i r 
abu Šaltojon ats idūrė. Nuoti-
kiui apibudinti kaž-kas paki
šo mintį : j iedu pasielgė lietu
viškai. 

Rengiamas tea t ras . Kviesliai 
sako, vaidinimas prasidėsiąs 
tą tv tą valandą. Scenoj už
dangalas tepakilo pusvalan
džiu a r valanda vėliau garsi
namojo laiko. Neįgudęs ko
respondentas laikrastin rapor
tuoja " vakaras prasidėjęs 
l ietuviškai. ' ' O įei vaiffinto-' 
j am scenų sudaryt i nesisekė, 
scenoje elgėsi i r žodžius kar
tojo kaip improvizuotos medi
nės figūros, korespondentas i r 

] 

] 

renlti 
mazg 
šiem* 
gu- 1< 
nepa 
tinis 

Ivašią. Toji susideda iš kelių 
#bai gražiu; dalgių: a) mokė-
imo valdyt i savo egoizmą ir 
ausmus, b) paga lba ir c) mei-
ė ar tymo. 

Ta^ūpuinas. 
Taupumas y ra pridėčkas 

)riė darbštumo. Negana, kad 
imogus užsidirbtų* bet dar 
•eikia, kad savo uždarbį ne-
šmetytų. 

Iš mėtvmO pagundos vy-
•ams buva vienokios moterims 
citokios. Vyrų naudą suvalo 
>ėralų pirkliai , moterų skati-
cus sušluoja rūbų ir žibučių 
sankrovos. « 

Ka ip visų kitų dorybių taip 
r taupumo geriausia y ra mo-
cintis jaunose dienose. Bet 
tas jo neišmoksta mažas bu-1 negu 
lamas, tas gana lengvai gali būti 
šmokti užaugęs ir net pradė-
ęs senti. 

Jaunuosius taupumo moki-
įa tėvai ir mokintojai pripra-
indami vaikus vesti gavimų 
r išlaidų užrašus, pagirdami 
iž sutaupymą pinigų duotų 
iaislams ir saldumynams. Da
rni* karės laiku prapli tęs A« 
nerikoje taupymo obalsis W a r 
šavings ir Trift Stamps gal 
lėduoda žymios paramos vieš
patijos pinigynui, bet padaro 
įeapsakomą naudą auklėjimo j kimo 
ikslams: visą gentkar tę išmo-j bėgti 
eina taupint i . Tai-gi šiais la i - į t ik iu 
cais tėvams ir auklėtojams j tant 
abai lengva savo vaikus pr i - ; mais, 
t rat int i prie taupymo dory- j Sk 
)ės. Reikia t iktai truputį pri-1 gina 
udėti prie didžių viešpatijos 
>astangų. 

Skaistybė. 
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Skaistybė ^ra , gali sakyt i , ; p 
int rubežiaus ta rp žmogiškų- U . 
jų ir krikščioniškųjų dory- |C ( \ j j n 

)ių. Neseni tie laikai, kada A s m , 
gamtininkai nesuprato skais-IA-J-AS 
ybės naudos. Šiandien jos 
eikalas aiškus visiems pro-
ams, net ir nepripažįstan-
iems krikščionijos. 

Lenkų Narodova-Demokra-
ya (Tautinė Demokrati ja) i 
eikalauja rš savo jaunuome-
įės, kad visi nevedusieji vai
dinai ir netekėjusios mergi-
IOS, pr iklausydami prie tos 
mrtijos, užlaikytų skaistybę 
lilnai. Lenkų taut ininkai pa- j 
tebėjo, kad tautos sveikata, i Ku 
os veikėjų išnašumas, talen- j para] 
uotų asmenų skait l ingumas ir pasiž 
lidumas tautoje priklauso nuojuiu. 
o, ka ip jos jaunuomenė užfai- j rapij 
[o skaistybę. I graži 

Vokiečių, Austrijos ir vo-
;iškai kalbančių Šveicarijos 
iniversitetų profesoriai 1901 
u. išleido aplinkraštį studen-
ariis prikalbinėdami juos už-
uikyti skaistybę. Ant aplink-

mu s 
jis t 
mai 
tėvyi 
valai 
*—y 
gai i 
vargi 

BR: 

vaite; 
Kata 
buvo 
šiai t 
J e i i 
mos : 

aščio buvn pasirašę 31 liigije- Į nės ; 
tos, t. y. sveikatingumo, pro- i bažn^ 
esorius. 1 gio 3 

Merginos turi atsiminti, kad ! Ke tv 

ISKAL 
Nežino žmogus kaip prie 

taio elgtis. Žirnius, bulves i r 
įtokius valgius peiliu burnon, 
aip ši upeliu, žeria. Šakutes, 
ei vartoja , tik tam, kad an t 
u užsmeigtą duoną v ir toly-
ius valgomuosius daiktus 
•irštais pačiupus. Et iketos ke-
as taisykles žinantis lietuvis, 
•risižiurėjęs nei tų taisyklių 
ėžinančiojo elgimosi, savo 
ažįtftamuhui pašnabžda, kad 
anas žmoį^fs valgo lietuviš-
ki." 

Gana. Duokit man asmenį, 
uris prasimanė kas tik ne-
ražu, nepnritinkaina, nemahr-. 
agu* Vadinti Hetuviską,, o ,0 

pirt i t 
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t 

!e mazgotės. į ma^gcft^ 
įsi visokis neSvarrimaš; 
^)te valia giifaužfnti vi-
$. Mergina tur i Itfbiau rie-
[araliau^ afr pasiuntinio 
liečiamybę. J i yra pirmu-

tos f nepaliečiafrnybės 
ts ir apginėja. Karalių so-
griijva, karufros kr in ta 

galvų. Gal veikiai neliks 
rieno monarcho. Bet mer-
vainikai ir šiandien tebė-

aip brangus, ka ip pirm 
ančįo metų. Jos neturi 
lyti galvijams sumynioti 
vainikus į mėšlą. Mergi-
suprantančios savo kara-

vertybę, lengvai išnešio-
ivo vainiką iki moterys-
r joje buva sveikos bei 
ngos. 
žinia delko vaikinai kar-
mintija, buk jiems labiau 

merginoms valia y i a 
galvijais. Tuomtarpu ir 

is ir Dievo apreiškimas 
kad doros taisyklės a-
lytim yra vienokios, 

peiktina y r a merginai, 
>eiktina yra ir vaikinui, 
kaitusi mergina tur i ken-
savo klaidos pasekmes, 
šas y ra tas, kas ją vieną 
ka varge, neprisiimdamas 
s vargų, kylančių iš 
ros kaltės. Yra t ikra niek-

į t raukt i ką nors į pur-
)asinaudoti visu to įtrau-

smagumu ir paskui pa-
nuo nemalonių to atši

lo pasekmių, apsidangs-
savo prigimties patogu-

aistybę jaunuomenė bran-
tik tuomet, kada ji y ra 

kusi •branginti idealą, 
aiškiai jaučia skirtumą 
to kas augšta ir žema, 
to kas gražu ir šlykštu. 

