
APR 2 5 1919 
h 

« i, • • — 4 . . t» , . 

Remkite 
Pergales 
Paskolą 

g • > ! ( I • • * • • • - , 

K — • - - * «—-»:•: LITHUANIAN DAILY FRIEND 

» m > i t > i i 

F I R S T E D I T I O N 

P I R M O J I L A I D A 

FiiMI*h«d and dlstrihnted under permit (No. 468), anthorlzed by the Act of Ootobrr t , 1917, on flle at the Post Office ot Chicago, Illinois By the order of the President, A. S. Burieson, Postmaster OeneraL 

KAINA O C E N T A I 
FRICE ™ CENTS 

CHIOAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 25 D v 1919 M. 
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, l t l « , AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THEXACT OP MARCH S, 1*7». 

METAI-VOL. IV. No. 97 

/YKINAMA SOCIJALISTIŠ-
KA LAISVOJI MEILĖ. 

- Italai apleidžia 
Ryme apsaugojamos 

talkininkų ambasados 
Japonai išreiškia savo simpa

tiją Italijai 

Net kaikurie socijalistai pikti
nasi pasekmėmis. 

IR VĖL NAUJAS LIETUVOS 
MINISTERIU KABINETAS, 

Konferenciją 
Amerikonų Stovykla RUMUNAI PROGRESUOJA 

UNGARIJON. 

( ' 'Draugui* ' te legrama). 

Briaujasi jie pirmyn su tai
kos konferencijos leidimu. 

Londonas, bal. 24.— Kaiku-! 
i 

riose bolševikų užimtose Bu- • 
sijos gubernijose bolševikai j 
pradėjo vykinti soeijalistišką \ 
, . . .. gi amą. 
laisva ia meilę. T . , . , . « 

m ' ' - i - i x * Lietuvos prezidentas Smeto-
I am tikslui buvo jsakvta uz-, „.„ * •_*• 

na patvirtino naują mimsterių 

Londonas, bal. 25. — Anot 
autu žinių, numinu armija 

gerai progresuo-

si registruot i laisvosios meilė 

V7ASHINGT0N, bal. 25. -
Lietuvių Pildomasis Komite
tas nuo lietuvių atstovybės pngar i jda 
Paryžiuje gavo tokią kable- jant i . 

Rumunai veikia prieš Unga-
rijos bolševikus sulig taikos 
konferencijos nurodymų. Jo-

ITALAI APLEIDO 
ŽIŲ.-

PARY 

Ryme pakilusios didelės de
monstracijos. 

biure visoms moterims nuo 18 
i lig] 45 motų amžiaus. Užsire-
gistravusioms moterims leista I 

P a r i d e n t a s sako, kad slap- , i u o s a i p a s i r i n k t i s m l v v n i J 4 ' 
tos sutar tys kituomet padary- l n u o H ) ^ .-)0 n i M Ž i a i l s s e n n _ 
tos šiandie .negal i but išpildo- L ^ I V t t a i p p a t loista v is iems! 
mos, kadangi Austrijos-Ven-: VV1. 

*• įkabinėtą, kuria ineina: 

grijos imper i ja-pragaišo 
vjetoje anos pakilo naujos val-
stvbės. 

Prezidentas sako, kati tarpe 
Londonas, bal. 23.—Italijos 

karės laivyno ir armijos vir
šininkai, viee-admirolas Thaon Į naujai pakilusių ant tos impe-
di Rovei ir gen. Diaz, jau a p - | « j o s griuvėsių valstybių yra 
leido Paryžių vakar ryto. Tuo- ir Jugoslavija. Tai valstybei 
jaus abudu a tšauktu namo, uostas Fiume yra natūrai is T)0Į to doros nervinos žudosi 
kaip tik pasirodė spaudojo jurėsna išėjimas. a r h a p a ( i n i o gnlą^savo užgro-
prezidento AYilsono pasiprieši- Toliaus pažymi, jog jo pas-• bėjams. 
nimas pavesti i talams uostą kolbti kituomet taikos prinoi- Tokiomis soeijalistiškos lais

tanti] apsisprendimą 

•flius pasirinkti iš užsire-
ir I gistruotų moterių sau patinka

mas pačias. 
To pasekmėje dabar vyrai 

užgrobinėja sau pat inkamas 
merginas ir v e r n a anas but 
sugulovėmis, kaip liepia soei-
jalistų bolševikų parėdymas. 

Fiumo. 

Sleževičius, premjeras ir iai-
i kinai veikiantysis užrubeži-
nių reikalų ministeris. 

Toliaus seka šie ministeriai: 
Leonas — viflujinių reikalų. 
Noreika — Teisdarystės. 
Šimkus — prekybos. 
Stulginskis — žemdirbystės. 
Čarneckis — pastos. 
Kairys — provijantų. 
Jonas Vilomis — finansų. 
Paknys — viešųjų darbų. 
Tūbel is .— mokslo. 
Voronko—baltrusių reikalų. 
šernas — be portfelio. 
Baronas Ropp Berlyne dar

buojasi prieš Lietuvos vy
riausybę. Jis per spaudą pla-

kiuo būdu jie nemano pasisa
vinti l 'ngarijos teritorijų. 

UŽ KARĘ ATSAKO VOKIE 
TITĄ IR AUSTRIJA. 

Sustatyta 32 apkaltinimu. 

Prez. Wilsonas arbitras vokie
čiams ir talkininkams 

RUGPJŪČIO PRADŽIOJE A- LIETUVA REIKALINGA 
MERIKONAI APLEIS DOBILŲ IR VIKIŲ 

PRANCŪZIJĄ! SĖKLŲ. 

Paryžius, bal. 25.— Taikos 
konferencijos komisija, kuriai 
buvo pavesta ištirti , kas yra 
kaltas už pakėlime buvusios 
karės, savo raporto apkalt ina 
Berlyną ir Vienus, t v. Vokieti-
ją ir Austriją. 

Amerikonų kareivių paliks tik Reikalinga Amerikos lietuvių 
Rhine juostoje. pagelba. 

pa. apie ūmiu apsisprendimą V u s i o s m e i k > s pasekmėmis ima! tina visokias neteisingas žinias STRASSBURGAN SUGRYŽO 
Fš Rymo pareina žinių, kad turi but įvykinami. Sako, jo. pjktinties net kai-kurie soči ja-! , GANDRAI. 

tonai vakar s u k e u - ^ ž i n i š - mes norime turėti laisvo, tad , i < t a i ^ o v i k i š k a s laikraštis n r i l f t M - t t A * « » m 
kos demonstraeijcr' . . . . into* tokios laisvės nesigailėkime ir K l . n s l t a ; a Vazota tvirtina, kad P E R B A L K PASKOLA i Per penkis metus jie nebuvo 
prieš talkininkus. (Ii premje- kitoms tautoms. ! reiktų panaikint i tą laisvosios \ pasirodę. 

Londonas, bal. 25.—Su atei-; NEW YORK, bal. 25.—Ame-
nanėio rugpjūčio pradžia, ra-! rikos Lietuvių Tarybai lietu. 
šo laikraštis Pall Mali Cazette, j misija iš Londono pranešė, jog 
Prancūzijoj nepaliks nei v i e- .Lietuvos vyriausybė reikalan-

j no amerikoniško kareivio. j ja tuojaus įgyti 250 tonų do-
Kai-kurios okupacijos ar-, bilų sėklų ir 250 tonų vikių 

Sustatyta net 32 apkal t im-j ( t r r f i o r f o g amerikoniš-^ sėklų. Tos sėklos atsieis apie 
uz jvair.us p r a s i ž e n g i m u s , ^ ^ . . ^ ^ ]y ^ t a i_ p u s ė ^ l i jono dolierių. 

kos kiek laiko paliks Rbine ' Lietuvos vyriausybė tikisi 
juostoje, bet ne Prancūzijoje. Ipagelbą gauti nuo lietuvių a-

Amerikoniška generalė sto- merikiečių. Norima Lietuvos 
vykia, kuri šiandie yra Pran- žemdirbystę pastatyti norma-
euzijoje, veikiai bus porke1taj,W«tJ>r<>dukcijos vagon. Tas 
Belgijos miestan Antverpenan, 'reikalas turi rūpėti Mefcvie-

niii 
karės metu. 

!' Tas italus labai įžeidė. meilės parodymą. 

Prezidentas AVilsonas 

\i\< Oi lando ir užsieniu reika 
lu m "mist oris Sonnino apšauk-* 
ta <lidvyriais. 

Ryme Anglijos, Praneuzijo-
ir Suv. Valstijų ambasadas 
saugoja kareiviai. P r i e jtfe*- ^ , 1 a , a i b W &**&* l ū 

vienos ambasados pasta tvta u o s t ( > I''vune negavimą. X(>s p o 

po 200 kareiviu. t o t u o . ) n n s It«li,į<>x atstovai ė-
. . . „ v. . i mo darvti konforonci jas ir ant 

Japonai atstovai Paryžiuje 

Per tris pirmutines Pergalės 
— [Paskolos kampanijos dienas Strassburg, Vokietija, bal. 

?„ .**?? KAZOKAI SUMUŠĖ BOLŠE- Chicagoje padaryta subskrip 
rasto labai draugingai išsireiš
kė apie italu tautą. Bet, ma-

25. 
VIKUS. 

I ondonas, bal. 24.—Uralo ka-
z»,;;u lariio.nienė, kuri i švkn 

(vvi!;'ui p.ioš bolševikus su vi[-

cijų $30,000,000. 
Gi visoj šalyj jau pasivary

ta arti milijardo dolieriu. 
Ligi gegužės 10 d. Chicago

je turi but surinkta $189,225.-

(jlidelian uostan. 
Tas bus at l ikta tam, kad pa~ 

i liuosuoti Prancūzijos geležin-I'o penkerių metu sitan , .. , . . . . . . v ' . ' v
 k , i kelius, kurie reikalingi tos sa-

nam lietuviui tėvynainiui. 

-mirolo Koloako (Sil>erijos) : 000. 
galo premjeras Orlando otic. , ., . . „ 

į sniskia savo simpatiją I t a h - , . .. . . . . .. . . • • . i kariuomene, pradėjo olensvvi 
. . . . V .. . . . jaliai pranoso, jog italai atstojai dol to nepapras to atsit iki- . .- , . . .*7, . e vai išeina .s taikos kontoren-

jcijoa ir apleidžia Paryžių. 

miestan išnaujo sugryžo gand
rai ir pradėjo taisyti savo se
nuosius lizdus. Niekas negali 
pasakyti , kur jie buvo karės 
metu. 

Vietos gyventojai gandru 

lies rekonstrukcijai. 

TAIKOS SUTARTIS — DI 
DELIS DOKUMENTAS. 

sugryžime mato visai apylin- \ S u vokiečiais jį visą aptarti 
I r a l s k o apskri iyj , pietinėj Ru- PRIEŠINASI DUOTI MAIS-: kei palaimą. užimtų daug laiko. 

ITALIJA NEGALI GAUTI 
FIUME. 

Paskui paskelbta, kad B y - ' j 
man atšaukiamas 

jnj, pietuose nuo Samaros. 
J au paėmė nuo bolševiku ke-

eia sodnu vakaruose nuo 

TO BOLŠEVIKAMS. 
KARĖS METU MIRfi 75, 

344 S. V. KAREIVIAI. 

Tad italai atstovai apleidžia 
konferenciją. 

Paryžius, bal. 24. — Vakar 
didžiuliu valstvbai konforonci-

vyriausias ^ , a l s i 0 < 

italu armiją vadas gen. Diaz. 
(Ji vice-admirolas Tliaon di 
Bevol jau apleido Paryžių. 

Italijos premjeras Orlando 
pranešė, jog kol-kas jis nepa
skelbsiąs atsakymo preziden-

MINIMUM UŽMOKESTIS 
MOTERIMS. 

joje Italijos premjeras Orlando tui AVilsonui į jo paskelbimą 
oficijaliai pranešė taikos kon
ferencijos pirmininkui Clo-
menceau, ka<l del prezidento 
\Vilsono paskelbimo itahi at
stovai nusprendė apleisti Pa
ryžių kaip šiandie 2:00 po pie
tų. 

* Premjeras Orlando tą pada
rė prezidentui \Y ii šonu i pas- | 
kolbas, jog Ttalija jokiuo bu-
dn negali gaut i uosto Finme ir 
todėl turi nusiraminti . 

Prezidento VYilsono žodis. 

Kuomet italai pastaromis 
dienomis jau peraštr iai pasis
ta tė už uostą Fiume, talkinin
kams prisiėjo tar t i galutiną 
savo žodį viešai. 

Turbūt , to nedrįso padary t i 
nei Anglijos, nei Prancūzijos 
atstovai. Juos pavadavo S. V. 

Fiume reikalais. Padarvsia: 
tą paskui, a ts isakydamas vi
sokiu personaliu ginen. 

Wilsonas turi parėmė jų. 

Prezidentą YVilsoną šitam 
reikale paivmia Anglija ir 
Prancūzija. Jvaip premjeras 

! Lloyd George, ta ip premjeras 
Clemenceau pirm keliu dienų 
prez. Wilsono paskelbimą bu
vo skaitę ir patvir t inę. J iedu 
tvirt ina, jog prezidentas turi 
teisybę, kas turi pasilikti ne
atmainoma. 

Kas tad bus toliaus \ Ką da
bar pradės Ttalija? Į šituos 
klausimus nelengva atsakyt i . 

Bet reikia laukti, kad ar ne 
tik tą patį padarys ir Japoni
ja, kuriai irgi neduodama Ki
nijos pusiausalio Kiao Chau. 

Archangelskas, bal. 24. — 
Talkininkai yra nusprendę boi-
ševikiškon Rusijon pasiųsti 
maisto, jei bolševikai visur 
per t rauktu militarini veikimą. 

i Maisto siuntimui priešinasi 
San Francisco, Cal., bal. 24. į šiaurinės rusų valdžios galva 

— Californijos moterims d a r - M į l ! e r . J i s sako, jog maisto Į 9 Q I 9*.>Q 

bininkėms paskir ta minimum Į siuntimo sumanymas pakilo, j -
užmokestis — $l.°,..r>0 savaitė- Į kuomet pramatomas neišveng- i PIRKITE KARĖS TAUPY 
jo. i t inas bolševikų puolimas. MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Washington, bal. 25.—Tšiiau-
jo- peržiūrėtam Suv. Valstijų 
kareiviu nuostoliu sąrašo su-

b * 4. 

rasta: 
75,344 mirusiu mūšiuose, nuo 

žaizdų ir ligų. Gi sužeistu — 

prezidentas AVilsonas. J i s pas- ; O juk ir Japoni ja prieš jstoji-
kelbė tuo reikalu ilgoką pa- i mą karėn buvo padariusi su 
aiškinimą. 'Angl i ja slaptą sutartį . 

