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METAI-VOL. IV. No. 109 

ietija palieka antra-

viešpatija 
s 

Vokiečiai nepripažįsta, kad 
Vokietija butų kalta už karę 

PAGALIAUS VOKIETIJA ! MŪSŲ NEMUNAS SUTARP-
PATYRĖ SAVO LIKIMĄ 

Induotas svarbus taikos doku
mentas. 

TAUTINAMAS. 

VOKIEČIAI TURI TAIKOS SUTARTI. 

VersaiUes, geg. 8. — Taikos sutartis tarpe dvidešimts sep-
tvniu talkininkaujančiu ir sujunatu saliu (valstybių) iš vio-
nos pusės ii Vokietijos iš kitos puses vakar induota vokie
čiams plenipotentams Vcrsnil'ese. 

Sutartis didelė knyga. Turi apie aštuonias dešimtis tuks-
s ta nei u žodžiu, padai i n a i penkiolika svarbiausiųjų skyrių ir 
reprezentuoja produktą apie tūkstančio įvairiu ekspertu,, nuo
lat dirbusiu įvairioje komisijose per pusketvirto mėnesio, pra
dėjus sausio 1S diena. 

Sutartis atspausdinta paraleliai angliška ir prancūziška 
kainom. Sutartyje nieko ypatingo nesakoma apie Austrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos reikalus. Didžiumoje palyti tik vieną 
Vokietija. Su anomis šalimis t»us padaryta atskirios sutartys. 

Pirmoje sutarties dalyje (skyrius) daug vietos užima tau
tu sąjungos reikalai. Nes tautu sąjunga yra svarbi sutarties 
dalis. 

Antroje dalyje nustatomi Vokietijos rubežiai. 

Trečioje ir ketvirtoje išdėstyta Europos politikos stovis. 
Penktoje - militannvs sąlygos, eitoje dalyje nepamirš

ta paminėti net mili'ni Luės kapinės buvusiuose mušiu laukuose 
Finansinės ir ekonominės sąlygos pažymėtos 8—10 dalyje. 
Toliaus seka aeronautikos skyrius, uostai, vandeniniai ke

liai, tarptautinio dariu) reikalai, geležinkeliai, gvnrantijos ir 
galutinos pastabos. 

(Vakar "Drauge" jau buvo svarbesnėsės ištraukos iš su
tarties. Tad čia nėra reikalo jų atkartoti) . 

Didelis smūgis Vokietijai. 

Vokietija ne lik netenka visu savo kolioniju, bet dar ir di
deliu plotu naminiu teritorijų. Vokietijos rubežiai pakeičiami 
Belgijos, Danijos, Prancūzijos ir rytinės Prūsijos pasieniais. 

Vokietija be kitko nepriklausomybę pripažįsta Vokieeių-
- Aust ii jai, ečko-Slovakija i ir Lenkijai. 

Talkininkai laikys IW'IUP kai-kurias Vokietijos dalis, kol 
ji ne užmokės reikalaujamo atlyginimo už padarytus nuosto
lius karės metu. 

Vokietija atsako už visus karės metu atliktus sunaikini
mus, už laivu ir prekių skandinimus ir už visa tai turi but 
pilnai atlyginta. To atlyginimo pirmoji suma yra 5 milijardai 
dolierių. šilie milijardai turi but užmokėti per sekanėiu du me
tu. 

VersaiUes, geg. 8. — Vakar 
Vokietija per savo atstovus 
čionai pagaliau* patyrė savo 
likimą, koki ant jos uždėjo tab 
kininkai su sąjunginėmis šali
mis. Talkininku atstovai inda-
vė vokiečiu atstovams taikos 
sutarti, k u r i o į išklota visos 

) 

s.-i'ygos, kuriomis paremiama 
taika. 

Sutarties dokumente yra a-
pio 80,000 žodžiu. Visas saly-
gus pagamino įvairiu tautu 
atstovai, vadovaujant penkių 
didžiųjų šalin vyriausiems at-
stovams. Sąlygos imta gamin
ti praeito sausio 18 dieną ir 
vos tik dabar pabaigta. 

Vokiečiai laukia sutarties. 