ie ^šito protinio skaisty-
MUHftto turi prisidėti mo-
įas valdyti savo jausmus, 
ao nemokantis viešpa-
ant gyvuliškų savo jaus-

kaistybės ncužlaikys. Bet 
aip-gi negali būti ištikr-
naudingu visuomenei ir 

įei, nes nežinia kokioje 
idoje jo gyvuliškumas su-
s visa kas buvo naudin
gu rengta ir dar pridirbs 
i viršaus. 
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rn. M. L. Krušas visose 
)ijose, kur tik klebonavo, 
ymėjo uolybe ir darbštu-
Taip-pat ir Šv. Ju rg io pa-

oje. Šįmet j is stebėtinai 
ai surengė didžiosios sa-
s pamaldas. Papras ta i 
likų Bažnyčios apeigos 
įspūdingos; užvis labiau-
ris dienas prieš Velykas. 
:os apeigos y ra atlieka-
su visu jų gražumu, žmo-
jaučiasi lyg t raukiami j 
fčią. Tai-gi šįmet Šv. Ju r -
Bažnyčioje nuo Didžiojo 
ergo iki Velykų suoluose 

neišteko 
Heredo 

čios vak? 
vo gieda 
čios Nok 
lainentac 
reinijo 
pats kleb 
tą—asisti 
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širdies p 
neiškęsda 
džiais. 

Penktai 
kilmingOį 
Celebravc 
konu buv 

;s, kad daugiau j is nebe
muš ų tautos ypatybėmis 
i visa tai, kas žmonių 
na negeru ir nepatogiu. 
> j is suprastų, kad save 
,vo tautą žeminti netik 
.edora ir negražu, bet nei 
ns saugumo žvilgsniu ne-
įoka. 

pratome pavienių asmenų 
fbes ir netobulumus vi-
?ninti, visai tautai ant-
. Tai neteisinga, tuo pa
n a tautinė nuodėmė, jei 

išsireikšti taisyklinga, 
aus kilta privilegija yra 
ne blogybės dugno, bet 

loti kiltiems tikslams, jų \ kas gražu 
•linai pasiduoti, jų sieki- Tas gerą 

savo gyvenimą^įšmar- mandagiai 
•fife^ilunjjo t r b ^ Ą į i s r^ftiH^aii] 

iu y r a ir lietuvių t«ux#L $e l i e t u j 

y ra tobul 
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ftrsikraustymo 
; Dabar yra laikas permainy 

vo telefoną ant naujo ad 

trisdešimts Dienų 
yra prašoma duoti nor 
permainyti telefoną jei 
kraustysi tės tarpe 
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faajt Knyga Užsidarys Ge 
Duokite savo užsakymus daba 

CHICAGO TELEPHON! 

vietos žmonėms. 
s, Ketvergo ir Pėtny-
irais apie sutemą bu-
mi Viešpaties Kan-
turnai . Juose vieną 
iją, t. y. Pranašo Je-
Raudą, giedodavo 

onas kun. Krušas, ki-
•ntas kun. Svirskaš, 
vyrų choras, vedamas 
vargonininko, p. Janu-
kuris i r pa ts puikiai 
uos dalykus ir kitus 
smokyti. Tas choras 
et iniais balsais gie-
Imę Miserere i r gies-
lictus. 

i Nazaretietės taip 
Viešpaties grabą, kad 
ur žmonės atėjo gėrė-
Ižiaugtis. Klebonas, 

nesigailėjo lėšų nei 
joms. 

s vakare buvo iškil-
ompleta su asista. Ją 
:un. Krušas o du ku
kavo. Kun. Svirskaš 
ražų pamokslą. Per 
onių buvo pilna baž-
[etvirtą valandą pri-
dynių. Prasidedant 
10 apeigoms vietų ne-
statiems. Žmonės ap
suko visą vietą ties 
iki gatvei. I š anapus 
ovėjo atsimetėliai. Iš 

matėsi, kaip jiems 
i tas minių susitelki-

bažnyčią. Tą savo 
iktumą atsimetėliai 
mi išreiškė i r žo-

l mušus prasidėjo iš-
i Atsikėlimo apeigos. 
> kun. Krušas, dija-
o kun. Scliuhmaclier 

iš arki vysk 
atvažiavęs 
kai. Subdij 
Zaikowskis, 
kun. Svirsk 
bonas trasai 
riningą pai 
je vienų nu 
apie du šiu 
rasi, sesery 
Procesijos i 
są bažnvčia 
jos pradžia 

I r per Ko 
kare ir Att 
pasižymėjo 
jos choras | 
kio orkestn 

Muzika, gi 
mokslai, vit 
jų išpildytu 
augštas min 
mus žmonė; 
jiems graž 
džiaugsmą, 
sidėkojo ga 
Iš KomitetiĮ 
tą dieną su 
ką šimtų dc 

BRIDi 

Bridgepoi 
ganizacijų, 
Velykų, ga 
bus sutverk 
Vienybės s 
organizacijų 
rinko ir ka 
mas susirini 
visi pribus. 
dar neišrinl 
mos tai pad 

intis . Ne kas negrą 
da y ra lietuviška, bet 

tobula, 

esam degeneratais. 
įdžiavimu galime ro-
sų tautinio atgimimo 
aek pas mus ilgesio 
iryti kogeriausia, yy-
;, šviestis, kiek mūsų 

siekime karščio! 
a su mūsų atsidavi-
isos ingyti pastango-
nors tauta. J e i ne 

ims pasiseka atsiekti 
ko ntes, kaipo tauta , 
, kaltas ue mūsų ne
iti ja . Ne. K a s gera, 
, tas yra lietuviška, 

darbą atliko, anas 
L , pfsiejgė, «t, .trečias 
apsiąpc^. ^Jie i- pqfeiel-
%si,-jie tiėtuvio^var-

A r tautos 
vo negražiai 
Kuomet kite 
lietuvį pa jut 
liūs ir ne| 
nori, jąs sk 
1 1 * * v " • I • 

Prisižiūrėki! 
dos balsam 
mams. Sveti 
Uti, ką me g< 
me padarę , 
patr i jotai , n 
ninkai mėgs 
ėlgimus lie 
Tai įiemaudc 
ka. 

J e i kas to 
tauta i kas n 
nės, ja i i r sa 

%&£'>?« 
rė 

Di iena 
^ti sa-
dreso. 