Nesenai įleistas vandenin naujai padirbdintas didelis Amerikos prekybinis garlaivis 
Louis Luckenbach. č ia jis yra. 

Paryžius, bal. 25.—Vokiečiai 
reikalauja, kad taikos sutar
ties skyriai konforonci joji? 
bendrai utį vokiečiais atsto
vais Imtų perdiskusuojami. 

Tas negalimas daiktas. Nes 
sutart is perdidelis dokumentas 
Kad. perskaityti vokiečiams 
tūkstantį sutarties skyrių, paš
venčiant kiekvienam skyriui 
minute, tai tas užimtų dvi die
ni darbo po 8 valandas. 

Kad paskui kiekvieną sky
rių vėl perdiskusuoti, ski
riant kiekvienam skyriui vie
ną valandą, tad užimtų ketu
ris mėnesius darbo po 8 va
landas kasdien. 

Todėl negalimos diskusijos. 
Bus leista vokiečiams atsto
vams pasiskaityti , pasi tart i ir 
pagaliaus patvir t int i savo pa
rašais. 

PREZIDENTAS VVILSONAS 
BUS ARBITRAS. 

Taikins talkininkus su vokie
čiais, jei to reikės. 

Paryžius, bal. 25.— Kuomet 
Vokietijos atstovai atvyk \ 
Versailles ir jei sesijų metu 
pasitaikys kokie nors nesusi
pratimai vokiečių su talkinin
kais, taikinti abi pusi apsiė
mė prezidentas AVilsonas. 

Vadinasi, prezidentas AVil
sonas apsiėmė but arbitru. 

IR VĖL BOLŠEVIKAI NE 
TEKO KIJEVO. 

Vienna, bal. 25.— Ukrainos 
revoliueijonierių kariuomenė, 
veikianti išvien su valstiečių 
vadu Petlura, ir vėl išmušė 
bolševikus iš Kijevo. 

HOOVER BERLYNE. 

Berlynas, bal. 2o.—Talkinin
kų maisto komisijos pirminin
kas Hoover su skaitlingu šta
bu atkeliavo čionai. 

DAR LABJAUS PABRANG 
SIĄS MAISTAS. 

y 

VVashington, bal. 24.—Čia 
kalbama, jog su liepos 1 d. 
šalyje busianti panaikinta vy
ri ausvbės kontrolė maistui. 
Tad maistą bus galima siųsti 
ir į užsienius. 

Del to pramatomas nepap
rastas maisto pabrangimas. 

SOCIJALISTAS ZALATO
RIUS GAVO KALĖ

JIMĄ. 
Žinomas šocijalistų vadas 

ir šocijalistų laikraščių sklei
dėjas Tony Zalatorius, kuris 
anais metais vienoj Chicagos 
bankoj nusuko $40,000, teismo 
nubaustas kalėjiman nuo vie
nerių ligi dešimties metų. 

- Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirkite Bondsusi f i 
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neprisidėtume Lietuvai ekono
minės vergijos užtraukti.. J i 
taip pat nemaloni, kaip poli
tinis svetimųjų viešpatavi
mas. 

Karužos Pranešimai 
Ponas V. Račkauskas, Lietu

vos Atstatymo Bendrovės sek 
retorius, telegramoje į "Drau
g ę " atpasakojo ką p. Karuža, 
Europon nusiųstas, praneša. 
Iš vienų pranešimų esame lin
kę pasidžiaugti, į kitus turi
me palinkimo žiūrėti skeptiš-

Yienu gerųjų dalykų bus tai, 
kad Atstatymo Bendrovė iš
perka už šimtą tūkstančių do
lierių Lietuvos Valstvbiuio 
Banko bondsų. Tuomi padidi
nama valstybinio banko kre
d i t a i Lietuvoj* valstvbė v. 
siogjniai surišama interesais 
su Amerika. Ekonominiams 
santikiams užsimezgus, pa
lengvės politinius ryšius da
ryti ir Lietuvos valstybę pri
pažinti. Maža, permaža toji 
transakcija, kad darytų inta-
kos į politika, bet vis geriau, 
negu nieko., 

Prekybai keliu tiesimas, lai
vų pirkimas yra grynai biznio 
dalykas. Tą rengiasi daryti ir 
kitos bendrovės. Kad čia kenk
smingos konkurencijos išven
gus, Atstatymo Bendrovei ir 
visuomenei butu kur-kas svei
kiau, jei tais reikalais ji su ki
tomis bendrovėmis susitartų, 
vieton rodyti palinkimo tuos 
reikalus išimtinai sau monopo
lizuoti. Nepatiko mums p. 
Račkausko redaguojamojo 

Lietuvi.- Atstatvmo" užsi-
puolimai ir šnairavimai į nau
jai susiorganizavusiąja Pra
monės Bendrove. Tais užsi
puldinėjimais Atstatymo Ben
drovė savu reikalų nepage
rins, kitai bendrovei nepa
kenks. Vien ineša visuomenėn 
tulžies ir nebizniškos dvasios 
ant menamo konkurento parė
kauti. 

O iš to, kad AVallstiyčio ka
pitalistai rengiasi Lietuvos 
prekyba ir pramonę į savas 
rankas imti, ne kiek nesi
džiaugiame. Jie tu. rengiasi 
daryti ne iš geraširdybės, bet 
del pelno. Kad "YVallstryeio ka
pitalistai moka kitus išnaudo
ti, visi gerai žinome. Nepri
tyrusiems Atstatymo Bendro
vės vedėjams kapitalistų žy
gis gali imponuoti ir prisibi-
jome, kad jie nepadėtų kapita
listams iš Lietuvos ' turto ir 
darbo žmonių dar labiau turtė
ti. Išnaudoti jie perdaug gerai 
moka. Te Lietuvos valdžia- su 
svetimais kapitalais apsirūpi
na. Mums neapsimoka pini
guočiams gelbėti, kad kartai? 

Žodžiai ir Praktika. 
Tarp priežasčių, kodėl Lietu

voj .Šleževičiaus kabinetas 
griuvo, galima nurodyti dar 
šitas. 

Šleževičiaus kabinetas buvo 
veik sodijalistiškas. Socijalis-
tų intaką Lietuvoj pastaruo
ju laiku dikčiai sumažėjo. Pir
mesnis jų populerumas buvo 
tame, kad garsiai ir karštai 
kalbėjo už Lietuvos nepriklau
somybę ir darbo žmonių gero
vę. Buvo žmonių, kurie jų 
toms kalboms tikėjo. Pavedus 
jiems viršiausias vietas, žmo
nės laukė iš jų darbų. Soeija-
listai kvotimus laikė ir neiš
laikė. 

Organizavo krašto apsaugą. 
Atsiliepimai į žmones už šir
džių graibstė. Reikėjo stoti 
Lietuvos armijon, savo galvą 
už tėvynės laisvę atnašauti. 
Džiaugsmingai į kovotojų eiles 
stojo tautinis, jaunimas, di
džiumoj tikintis, krikščionių-
demokratų pakraipos. Soeija-
listų veik nesimatė. J ie svyra
vo, dažnai į bolševikų pusę 
dairvdamies. Kam buvo Lietu-
vos laimė brangi, matė, kad 
socijalistų darbai toli nuo žo
džių atsilikę. Toks apsireiški
mas negalėjo socijalistams 
simpatijos didinti. 

Vėla, jie rodė didį palinki
mą turėti vadovaujamas vie
tas. Jų noras tapti viršinin
kais ir įvairiais valdininkais 
buvo nemažas. Tas nieko, jei 
tik geras valdininkas. Bet Ir 
užimamose vietose, jie daug 
gerų darbų neparodė. Šnekėjo 
daug ir gražiai, bet darbo vai-

Į nedaug. Xe socialistai di
džiumoj parodė daugiau žmo
nių gerovei dirbą, tvarkesni ir 
atsidavimu socijalistus virši
janti. Tie, kurie socijalistams 
tikėti buvo pasvirę, j praktiš
kos pasekmes pažvelgę, nebe
buvo linkę taip noriai socija
listams tikėti. Visa tai mažino 
socijalistais pasitikėjimą, o di
dino nepasitenkinimą. 

Apie priežastis, kurios mi
nisterijai krizj gamino, kalbė
ta pora numerių atgal. Vir
šuj minėtosios priežastys bu
vo tik priedas. 

Lietuvos Raudonasis Kryžius ir Seimai 
Šveicarijos Respublika yra 

labai prielanki Lietuvos res
publikai. Bet, kad šios atsto
vas Daumantas, sudaręs Ber
ne pradžią Lietuvių Raudona
jam Kryžiui, kreipėsi prie 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus Valdybos Genevoje, norė
damas .gauti lietuviško Rau
donojo Kryžiaus pripažinimą, 
tai toji eentralė valdyba, iš
reikšdama savo užuojautą lie
tuviams, prisiuntė brošiūrėlę 
su Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus įstatais ir sii pažy
mėjimu, kad mus Raudonasis 
Kryžius negali būti pripažin-

ri dirbti nedaugiau 12 valan
dų į parą, tai prie 30 ligonių 
reikia keturių prižiūrėtojų: 
dviejų seserų ir dviejų tarnai
čių. Dideliame vagone yra 32 
gulinčios vietos. Keturios ten
ka prižiūrėtojoms, o 28 ligo
niams. Tai reikia 4 vagonų li
goniams, 100 vietų užimta, o 
12 visokiam atsitikimui liuo-
sa. Virtuvę, vaistinę ir perri
šimų kambarį negalima su
kimšti į vieną vagoną, nes prie 
virtuvės reikia ir sandėlio to
dėl tiems tikslams turėti du 
vagonu. Vienas vagonas turi 
likti gydytojams, viename tu 

tas, kol tebėra nepripažinta ri būti sukrautas kilnojamasis 
mūsų viešpatija. 

Jeigu tat mes dabar kreip
tumės į Amerikos Vvriausvbę, 
kad ji pripažintų Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių, tai pasiro
dytume nežiną ko prašą, pri
pažinimo negautume, o malo
nų ir prielankų pamokinimą. 

Ar-gi tat turime nieko ne
daryti? Anaiptol ne.-Amerikos 
Raudonasis Krvžius dar nebu-
vo Kongreso pripažintas, o 
jau daug naudos padarė netik 
savo šalyje, bet ir Rusijoje, į-
sivyravus ten badui 1892 me
tais ir Armėnijos nelaimėse 
1890' metais. Tai-gi ir mes ga
lime surengti visa kas reikia, 
padaryti visą darbą prieš pra
dės iant vartoti gražųjį vardą. 

Turime Tautos Fondą, j ku
rio uždavinius sutelpa visi 
Raudonojo Kryžiaus uždavi
niai. Tai-gi reikėtų - sudaryti 
skyrių prie Tautos Fondo. Tas 
skyrius turėtų organizuoti 
mergaites, kad jos išmoktų 
prižiūrėti ligonius ir sužeis
tuosius. Pats Tautos Fondas 
turėtų atskirti žymią dalį savo 
pinigų kilnojamai ligoninei j -
rcngti. 

K* belakstome debesyse, 
darykime apčiuopiamą daigtą 
— būtent lauko ligonbutį, sa
kysim, vienam šimtui sužeis
tųjų. Lauko ligonbutis turi 
būti dvilinkas. J is turi audek
linę arba lentinę greitai sude
damą ir greit išardomą trįobą, 
ir turi turėti traukinį, kad ga
lėtų savo ligonius išgabenti 
tolinus nuo kovos laukų arba 
pasitraukti drauge su savo ka
riuomene. 

Kadangi traukinyje prie li
gonių turi būti vietos ir jų 
prižiūrėtojams, kadangi tie tu- ' pasaulinės seserys po 25 dol. į 

ligonbutis, 1. y. lentinės arlm 
audeklinės triobos su pečiais, 
lovomis ir kitais tani reikalin
gais daigtais. Reikia atsiminti, 
kad vagono lovų negali pa
naudoti lauke, nei laukinių va
gone. Taip pat ir su diduma 
kitų padargų. 

Traukinyje turi Iruti vieta 
lavonams, nes negalima jų iš
mesti kaip tik numiršta. Ta 
vieta gali būti antroje pusėje 
vagono paskirto geležinkelio 
tarnams: mašinistui, pagelbi-
ninkui, kūrėjams, dviem kon
duktoriam. 

al-gi mųs traukinys susi
dedu iš aštuonių vagonų. Skai
tykime vagoną su visais įtai
symais 15 tūkstančių dolierių. 
Vaistinės reikmenis ir vaistus 
reikia skaityti kitą tiek sky
rium. Taip pat ir kilnojama
sis ligonbutis. Tat reiškia, 
kad vienas Raudonojo Kry
žiaus traukinvtf mums atseis 
apie 150 tūkstančių dolierių. 

Paprastai Raudonojo Kry
žiaus traukiniai neturi savo 
garvežio arba lokomotyvos, 
nei fenderio anglinis. Bet mes 
Amerikiečiai žinome, kad vie
nus garvežius iš Lietuvos iš
sigabeno rusai, kitus vokie
čiai. Nei vienos garvežių dirb
tuvės mųs tėvynėje nėra. Tai 
rengdami dovaną busiančiam 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, dovanokime jam ne tik 
vagoninį ligonbutį, bet ir gar
vežį. Tas su garvežiu atseis 
apie 25,000. Viso labo apie 
$175,000. 

Gydytojai ima į dieną maž
daug 10 dolierių algos. Reikės 
dviejų gydytojų į traukinį, t. 
y. 140 dol. į savaitę. Aštuonios 

savaitę—$200. Aštuonios tar
naitės po 15 dol. į savaitę — 
$120 visoms; dviem virėjam n* 
keturiem virtuvės tarnam 100 
doj. į savaitę, dviem reikme
nų prižiūrėtojam po 20 dofc iš
viso 40 dol. į savaitę. Trumpai 
sakant, algos 600 dol. į savai
tę. Dviem mėnesiam tat su
darys $5,400, o metams $30,-
200. Sudėjus įrengimą ligon-
bucio apie 175,000 ir algos apie 
30 tūkstančių, susidarys su 
viršum du šimtai tūkstančių 
dolierių. 