Iš Berlyno pranešama, jog 
tenai vokiečių naeijonalis su
sirinkimas laukia taikos su
lai ties persiuntimo iš šio mies
to. Vokiečiai atstovai gavę <r<-
taitį, tuojaus aną išguldys vo
kiečiu kalbos ir pasius lau
kiančiam susirinkimui. Bei 
susirinkimas, regis, pirm at-
(inančio pirmadienio galės 
gauti vientik abelnas ištraukas 
iš sutarties. Nes nebus galima 

reitu laiku išguldyti vokie
tę kaM)on. 

Laiku atkeliavo ir Orlando. 
\ akar laiku konferencijos 

čia atkeliavo ir Italijos prem
jeras Orlando su kitais italu 
atstovais. Tad ir Italija taikos 
iudavimo metu pilnai buvo re
prezentuojama. 

Sutarties indavimo visas 
formališkumas tęsėsi apie dvi
dešimts minučių. . . ' 

Susirinkime pirmininkavo 
Prancūzijos premjeras Cle-
meneean. J is pasakė kalbą į 
Mi^irinkusius įvairiu šalių at-
stovus ir i vokiečiu vyriau-
si uosius ])leni])otentus, kuriu 
buvo šeši. 

Vokiečių atstovu priešakyje 
buvo Vokietijos užsienių rei
kalu ministeris grafas Brock-
dorff-Rantzau. 

TAIKOS SUTARTIS PASIŲ 
STA LAKSTYTUVU. 

Paryžius, geg. 8. — Vokie
čiai atstovai gautą taikos su
tartį iš VersaiUes Berlynan 
pasiuntė oru. Vokietis lakūnas 
(kurijeras) tą kelionę atlieka. 

VOKIEČIAI ĮŽEIDĖ TAI
KOS KONFERENCIJĄ. 

Fepripažįsta kaltės. 

Prieš indą v imą vokiečiams sutarties, susirinkimą atidarė 
premjeras Clenieneeau. J is pirmininkavo. Kalbėjo prancūziš
kai. Pažymėję, kad sutartį patvirtinti duodamas 15 dienų lai
kas. Sakė į vokiečius: "Jų* klausėte taikos. Mes taiką jums 
duodame". 

Pažymėjo jis, kad talkininku taikos konferencijos komisi
jos duos visokius išaiškinimus vokiečiams atstovams, jei kas 
jiems bua nesuprantama arba neaišku taikos sutartyje. Pa
klausimai turi but paduoti raštu. 

Į premjero, kalbą atsakė vokiečiu plenipotentas (atsto
vas) grafas Broekdorff— Rantzau. 

Jis pasakė, kad vokiečiu ginkluotos spėkos sutruškintos, 
kad militarizmas sugriautas. 

Bot podraug pažymėjo, jog tai esanti melagystė tvirtinti, Londonas, o;eg. o. . . ^ } a p ] a 
j o g u ž tą karę yra kalia Vokietija. • čiai apkalbama ir rašoma, kad 

Karės metu sunaikinta šalys. Bet prie to sunaikinimo pri-! vokiečiu atstovai ana diena 
>idėjo visos kariaujančios šalys, bet ne viena Vokietija, sa£X j ku o i m* r jiems buvo induodama 
grafa* Tad v W s Vokietijos už tą negalima kaltinti. t a j | : ( ) s s u t a r t j ^ m susirin-

Paskui ii? nusiskundė ant talkininkų žiaurumo armistiei- , • , ,, . . i 
, / ' , xr , . ... , w. XT kima ir talkininkus. 

jos metu blokuojant Vokietijos pakraščius. Nes nuo to dau
giausia vokiečių tauta nukentėjusi. Susirinkimo pirmininkas 

Toliau; pažymėjo, kad vokiečiai sutinka daryti taiką, pa- * vokiečius kalbėjo atsistojęs 
remtą" tik prezidento \Vilsono kituomet paskelbtais taikos 
principais, kuru- suimti į 14 posmų. 

Ant galo grafas reikalavo paliuosuoti visus vokiečius ka
rei nelaisvius ir pridarė, jog Vokietija pripažįstanti tautų sąjungą. 

Pirkite Victory Bonds! 

To nepadarė vokiečių vyriau
sias atstovas. Kalbėjo sėdėda
mas. 

Sakoma, tai jau tokia vokie
čių prigimtis. Kadir įveikti, 
bet mėgina nepasiduoti, nenu
sižeminti. 

PARYŽIUS, geg. 8. — In-
duotoje vokiečiams taikos su
tartyje Lietuvos klausimas vi
sai nepaliečiamas. 