Laiko 
rint 

igu 

15 
kai sgužio 15 

ar tuojaus 

fE COMPANY 

kupijos Cincinnati, 
mokintis lietuviš-

jakonu buvo kun. 
, ceremonijas vedė 
kas. Pa t s kun. kle-
kė įspūdingą i r tu-
mokslą. Procesijo-
lergaičių dalyvavo 
ntu. Tikrą skaitlių, 
y* galėtų pranešt i , 
ilgmnas apteko vi-

l ta ip, kad procesi-
susidurė su pabai-

i 

-t* 

ompletą subatos va-
tsi kėlimo apeigose 
Šv. J u r g i o parapi -

drauge su p , Ežers-
a, 

;iesmės, apeigos, pa
isą t v a r k a i r visas 
nas net ik ta i sukėlė 
utis i r kilnius jaus-
jse, bet d a r davė 
žumo ir sužadino 
Užtatai žmonės at-

ausiomis aukomis, 
ų teko girdėti , kad 
nrinkta apie dvyli-
olierių kolektos. 

Rep. 

>GEP0RTAS. 

r te y r a visokių or-
bet uniu laiku, po 

ilinia tikėtis, kad 
^as 3-čias Katal ikų 
skj^rius. Daugmna 
ą i r delegatus iš-
lip tik bus šaukia-
įkimas, tai tuojaus 

Kurios draugijos 
ko atstovų, prašo-
larvti . 

s savo nezuua, sa-
lis darbais gir iasi* 
os tautos atbudusį 
tto, a r jos nedatek-
įgerybes pastebėt i 
kaįtliUoti pradėjo? 
me svetimos spau-
is, mūsų budini-
imiėji noriai pažy-
l̂ ėro ir gir t ino esa-

Tik mūsų rtieida 
įegudrųs laikrašti-
sta peiktinus pasi-
etuviškais daryt i , 
agu, tai nelietuvis-

. / • 

iliau visai lietuvių 
negeistino primeti-
au skriaudą darys , 

> 
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Lietuviai Amerikoje. 
t . . . . ...«. ii 

ROSĖLAND. ILL. 

5,000 dol. bazaras. 

SHEBOYGAN, WIS. 

JSnbatoje, balandžio 26 <L, 
Broliu Strumilų svetainėj 
(107th st. ir Indiana a ve.) at
sidaro Visų Šventą parapijos 
bazaras. Tikras biznis-gi pra
sideda nedėliojo, balandžio 27 
d., vakare. 

Pernai baiare padaryta o,-
0(>0 dol. ^ryno pelno; šįmet 
gi parapija tikisi padaryti 
gryno pelno 5,00Q dol. Daly
vaus visos katalikiškos vieti
nės draugijos. Budų. statymas 
prasidėjo praeita, utarninką. 
Viemi darbininku bazare bus 
apie 200 ypatų. Prisirengimui 
prie bazaro išleista keli šimtai 
doleriu. 

Vienas iš kom. 

Iš mūsų padangės. 

MELROSE PARK, ILL. 

Suimtoj, balandžio 26 d. Šv. 
Onos moterių ir mergaičių 
draugija rengia šaunų balių 
Igno Vaičiulio svetainėje, prie 
Lake ' ir 21 gatvių. Pradžia 
7:30 vai. vakare. 

Visų jaunimų, kaip iš Met-
rose Parko, taip ir iŠ apielin-
kių, kviečiame atsilankyti i 
ši šaunu moterių ir mergaiėin 
balių. Šv. Onos draugija visa
dos surengia linksmus balius. 
(Jalima tikėties, kad ir šitas 
bus linksmas ir atsilankiusius 
pilnai užganėdins. 

Atsilankę mes į tos draugi
jos balių paremsime draugi
ja, kuri darbuojasi Lietuvos 
labui ir nesyki yra prisidėjus 
su stambia auka prie Bažny
čios ir tautos reikalų. 

P. M. Vytis. 

A. L. K. K. Moterų •Sąjuii-
gos 14-ta kuopa laikė mėnesi
ni susirinkimų balandžio 13 d., 
1919m., pobažnytinėj svetainėj. 
Svarstyta kaslink Moterų Su
jungus Savaitės. Buvo įnešta, 
kad 14-ta kuopa surengtų ran
kų darbo parodų ir prie to su
loštų tam tinkamų veikalų. 
Tam tikslui tauo išrinkta ko
misija iš sekančių ypatų: O. 
C'ižauskiutės, V. Buivydžiutės 
ir Y. Rutkauskienės, kurios 
energingai darbuojasi. 

Pagirti reikia Sheboyganie- visiems savo draugams. Pri 
tes moteris ir merginas, ku
rios pradeda budinti mūsų 
sesutes iš miego ir ragina sto
ti į darbų. Sesutes, tegul pra
nyksta iš mūsų tarpo visi ne
sutikimai ir neapikanta, kurie 
kenkia mušu bendriems dar-
bams. Oriaus ios kloties M. 
S. 14-tai kuopai. 

Sąjungietė. 

Kraujo ir Valgio 
Virškinimas 

B l o g a s s k i l v i s k ė s i n a s i a n t 
viso organizmo suteikdamas 
jam nesmagų paniūrima, vė
mimą, žarnų užkimšimą, blo
gą skonį burnoje ir tt. 

Desėtkai tūkstančių lietuvių 
jau žino, kad dėlei pagadinto 
skilvio geriausias atitaisymo 
būdas, tai 

PARTOLA 
Gydytojas saldainių formoje. 

Iš daugelio padėkavonės 
laiškų čia vieną trumpiausią 
patalpiname: 

"Goru. P. Partose! Jau se
nai rengiausi padėkavoti Jums 
už Jūsų puikiausi būdų Parto-
lų, kuri mane išgydė. Aš pa
ėmiau 5 dėže. Eekomenduoju 

REIKALINGI 
kliaučiai ant moteriško kostumėrsko 
darbo ir moka nuo $25 iki $35. At
sišaukite:. 

3145 So. Wells S t , Cnicago, III. 
Telefonas Yarcls 2263 

BARGENAS! 
Pirmas pasiulij lmas nupirks 6 pa

gyvenimų namą. š tymu ši ldomas po 
num. 833-835 \V. 54th J?lace. Mort-
gage $6,500.00; randos neša $2,500.00. 
Atsišaukite: 

R O B E R T S & LAVTH, 
15 So. UPestern Ave., Chicago, 111. 

BUK SAVO BOSU. 
Turėk viena iš mūsų 40, 80 ar 160 

akrų farmas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, vis iems žino
moj I^ake apiclinkėje. Vilas County, 
VVisconsine; ant lengvų išmokesčių. 
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $200 
cash ant farmos 40 a k n j didžio; $300 
cash ant f a n u o s 80 akrų; l ikusius 
ant savo išlygų. 

< ionais yra Jūsų. Proga. 

CICERO, ILL. 

Iš Labd. Sagos 3-os Kuopos 
susirinkimo. 