Viena tat lova atseina 2,000 
dolierių. 

Seimo šaukimas atseina a-
pie (K) tūkstančių, t. y. beveik 
trečia dalis to, ką atseitų taip 
naudingas daigias kaip ligon
butis. Toms visoms draugi
joms, kurios žada siųsti dele
gatus į Seimą aš įnešu klausi
mą išrišti, kas naudingiau 
Lietuvai, ar tie žodžiai, ku
riuos jų delegatas pasakys 
Seime, ar tie pinigai, už ku
riuos galima butų įtaisyti lo
va Lietuviško Raudonojo Krv-
žiaus ligoninėje? Jeigu kuri 
draugija arba asmuo siųs sa
vo delegatą į seimą šnekėti a-
pie Raudonąjį Kryžių, o ne 
įtaisys tam Raudonajam Kry
žiui lovos, tai ta pasirodys c-
sant pleškalų, o ne veiksmų 
draugija. 

Gaila, kad p. T. Naruževi* 
čius išvažiavo į Europą. J is 
yra vagonų statymo specialis
tas. Kitokio tokio mes netik 
tarp Amerikiečių lietuvių, bet 
ir tarp visų lietuvių neturime. 
Jei jis čia butų, gal mes įgy
tume vagonų ne už 15,000 kieL-
vieną, o už 7 arba 8 tūkstan
čius. Tada galėtume turėti be
veik du ligonbučiu, arba nors 
pusantro, vietoje vieno. Bet jis 
išvažiavo politikos daryti, ku
rioje jis nespecijalistas. 

Nėra ką norėti, ktt] taktinis 
mųs gyvenimas sektųsi. Kada 
reikia pinigų kariuomenei, ar
ba jos pagelbininkui Raudo
najam Kryžiui, tai mes deda
me pinigus j Amerikos Gele
žinkelių Kompanijų Kišenius. 
Kada už lietuviškus pinigus 
reikia pirkti vagonų, tada va
gonų statymo specijalistas 
paskendęs politikoje. 

Mes sakomės norį demokra
tijos, bet nenorime proto. Ken
tėjimais ir vargais pritirsime, 
kad demokratija be proto lais
vės neduoda. 

TAUTININKAI. 
Buvote kada nors tautinin

kų susirinkime! Ne? Ir gerai. 
Jei norite įsivaizdinti tųjų 
generolų be kariuomenės sei
mus, atsiminkite nuobodulio 
laikus, f jų mitingavimą pri
sižiūrėję, būtumėt pastūmėti į 
prieblandą upą, kuomet nė 
šviesa, nė tamsa, kuomet žmo
gus nė miegi, nė atbudęs, kuo
met rūkantysis pypkės graibo
si ir durnuose paskendęs tin
gioms svajonėms atsiduoda. 

Ir rūkoma gi tautininkų sei
muose. Kas nervuotai cigaretą 
traukia, kas nuobodžiai cigarą 
čiulpo, kas rimtai pypkę du
mia. Apatijos susirinkime dau
giau, negu durnų. 

Svarsto. Gyvenime vidurio 
ieško. Nė šviesos, nė tamsos 
nenori, o dairosi ir tveria prie
blandos pasaulį. Svarsto San
daros konstitucijos projektą, 

" K a s tai yra Sandara? ' ' 
sau ir susirinkimui stato klau
sima, aptukusis smulkus 
Brooklyno biznierius; čia pat 
ir atsakymą teikia. "Sandara 
yra vidurio srovės organiza
cija. J i neturi būti panaši į 
kle...M, čia biznierėlis dėbtelė
jo akimis į mane, netikėtai 

u-iiinkiman papuolusi, akis 

i nuleidęs atsikosėja ir tvlesniu 
balsu bando pataisyti, " į baž
nytines draugijas iš vienos 
pusės ir socijalistų iš kitos. 
Mes turime būti ir esame vi
duriu tarp Pažangos ir Santa
ros partijų Europoje. Man ro
dos, kad taip mes geriausia 
vidurio vietą išlaikysime". 

Diskusuojasi Sandaros f>ci-
iMj ir referendumų gale. At
sistoja vienas aiškinti. 

"Mano nuomone, kati mums 
vidurio išlaikius, referendu
mą reikia atmesti. Referen
dumas praktikuojamas pas so
či; ai istus. Ir kuogi mes skir-
tumės nuo socijalistų, jeigu 
Sandaroj referendumą įves-
tume? Inešu referendumą at-

! mesti". 
Tyla. Mitingaujančiųjų akys 

I lubų ieško, rūkomieji padarai 
i smarkiau smilksta. Nė balso 
| nepasiprašęs vienas tautininkų 
:;i.a:ga atkiunta. 

4<-Yes, atmeskim referendu
mą. O kas tuomet reiikst Sei
mas ir Centro valdyba. Baž
nytiniai kaip tik juos tęva it o-
ja. Kur tuomet mes atsklur-
simef Ar vidurio politiką iš
laikysime, bažnytinius pase
k ę ? " 

Išrėžęs triumfuojančiai žvil
gsnius mėto į referendumą at
mesti rekomendavusįjį. Vėl ty
lu; vieni lubose taškus skaito, 
kiti grindis akinus tyrinėja. 

[Atsistoja pypkius. 
"Vyrai , broliai sandariečiai! 

Klausimas keblus, nes liečia 
mūsų vidurinės pozicijos iš-
laikvma. Bet esama išėjimo. 
Katalikai, "žvairiom akis į 
mano pu^ę kreipia," turi sei
mus, bet neturi referendumo. 

| Priimkim referendumą, o bus 
aišku, kaip diena, kad mes 
niuo katalikų skirtingi busime. 

j Socijalistai turi seimus ir re
ferendumą. Juos mūsų organi-
zacijon invedus, tiesa, savo 
tvarka socijalistams prilygta
me. Tas nesveika mūsų vidu
rio pozicijai ir nerimtumo še
šėlį ant mūsų organizacijos 
mestų. Bet tam yra išėjimas. 
Pas socijalistus ką refendumu 
išbalsuoja, tas yra galutina. 
Inveskime mes tokią taisykle, 
kuri mus nuo socijalistų skir
tų: te refenrendumu balsavi
mas nebūna galutinu. Tai yra, 
referendumu balsuojamąjį 
klausimą, teratifikuoja, atme
ta ir pataiso seimas, o seimo 
nutarimus galės referendumas 
taisyti. Turėdami seimą ir re
ferendumą, mes nuo katalikų 
skiriamės, o jų veiksnių galę 

apribodami, skirsimės ir nuo 
socijalistų. Inešu tad seimą ir 
referendumą užgirti apribota 
gale, kaip augščiaus aiški
nau." 

Pauža. 
"Prašau balso". Straktelė 

ja įedaktorėlis. "Je igu aš gc-
i «ii supratau, tai 'išeina, kad 
ka seimas nutaria. refciviulu-
mas gali pakeisti, o ką rei'e-
rendumu išbalsuojama, seimas 
gali atmesti. Kas-gi pas mus 
bus galutinu sprendėju, ar >i-
nosime kokio nutarimo laiky
t i s ? " 

" E , ką čia gerą dalyką pai
nioti" , atsiliepė daktarėlis. 
"Mes demokratai ir nė vienai 
įstaigai cariškos galės pavesti 
negalime. Aprubežiuoti ir sei
mą ir referendumą. Paremtu 
inešimą ir balsuokime". 

Išbalsuoja, redaktoriaus 
priešinimosi nepaisant. 

" Je igu mes apsirubežiupja-
imV', nerimsta pons redakto
rius, klausimas kįla, ar mū
sų balsavimas teisėtas ir jis 
galės ar t u r i ? " 

"Nubalsuota .ir užbaigta," 
atsiliepia neramus balsai. 
"Skai tyt projektą toliaus". 

Skaito. Iš eilės augščiausias 
sandaros teismas. Sena isto
rija. Stojas daktaras. ' 

APSIPAŽINKITE SU 
BUTCEMU1BREAD 

BUTTER NUT DUONA 
J u s perkate ir valgoto daug visokių valgiu I R T dieną. Vieni iš 

jų yva geri Jjis;j viduriams, o luti visui net inka. 
Jus mattote. kad viską žinote apie valgius kuriuos valgote—byt 

a r tai isiikrųjų yra teisybė? Sustok ir pamąstyk. Ar tu viską ži
nai ir supranti apie d u o n ą — B r T T E R - X l T DUOBTA, ir ką ji gali 
tau padaryt*? Jeigu taip tai visuomet ant tavo stalo rastųsi t a duona, 
turi gera skoni- ržganėdinn visus. .Yra t ikra sveikatos sugrąžintoja. 
Jeigu jos valgysi užtektit. I. tai dyspepsia ir kitos panašios ligos 
tavęs nekankins—užtat , kad duona yra maistas, arčiausias prie 
gamtos negu kokis kitas. 

I r B l T T K R - N l ' T yra švari, skani ir gera. J i yra padirbta šva
riausioj kepykloj visoj valstijoj. Yra tokią duonkepėjų kur ie ne
gali švarumo užlaikyti. 

Paklausk savo g r m e m i i i k o apie B 1 1 T E R - N I T . Apsiimiii i l i su 
ja. Tai yra tavo viduriu geriausias dranga*. 

SCHULZE BAK1NG COMPANY 
ATYDA VAIKAMS I R MKHGISOMS!— Pa 

klausk savo groserninko kaip gali uždirbti 
JS5u.no arba vienais šimtu tų. mažesniu sumų pi
nigų savo liuo.same laike. Lengva.i Pasiskubin
kite ir susižinokite su savo grocerninku šIABf-
DIKNA — juo greiėiau tuo geriau, ši tas kontes-
tas užsidaro gegužio 1-ma. 
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Šitas Ce batas 
Nešiosis Dusyk Ilgiau 

Negu Kiti 
Kodėl? Užtat, kad Goodrich čebatai nėra dir
bami po vieną šmotelį—bet yra sulieti j Vieną 
Didelį šmotą. 
Užtat yra negalimas daiktas jiems pratrukti, 
nusilupti arba permirkti per juos—jų padai 
taip nešiojasi kaip plienas. 

Jūsų čebatų bilos persikirs 
per puse. Jeigu nešioji tai 
nešiok geriausius—jienekai S4^*N^>/^ 
nuoja daugiau, o nešiojasi 
daug ilgiau. 
Reikalaukite Goodrhii "Hi-Presfi" 
su "Raudona Eite" ant viršaus. 

Partluodami per 40,0U0 krautuv
ui nkų. 

THE B. F. GOODRICH 
RUBBER COMPANY 

Akron, Ohio 

GOODRICH 
HI-PRESS 

RUBBER FOOTVVEAR 

" J a u čia mes visai, kaip baž
nytiniai. Jų kiekvienoj draugi
joj teismai įsteigti. Ar-gi 
mums pritinka ką su jais beii-
dro turėti :" ' 

Nusibodo. Bažnvtiniai, soči-
jalistai, vidurys, demokratai... 
Patraukiau prie durų, o ])er 
duris vejasi ponų tautininkų 
kartojamų žodžių garsas: 
"Bažnytiniai... socijalistai ~. 
vidury vs... >> 

Skaityti nubodo? Man ra-
švti dar labiau. Kusižiovaukiin 
sykiu,su visais tautininkų sei
mininkais. 

Pužas. 

PIRKITK KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

BUK SAVO BOSU. 
Turėk vieną iž mūsų 40, 80 a r 160 

aknj farnias kur auga gražus dobilai, 
bulvi'-s ir kiti dalykai, visiems žino
moj Lake apiellnkėje, Vilas County, 
Wiaconsine; ant lengvų išmokesčių. 
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $300 
cash ant fanuos 40 akrų didžio; $300 
cash ant fanuos 80 akrų; likusius 
ant savo išlygų. 

Cionais yra Ju>ų Proga. 
Kodęl atidėlioti tą dalyką a n t to

liaus, kad gralima dabar nusipirkti 
viena, iš geriausių farmų Wisconsine 
ir butl savininku šioje žemėje. Bulves 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčiai an t medžio Ka
lifornijoj. 

Nuspręsk šiandien. 
Ekskursijos yra duodamos kiekvis-

ną l l a r n i n k ą ir Ketvergo vakarą. At
silankykite pas G. F . Sanborn, mūsų 
Chieagoa reprezentantą, 908 Peoples 
Gas IJuilding ir su juo padaryki te su
tarti a rba telefonuokite Wabasb 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBOKN COMPANY, 
Bos 8, Eagle RJver, Wisconsin 

http://JS5u.no
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLI JĖZŲ 
(Žiūrėk "Draugo ' • 93 num,). 

Nors jiedu buvo drąsiu Tyra, vienok, pamąsčius apie nakvy
nę tokiose giriose, darėsi Šiurpu. Jr ant žemės ir medžiuose 
nebuvo liuosa nuo pavoju. Žemai žvėrys, gyvatos ir vaba
lai, medžiuose ir galima buvo pastebėti apsivyniojusių apie 
šakas Įvairiu šlianžų. Atėjo naktis. Keliauti toliau nega
lima. Reikia apsirinkti nakvynę. Apsirenka medžių ša
kas. Naktyje vienas miega, antras budi; kitas miega, la i 
kitas saugoja. Miegas buvo neramus. Maža katras kiek iš 
jii miegojo. Pradėjo švisti ir jiedu pasileido keliauti. Tai]) 
praėjo jiem penkios dienos, keliaujant per tankias girias. 
Penkiolika dienų jiedu keliavo lygumomis; galop, pasiekė 
kalnus, kurie skyrė juodu nuo kranto. Keturios dienos ėmė 
jiem užlipti ant kalnų viršaus* nelygiu, uoluotu šonu. Vis
gi viršų pasiekė. Nuo ten jiedu pamatė berybį mėlyną van
denyną, o ėia jau po kojų nuo pat kalno apačios iki vande
nyno kranto plačiai sutūpusi miestą. Jiedu suklaupė ir 
dėkavojo Dievui už tai, kad išliko gyvi ir sveiki iš daugy
bės įvairių kelionėje pavojų. Iš naujo pasivedė save Jo glo
bai, pradėjo leistis žemyn nuo kalno. Ši kelionė pasirodė 
labai lengva. T kelias valandas jiedu buvo jau žemai. 