Tik dvyliktam skyriuje pa
žymėta, jog: Lietuvos upė Ne
munas, pradėjus Gandino mie
stu, sutarptautinaniF?:, lygiai 
kaip Dunojus ir Ir f03 upės. 

TTT -4-*" 

BOLŠEVIKAI BOMBAR
DUOJA VILNIŲ. 

/t<e LONDONAS, geg. 8. -
su bolševikai sujungtomis spė
komis pradėjo atakuoti Lietu
vos sostinę Vilnių, kurį pirm 
kelių savaičių buvo užėmę len
kai. 

Apie ta žinia apturėta iš 
Kauno Berlyne, giwiš ten pra
nešta per Exchang& Telegraph 
kompaniją. 

Pažymima, jog Vilnių bol
ševikai smarkiai bombarduo
ja. Sostonės apylinkėse seka 
dideli mūšiai. 

LENKAI PAŠOVĘ RUSU 
BOLŠEVIKĄ VIL

NIUJE. 

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

COPENHAGEN, geg. 8. -
Kuomet lenkų kariuomenė an
dai paėmė nuo bolševikų Vil
nių, tenai nutvėrė ir pašovė 
rusų bolševiką Joffe, kituomet 
buvusį bolševikų pasiuntinį 
Berlyne. 

Apie tą praneša čia gauti 
lenku laikraščiai. 

RIAUSSS PEKINE PRIKŠ 
TAIKOS SUTARTI. 

> KAIP DIDELIS VOKIETI
JOS NUPUOLIMAS. 

Washington, gvg. 9. — Po 
šios taikos padarymo vietoje 
senosios galingos Vokietijos 
imperijos bus nauja Vokietija. 
Tai bus tik antraeilė valstybė. 

•r 

Nes neturės nei, stiprios ka
riuomenės, nei didelio karės 
laivyno. Rubežiai visais šonais 
bus žymiai apkarpyti Kas 
svarbiausia, Vokietija neteks 
nei jokių užjurėj kolioniju. 

Ką kituomet Bismarkas, ži-
noms geležinis kanelieris, pa
statė, šiandie po karės jau su
griauta. 

Iš teritorijų Vokietija ne
tenka: 

Alsaee-Lorraine, 5,600 ket
virtainiu myliu. Tos provinci-
jos sugrąžinamos Prancūzijai. 

Belgijai pavedama du mažu 
apskričiu, 382 ketv. myliu, 
tarpe Olandijos ir Luxembur-
.<-)' 

geg. 8, — Pek ;ne Paryžius, 
ir kituose Kinijos miestuose 
p;.1.', ii.-ios r iaušės prie*"- taikom 
sutartį Nes ta sutartimi Ja 
ponijai pavedama Kinijo> 
provincija Sliantung su Kiao 
Chau. 

Lenkijai — Pietrytinė Silc-
sija, didesnė dalis Poznaniaus 
ir vakarinė Prūsija — 27,(>S() 
ketv. mylios. 

Tautų Sąjungai Vokietija 
paveda: 

Memelio upės įplauką, Dan-
zigo apylinkes, BaOT klonį 
(laikinai), viso 1,467 ketv. my
lios. 

Plebiscitui skiriama* 
Pietrytinė dalis Pytų Prūsi

jos ir d i strik tai išilgai upes 
Vi s los; dalis Sebloz\vigo. Vi
so 8,572 ketv. myliu. 

Be tu č;a pažymėtu terito-
rijų Vokietija netenka skait
lingos kariuomenės, karės lai-
vvno, nardančiu laivių kai-ku-
iių upių ir uostų ir pagaliaus 
turi dar duoti atlyginimą už 
p a d a r y t u s n u o s t o l i u s kar<< 
metu . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

įsigyk tokį Pagarbos Ženklą 
8ią.savaitę Cbicagoje seka, taip va

dinama "Plūs Subscription" kan^ 
panija Pergalės Paskolos reikalais. 

Tas padaryta todėl, kad Chicago 
neapturėtų nereikalingo ]>ažemini-
mo, kuomet paskirtu laiku nebus 
surinkta miestui paskirtoji Paskolos 
suma. 

Karės Paskolos Organizacija tad 
nusprendė visiems tiems, katrie turi 
pirkę bondsus ir pirks jų dabar dar 
daugiau, duoti specijalius atžym''-
jimo ženklus. Tie ženklai yra tokie, 
kaip čia matomas vaizdelis. 