CICERO, ILL. 

ft 

Balandžio 13 d. A. L. R. K. 
Moterių Sąjungos 2 kp. laikė 
mėnesiui susirinkimų. Proto
kolas praeito mėnesinio susi
rinkimo tapo perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas. Paskui 
sekė komisijų raportai. Komi
sija iš atsibuvusio vakaro ko
vo 30 d. išdavė raportų, ku
riai už pasidarbavimų delnų 

* i plojimu tapo išreikštas ariu. 
Komisija šoiminiško vakarėlio 
pranešė, kad vakarėlis yra 
rengiamas trečią nedėlių po 
Velykų. Vakarėlis rengiamas 
su programų. 

Paskui eita prie Moterių 
Sųjungos savaitės. Agi tat \ vis
kas vakaras bus surengtas ge
gužio 15 d. Jžanga bus veltui. 
Be to tame vakare bus veltui 
dalinama "Moterių. D i rva , \ 
Visos Cicerus moterys ir mer
ginos turėtų j tai atkreipti 
domų ir pasinaudoti ta proga, 
nes tai daroma jų pačių gero
vei. 

Išrinkta organizatorkos, ku
rios ragins moteris ir mergi
nas rasyties Moterių Sąjungos 
Organizaeijon. 

Paskui >\arstvta kaslink 
sutvėrimo Raudonojo Kry
žiaus skyrio. Nutarta trumpu 
laiku, pasitarus su vietos kle
bonu, sušaukti visų moterių 
susirinkimų ir sutverti Rau
donojo Kryžiaus skyrių. 

įnešta, kad sutverti Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų draugijos skyrių. Paaiškė
jus, kad yra moterių, kurios 
tuo reikalu rūpintis yra {ga
liotos nuo Vienuolvno, nutarta 
visoms prisirašyti prie sky
rio, kuomet bus sutvertas. 

Ant galo narės sumetė aukų 
3 dol. del gėlių bažnyčioje Ve
lyki? šventėje. 

Sąjun^itt*. 

Balandžio 20 d., 191D m., 
įvyko L. S. kp. susirinkimas. 
Xors susirinkimas iš priežas
ties Velykų šventės buvo trum
pas, bet visgi daug aptarta 
svarbių reikalų. Sulig Centro 
nutarimo, aukas rinkti po na
mus dar atidėta sekanėiani su
sirinkimui. Priežastis to atidė
jimo, tai kiti svarbus, dar ne
apdirbti, darbai. 

Reikale rinkliavos aut šv. 
Kazimiero kapinių geg. 30 d., 
1919 m., 3-eia kuopa kreipėsi į 
Ii uos uores mergaites ir mote
ris, kad jos liuf)snoriai pasi
švęstų rinkti aukas toje dieno
je ant Šv. Kazimiero kapinių 
ir ateitų i sekanti kuopos su
sirinkimų, kuris Įvyks gegu
žio 18 d. Už pasidarbavimą 
rinkliavoje bus dėkingi joms 
našlaičiai 

Kilo klausimas, ar nebūtų 
galima gauti paramos našlai
čių prieglaudos namui ir Vie
nuolyno namui iš Šv. Kazimie
ro kapinių ineigų, karių ran
dasi virš $21,006.00. Tuo rei
kalu kapinių valdybą klabinti 
palikta direktoriams. 

A. Valančius pranešė, kad 
p. Zaulevičia, National (J rovė, 
Rive raide, 111. parduoda savo 
nuosavybe. Xuosuv\ bėję randa 
si piknikams daržas, mūrinis, 
ant dviejų lubų, namas su -0 
kambarių ir su gėlių a ugi i it u-
ve. Visa nuosavybė užima 1*> 
akrų žemės. Minėta nuosavybė 
parsiduoda už $40,000.00 il
gai butų tinkama liglaikinei 
našlaičiams prieglaudai. Tas 
klausimas paliktas delegatams 
iškelti sekančiame Centro su
sirinkime. Žinoma, šis klausi
mas turėtų būti visų kuopų ap-
svarstvtas. 

Balio reikalai. Nedėlioję, 
balandžio 21 d., Šv. Antano 
pa ra p. svet. bus balius, kurį 
rengia Lab. Sųj. 3-čia kp. naš
laičių naudai. Jame bus ska
nių užkandžių, gėrimų. Bus 
žaislės ir šokiai. 

Trečia kuopa kviečia ir ti
kisi, kad visi cieeriečiai atsi
lankys į šį balių. Tuomi pri
sidės prie padidinimo našlai
čių prieglaudos iždo. 

J. Šliogeris. 

šio prideda 2 dol. ir dar mel
džiu išsiųsti dvi dėži, Parto-
los. Su pagarba, 

D. Kovaliauskas." 
Chicago, 111. 

Gydytojas formoje saldainių 
PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyru, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimynoje 
turi rastis Partola. Partola re
komenduojama ir parduodama 
didelėse dėžėse prekiuojančio-
se po 1 dol. Kiekvienas užteks 
visai šehnvnai ant 3 mėnesiu. 
Užsisakvkite šiandie. 

VELTUI 
Graži}} ir naudingų dovanų 

išsiunčiame prie kiekvieno už-, 
sakymo ant Partolos. (73) 

APTEKA PARTOSA, 
160 2nd Ave., Dept. L. 4, 

New York. 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorlus. Dengiu visb-
kius pbpiėrinlufe stogus ir taisau sė-
nus. Dedu raln palpas, dirbu blekl-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbus užirfru Visose dalyse* Cnl-
cagos. Darbą atl ieku atsakamcial Ir 
duodu grvarantija. K a m tokls žmo-
trus reikalingas, kreipkitės 

L.ithuanian Red Roofing Co., and 
Snect iotekl #orfe>, *t<W( tf. i 4 t h St.. 
Tel. Ganai 4803. 

! KO LIETUVIAMS DAU 
GIAUSIAITMSTA? 

Kodėl atidėlioti tą dalyką ant to-
liaus, kad gal ima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausnj farmų "VVisconsine I 
ir būti savininku šioje žemėje. Bulves j 
yra daug Vertesnės ir daugiau pelno i 
atneša negu orenčiai ant medžio K a - ' 
lifornijoj. 

Nuspręsk š iandien. 
Kkskursijos yra duodamos kiekvie

ną Utarninką ir Ketvergo vakarą. At
si lankykite pas G. F. Sanborn, mūsų 
Chicagos reprezentantą, 90S Peoplcs 
Gas Building ir su juo padarykite su-
tartj arba telefonuokite \Vabash 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
•Kolonijos l>in ktOrins. 

SANBORN COMPANY, 
Box 3, Eagle Iliver, "VVisconsin 

Sveiko mokslo. Kur panašų 
jgysi? Jei ne nuosavioje mokyk
loje. ( 

Tatgi kam brangus yra mok
slas, lai aukauja Kolegijos 
Fondan. 

Geriausią auką suteiks kiek
vienas, kuris tik įgys sekančias 
knygas: 
"Jėzus Kristus'' šv. Sakra

mente 60c 
Apdaryta 85c 

"Vaizdeliai" Jono l i m i t o . . .:to<> 
"Netikėj imo priežastys" K. 