Jų atkeliavimas į miestą buvo nepaprastumu. Gyvento
jai juos sutiko ir įdomiai žiurėjo. Rodinėjo jiem įvairius 
ženklus ir rodėsi prietelingi. Vienas mažas vaikas priėjo 
prie jų, paėmė jų rankas ir juokėsi. J i s rodėsi labai pa
tenkintas. Yąsco mąstė, kad tas vaikas turėjo kada susi
tikti su panašiais jiem žmonėmis. Todėl jam ėmė rodyti 
ženklus, kad jis nori matyti savo šalies žmones. Valandžiu
kę vaikas išrodė, lyg nesuprantąs, bet tuojaus pasišalino ir, 

^ neilgai trukus, sugrįžo atgal, vesdamasįs su savim vienuolį 
pranciškoną, misijonorių. Pasirodo, kad vienuolis yra por
tugalas. Džiaugsmas nemažas. Nuo jo tuojaus sužinojo Vas-
co, kad jo brolis yra eia, bet labai serga ir yra paimtas į 
atskirą namelį ant kalno, kur oras yra geresnis ir sveikesnis. 
J is sirgo karštlige. J is pasakė, kad ėia mieste da yra ir dau
giau portugalų. Paaiškino, kad jie turį gana daug simpa
tijos pas vietinius gyventojus ir kad jau turi stambų kate-
kumenų skaičių. 

Kada jiedu atsilsėjo, misijonorius vedė juos į namą ant 
kalno. , Tenai Vaseo su neapsakomu džiaugsmu apglėbė savo 
brolį. 

Vaseo praleido kelius mėnesius su savo broliu. Tuo tar
pu jis darbavosi. Supirkinėjo nuo vietinių gyventojų bran
gius nkmeni< ir sudarė i^ jų gražų rinkinį, kurį parengė ga
benti į Portugaliją. 

Galop, jis atsiminė savo moterį ir vaikus ir pasirįžo grįž
ti namon, baigiantės gruodžio mėnesiui, praleidus Kalėdas, 
gal jau paskutines, su savo mylimuoju broliu. Kalėdų die
noje nusileido nuo kalno žemyn, išklausė Šv. Mišių, priėmė 
Šv. Komuniją, o paskiau misijonorių dalis, Vaseo, Jose, nu
ėjo ant įkalnės ir tenai šnekučiavo san ramiai, niekeno ne
kliudomi. Taip daug jie turėjo vieni kitiems papasakoti, taip 
daug žinių pargabenti namon jų vyresniesiems ir broliams. 

Buvo rami, maloni diena; jie sėdėjo ant žolės ir užkan
džiavo bendri-i. Vaseo spėlioįo, ką jo mylimieji veikia na-
mieje ir ar jie atmena jį ir ar meldžiasi už jį. Tuo tarpu 
staiga Jose suriko: 

"Žiūrėkite tolyn į jurą! kas ten tokis juodas debesys!'* 
Jie žiurėjo į tolį. kiek tiktai akimi siekė. Greitai pa

matė, kad tas juodasis debesys, tai ne debesys, o tiktai ne
apsakomo augšėio banga, kuri šniokšdama ir baisiai užda-
ma, artino>i prie kranto. Žmonės, kurie buvo ant kranto, 
taippat tai pastebėjo ir nulėkė perspėti k'itus. Neužilgo mie
sto gyventojai baisiausiame sumišime lėkė iš miesto. Mo
terys su vaikais ant rankų, vyrai su ryšuliais savo turto ant 
peėių ir su visu kuo, ką tiktai galėjo paimti. Bet banga ėjo 
su neapsakomu greitumu ir su baisiausiu griausmu, kaip ar-
motų šūviu, užgriuvo ant miesto, nešdama su savim namus, 
įmones, gyvulius, net ir mažą namelį, kuris užstojo ant grei
tosios koplyčią. 

Nedaug gyventojų spėjo pasiekti kalną ir palypėti tiek, 
kad vanduo nepasiektų. Išsigelbėjo jie, bet palydėjo visą 
savo turtą. Kitus visus vanduo nušlavė, nešdamasis į ju
ros gelmes. Niekuomet Vaseo nebuvo regėjęs tokios bai
sios nelaimės. Šimtai vyrų, moterių ir vaikų buvo nunešti, 
kaip plunksnelės, vėjo pastvertos. 

Žmonės, kurie išsigelbėjo, papasakojo, kad ta nelaimė 
jau ne pirma. Jų gyvenime jau du kartu tokia banga apT 
lankė įvairias jų kranto dalis, tiktai toliau į pietus. Jie 
tikėjosi, kad ėia į žiemius jie bus liuosi nuo tos nelaimės. 
Nieko daugiau neliko daryti, kaip kraustytis da toliau į žie
mius. Taip jie padarė. 

Greitai Vaseo susilaukė ir laivo, kuris tą kraštą aplan
kė. J is su savo tarnu Jose sėdo į jį, kad keliautų į Portugali
ją. Paliko savo brolį ir kitus misijonorius nešti evangelijos 
palaimą visiems vietiniams žmonėms. 

Po trijų mėnesių jis sveikas išlipo ant Portugalijos kran
to. J i s ilgai užtruko Amerikoje. Jo pati ir vaikai labai bu
vo susirūpinę, .lis neturėjo progos pirmą savęs pasiųsti laiš
ko, kuris pirmiau už jį butą pasiekęs Portugaliją. Vieną 
vakarą, kada jo šeimyna sėdėjo apie stalą, netikėtai įėjo į 
kambarį Vaseo. Oi koks džiaugsmas iškilo tenai tada. Nie
kuomet savo gyvenime jis nesutiko tokio karšto sutikimo. 
Jie prasėdėjo ištisą naktį, beklausydami jo pasakojimų apie 
įvairius prietikius. Paskui širdingai dėkavojo Dievui už 
laimingą tėvo sugrįžimą. Kada jis papasakojo apie baisią
ją bangą, kurį užliejo per Kalėdas tą miestą, jie sušuko: 

" P e r Kalėdas mes baisiai buvome ir nelaimingi. Padvi
gubinome savo maldas ir vietoje dvidešimts vieno vaiko, su
rinkome penkiasdešimts prie pietų ir prašėme jų, kad mels
tųsi uz t ave . " 

Vaseo daugiau kelionių neatlikinėjo. J is labai pratur
tėjo. Ilgai gyveno. J am gyvam esant, apsivedė jo sunūs ir 
ištekėjo duktė. Sulaukė matyti aplink save savo vaikų vai
kus. I r toliau San Estevano šeimyna per Kalėdas vaišino 
penkiasdešimts neturtingi) vaikų ir visiems jiems duodavo 
dovanų drabužių eilę. Tai darydavo ant Kūdikėlio Jėzaus 
garbės. Dalaikė prižadą, kurį padarė Dievo tarnui, netur
tėliui tėvui, Sv. Jonui iš Dievo. 

(Daugiau bus). 

L. JI. K. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA: 

Dva. vad. kun. I. Albavičius, 
717- W. 18th St., Chicago, UI. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
sia Ave.. Chicago, UI. 

Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, UI. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chicago, UI. 
• Fin. rast. Alex Dargia, 726 W. 
18th St., Chicago, UI. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bueys, 2634 
W. M^ouette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

St., Chicago, UI. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-

.wood Ave., Chicago, 111. 
Direktoriai: 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2C34 W. 
Marąuette Rd., Chicago, UI. 

Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 
18th St., Chicago, UI. 

Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-
sia Ave., Chicago, UI. 

Alex Dargis, 726 W. 18th St., 
Chicago, UI. 

Ant. Nausėda, 1658 \Vabansia 
Ave., Chicago, UI. 

Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-
wood Ave., Chicago, 111. 

Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 
Ave., Chicago, UI. 

Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 
Ave., Chicago, UI. 

Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-
tenaw Ave., Chicago, 111. 

Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 
St., Chicago, UI. 

Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
burn Ave., Chicago, UI. 

Anastazas Valančius, 1442 So. 
49th Ave., Cicero, UI. 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ' 

SVEIKAS TAttttfMAS. 
Taupumas yra tai svarbiau

sias klausimas mums visiems, 
L>et neapmąstyta ekonomija, 
kaip kada priveda mus prie 
bereikalingu išlaidų. Butų la
bai peiktinas dalykas jeigu se
rgantis žmogus mėgintų taupy
ti n ep i riedamas vaistų. Ben De
jonės, kad jis tuomet eitų blo
gyn ir tuomi sugaišintų dau
giau laiko. Kuomet perki vai
stą, reikia žinoti kokį vaistą 
perki ir tiktai tokį vaistą pirk
ti, kuris turi geriausią reputa
ciją. Triner 's American EltJtir 
of Bitter Wine jau yra žino
mas per paskutinius trisdeši
mts metų, kaipo geriausias vai
stas nuo vidurių. Jo grynumas 
ir gerumas perviršija viską, 
tai gerinsiąs vaistas nuo vidu
rinių ligų, kaipo tai nežlebčio-
jimo žarnų užsikimšimo , gal
vos skaudėjimo, nerviškumo ir 
t. t. J is gerai išvalo vidurius 
ir visą sistemą. Visose vaiš-
tinyčiose, del rumatizmo, ku
ris ypačiai pavasaryj užpuola 
patartina vartoti Triners Li-
niment, teippat geras del neu
ralgijos lumbago ir tt. Nneik 
pas savo vaistininką, o jis juos 
užlaiko Josepb Triner Compa-
ny 13334343 So. Ashland Ave. 

Chicago, 111. 

m m f m » m ','".•', ". , V , ' , V! ' ] , ' • • 'g', , ' . ' •'', , • M'." 
3 

FOR V0UR STOMACIf S S t t D 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

1 

iiiiigsiBiBiaiiiiiim 

REKORDAI 

Nepraleiskite Šitas 
Paprašyk jūsų pardavėjo Naujo Colum-
bia Kataliogo Tarptautinių Instrumen
tai ių Rekordų. Jis duodamas dykai, ir 
jame yra nurodyta gražiausia muzika 
daugiau kaip trisdešimties skirtingi] 
tautų. 

Jų tautos būdas yra prirodytas kiek
viename rinkinyje, bet muzika yra taip 
parinkta, kati ji .patinka abelnai visiems. 
Duok sau pačiam užsiganėdinimą. Nu
sipirk nekuriuos iš tų rekordų. 

• 
Geriausios orkestros, gražiausi benai, 

sudaro tuos rekordus. Solistai, duetai, 
trios ir kvartetai gabiausių artistų įvai
rių šalhi. 

E-3339 

E-3853 

f Hop-hop! Polka. 
Armonikų duetas. 

\Vad«lo, Valeas. 
Armonikų duetas. 

Meiles sapnas. Valeas. 
Instrumentaiis kvartetas. 

Gražiausi mergaitė, Polka. 
Instrumentalis kvartetas. 

E-3904 

E-3474 

Po rugiapjūtei, Mazurka. 
Jazarimbos kapelija. *, 

Linksmi vainikai, Polka. 
Jazarimbos "kapelija. 

r Graži mergaitė, Valeas. , 
Columbios Orchestra. 

Jedviga. Polka. 
Columbios Orchestra. 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTAIS S MUZIKOS. 

B A L I U S ! ! 
• - > 

rengiamas 

SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ 

NEDĖLIOJ, BALANDŽlV (APREL) 27 D., 1919 M. 
DIEVO APTKIKDOS PARAPIJOJ SVKT.. prie I K-tos gatvės* ir Ivnlou Ave. 
Pradžia 4 vai. IMI pietų. :-: Įžanga 20<- ypatai 

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant .šio pulkaus baliaus. Kvieeži* KOMITKTAS. 

•uiiiiimim 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tij Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-
taliogą Columbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį. 

• 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
J Mainierlai. mechanikai, audėjai, fabrikoa ir siap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-
Jau suvirs penkios-dešimtyi metu 
kaip šita piuki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek-
mjems, išgydymui r u m a t i z m o , 
skausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die
gtos, šalčio ir kosulio. 

Skaitykite ir Platinkite "Draugą". 
- . - - . . - , . , . . - - . , . . n 

Geriausi Lietuviški Rekordai 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Paia-£xpeller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai ui 
^ bonkutę. Gaunamos visos* aptiekose, ar tiesiog Is labortorljoa. ^ 

P. AD. R1CHTBR 4 CO., 74-30 VVjuhington St„ New York, N. Y." , 
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Better BUcuits Made the Better Way 

CARAM EL 
LUNCH BAR 

IEGU 

Mi 

OFF. 

mm 

mmmm 

GERESNI BISCITT8 PADĄ-1 

R i T I G E R E S N I l Bl'DU 

YRA tai saldumas ir mai
stas tuo pa*-iu kartu. 

—saldus, maistingas, trapus 
ir skanus, 

—rtmoreish" kiekvienas ra
ko, 

—Crispo Caramel lameli 
Bar. 

Žiūrėkite į vardą—reikalauki
te Crispo Caramel Ininch Bar. 

Taippat Crispo eraekers. 
biscuits, eookies, gootftns 
tidbits ir kitokios" rūšies 
pyragėliai—eerai sutaisyti. 

gerai iškepti, ge
rai supakuoti ge
riausioj pasaulio 
kepykloj. 
Jeigu jusu krau-
tuvninkas neturi, 
prisiuskite mums 
jo vardą arba, te-
lefonuokite Hay-
market 5160. 

Savvyer Biscoit Compaoy * 
Harriteaaad Skelto Sta, CHICAGO 

žemiaus surašyti rekordai patiks kiek-
vienam ir tikrai manysite kada jūsų na
muose dainuoja p. M. Petrauskas, p-ai či-
žauskai, p. S. Šimkus, Dr. Vincas Kudirka 
ir kiti žymus artistai. į 

Kiekvienas rekordas grajina ant abiejų 
pusių, ty. dvi dainas. Kaina 85c vienas. 

Mažiau kaip šeši rekordai kitur nesiun-
čiama. 
Gramafonų Kainos nuo $10.00 iki $250.00. 