Pirkusieji daugiau bondsų tuos 
ženklus prisisega prie atlapo, kaip 
ir paprastuosius ženklus. 

Cbicagai grūmoja krizis. Išpradžių 
perdaug ]iasitikėta savimi. Be reika
lingo nolumo imtasi darbo. Dabar gi 
pasirodo, jog mažai čia subskripcijų 
padaryta, dar permažai bondsų par
duota. . 

Ligi kampanijos pabaigos palieka 
vos kelios dienos. Peikia surinkti 
dar kelios dešimtys milijonų pasko
los. Tai nelengvas darbas. 

Prie to darbo reikia visiems su-
brusti. Reikia užsisakyti daugiau bondsų. Kiekvienam reikia 
įsigyti tą "ševrona". Tegu jis liudija apie mūsų ištikimybę 
šaliai, jos reikalams. 

Jei Chieago karėn prieš autokratizma galėjo pasiųsti tūks
tančius savowyrų, kurių daugelis paguldė galvas, tad Cbica
go privalo ir duoti reikalingą pinigu sumą. Pinigai yra reika
lingi parvežti iš Europos kareivius ir kitokiems reikalams >u-
truškinus vokiečių kaizerizmą. 

Lietuviai, katrie turite jau pirkę po vieną bondsų, pirki
te dar po kitą. Ir įsigykite.tuu.v atžymėsimo ženklus. 
IIHI}|||limtfmifllllHIIIIIIIIIIHIIIU!IIIIIIIIIIINIIIIIIIIIItllHllllllillllllltllllIimHIII(llfl 
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Sušaukiamas kongresas gegu
žes 19 dieną 

_ _ _ — — _ — — ' 

TAM TIKSLUI PASKELBTA i S. V. ARMIJA BUS ATŠAUK 

KINŲ DEMONSTRACIJOS 
JAPONIJOS SOSTINĖJE. 

PREZIDENTO PRO 
KLEMACIJA. 

TA IŠ VOKIETIJOS. 

s 

KAUKAZE MOTINOS 
VALGO SAVO 

VAIKUS. 

Studentai daužo pasiuntinybės 
busto langus. 

Nsw York, p;e^. 9. — Ar
mėnų ir sirijonų pagelbos a-
merikoniškas komitetas gavo 
žinių, jog pietiniam Kaukaze 
platinasi kanibalizmas. 

Daug atsitikimų buvę, kad i del baisaus bado motinos žu-1 
dančios savo vaikus ir paskui 
valgančios tų vaikų mėsą. 

Pranešime pasakyta: 
"Pietinis -Kaukazo apskri

tis yra pilnas pabėgėlių. Tai]) 
vadinamoj Armėnijos respub
likos sostinėj Erivaniuje nor
maliai buvo apie 30,000 gy
ventoju. (Ii šiandie mieste ir 
jo apylinkėse bus apie 100,000 
žmonių. 

"Motinos žudo savo vaikus 
ir juos valgo. Vienas anglų 
oficieras pažymėjo, kad kani
balizmas (žmogienos valgy
mas) eia darosi paprastas dai
ktas. 

Munich, Bavarija, geg. 9. — 
Valdžia paskelbė, kad bolše
vikai Muniehe yra padarę 82 
milijonu dol. nuostolių. 

Tokyo, g^g. 9. — Aną dieną 
čia kinai studentai buvo pakė
lę priešjaponiškas demonstra
cijas. Išdaužyta keletas langų 
Kinijos pasiuntinystės buste. 
Keli studentai sužeista susirė
mime su policija. 

Demonstrantai apmaršavo ir 
kitų šalių pasiuntinystes. Bu
vo demonstravę ir prieš Ame
rikos ambasadą. 
Studentai paskleidę manifes

tą, kuriame sakoma, jog tai
kos sutartis uždavė mirtiną 
smūgi Kinijai. 

Japonija, turėdama Sban- j Reikės kongresui pripažinti tą 
tungą, labjaus kultivuos savo! sutartį, 
militarizmą. Tas reikš naują 

Washington, geg. 9. — Čio
nai paskelbta prezidento AVil-
sono proklemacija, kurią ja su
šaukiama kongresas specijalėn 
sesijon gegužės T9 d. 