V. K 10c 
•K u. Bažnyčia ir Demokra

t izmas" 10c 
"Tiesos žodis Social istams". lOo 
. . Ii it*U\ ienas centas e ina tau 
fondan. 

Galima pirkti pas KU :N. AUG. 
PETRAITJ. 105 MAIN ST., AT-
HOTi, MASS. 

P. S. Siųsdami užsakymus, iš
rašykite čekius ar money or-
der'ius Kun. J. Misiaus—Kol. 
Fondo IŽd. vardu. 

"K 
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ALEX. MASALSKIS t 
GRABOIUU8 

Lietuvis gra-
bortua. Atite
ka v lte o k i a s 
laidotuvės" £ o -
pigiausial. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto 
mobilius. 

Taipgi dides
nę dal) grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. ' 
P b o n e Drover 4119 

. 

' V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKAT/IS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

« • W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambarls 6*9 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeentma*, 813 W. SSrd 84. 
Tol. Yards 4 « l l 

Dr. A. R. Blumenthal D.D 
AKIŲ SPEOIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 8487 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 67C4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South \Vestern Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard l f t 

l a n i Ų Tel. Seeley 420 
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KELIAI I LIETUVĄ JAU 
ATSIDARO. 

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė (320—5th Ave., N. 
Y.) įsteigė "Foreign tht-
change" (užrubežinio biz
nio) skyrra ir tuoj pradės 
priiminėti pinigus siunti
mui į Lietuvą ir į kitas 
šalis. Tame skyriuje bus 
taipgi išmainomi pinigai, 
parduodamos laivakortes, 
sustatomi ir paliudijami 
rejentaliai dokumentai ir 
aprūpinami visi kiti ke
leivių reikalai. 

Priežastis Nervų Ligos 
^ žmonrs serga galvos ^kuudcji-
d m o ir nervu Itgojnis, jie ima viso-
S kius žinounis vafiitUe, pauna K' tik-
5 tai laikina pujcelhą. ISgydymui 
5 priežasties yra u.. : - , ,as 

i Kompetentiško Okulisto 
~ Pavojus slepiasi si lpnose akyse. 
S Jos ardo nervu sistema tuo tarpu 
5 jus nrK;<lite niekuomet žinoti, kad 
5 jos'.' akjs yra silpnos. Laike pr.-i-
S eitų 

= 21 Metų Chicagoje 
2 aš iš lydžiau tukst;in<.ius nusiminu-
S siu jr bevilčių, ir aš tfaliu V4 priro

dyti laiškais savo ofise. 

Jeigu Aš Prašalinsiu Jūsų I 
Tonsilus Jųs Gerklės Ligos E 

Pasibaigs. į 
Yra jsteigtas faktas tarp mok

slinti 11. kad tonsilai yra priežastis 
gerklės ligų. } 

Jie yra bereikalingai susirinko. 
Jie yra kvrpavimo vietoje, įtrauki
mui pavojingi; perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonšllltls 
tankiai yra' pradžia tuberkulozo. 
Visi gydytojui pataria prašalinti 
visiems sergantiems, o mažiems 
va ikams reikalinga prašalinti ton-
silus pirma negu jie suserga. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILL.INOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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Dienų ir Naktį Tol. Pul lmaii 152** 
Dr. H. S. TOMPKINS 

' i l S A S GYDYTOJAS-CHIRl 'RGAS 
10821 Miehlgan Ave., Chicago, III. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. Nedėl io- • 

mis 9—12 ir sul ig sutarimo. 

Tuieškau Mykolo ši leivco, paeina 
nuo š i lamiesčio, Gumbeilių kaimo, 
Kauno gubernijos, Panevėžio pavieto. 
191b m. jis išvažiavo į Athol, Mass., 
bet nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Taippat paieškau savo draugo 
Simano Snarckio; 1 metai atgal ios 
jis gyveno Bridgeport, Conn. Kas 
apie šiuos žmones žinotų, meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

• Geo. Dagis, 
309—7th Ave., So., Minneapolis, Minn. 

Kreivos Akys Išgydoma 
Vienu Atsilankymu. 

Per 20 metu buvusi kreivomis 
akimis Sophia Maaatus, lietuvė 
mergina, pryvennnti prto 4522 So. 
Paul ina St., buvo atitaisytos krei
vos akys. 

Jeigu jūsų akis kreivos, nenusi
minkite. - \š išgydysiu jus be vais
tu, peilio arba skausmo ir lengvais & U i n t i j u s u t o m f . i l u s visai" be skau 

Tonsilai Yra Priežasčia | 
Visų Gerklės Ligų. 

Jei jusi; tonsilai kuomet nors 55 
jusii buvo užsidegę jie turi but 55 
prnšjilinti hc atidėliojimo. r 

Kasd ien jie įtraukia perų ir ga- S 
dina pamažu jūsų gerkle iki ant 9 
galo neapsireiškia nuolatitK'- gerk- 2 
lės liga ir l iūdnos pasekmės. į 

Aš Prašalinu Tonsilus be = 
Skausmo § 

Be Chloroformo—be Kraujo E 
—be Ligonbučio. | 

Savo 21 metij praktikos gydyme s 
prorkb's ligi;, aš įgijau speeialę SS 
moksliška metodą nežinomą ki- 55 
t iems specialistams. Aš galiu pra- 55 

Dr. G. M. GLASER 

• 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASUL1S 

R E A L — ESTATE — UOAMM . 
— INStTRAWCE 

Ar norėte gyventi gražiose v ie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. ] 
63 and Kedzic Ave. N. W. Co-

ner Chicago, I1L 
y . _ 

DR.LE0AW0TIN 
Gydytojas, ChJrorgaa, 

Akušeris 
1920 Ko. Halsterf St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
Ir ruaiškat. 

Talandoa: ltf—lt, ryta; « — • 
vakar*. HsL Caaal 4117 

8">"< 
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I Dr. S. Naikelis f 
~ GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 

4712 So. Ashland Ave. i 
Fhone Drover 7043 — 

Cicero office 
4847 W. 14th fit. 
Pbone Cicero S* 

55 Rezidencija 33S6 W. 06th St. 
rhone rrospect 85h5 

Praktikuoja f7 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St . 

Kertė 32-ro 8t., Chicago, 111 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi Vjhro-
nl&kų ligų. 

OFISO VAIJV.NI)OS: Nuo 9 ryto 
i iki 10. nuo 12 Iki 2 po piet, nuo < 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 Iki 2. po p i e t . ! j i 

Telefonas Yards 887 

• • • - • • - • • ' * • ' 

Tiesi d. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

OR. A. A. ROTK, 
Rueas gydytojas ir chirurgas 

Specljalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
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Tel. Drover T 4% 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEFfTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

4713 SO. ASHLAHD A V E H U # 
arti 47-toe Gatvea, 

l» 
— 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

• • 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 
8 - - - - * - - - » - - . » - — m.m»-m»~m,»įl 

20,000 ŽMONIŲ PER ŠIUOS 
1919 METUS STATYS 

SAVO NAMUS. 
Blogas patarnavimas janitoriaus 

namuose, negalėj imas gauti sau pa
togių vietų pagyvenimui yra tikrai 
pranešta, kad mažiautia 20,000 ren-
dorių š įmet statys savo namus. 