Parsiduoda ant lengvų išmokesčių. 
ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS 

TENORAS. 
E 3348—Suktinis. Valia, Valužė (iš 

Operos "šienapjūtė"), -N 
E 3796—Bernužėli Nesvoliok, Eisiu 

mamai pasakysiu. 
E 3349—Prirodino Seni Žmonės. 

•Kur tas šaltinėlis. 
E 3623—Ilgu, ilgu m a n a n t Svieto. 

Mano Skarbas. Valeas. 
E 3797—Jau kad Aš Augau, Šią 

nedėlėle. 
E 3840—Ant Kalno Karklai Siūba

vo, šią Naktelę per Naktelę 
E 3841—Atėjo Žiemelė. Vai, kad 

Aš Išjojau. 
E 2356—Lietuva, Tėvynė ,musų. 

Tykiai Nemulėlis teka. 
E 2358—Darbininkų Marsalietė. 

Sukeikime kovą. 
E 2392—Sveiki Broliai Dainininkai. 

Ko liūdit Sveteliai. 
E 2393—Saulelė Raudona. Jojau 

Dieną. 
E 2394—Vi šilingėl}. Siu -Nakcialy, 

(Dzūkiška daina). 

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ, 
SOPRANO. 

E 3625—Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva. 

E 3842—Sveika Marija, ir Ave Ma
rija. 

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS 
ČIŽAUSKAI. 

E 3190—Trįs berneliai. Vakarinė 
daina. 

E 3244—Skambančios Stygos. Tu 
mano motinėle. 

E 3191—Ant marių krantelio. Sau
lelė tekėjo. 

E-3245—Gimtinė šalis. Sunku gy
venti. 

E 3192—Giedu dainelę. Gegužinės 
daina. 

ĮDAINAVO ST. 6IMKAUS 
CHORAS. 

E 3908—Ant Tėvelio Dvaro ir No-
sigraudink Mergelė. 

E 3906—Bijūnėli Žalias ir Važia
vau Dieną. 

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, 
BARITONAS. 

E 2243—Pamylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugė. Pol-
ka-mazurka. 

E 2224—Mano laivas, daina. Į svei
katą, maršas, orkestrą. 

ARMONIKA SODO IR DUETAI. 
E 2651—Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka. 
E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 

valeas. 
E 3316—Stumbriškių polka, 2 Jur

giuko kazokas. 

E 3316—Polka nuo Rudos. Mažru-
siška polka. 

E 2580—šalies grožybė, Valeas, 
žuvininkų Valeas. 

•E 2582—Kalnų augstumas, valeas. 
Kariškas maršas. 

E 2706—Žemaičių polka. Gudri 
mazurka. 

E 2397—Klumpakojis. Kokietka, 
polka. 

E 3798—Kur vėjai pučia. Esu gar
bingas vyras. 

E 2705—Visur linksmas, šok j ratą. 
E 4021—Victoria, Mazurka ir Val

eas. Lilibio. Įgrajino klar
netų benas. 

E 2360—Varpelis-Valeas ir Mano 
mielas, polka. Dr. V. Ku
dirka. 

E 3940—Himnas Laisvos Rusijos. 

-MONOLOGAI. 
ir E 4099—Jaunystės atsiminimas 

Referatas apie nosis. 
E 1248—Velnias ne Boba, 2 dalis. 
E 1170—Kur Bakūžė Samanpta ir 

Baltrus su Antanu. 
E 1249—Mano Palvis ir Antanas. 
E 2342—Siuvėja ir po Dvigalviu 

Ereliu, maršas. 
E 2348—Ant Vienos Galvos ir žu

vų maršas. 

Katalogas knygų, rekordų, gramafonų, auksinių daiktų visiem ant pareikalavimo siunčia
me dykai; visokį tavorą prisiunčiame į kitus miestus; už prisiuntimą nieko nerokuojame. 

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3 3 4 3 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS . 
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Visi Cicero lietuviai pirkite 
Victory bonds pas 

JUOZ. MOCKUS 
1301 S. 50 Court. Cicero, IU. 

Visi tenai busite užrašyti į 
Lithuanian division. 

Vai. kariuomenės kapelionas. 

MELROSE PARK, ILL. 

Mūsų kolonijoj parašų rin-

cia Lietuvai nepngmmybes Į rn ,. v :' .. . . 
• T , . , . . , lohau, girdi, ka<la vienas s 

pavvko. Jeigu būtume apiaikę n ' 
.." .. , v , , , hahstas pastatė klausima, t 

peticijas anksčiau, butų dar f. , ! • • v , 

Meluodamas per akis tas ko
respondentas rašo, kad, gi n Ii, 
4'kalbėjo tūlas kunigėlis. Jis 
buvęs "kareiviu". Gyrėsi iš
buvęs ant ugnies 8 mėnesius, 
bet sugrįžo nenusideginęs, gir
di, sakė, kad išliko gyvi dėlto, 
kad ant kepurių turėjo para
šus "Dievas su mumis" ir Is 

• to išveda, kad, girdi, ir ])ie-kimas po peticija, reikalaujan- ' » , . 
mušti vokiečius, 

so-
ai 

jis, daugiau negu vokiečio dur
tuvo nusigandęs, nubėgo nuo 
estrados. Mat, girdi, karžygis 
lengvatikiams gali meluoti, bet 
prieš teisybės Faktą bijosi pa
sirodyti". 

Visa šita to šlamštininko 
'įneliodija nukalta pagiežos 
žvilgsniu. 

Yisųpirma prakalbos atsibu
vo dieną, o ne vakare kaip ko
respondentas rašo. Matomai 
jis nei prakalbose nebuvo, o 
jeigu buvo tai miegojo. Kalbė
tojas, kun. Jonaitis, visai nie-

| ko nesakė, kad ant kepurių | 
buvo kokio p a r a š a i , nes kož-
nas žino, kokius Suv. Vai. ka
reiviai turi parašus ant kepu
rių.. Žmonių prakalbose buvo 
apie tūkstantis ir nei vienas iš 
publikos nestatė kalbėtojui nei 
jokio klausimo ir kalbėtojas 
nieko nenusigando, ir atėjus 
laikui, kada prakalbos pasibai
gė, pats nuėjo nuo pagrindų. 

Žmogus, buvęs prakalbose 
ir paskui radęs tokį aprašymą 
laikraštyj, ką pamanys. Nusi
spjaus iš m u mes, pavadinda
mas melagių organu. 

Užteks. Iš tu keliu atsakymu 
i "Keleivio" melus skaityto
jams aišku, kokia soeijalistų 
yra dora. Vystanti Šakelė. 

puošnumu. Aciu joms už pasi
darbavimą! Choras ir pučia
moji orkestrą puikiai savo pa
reigas išpildė. Raporteris. 

ROSELAND ILL. 

peticija 
geriau pavykę. Nors bolševi
kiškas elementas visokiomis 
priemonėmis trukdė parašų 
rinkimą, tečiau tas nieko ne
gelbėjo ir visos jų pastangos 
vėjais nuėjo. Ant peticijų ra
šėsi netik lietuviai, bet ir -ki
tataučiai. 

Prie progos pažymėsiu dar 
ir tą, kad mūsų kolonijoj ra
dosi lietuvaičių, čia gimusių ir 
augusių, kurios gėdijosi ir 
bijojo pasirodyti lietuvaitėmis. 
Bet daugiau radosi tokių,,ku
rios nemažai pasidarbavo. 

Visiems pasidarbavusiems 
parašių rinkime T. Fondo ko
mitetas taria ačiū. 

T. F. Komitetas. 

Verbų nedėlioj, t. y. balan
džio 13 d. ir mūsų kolonijoj 
tapo suorganizuotas skyrius 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos. Išsyk pri
sirašė arti trisdešimts narių. 
Gražią prakalbėlę tame reika
le pasakė p-nia P. Susnienė. 
Visos narės pasižadėjo kiek 
galėdamos remti tą prakilnią 
ir begalo naudingą įstaigą. 

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks nedėlioj, 11 d. geg. 
Visų Šventų parapijos svetai
nėje. Tikimės, kad roselandie-
tės moterys ir merginos, kaip 
visuomet, parodys susiprati
mą, skaitlįngai susirinks tan 
susirinkiman ir paliks rėmėjo
mis brangios mums įstaigos. 

Narė. 

JUŪOJRIE UŽMOKA-
TE VISOS ŠEIMYNOS 

CICERO. ILL. 

L. D. S. Susirinkimas. 
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos 49-tos kuopos nepapras
tas susirinkimas įvyks šiandie 
bal. 25 d., vakare, Šv. Antano 
par. svetainėje. Yra keletas 
netikėtų reikalų. Malonės visi 
nariai bei narės atsilankyti. 

Valdyba. 

PHILADELPHIA, PA. 

Ar gali dar kas labiau per 
akis meluoti, kaip " Kėlei vis' * 
ir jo korespondentai? Ne. Ne
vertėtų nei atitaisinėti to 
šlamšto melų ir bereikalingai 
užimti vietą laikraštyje, bet 
visgi neiškenčiu neparašius ke
letą žodžių, kad sugėdinti 
"Keleivi* ir jo koresponden
tus. 

16 numeryj to šlamšto tūlas 
L. S. 8. narys rašo apie pra
kalbas, kurios buvo surengtos 
bal. 6 d. ir kuriose kalbėto-
jum buvo kun. Jonaitis, Suv. 

ROSELAND, ILL. 

Velykų šventės pas mus 
linksmai praėjo. Per Prisikėli
mo iškilmes žmonės netilpo 
bažnyčion. Visų Šventų Para
pija džiaugiasi savo gražiu 
susiklausymu. Velykų šventė
je kolektos bažnyčioje buvo 
800 d oi. Procesija, parengta 
Šv. Kazimiero Seserų Mokyto
jų, visus žavėte-žavėjo savo 

P-nas H. M. Foreman, laiškane
šys iš Allcnto\vn, Pa. vaikščioda
mas po 18 mylių kasdien, datyre, 
kad čeve ryka i su p a p r a s t a i s pada i s 
išlaiko tik vieną mėnesį. Gi čeve
rykai su Neolin padais jam tarnavo 
suvirs devynis mėnesius ir tame 
laike jis padare daugiau 4,000 my
li y. 

Jo patyrimas parodo, kokiu būdu 
galima daug sutaupinti perkant vi
sai šeimynai su Neolin padais čeve-
rykus, kurie tarnaus daug ilgiau 
negu čeverykai su paprastais pa
dais. » 

Neolin padais čeverykus galima 
gauti įvariuo$e skoniuose-stiliuose. 
Kaina beveik ta pati ka ir su pap
rastais padais, o kartais net ir pi
gesni. Jeigu tavasis vertelga tuoni 
kart gal ir neturi reikalaujamų če-
verykų, tai labai greitu laiku gali 
pasiringti ir gauti tokius, kokius 
reikalauji. Atmink — Neolin pa-
1110 pavyzdis. Milionus panašių 
pavyzdžių galima surinkti nuo visų 
tų, kurie nešioja Neolin padus. Tie 
padai labai ilgai, ilgai ne nu plyšta ir 
tokiu būdu sumažina čcverykų iš
laidas. Jie pagaminti mokslišku 
būdu, todėl ir privalo būti labai 
drūti. 

Pirk su Neolin padais -čeverykus 
beveik kiekvienoje geresnėje krau
tuvėje. P i rk visai savo šeimynai 
pageidaujamame stiliuje-madoje. 
Taipgi vieton nuplyšusių padų 
duok pakalti tuos garsius Neolin 
puspadžius. Tie padai labai sma
giai nešiojasi, nepermirkstanti ir 
labai tvirti. Juos pagamina Go
odyear Tire & Rubber Bendrove iš 
Akron, Ohio, jie ten pat išdirbinč-
ja ir kojasparninius užkulnius gva-
rantuojamus daug ilgesnį nešiojimą 
negu visokį kiti užkulniai. • 

neolįn^Soles 
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Apstok Mokėjęs Randą ir Pagalvok! 

1 

Kaip kitiem tur tus sukrauni pats save nusis 
gyt i n u o s a v u s g raž ius p u i k i u s n a m u s . N e s „šalies va i 
nesykį matėte laikraščiuose. įsigyk gerą pelninga nuo 
ži Ir kasdien kįlanti vertoje. Ta progą teikia tamstai 
veka r ių ir "eleVei ter ių" su kuriais* g a l i m a v i su r prrei 
paveikslo nauja dideH graži lietuviška bažnyčia, mok 
ir auklėti šeimyns*. tai jųau jokiu būdu negali pralei 
duoda didžiausią Amerikoj properčių kompanija kuri 
lijonus dolerių iš kurios tūkstančiai pirkėjų yra ptln 
stos labai didelė klaida jei praleistumėte šiandien Šią. 
duokite man savo vardą ir adresą. Aš parodysiu Ir iŠ 

kriausdamas. Dabar geriausia yra prisirengti ir įai-
džia y r a p a s i r e n g u s i špuoš t i p r iemiesč ius . I r t a j a u 
savybę kuri randasi tokioj vietoj kur yra maloni, gra-
puikj kaipo sodnas "Parkho lme" kuri yra art i gat-
ta i Ir p a r a n k i a u s i a i nuvaž iuo t i , š a l ę k a i p o m a t o t e a n t 
ykla ir "public school."* Žmogus kuris myli gyventi 
ati šitos progos. Supraskite, kad šita proga tamistui 

tik vienoj Chicagoj yra pardavusi properčių už tni-
ai užganėdinti. Todėl neužmiršk, kad tas butu. tanji-

didelę progų, nos rytoj jan gali būti pervėlu. Pr i -
aiškinsiu taauistai tą viską uždyką. 

J. MOZERIS 
847 First National Bank Bldg. Chicago, IU. 

Telefonas Randolph 7400 
P. 8. Panedėlyj ir seredoj nuo 7 iki 9 vai. Vakare s a l ima pasimatyti ypatlškai po num. 1447 So. 50th Av©., 
Cicero, Illinois. 
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TURĖKIM i 
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K' IEKVIENAS nori progos uždirbti sau 
puikų pragyvenimą. Mes visi norinie 
idant mūsų šalyj viešpatautų gerovė. 

I Kuomet daugumas dirbtuvių ir fabrikų bu
vo užsiėmę išdirbimu karės reikmenų, dar
bininkas buvo labai pageidaujamas. Perėji
mus iš karės į ramų laiką atsiliepė ant biz
nio. Ypatingai tas aiškiai metasi į akis, 
kuomet fabrikantai ir kiti pramonininkai 
yra priversti skolinti pinigus iš bankų, 
idant apmokėjus algas darbininkams, kol 
už kariškus kontraktus jiems atsilygins 
Dėdė Samaš. 