L. L. Barth pirmininkas Chicago 
Retail Lumber Dealers Association, 
kuris dalyvavo lunibermen's se ime at
sibuvusiam Congr«ss viešbutyj, pasa
kė, kad mažiausia ant kiek jam yra 
žinoma, jau y v i apie 20,000 rendau-
ninkij pasirengę statyti savo namus 
per šiuos 1919 metus. Jis p a s i k ė prie
žastis kurios verčia juos tą daryti. 

"Žmogus pamato, kad įdėjęs tiktai 
keletą š imtų dolerių, j is gali pasitai
syti sau namų, o kitus mokėti kiek
vieną mėnesį kaipo randą, o gale tu
rėti nuosavą namą kur jis gali pasi
taisyti dalykus taip kaip jis nori, ir 
kur niekas neturi nei jokios t iesos 
jam nieko sakyti." 

Tad -kam-gi žmogus turi gyventi 
pas svetimą Ir mokėdamas randą iš 
to jis nieko negauna, o-gl šitaip m o 
kėdamas randą sau jis įsigija nuosavą 
namą. 

Daug tuomi rūpinasi ir Walker D. 
Hines, direktorius geležinkelių ir 
Kenry Solon Grtfves. pirmininkas tr 

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

prižiūrėtojas Suvienytų Valeiljų girtų. * » 

Išmokėjimais. 
Pavelykite man parodyti Jums 

laiškus nuo šlaitu išgydytų ligonių, 
patvirtinančiu mano praktiškų gy
dymo metodu praSalinlmui ligų. 
Aš jums užtikrinsiu nuolatinį gy
dymų, ir suteiksiu Jusij akim« 
sveiką regėjimų. Atidėliojimas yra 
pavojingas. Apsišaukite. 

Ausys. 
Kurtumas ir užkurtimaš ausies 

nuo įvairių priežasrių gydoma pa
sekmingai . 

Kam Kentėt Nuo tfosies 
Ligų ir Kataro. 

smo, be chloroformo, be kraujo, 
be siuntimo jus į ligonbutį. Mano 
metodus yra visai nekenksmingo*, 
ir j minutę a i apsidirbu, jūsų gerk
lės l igos užsibaigia. 

Kasdien matosi atsi lanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsil\us—žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
j iems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis l igos ir nelaimės. 

Maft<> Mokestjs Yra 
Nebrangios. 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. j } > » — : — • • » » » » » » » • • ; X 
Telefonas Pul lman 80 
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PAIEŠKOME 

Daug akių, ausų ir gerklės ligų 
paeina nuo nosies ligos. Akiniai 
nepagydys skaudančių akių kuo
met priežastis l igos—nosyje. 

Alano patyrimas prigclbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. AŠ j site. 
paliuosuosiu jus nuo įpročio "pa- į jaus 

Aš visuomet nusitariau gydyti 2 
kiekvienų gerai ir sąžiningai. JMano I 
at lyginimas už prašalinimą jūsų = 
tonsilų bus mažesnis negu jūsų S 
daktaro suskaitą už jūsų gydymą. = 
Todėl tas neužstos jums ant kelio. = 
Jeigu jųs sergate kaklu >ilabar ar- r 
ba kada pirmiau, jus ir vėl sirg- • 

Todėl ateik pas mane tuo- S 
kol pasekmės nėra pavojin- ^ 

gauti šaltį." gos—ir aš patarsiu jums. 

DR. c. O. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J j E Į T ^ " ~21 Metas prie itale Gatvės. -•' >'Ji|lN0fll]3IE E 
120 So. State St. Antras augštas. Chicago, 111. I 

Valandos: 9 iki 7 
Nedėl iomis 10 iki 12. 

Vienos durįs į žiemius nuo 
The Fatr krautuvės. 

10 gerų Stallorių (carpe.nters) ku
rie moka dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovrs. 

Rašant meid—:....<_ [\u~.=>ti prie k^ 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesčio?, Vedęs ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

I 

DR. VY. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — C:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 10 iki 11 išryto ,» 

/ 
Dr. D. J. BAGOČIU5 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 
Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
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Roseland, 111. 
Telefonas rezidencijos ir ofiso 

Pu l lman 342. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 

Ned. 
.. 

{ iki 4; 6 iki 9 vakare. 
| '9 iki 12. 

« • 

m a 
n AS, ADOMAS JL &ARAIIAVSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs Vilties, kad 
begyvensiu. Visnr ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rdbežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo m a n o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
mat izmas pranyko, diegliai nebebkdė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslų pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiims 
Binaglai ir e su l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir l inkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITFTION J. Baltrenas, £rof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Cft&al 6*17, Chicago, ID. 

Č.I Į IKIM ąirvnii 
w«JiWVty rti k u nu 

t vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, v iena Finisher ma
šina, Jacka ir kiti įrankiai turi but! 
parduoti tuojaua už prieinamą kai
na. Tuojaus atsišaukite. Mes turime' 
pilną eilę visokios Čeverykame skuro*, 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Vardą 8404. 

».• m i* P • • 

Mokykis Kirpimo ir De^igning 
Vyrišku ir Moterižku Aprodalu 

Mūsų sistemo ir ypatiškas moklUl-
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo' 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysite/i 
Elektros Varomos mašinos mūsų s iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti w 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarai.i ir gauti specijaliS-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mia* 
rą — bile stailės arba dydžio, Ir bl* 
le madų knygos. 

MASTF.R DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnirka, Perdėtinis 

118 N. La Salio g a t , priol City Hali 
Ataisaukit ant 4 to augsto 

file:///Vabash
file:///Vestern


BRKBVIV Ketvirtadienis, balan. 24, 1919 
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KORNEVILIOVARPAI 
O P E R A 

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskričio Choro 
Nedelioj, Balandžio 27 , '19 

AMERICAN-BOHEMIAN SVETAINĖJE, 1 4 4 0 W . .18th Street 
(vienas blokas į rytus nuo Ashland Ave.).* 

GERBIAMIEJI:— 

Ši triaktė komiška Opera — Kornevilio Varpai — perstato septyniolikto amžio laikus, 
Kornevilio kaimt), Normandijoj, samdymų dieną. ' 

Opera — Konevilio Varpai — pirmą sykį buvo pastatyta scenoje Paryžiuje 19 d. balan
džio, 1877 metuose. Greitu laiku tapo išversta į daugelį kalbii ir šiandie ji yra plačiai žino
ma. W*v * v 

Lietuvai kalba tą opera pirma syk stato scenoje Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio 
Choras. 

J 

Choras ir solistai bus pasirengę kostiumais, kokie buvo vartojami anuose laikuose. 
Kviečiame tat visus lietuvius, kaip iš Chicagos, taip ir iš apiellnkių į šį koncertą, nes to

kio dar niekas nifckur nebuvo surengęs. Po programui šokiai ir linksmas balius. 
• 

Tikietai yra pardavinėjami po visą Chicagą pilnu greitumu. Pasistengkit iš anksto nu
sipirkti. Tikietus galima gauti pas visas vyčių kuopų valdybas ir Bethoveno Konserveto-
rijoje, 3259 So. Halsted Str. '• *!-$$*** 

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Ketvirtadienis, balandžio 24 
d. Fidelis, kank. Egbertas. 

Penktadienis balandžio 25 d. 
Morkus, evang. Filona?. 

POLICIJA SUĖMĖ 14 METŲ 
JUODRANKĮ. 

Orųmojo suplaišinti krautuvę. 

Balandžio 7 diena l.°> metu 
mergaitė atneši"4 laišką groser-
nės savininkui Ellis Bland, 
1401 Ashland ave. Laiškas bu
vo rašytas mašinėle. Nuo syro-
šerniuko buvo reikalaujama 
paskirtoj vietoj padėti $250. 
į\itaip jo krautuvė bosianti 
suplaišinta. Laiške buvo pa
žymėta, kad tai esąs "Juod-
rankiu autori teto" įsakymas. 

(Jroserninkas pabūgo grū
mojimo ir laišką pavedė poli
cijai. 

Tomis dienomis d et ek t i va i 
suareštavo 14 metu Beinami-
na (lamsou, 1417 So. Ashland 
ave., buvusį Postai Telegraph 
pa siuntėją. 

Vaikas prisipažino, jog jis 
per mergaitę pasiuntęs gro-
serninkui laišką. Bet tai buvęs 
tik tuščias grūmojimas. Sako
si, kartą jis su groserninku 
buvęs susibaręs, tad norėjęs ji 
pabauginti. 

Teisėjas Arnold bylą atidėjo 
ligi gegužės 9 dienos. 

CHICAGOS SLAPIEJI PRA 
DĖJO KOVA. 

Prohibicijos amendmento klau
simas rišamas. 

Bra varniuku ir degtinės 
gamintojų advokatai pradėjo 
kovą prieš prohibicijos amend-
mentą. Amendmento klausi
mas bus paduotas nugšėiau-
siam teismui peržiūrėti ir 
išduoti savo ištarmę. 

Slapiųjų advokatai išreiškia 
opiniją, jog mažuma šalies gy
ventojų negali antmesti savo 
norų didžiumai. Tai butų di
dis prasižengimas prieš pasau
lio demokratiją. 

BAIGIASI SALIUNAMS 
GERIEJI LAIKAI. 

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirksite Victory Bondsus 

Draugo9 Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedėl dienius. 

a 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO CHORO NARIŲ 

DOMAI. 

VIETOJE VANDENS IŠGĖ
RĖ NUODŲ. 

Krautuvininkas William H. 
Herzog jubilierinėj krautuvėj, 
3750 VVest Chieago ave., ant 
stalo stikle laike "potassium 
cyanide" (nuodų). J is tą vai
tojo brangakmeni) valymui. 

Vakar pas jį krautuvėn at
ėjo jo sesuo, Mrs. Mary 
Friend, su savo pusantrų me
tų dukrele. Pastaroji norėjo 
gerti. Tad niekam nematant ji 
paėmė stiklą su nuodais ir*iš
gėrė. 

Mirė mergaitė vežama i li
gonine. 

Ligi visiško salimui uždary-
mo ir panaikinimo palieka a-
pie du mėnesiu. Su liepos 1 
diena įvyksta demobilizacijos 
prohibicija. Saliunai taip ilgai 
bus uždaryti, kol neįvyks tai
ka, kol prezidentas apie tai 
nepaskelbs proklemacijos. 

Bet tegu už keliu mėnesiu ir 
bus paskelbta proklemacija, 
tai reikia atsiminti, kad sau
syje, 1920 metais. Suvienytose 
Valstijose įvyksta visuotina 
prohibicija. Tuomet ant visa
dos visoj šalyj bus panaikinti 
svaigalai. 

Chicagoje saliunai laikosi 
ligi paskutinės dienos. Šiomis 
dienomis miestas išduoda sa-
liunams licencijas paskutiniem 
dviem mėnesiam. Žinovai tvir
tina, kad suvirs 5,000 salimi u. 
atnaujins licencijas ir laikysis 
ligi paskutinio galo, kol pri
sieis visai uždaryti duris. 

Išpradžių svaigalų mylėto
jai buvo pakėlę kaipir trukš-
mą prieš prohibicija. Bet šian
die jau aprimsta. Prisitaiko 
prie didžiumos norų. 

Generališka repeticija ope
ros "Kornevilio Varpa i" }-
vyks pėtnyčioje. bal. 25 d. ne 
Mark White Sąuare parko sve
tainėje, kaip paprastai būda
vo, bet American-Bohemian 
svetainėje (1440 W. 18-th St) . 
Repeticija bus su orkestrą. Vi
sus solistus ir dainininkus kvie 
čiame būtinai suvažiuoti. Pra
džia 7 vai. vakare. Prašome 
nepavėluoti. Choro Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių prakalbos. 
Ketverge, balandžio 24 d., 

7:30 vai. vakare, Davis Square 
parko svetainėje L. Vyčių 13 
kp. rengia labai iudomias pra
kalbas. Kalbėtojais yra pa
kviesti gerb. kalbėtojai: kun. 
J . Jonaitis, nesenai pagrįžęs 
iš Prancūzijos ir prof. kun. 
P r. Hučys. 

Patartina visiems lietuviams 
į prakalbas skaitlingai susi
rinkti, nes atėjusieji .daug ko 
naudingo išgirs. . . 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Vyčių Dienos paminėjimas. 
Ketverge, bal. 24 d. Nekalto" 

Prasidėjimo parapijinėje sve
tainėje L. Vyčių '><! kp. rengia 
gražų vakarę — paminėjimą 
L. Vyčiu Dienos. Programas 
susidės iš prakalbu, dainų ir 
kitokių pamarginimu. Progra
mui pasibaigus, prasidės tau
tinės žaislės ir abelnas pasi-
!, iksminimas. 

įžanga veltui. 
Vytis. 

VIEŠA PADĖKA. 

Kovo 30 d., Bv. Jurgio par. 
svet., Lietuvos Vyčių Chi
cagos Apskričio Choras su
rengė įnuzikališką programą 
Labdarybės Sąjungai. Nuo mi
nėto vakaro liko pelno $52.00. 