Suvienytų Valstijų valdžiai yra reikalingi 
pinigai apmokėjimui karės bilų—užmokėti 
už užbaigimą karės vienais metais anks 
čiau, kaip buvo tikėtasi. Taigi, idant suda
rius reikalingą sumą pinigų, ji kreipiasi ! 
savo ištikimus piliečius, prašydami, kad jie 
paskolintų jai iš savo taupinių, kaip kad 
pramonininkas prašo, idant bankas pasko
lintų jam. 

Chicagos miestui ir Cook County išpuola 
sudaryti $189,225,000 paskolos—tai gana 
didelė suma. Tai yra perdaug didelė suma 
vienai klesai žmonių. • 

Tik jeigu kiekvienas prisidės kiek galėda
mas, toki suma pinigų gali būti sudaryta. 
Jeigu Dėdė Šamas skolintų sau pinigus iš 
bankų, tai neužtektų pinigų pramoninin
kams ir biznieriams palaikyti pramonę ir 
biznį šalyje. Grįžimas gerbūvio butų ati
tolintas ant labai ilgo laiko. 

Pergalės Laisvės Paskola yra geriausis pa
saulyje investmentas. Dėdė Šamas jums 
prižada sugrąžinti dolerį už dolerį, sau 
mažiau bėgyje keturių metų kokią tik sumą 
jųs galite jam paskolinti. Be to, jųs gausi
te 4% nuošimčius ant paskolintų pinigų. 
Jųs galite užmokėti visus pinigus iškalno, 
arba bėgyje dešimt mėnesių išmokėti ma
žais išmokėjimais. Bile bankas priims jūsų 
paskolą ir ant vietos suderėsite būdą mo
kėjimo. 

Skolinimas pmigų Dėdei Šamui, reiškia 
pagelbėjimas sau įgyti daugiau gerbūvio. 
Rašykitės anksti. 

i ! 

LOAN 
WAR LOAN ORGANIZATION 

Federal Reserve District No. 7. 

I 
I 

; • » * — 

GLASER 
Prakt ikuoju 17 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kerte 32-ro SL, Obloago, I1L 

" SPECIJAUBTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipfl chro

niškų li*ų. / 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
ik) 10, nuo 12 įkl 8 po piet, nuo C 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėllomte nuo 9 iki 2 po pie% 

Telefonas Tardė 687 
. 2t»«i • » • U » < i • » • mm • « • • • • » • * § 

Qr. A. R. Blumenthal D.D 
AKIIJ SPEOIJALISTAS 

Pa ta r imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto Iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4«49 S. Ashland Ave. kamp. 47 S 

Telefonas Yarda 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

• U * ! .* ' " 
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Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirksite Victory Bondsus 

"Draugo" Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedėldienius. 
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CHIGA60JE. 
CHIOAGOS AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJA. 

Nedėlios vakare pirmę dh-
na Velykų (20 bal., 1919) Auš
ros Vartų parapijoje prisirin
ko pilna svetainė žmonių. 
Žmonės į ją sunešė visus suo
lus- ir kėdes, kiek tik galėjo 
gauti ir da vaikinai gavo sto
vėti stati. 

Aštuntai besibaigiant ant 
palaipos pasirodė vietinis kle
bonas kuu. F, Kudirka ir jau
nas, gražus, augštas vyras, 
Amerikos ofieicrio uniformo
je, su geltonais ėebatais, su 
augštais aulais, su pentinais. 
Tai buvo kuu. Jonaitis, vie
natinis lietuvis !Suvienyt\i Val
stijų armijoje katalikų kape
lionai. 

Žmonės ėmė pjoti rankomis, 
kun. .Jonaitis pradėjo kalbėti. 
Ištiesė dideli Lietuvos žemia-
pi, parodė jį visiems ir ėmė 
sakyti, kad už Lietuvos nepri-
gulmyiu* kariavo taip-gi ir A 
merika. 

Kalbėtojas apsakė, kai}) jis 
pasisiūlė. į kapelionus, kai| 
veikiai tapo priimtas. lapr:. 
tiži II jis buvo tiktai prastu ka 
reiviu, bet nepoilgani išdavė 
egzaminus, tapo pakeltas į lei 

.temintus ir paskirtas kapelio
nu 102 batalijonui 26 divizi
jos, kuri susidėjo daugiausiai 
iŠ Naujosios Britanijos vyrų. 

Vieną dieną atėjo įsakymas 
pribūti New Yorkan, lipti i 
laivą ir būti jame nei nepasi 
rodant. Išstovėjęs 24 vai. uos 
te, laivas ėmė judėti. Kada jis 
buvo daugiau negu t> mylia> 
nuo krauto, kareiviams ir jų 
kapelionui valia buvo išlipti 
ant lubų. Tada jie pamate, 
kad apie juos plaukia Ui kitu 
laivų, o augšėiau galvų skrie
ja lakstytuvai. Laive buvo 
<»,000 vvru, o visame laivų bu-
ryje buvo (>5,000. Visa ta ar 
mija vingiais plaukė į Angli
ją ir po dešimties dienų išlipo 
ant kranto. Paskui iš South-
amptou jie pervažiavo Į Pran
cūziją, galutinai pateko į Cba-
teau Thierry. 

Tada prasidėjo tikrieji ka 
rės vargai. Visi armijoje yra 
ginkluoti, tik kapelionas netu
ri nei mažiausio ginklo. Apka 
suose. visuomet buvo ant dug
no vandens. Tat labai nesvei
ka. Šautuvų, kulkasvaidžių ir 
anuotų šūviai iš mus pusės le
kia priešininkui, o iš prieši
ninko pusės atlekia pas mus. 
Artymiausieji draugai krinta 
negyvi iš kaiiės ir iš dešinės 
pusės. Kartais pi išeina būti 
kelias naktis nemigusiam, ke
lias dienas nevalgiusiam. Bai
siausia, kuomet atseina būti il
gai nfCĮfėrilsSara. Vyriausybė 
puikiai maitina kareivius, liet 
Šūviai nevisuomet prileidžia 
virtuve prie jų. Priseina taip
gi išbūti kelias savaites nepor-
sivilkusiam' marškinių, nesi-
praususiam. Iš nešvarumo ir 
rupesėio baltiniuose atsirandu 
baltu gvvuliukų. 

Kareiviai labiausiai neken
čia gazo. J ie nuo jo ginasi tam 
tikromis maskoniis. f* i a kun. 
kapelionas išdėjo mokslą apie 
penkias karės gazų rųšis, pa
rodė maską, kaip apsiginti liuo 
jų; parodė vokieėių šautuvą 
su durtuvu, vokiško kareivio 
kepure, diržų, sagtį, revolverį, 
peilį, parodė kulkosvaidžio šū
vių kaspiną ir laikrodėlį, per 
kurį yra perėjęs tokis suvis. 
Buvo ta ipgi pora ataužų nuo 
sprogusio anuotos šūvio ir 
vienas sveikas eolinės anuotos 
šūvis. Žmonės labai atydžiai į 
tą visa žiurėjo. 

Kun. Jouaitis užbaigė savo 

prakalbą paaiškindamas reika
lą mylėti tėvynę ir išreiškė pa
garbą pirma Amerikos pastyri 
Lietuvos vėliavoms. J am kal
bant apie tuos daiktus publika 
po kelis kartus smarkiai plojo 
rankomis. 

Kelios minutos po devynių 
buvo, kad įvykp pertrauka. Po 
to kun. Jonaitis kalbėjo apie 
Uetuvą i i jos vargus. J is pats 
dabar nebuvo Lietuvoje, bet 
jos nelaimes žinojo ir kelių 
šimtų lietuvių, kuriuos vokie
čiai buvo suėmę. Poliauboms 
užėjus, vokiečiai tuos paleido 
talkininkams. Taigi* iš jų kun. 
Jonaitis sužinojo tėvynės da
bartinius vargus. 

Po prakalbų buvo rinkliava. 
J i davė apie 38 dolierius tėvy
nės reikalams. Hep. 

CHICAGOS SĄJUNGIETĖS. 

Kovo 30 dieną, 1919 m. Mo-
ieni Sąjungos Apskritys laikė 
usirinkimą Nekalto Prasidė

jimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos svetainėje, ' Brighton 
Parke. Susirinkiman suvažia
vo gana skaitlingai būrelis 
atstovių Sąjungiečių. Pirmi 
ninkaujant p-lei M. Brenzaitci 
: usi rinkimas buvo rinitas. 
Protokolas buvo perskaitytas 
ir priimtas. K protokolo pasi
rodė, jog sąjungietės daug nu
veikė naudingų darbų, bet at
eityje žada dar daugiau nu
veikti. Apskričio pirmininkė 
ir veikiamosios komisijos narė, 
p-lė M. Brenzaitė, pranešė, 
jog su pagelba centro pinni-
linkės, p lės A. Jakaitės, A. 
iialtutienės ir M. Gečaitės, su
organizavo naują Mot. Są-gos 
kuopą Visų Šventu parapijoje, 
tfoselande. Prie to daug prisi
dėjo vietinis klebonas, kun. P. 
Lapelis. Jisai pasakė trumpą, 
liet turiningą, prakalbėlę, nu
plėšdamas tikslą Moterų Są
jungos. Garbė lai būna jam už 
tai. Po jo kalbos prie kuopos 
prisirašė 25 narės ir išrinkta 
veikli valdyba. Paskui prisira
šė dar 25 narės. Viso naujoji 
kuopa turi 50 narių. Stebėti
na, kad tokia jaunutė kuopelė, 
gyvuojanti du mėnesiai laiko, 
bet gali didžiuotis narių skait
lį umi. Bravo roselandietės už 
jūsų toki nepaprastą susiorga-
nizavimą! Ateityje tikimės 
daug ko iš jūsų. 

Paskui p-lė M. Brenzaitė, 
kaipo veikiamosios komisijos 
narė, pasižadėjo pabūti sve
tainę vidurniiestyjc ir sureng
ti milžinišką vakarą Apskričio 
naudai. 

Buvo užsiminta ir apie Rau
donąjį Kryžių, bet kol kas tos 
klausimas atidėtas ant toliaus. 

įnešta ir priimta, kad Ap
skritys susirinkimus la'kvtu 
kas paskutini fMUHrttetj kiek
vieno mčui'sio, pradėjus nuo 
1-inos kuopos ir 1.1. Sekantis 
susirinkimas įvyks ttv. Jurgio 
larapijoje, Bridgeporte, nes 
'•n randasi 1-ma kuopa. 

V. G-tė. 

* ' 

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS 
rengia 

A. L. R. K. MOTERŲ SĄ-GA 21 KUOPA 
NEOELIGJ, BALANDŽIO 27d., 1919 m. 

TOWX O*' LAKE 
» r n o j « statoma penkių veiksmu drama "JI ODOJ I S l ' E M Y T Ė . " 

S C H O O I J HALfi SVKTAlNtiJ. prie 4Hto* ir Houore gatvių. 
1'radžiu 0 vai. vaJuioe. - įžanga 35c > pa ta i ir augščiau. 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios:—šis veikalus yru vienas iš gražiausių ir t inkamiausių mūsų žmonėms. Ir pir
mą kartą yra s tatomas Chioagoje. 

Taigi visi gerbiamieji lietuviai ir l ietuvaitės malonėkite atsilankyti kuoskaitlingiauuiai, nes atsi lankę 
busite minėtu vakaru patenkinti. Po perstatymo biusšokiai. širdingai kviečia HENGIMO KOMITETAS. 
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ALEX. MASALSKIS 
G R A B O R I L S 

Lietuvis gra-
boriua. Atl ie
ka v i s o k i a s 
la idotuvės ko -
pigiausial. Tu
rtu *avo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P b o n e Drover 4188 

«» • m « » • » » » » • • • • » » » * < 

KERMOSiUS 
RENGI AM AS 

SV. ANTANO PARAPIJOS Omaha Nfebr 

Prasidės Balandžio 28d.," T Gegužio 4 . 1 9 
\IOONE SVETAlVfcJ. So. 25Ui ir M Streets 

Pradžia 0 vai. vakare. PtOLNAS .SKIRIAMAS l ' A R A P U O S NATDAI. 
Dus Uitnii j vairiu dujykgi. Oriefc puikiausia musika. Bus jcardųe užkandžiai ir gerti IUI 

progra u;u. 
Taigi nei vienus nepraleiskite .šios progos ir visi kas tik gyvus, seni, jauni, dideli ir m;ūi visi atsilankykite. 

Nuoširdžiai visu:; kviečiu K O M I T E T A I 

|/au;;» (ik ta i 1 ."><•. 
šokėjai su graži u 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUV S 

'oHTDVl fcMAb I R CHll?rHGAtf 
175* W. 47th St., Cbte«g*». l'l 
Ofi«o T*»»efonas Boulevard i«» 

W»mn T«»I *»«H»1PT 49l> 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yai . l s 50:>2 

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io- , 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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rūpinti pp. A. Pocius ir St. 
Šimkus, gelbstint lietuvių dai
nininkams ir muzikams. Susi-
rinkimiĮ-prakalbų vietos ir lai
kas bu* garsinami per spaudą 
ir lapelius. 

Nedalioj po piety didmies
tyje įvyks visų tautų paro
dų. Lietuviai turės "f loata" . 
Kviečiama lietuviai parodon 
suvažiuoti. 

Susirinkimas tarėsi kreipti 
domų, kad lietuviai, užsira
šant paskolai, nepraleistų is 
minties pažymėti jog rašosi 
per "Litliuaniau DivisionM. 

Paieškomas gabus ir gerai į-
pratęs dirbti zeceris. Reikalin
gas tuojaus. Del platesnių ži
nių tekreipiasi, 

1 'DRAUGO" OFISĄ 
1800 W 46-th Str. Chicago, 111. 

Puikus Vakaras 
v*» RKNGI AMAS 

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

ŠV. J I KGIO l»AH.U\ SVtrr.. | u i e 32-ro P laee ir Auhurii A%e. 