Nuoširdžiai tariame ačiū 
Lietuvos Vyčių Apskričio 
Chorui už pasišventimą ir 
skaitlingą dalyvavimą šiame 

Kviečiame tat visus a t s i l a i i -4 k o l l o o r t o ; Tariame ačiū p. A. 
k y t i Į šį vakarą, ypač jauni
mą, nes tame vakare norintie
ji galės įsirašyti L. Vyčiu or
ganizacijom Jžanga veltui. 
Pradžia 7:30 \i\\. vakare. 

.Rengimo Komisija. 

PUIKUS VAKARAS. 

CHICAGO PALIUOSUOTAS 
NUO BRANGESNIO 
VAŽINĖJIMO GAT-

VEKARIAIS. 

UŽSIDEGĖ DRABUŽIAI; 
MERGAITĖ MIRĖ. 

Ketverge, balandžio 24 d., 
7:30 vai. vakare L. Vyčių 4 
kp. Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje rengia labai gražų 
programą. Dainuos L. Vyčių 
4 k}), clioras, solistai ir solis
tės. Bus kvartetų, duetų ir tt. 
Žodžiu sakant, bus tikras kon
certas. Po gražaus programo 
bus pasilinksminimas. Grieš 
Katedros Kolegijos orkestrą. 
Įžanga visai pigi. 
Taigi visi muzikos ir pasilink-

Mrs. Berth Plazek, P>008 So. 
lfoman ave. iš kūrenamojo pe
čiaus išėmė pelenus ir išneSė 
laukan. 

Išeidama savo trejų metų 
dukrelę Elzę perspėjo, kad 
jinai nesiartintų prie inkaitu-
sio pečiaus. 

Paskui motiną laukan stai
ga išbėgo ir Elzė. Ant jos dra
bužiai degė. 

Nuvežta mergelė Šv. Anta
no ligoninėn. Tenai ji mirė 
baisiuose skausmuose. 

Miesto advokatas praneša, 
jog Chieago via paliuosuolas 
nuo norėjimo Įvesti 7 centų už » * » « * » mylėtojai tegul • ne-
važinėjimą gatvękariais vieto
je penkių centu. 

Šalies augščiausias teismas 
užgynė imti didesnę mokestį 
gatvekarhj kompanijai mieste 
"*Cohimbus, Ohio. 

Tad tasai nusprendimas pa
liečia ir visus kitus Suv. Val
stijų miestus. 

GATVEKARIS SUVAŽINĖ
JO MERGELĘ. 

praleidžia progos, tegul atsi 
lanko, o visus užganėdins. 

L. Vyčių 4 Kuopa. 

AMER. RAUDONOJO 
KRYŽIAUS 

Skyrius prie 5100 So. Ash
land ave. turi svarbią žinią 
p. Adomui Lenchus (gal Len
kas), kuris pirmiau gyveno 
4637 So. Hermitage ave. Chi
cagoje. Kas žino apie jį, arba 

Archer ave. gatvekaris ties jis pats, tegul kreipiasi į Rau-
2091 Archer ave. suvažinėjo donąjį Kryžių augščiau nuro-

PIRKITE KARĖS TAUPY- trejų metų mergelę Jennįe j dytij adresn arba į "Draugo" ' 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). Czyzg, 2911 So. Lock gat. j ofisą. 

Pociui- už taip gražų choro 
ištnokinimą. Solistams: A. Po
cienei, kuri visus savo gies
melėmis bei dainelėmis džiu
gino, p. J . Kudirkai ir* L Ja
nušauskui. 

Keikia pažymėti, kad Gerb. 
vedėja*, ponas A. Pocius, so
listai: p-nia O. Pocienė ir p. 
J. Kudirka, taip-gi ir pVats 
Apskričio Clioras jokio atlygi
nimo už tai neėmė. 

Taip pat tariame ačių Gerb. 
Klebonui, Kun. M. Krušni, 
kuris tam vakarui davė veltui 
svetainę. 

Prie progos norime primin
ti visuomenei, kad" Lietuvos 
Vyčių Apskričio Choras stato 
scenoje operą "Kornevilio 
Varpai ," kaip jau buvo gar
sintą "Draugė" . Visiems 
mums -reikėtų skaitlingai atsi
lankyti ir paremti mūsų jau
nimą. 

Vakaro Rengimo Komisija: 
Juozas Gurinskas, 

B. Sekleckis, / 
V. Balanda! 

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
DOMAI. 

S i u o r a i p r a n e š a m e , k a d L . 
D. S. prakalbų maršrutas ne
bus sustabdytas. Negalint at
silankyti iš rytų p. J . Karo
sui, maršruto prakalbas atliks 
p. J . Kaupas. 

Visos tos kolonijos, kurios 
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! ANT TOWN OF LAKE NEGIRDĖTOS I 

| PRAKALBOS! | 
I Šiandie, Balandžio 24, 7:30 vai. vak. \ 
Į DAVIS SQUARE PARKO SVET. | 
| L. Vyčių 13 kp. rengia milžiniškas prakalbas kuriuose kalbės gerb. kalbėtojai: kun. J . jjjj 
E .Jonaitis, nesenai pergrižęs iš Prancūzijos ir profesorius Pr. Cučys. Tat ^gerbiamieji = 
= lietuviai ir lietuvaitės malonėkite skaitlingai j prakalbas susirinkti nes išgirsite daug = 
= negirdėtų dalyku. Jžanga del kiekvieno žmogaus veltui ir kolektos taipgi nebus. = 

= . Visus kviečia L. Vyčių 13 Kp. S 

nedavėte atsakymo Chicagos 
L. 1). S. Aps. komisijai, dabar 
duokite. Nes jeigu neduosite, 
tai kalbėtojas i jus nebns pa
skirtas. 

Su visokiais reikalais k re i p-
kritės šiais adresais: M. Mažei
ka, 4729 AV. 12tli Plaee, Cice
ro, 111. S. Austvnas 3258 So. 
Union ave., Chieago, 111. V. 
Balanda, 3258 So. Union ave., 
Chieago, 111. Komisija. 

Puikus Vakaras 
/ Ri:XGf\M.\S 

DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS 
NEDĖLIOJ, BALANDŽIO (APRIL) 27 DIENĄ, 1919 M. 

s \ . .M IU.IO 1».\R\I». SVKT.. prie 32-ro į'laet' ir Anliurn Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare. -:- Įžanga 25c Ypatai 

Visi kas tik syvus atsilankykite ant šio puikaus baliaus, o nesigailėsite. 
Neužmirškite laiko ir vielos. Kviečia visus KOMITKTAS. 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

i 

Vienas iš didžiausiu ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas Vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos bndu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigolbėkite gamtai vartojant 

S T A N O L A X 
del Prietvaro 

i 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa-
, vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 

yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J is savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu Jusu^ vaistininkas neturi tai parašykite 
mums o mes tuojauš jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncą buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 