Pradžia 6 vai. vakare. ,, -:- Įžanga 25c Ypatai 

Visi kas tik gryvus atsi lankykite ant šio puikaus baliaus, «> nt.sif;uilt".sito. 
Neužmirškite la^;o ir vieton. Kviečia viiuis KO.MITKTAS. 

KELIAI | LlETOVį JAU 
ATSIDARO, 

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

tt~ 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veds Bilas V I S U O M Te l tmaoM 
Ofisaj Didmiertyj: 

•P W, WASHIKGTOX STHfiET 
Kambarla 6#S 

Tel. Central 5478 
Otisaa ant Bridgeporto 

Gyeeniinat, 812 W. &U4 64. 
Tel. Yarde 4CS1 

B * ' • » • • • ' ! 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T e l e f o n u McKinley 1714 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
5457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

55- '•\ 
P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

R £ A I / — E S T A T E — LiOAJTri 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
oamg del pardavimo. 

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

ner Chicago, I1L I 

I 
Ii 

OR. IE0 AW0T!N 
— K 

I 

Oydyv»Ja*, Chirnntae, 

t M » So. \lhl<+'Hi St.. (Ttoioagb. 
tC^lha lietuviukai, latviškai 

Ir •.ttiftk&j 
« î«m<Jo» l ^ — 1 | ryt^; %^~* 

REIKALINGI 
kriaiuiai ant moteriško kostumersko 
durbo ir moku nuo $25 iki $35. At
sišaukite: 

3145 So. Wclls St.. Chieago. 111. 
Te le fonas Yards 2263 

Heikalingu merginu prie namų dar
bo. .VlMišaiiUite į krautuve: .1741 \V. 
47th St.. rh ieago , 111. 

REIKALINGI 
drūti vyrai dirbti prie "eold .storage." 
deru vieta; atsišaukite' tuojaus. 

l'nited Statos «'old Storago (1o., 
3l»th ir Hoyne Avo., Chicago. 111. 

Paieška u savo giminaičių Kazimie
ro ir f*etroni"'l«"'.s Jakšto. Jlc !»acina 15 
Kauno gub.. Telšių ]>av., Ilakių par.. 
Jedžt'l.u sodos. Jau ilgšis laikas kaip 
matėmės; norėčiau nors susirašinėti. 
Meldžiu jų padti), ar kas apie juos /.i 
note , p r a n e š k i t e sekunūiu a d r e s u : 

I 'ctrotiehi Vašk icn i , 
1741 S. l 'nion . \ \ c , Chieago, III. 
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Jeigu Aš Prašalinsiu Jūsų : 

Tonsilus Jus Gerklės Ligos | 
Pasibaigs. 

*| Diena ir Nakt į Tel. Pullmaii452*' 
Dr. H. S. TOMPKINS 

J l l S A S GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
10821 Miehigan Ave., Chicago, 111. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. Nedėl io-

mis 0—12 ir sulig sutarimo. 

Ž Priežastjs Nervų Ligos 
= Žmonės serga galvos skaudėji-
S mo ir nervų ligomis, jie ima viso-
į kius žinomus vaistus, gauna gi tik
ri tai laikina pagelb.7. lšg>dymui 
5 priežasties yra darbas 

E Kompetentiško Okulisto 
^ Pavojus slepiasi si lpnose akyse. 
S Jos ardo nervų s i s temą—tuo tarpu 
5 jųs negalite niekuomet žinoti, kad 
5 jusų akjs yra silpnos. I^aike pra-
S eitų 

1 , 21 Metų Chicago j e 
-į aš išgydžiau tūkstančius nusiminu-
S sių ir bevilčių, ir aš galiu ta priro-
S dyti laiškais savo ofise. 
= 
E Kreivos Akys Išgydoma 
E Vienu Atsilankymu. 
E Per 20 metų buvusi kreivomis ' 
5 ak imis Sophia Masatus, l ietuvė \ 
S morgina, gyvenanti prie 4 522 So. j 
S Paulina S't., buvo atitaisytos kroi-

Yl-a jsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežastis 

\ g e r k l ė s ligij. v 

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
j Jie yra kvėpavimo vlerojc, įtrauki

mui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsilit'.s 
tankiai yra pradžia tuberkulozo. 
Visi gydytojai pataria prašalinti 
visiems -sergantietus, o mažiems 
vaikams reikalinga prašalinti ton
silus pirma negu jie suserga. 

Tonsilai Yra Priežasčia 
Visų Gerklės Ligų. 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

0R.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

S p e c i a l i s t a s Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—t po 
pietų 7—8 vak. Nodėl iomis 10—12 d. 

<elllIlli!l!l!IIIIIIIIIIllllllllllUUIIIIIIIIIIiIi 

Jei jūsų tonsilai kuomet nors S 
jūsų buvo užsidegę jie turi but \z 
prašalinti be atidėliojimo. r 

Kasdien jie jtraukia perų ir ga- B 
dina pamažu jūsų gerklę iki ant JE 
galo neapsireiškia nuolatinė gerk- S 
lės liga ir l iūdnos pasekmės. ~: 

Aš Prašalinu Tonsilus be r 
Skausmo 

Be Chloroformo—be Kraujo f 
—be Ligonbučio. 

s'avo 21 metų praktikos g \ d y m e 5 

£!illlllimillllllllllillllllllll|||||||il|ll!1l» 

Į Dr. S. Naikelis i 
I.1ETLVIS = 

= GYDYTO J Aa I R CHIRURGJJi = 
= 4712 So. AsbJand Ave. = 
'£ Phone Drover 7041 S 
S Cicero offiee: 4847 W: 14Ui St. S 
r Phone Cicero 5961 
Z Rezidencija 8336 W. 66th Si . 
•z Chone Prospect 8584 
7fllilllllllll!IIIIIIIIIII||||l|||SIUIIIil||l!!lli" 

j i * ' » M » » « • • » • • • ' • « » • 

Tel. Drover 7641 

I Dr.C.Z." " 
LIETUVIS DEfNTTSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėl lomis pagal *utarima 

4713 SO. ASHLAND AVKMUS 
& arti 47-toe Gatves. 

S 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

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

CHICAGO, ILL. 

PAIEŠKOME 

1 f 
vos akys. gerklės Ilgų, aš Įgijau spocialę 

1 moksliška cnotods nežinomą ki-
tieins spccialtstarna AS tjnlin pra-rtilnkito. Aš l&gyūyalu j u s l>e va,io 

j t.;, peilio arba skausmo ir lengva.;; , S u l i n l | j m ų t o n s J | U 8 v i s u i b c B k a i l > . J 
! S iamokejirriait.;. 8 ! , io . bc ch lo ro fo rmo , be k rau jo , = 
1 !• i 'avclvkito man parodyti J u m s . i :..„.-. .... : 1: i.., i ; A.T„^.. S i 'uvclykito .nan parodyt, J u m s , ^ K i l i n t h n ( l J U 3 j i į g ( ) n but j . 

l a i škus n u o š imtų išgydytų ligonių. 

SUSIRINKIMAS PERGA 
- LĖS PASKOLAI" 

šv. Jurgio mokykloj (puo
delio vakare buvo draugijų 
atstovu ir veikėjų susirinki
mas apkalbėti Pergalės Pas
kolos kampanija lietuviuose. 
Susirinkimui pirmininkavo p. 
J. Klijošius, raštininkavo p. J . 
BagdžiuB&s, 

Sužadinti lietuvius prie 
gausesnio rašymosi paskolai 
šia ir sekaunj, savaitę rengia
ma eilė viešų susirinkimų į-
vairiose Chicagos lietuvių ko
lonijose. Kalbėtojų lietuvių 
skyriuje yra susirašę virš dvi
dešimties. Prakalboms priedą, 
muzikalę dali, pasižadėję pa-

f';j ieškau Mykolo ši'.eiveo, pae ina 
nuo ši lamiešoio, ( lumbeilių kalino. 
K a u n o gubern i jos , Pfincvėžio pavie to . 
1911. m. jis iSvažiavo j Athol, Mass., 
bet nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Taippat paie.škau savo draugo 
Siruano Snarckio; 1 metai atgalios 
jis gyveno Bridgeport, Conn Kas 
apie š iuos Žmonos žinotų, meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

Geo. Dagis. 
309—7th Ave., So., Minnoapolis, Mmn. 

uj« 
Mano 

1 m e l o d o s y i a visai nekenks tn in . tor , 
patvi i t inaneių manb praktišką gy- • h . -} n , i n u t c a f i a p t ;jdirbu/jus-.i aevh-
dya.o metodą praAalinhnui ligy. j 1(-,s | l f f o a u ž s i b a l 5 ; a . 
Aš j u m s užtikrinsiu nuolatini gy
dymą, ir s u t e k s i u juHij akiius'| Kasdien inatosi atsilanko dau-
Gvcika regėjimą. Atidėliojimas yra Į giau ir daugiau žmoniij, kad pra-
pavojingas. 

Pai'siUuoda:—4 pagyvenimų puikus 
mūrinis namas, labai pigiai. Atsišau
kite: 334C So. Halsted St., Cblcago, UI. 

F.VIiHIDI ODA K A R . l X O . U 
dol mažos šeimynos, parsiduos ir sky
rium kaip kas norės, yra puikas ga-
aliris pečius. Kam reikalinga atsišau
kite: 'JŲ W. 19tb St., Chicago. Iii. 
1-mos lubos. 

i-1"1 . , —'' • e.'. m 
AKT PARDAVIMO 

1175.00 nupirks arklj, plėškes ir ve 
žimą; parsiduos už cash ar apmainys 
ant automobil iaus. Klauskite Will iams. 

1429 S. 48th Court, Cicero, III. 
Telefonus. Cicero 16-11. 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
raurni KABES TAUPT-

AtsiiŠaukitc. 

s Ausys. 
— KurUttnUs ir užkurtim;ui ausies 
-z\ nuo jvairiū priežasciŲ gydoma pa-
s sėkmingai. 

= Kam Kentėt Nuo Nosies 
Ligų ir Kataro.; 

Daug akiu, ausų ir gerklės ligij 
paeina nuo nosies ligos. Akiniai 
nepagydys skaudančių akių )tuo-
met priežastis ligos^—nosyje. 

JMano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti liga. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo jpro#lo "pa
gauti šalti." 

šalinus tonsi lus—žmones, kurie Ej 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra ;£ 
j iems nenaudingi, kad tonsilai yra £ 
priežastis l igos ir nelaimės. ~ 

Mano Mokestjs Yra į 
Nebrangios. = 

Aš visuomet nusitariau gydyti » 
kiekyieną gerai ir sąžiningai. Mano • 
at lyginimas už prašalinimą jūsų ~ 
tonsilų bus mažesnis negu jūsų » 
daktaro sąskaita už jūsų gydymą. SS 
Todėl tas neužstos jums ant kelio. I 
Jeigu jųs sergate kaklu dabar ar- 'S 
ba kada pirmiau, jus ir vėl s irg-
site. Todėl ateik pas mane tuo* 
jaus—kol pasekmės nėra pavojin
gos—ir aš putaraiu jums. 

DR. C. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ii Metas prie State Gatves. '^SsP^BĘEl 

120 So. State St. Antras augs tas. Chicago, III. 

I 

Valandos: 9 iki 7 
Nedėliojuis 10 iki 12. 

Vienos durįs j žiemius nuo 
The Falr krautuvės. 
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10 gerų Staliorių (carpenters) ku
rie m o k a dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovės. 

Rašant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, k ui ? '•' ek >e,k:i •;• •.., . tv •> 
mokesčio? Vedęs ar pavienis? Ii 
kurie norite mokintis , malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

C h i r u r g a s 
Ofisas 10900 So. Miehigan Ave. 

Rezidencija 10731 'So. Miehigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos U" ofiso 
Pul lman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 Iki 12. 

Qm » • > » » » » • » » • » * » • i » » » » » » i » į } 
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

v CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Miehigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto j 

r 

55-

IASS? ,'JYDAI. 
2 vartotos Singer pateh masinos, 
naus iam stovyj, viena Finiaher m»-
Mna, Jacks Ir kiti trankiai turi Outt 
ia r duoti tuojaus už prieinamą kal
tą., Tuojaus atsišaukite. Mes turim* 
»ina eilę visokio? ceTerykarna aku»*os; 

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

Chicago, Illinois. 
TWf" t * t * Var<J« S4IH. 
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ERNEST WEINER 
DRY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas atemput 

Ketvergrais ir Subatomis. 
• Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, vaikama drann-
žiai, š lebės ir jakutės. 

mmmtm^m 

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIH 

Mokykis Kirpimo Ir DestgnJng 
V yriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiškaa mokini
mas parodytus jus žinovų J trupapa 
'alką. 'ą 

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo designlng ir siuvimo 
skyrius, kur m e s sute lks ime pra^ktii-
k̂ ą patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų alu> 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvieciami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijel la
kai pigią kainą. 

Petrenoa daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile štai lės arba dydžio, i r bi 
le madų knygos. 

MASTER DESIGN1NG SCHOOIi 
4. F . K s s n U k a , Perdeiinia 

118 N. L * Salle g a t . prlel City Hali 
Stalaaukit ant 4 to augatų 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Penktadienis balandžio 25 d. 
Morkus, »»vMTJksr. Filona?», 

Šeštad!2uis, balandžio 26 d. 
Marija (JHI-ON Patarties. 

TAUPUS ŽMOGELIS NE
TEKO TŪKSTANČIO 

DOLIERIŲ. 

NUŽUDYTA DAR VIENAS 
POLICMONAS. 

Galvaiudis tediaus suimtas 

An:i diontj Chieagoje ir v<"| 
nu /u J \ t a vienas poliemoną-;— 
Henry A. Maiullerho, 997:\ 
Yhroop irnt. 
• Mamlledio anksti ryto <j<> 
su savo pažįstamu vaistinin
ku Mimn. Ties Halsted ir 102 
gatvėm poliemonas atrado be
stovintį automobiliu, kurio 
užpakalyj buvo pririštas dide
lis narvas su vištomis. Vienas 
žmogus sėdėjo automobiliuje, 
gi kitas taisė mašiną. 

Poliemonnui pasirodė tas 
intariama ir todėl jis priėjęs 
paklausė automobiliuj sėdinčio 
žmogaus, kur jiedu gavę vištų. 

Vietoje atsakymo automobi
liuje sėdintis žmogus tuo jaus 
šovė į poliemoną. Policmonas 
parvirto, gi piktadariai palei
do mašiną ir nuvažiavo. 

Bet kol jie suspėjo tą pa
daryti, va ištini u kas Mnnn pa
griebė nužudyto poliemono n -
volveri ir ėmė šaudvti i du-
mianėius automobiliu piktada
rius. 

Policija suareštavo daugel] 
ititariamn galvažudžiu. Vakar 
pagaliaus pavyko surasti ir 
pati piktadarį. J is yra Josepli 
Roshart, Htf West 111 gat. Jo 
rauką sužeista. Automobilius 
suskylėtas. 

Boshart pasisakė, jog jis 
nužudęs poliemoną. Bet neno
rėjęs žudyti, tik praginti nuo 
savęs. 

Vištas jis buvęs pavogęs. Il
gas laikas neturėjęs darbo, gi 
reikėję gyventi. Žmogžudis ei
na 38 metus. 

LAVONAS ATRASTAS 
EŽERE. 

Pirjn kelių savaičių staiga 
buvo pražuvęs Western Leat-
her C'o. manadžerius. Krank J . 
Sebuettge. 

Dabar jo lavonas atrastas 
ežere. Sakoma, ar tik jis ne
bus pats pasidaręs galą. 

NORĖJO PABĖGTI 4 
MERGAITĖS. 

Keturias mergaites Oak 
Parke policija sulaikė. Pasi
rodė, kad jos apleido namus ir 
e ;na "svie tan" . 

Viena iš jų pabėgimo prie
žastį pasakė. 

Jos mokinasi .Sv. Jarlatho 
mokykloje, Jackson boulv. ir 
Hermitage ave. Aną dieną mo
kytoja vienai iš jų surėžė su 
linija per delną. Todėl jos nu-
sprendžiusios neiti toliaus mo
kyklon ir pabt' fgti is namų. 

PARVAŽIAVO BUVCS 
MIESTO MAJORAS. 

Vakar Obieagon iš Prancū
zijos sugryžo buvęs mūsų mie
sto majoras, Carter Harrison. 

J is karės metu Prancuzijo-
įth' tarnavo Raudonajam Kry
žiuje su kapitono ranga. 

PABAIGĖ STREIKĄ V ? 
ELEKTROTAIPERIAI. 

.500 elektrotaiperių pertran-
įkė streiką po penkių savaičių 
bedarbės. 

Streikininkai laimėjo. Gaus 
B už 44 darbo valandas sa
kaitėje. 

Iš Sycamore, 111., Chicagon 
atkeliavo farmų darbininkas 
\Valter Strand. Su savimi at
sivežė sutaupytus 1,000 dol. 
ir juos padėjo Ifumboldt State 
bankon. Xusisamdė jis kamba
rį ir teiravosi pradėti koki 
nors biznį su sutaupytais pi
nigais. 

Aną dieną jam bovėpsojant 
ant vieno Šaligatvio užkalbino 
jį koks nepažįstamas. Bekal
bant staiga nepažįstamas ėmė 
verkti. 

Strand nusistebėjo ir pa
klausė, kas yra. 

Nepažįstamas verkdamas 
atsakė, jog likimas jam davęs 
atklysti Chicagon. Tuo tarpu 
iš Meksikos gavės, žinia, kad 
tenai miręs jo turtingas tėvas 

'ir palikęs jam didelius turtus. 
Jis dabar norįs gryžti Mek-
sikon, bet neturįs pinigų ke
lionei. Jei kas jam duotų pi
nigų, tai jis tam atlygintų k< 
leriopai. 

Strand ištempė ausis dar 
labjaus. Jam norėjosi dar 
daugiau padidinti savo kapi
talą. Tad paklausė/ 

4 * Kiek gi kelionė atsieina 
Meksiką.'" 

"Peikia apie tūkstantis 
dol.", atsakė nepažįstamas 
šluostydamas ašaras nuo a-
kiu. 

Tuo tarpu prie jųdviejų pri
siartino dar vienas nepažįsta
mas ir paklausė ano, ko jis 
taip gailiui verkiąs. 

Pirmasai tą patj nupasako
jo apie paliktus turtus Mek
sikoje. 

J ad antrasis nepažįstamas 
nusišypsojęs pirmutiniam ta
rė neverkti, nes jis jam (luo
šins reikalingus pinigus. 

Bet čia įsimaišė Strand. .Jis 
pasakė, kad jis pirmiausia 
pasimatęs su nelaiminguoju 
verkiančiu, tad jo priedermė 
j j ir pagelbėti. 

Susiginčyta net. (^alŲ>ga^, 

Strand sutiko išimti iš ban 
kos savo pinigus ir paskolin
ti turtingam vargdieniui. 

Paskirtoje vietoje atnešė pi
nigus. Padavė nepažįstamui. 
šitas juos gražiai suvyniojo 
skepetaitei! ir abudu rengėsi 
eiti padaryti raštus bile vie
nam kokio notaro ofise. 

Staiga nepažįstamas, a:mai-
nė. savo mintį. Pasakė jis 
Strand'ui, kad Meksikon iš
keliausiąs tik ant rytojaus. 
Bet kad mieste yra baugu 
tiek pinigų nešioties sri savi
mi, tad jis StramPui patarė 
pinigus nešti atgal bankon ir 
ten palaikyti per naktį. 

Strand sutiko. Nepažįsta
mas tad padavė jam atgal pun
delį, aprištą skepetaite. I r a-
budu persiskyrė. 

Strand nuėjo bankon. Išvy
niojo skepetaitę ir atrado tik 
popergalius. 

I š CHiCAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

DIEVO APVEIZDOS PARA
PIJOS LIETUVIŲ DOMAI. 

lankydami naudingas* vakarus, 
nevien mes sustipriname savo 
dvasią, bot sykiu padrąsiname 
rmisų veikiantį jaunimą prie 
uolesnio visuomenėj davbo. 

J b a s . 

Šiandie vakare, 8 vai., Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje yra rengiamos svarbios 
prakalbos Viėtory Liberty 
Loan reikalais. Bus garsų?, 
kalbėtojai, kurie plačiai išdės 
svarbą šios paskutinės Perga
lės Laisvės paskolos. 

Lietuviai, kviečiame visus į 
šias svarbias prakalbas, kurio
se išgirsit e daug ko naujo. 

Kviečia Rengėjai. 

—— 

ISr BRIDGEPORtffc 

Bridgeporte, šv. Jurgio pa
rapijoj, Cbieago, Tll., yra su
sitveręs atletikos lavinimosi 
ratelis. Visi, kurio norite pa-
silavinti, malonėkite atsilanky
ti. Lavinimasis atsiminto' utar-
ninkų vakarais. 

V. 

rv Tok i no būdu čia daug žmo
nių apgaunama. I r žmonės 
tais atsitikimais vis dar nepa
simokina. 

IR VĖL DELEGACIJA 
SPRINGFIELDAN. 

Springfieldan iškeliauja 
Chicagos majoras su delegaci
ja. Tos kelionės tikslas — pa
daryti intaką legislaturoje, 
kad Cbieago j butų pravesti di
desni mokesčiai. 

Sako, Cbieago neturi pini
gų. Gi pinigai yra reikalingi 
ypač 'sveikatingumo žvilgsniu. 
Xes be fondo negalima nuva
lyti gatvių ir gatvaičių. 

NEDĖLIOS PARODA. 

Sekamoj nedėlioj, 8 valandą 
po pietų mieste įvyks visų tau
tų paroda., Parodoj išviso da
lyvaus 27 tautos, tarp jų ir lie
tuviai. Kiekviena tauta turės 
savo "f loa t" . Sekamos tautos 
ims dalvvuma ir tokioj eilei 
paroduos: 

1. Alzas-Lotaringiečiat. 
2. Armėnai. 
3. Assvri jiečiai. 
4. Belgai. 
5. Kinai. 
(i. (Vko-Slovakai. 
7. Danai. 
8. Filipiniečiai. 
0. Pinai. 

10. Prancūzai. 
11. Vokiečiai. 
\'2. (irekai. 
K). Olandai. 
14; Italai. 
15. Japonai. 
H). Jugo-Slavai. 
17. Latviai. 
18. Lietuviai. 
10. Vengrai. 
-!(). .Vurvegai. 
21. Lenkai. 
22. Rumunai 
2:i. Rusai. 
24. fcvedai. 
2."i. šveicarai. 
2<i. Svrdi. 
27. Ukrainiečiai. 

Rytų pusėj Micbigan gatvės, 
tarp Van Buren ir Bandolpb, 
kiekvienai tautai, su lyg 'pažy
mėtų numerių, bus skirta vie
ta vėliavoms sunešti. 

Žmonių maršavimo nebu>. 
Vientik vežimai ii* vėliavos. 
•Trečią valandą pradedant 

paroda eis gatvėmis nuo 12 
ga'.vės trauks šiaurėn State 
st. iki Randolpb, ja pasuks į 
rytus iki Miclngaii ave. Michi-
gan ave. trauks į pietus iki 
Van Buren. 

Ten prie Vietorv Forum į-
vyks visu tautų mass-mitingas. 

Lietuviai parodon \r mass-
tingan kviečiami atsilankyti 
kuoskait I i ilgiausia. Bus ko pa
matyti ir pasiklausyti. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Brigbton Parko lietuviai, 
turbūt, dar nematė tokio dide
lio susitelkimo bažnyčioje, 
koks buvo Velykų ryte, bal. 
20 d. Sugaudus pirmiems var
pams, kviečiantiems žmones į 
bažnyčią, pasipylė žmonės iš 
visų pusių. Penkiose vai. ryte 
jau netilpo žmoįvės bažnyčio
je. Atėję vėliau turėjo stovėti 
ant gatvės. 

Prasidėjo Atsikėlimo apei
gos. Rytas buvo gražus, tat 
procesija, giedodama "TJnk-
sma diena mums prašvito," 
ėjo apie bažnyčią lauke. Drau
gijų vėliavos, ilgiausia eilė 
baltai aprengtų, lyg anioliu-
kų, vaikučių ir mergaičių pri
sidėjo prie pagražinimo proce
sijos. Iš visų lietuviškų para
pijų Cbi(*agoje, bene tiktai 
Brigbton Parke galima su pro
cesija lauke eiti apie bažnyčią. 
Visa tat priminė Velykų rytą 
Lietuvoje, ' , - Itiiv; 

Po mišių' Icllnorias, kun. 
Briška pasakė gražų pamok
slą, jvasveikino visus parapijo
mis su ftv. Velykomis ir dėko
jo visiems kas kuo prisidėjo 
prie pagražinimo procesijos. 

Beje, Vyčių bažnytinis cho
ras, vedamas vargonininko p. 
St. Žilio, labai gražiai giedojo 
naujas mišias ir giesmes, pri
taikintas Velykų šventei. 

Rep. 

PRANEŠIMAI 
Iš TO\VN OF LAKIO. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS. 

Moksleivių Vakaras. 
A. L. ii.'K. M. S-mo 2-ra 

kuopa rmgia vakarą, kuris 
įvyks subatoj, balandžio 26 d., 
š. m. Bus suloštas gražus vei
kalas, tarpais bus sudainuota 
gražio* ainelės, taip-gi bus so-
lų, deklemacijų ir kitokių pa-
marginiinų. (ii pasibaigus pro-
gramui bus šokiai ir žaislės. 

Moksleiviai rengia vakarus 
ne pinigiškai pasipelnyti. Jų 
noras, kad vesti savo tautie-
čius prie dailės, kas prakilnu 
ir naudinga mūsų gyvenime. 

Tatgi ir šį sykį katalikai-
moksleiviai, • valparaisiečiai, 
pašventę liekamą nuo mokslo 
dali laiko, surengė programą 
ir rytoj, t. y. balandžio 26 d. 
pasirįžo išpildyti Chicagoj. 

Todėl gerbiamieji, nepamirš
kite atsilankyti į viršminėta. 
vakarėlį, nepraleiskite progo», 
nes programas bus turiningas. 
Visi busite užganėdinti. Gi 

Moterų S*jjungos 21-nios kuo
pos .susirinkimas įvyks pėtnyoiojc, 
balandžio 25 d., 8 vai. vaka:v, 
Švento Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėj. Širdingai kviečiamo vi
sas nares atsilankyti susirinki-
nian, nes bus daug svarbių reika
lų del apsvarstymo. Taip-gi ma-
lonėkyte atnešti tikietus, kurios 
dar ne išpardavė, nes vakaras 27 
d. balandžio. Valdyba. 

i •• -r 

• NAUJAS • 
: K N Y G Ų KATALOGAS: 
J JAU YRA GATAVAS. J 
• Prisiųskite 2c. štampą irg 
•gausite jį. Adresuokite ši-> 
• t e ip : į • 
2 A. 0LSZEVVSKI J| 
B3246 South Halsted S t ree t , 
a Chicago, Ifl. B 

., i1 , . ' - . > • ' -_ j iJMB>Ų<"Ji. i"m i i , ' i j 

BARGENAS! 
Pirmas pasiulijimas nupirks 6 pa

gyvenimų narna štymu Šildomas po 
num. 833-835 W. 54th Place. Mort-
grage $6,500.00; randos%neša $2,500.00, 
Atsišaukite: 

RORERTS A L.M'TH. 
15 So. West«rn Ave., Chicagt>, 111. 

. i i > , 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorlus. Dengiu viso
kius popierinius stotui it taisau se
nus. Dedu raln psipas, dirbu bleki-
uius kaminus, dedu niekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
tus ir visokius blokinius darbus; 

Darbus užimu visose dalyse Cbi
cagos. Darbą, atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantija. Kam tokls žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithuanian Red Rooftng Oo., and 
Sheet metai Workst 310f W. UtM BU 
TeL Oaaal 4809. 

100% Grynai 
Turkiškas Tabakas 

— i - į 

]y[ES norime kad jųs šiandieną 
pamėgintumėt—neat i dėlioki te 

dėžutę Helmar Turk. Cigaretų. 
Surūkyk pusę jų - jeigu esi nedaugiau 

kaip tik užganėdintas sugrąžink likusius 
išdirbejui, o gausi pinigus už visą dėžutę. 

Mes drąsiai tą pasiūlymą darome - užtat 
kad Helmar yra 100 % grynai Turkiškas. 

Išdirbėjai Aukščiausios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškų Cigaretų visam pasaidiui 
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