Suprantama, prez. \Vilsonas 
nebus namie atidarant kon
gresą. Nes nesuspės jis su-
gryžti iš Europos. Apie tą net 
pranešė privatinis prezidento 
sekretorius Tumultv. 

Taippat nėra žinoma, kuo
met prezidentas sugryž namo. 
(Jai sugryž tuojaus, kuomet 
naujas kongresas susirinkęs 
susitvarkys. 

Yra žinoma, kad preziden
tas dabar Europoje negalės 
ilgai užtrukti. Susirinkęs kon
gresas svarstys taikos sutarti. 

Gen. P e r s h i n g nebus iąs n a m i e 
p i r m l iepos . 

karę rytuose. 
Pabaigoje manifeste reika

laujama, kad Sbantungas bu
tų sugrąžintas Kinijai. 

S. VALSTIJOS PRIPAŽINO 
SUOMIJĄ. 

Paryžius, geg. 9. — Suv. 
Valstijų valstybės sekretorius 
Lansing paskelbė, kad Suvie
nytos Valstijos de facto pripa
žino Suomijos vyriausybę. Tai
gi tuo patim • pripažinta ir 
Suomijos nepriklausomybė. 

SKAITYKITE 
"DRAUGĄ" 

(Ji tas nebus galima atlikti 
be paties prezidento paaiški
nimų ir paraginimo. 

Dabartinį kongresą kontro
liuos republikonai. Tad lau
kiama smarkus susikirtimai 
taikos sutarties reikale. Nes 
yra kongreso atstovų didelių 
prezidentui priešginiautojų. 
Ne visiems patinka preziden
to darbai, nuveikimai ir žy
giai. 

Taippat sakomą, jog naujas 
kongresas be taikos sutarties 
patvirtinimo imsis dar ir ki
tokių (Jarbų, surištų su kare. 
Sakoma, pravesiąs tardymus 
įvairiuose reikaluose. 

Washington, gvg. 9. — Ša
lies vyriausybės nariai tvirti
na, kad induota vokiečiams 
taikos sutartis duoda- progos' 
kuoveikiaus iš užimtos Vokie
tijos atšaukti S. Valstijų ka
riuomenę. 

Tas yra aišku iš pačių aš
triu militariniu sutarties są-
lygų. Su taikos patvirtinimu 
Vokietija savo kariuomenės 
skaitlių taip turės sumažinti, 
kad S. V. armijos okupacija 
tolesniai nebus reikalinga. 

S. Valstijos su Anglija 
daro sąryšį, kad ateityje ap-, 
saugoti Prancūziją nuo Vo-' 
kieti jos pasikėsinimų. 

Čia buvo kalbama, kad 
pirm liepos namo sugryšiąs iš 
Prancūzijos generolas Per-
sliing. Bet karės sekretorius 
Baker sako, jog tame reika
le nebuvę dar jokio nuospren
džio. 

ITALIJA FIUME GAUS 
1923 METAIS. 

Paryžius, geg. 9. — Didžiu
liu valstybių atstovai taikos 
konferencijoje sutiko anų die
ną uostą Fiume pilnai pavesti 
Italijai 1923 metais. 

Čia atkeliavęs Italijos prem
jeras Orlando su tuo nutarimu 
sutiko ir Italija išnaujo stojo 
bendran taikos darban su sa
vo talkininkais. 

file:///Vilsono
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"DRAUGAS" 
I i T H l A l l . i l DAILY F K I K J D 

P n M t e h e i Daliy Exeept tiundayt b j 
D R A U G A S r U B L I S H l N a CO., Inc. , 
1800 W «Btk St.. «. ln a*o. llliuoi*. 

l E K M b OF M t.s- KIPTIOB 
V C M . •»,«»• SJ, •« .*•• J •#6»00 

Mtmtha ^ . . 4 . . . . . $ 3 . 0 0 
rhursday'9 EdiUon $2.00 

A { »TEWS-STANDS 2c A COPY 
Advertiaiug rates on applieation 

LIETCVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
E i n a ka-sdicna išskyras nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 

Puse i Metų $3.00 
Prenumerata mokasi iškalno. Lai

ka* skaitosi nuo užsirašym© dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ^r exprese "Money Order" 
arba Jdedant pimgua į registruota 
laišką, 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46thSt„ Chicago, III. 

Telefonas McKinley 8114 

Išpradžių reikia balsuot 
perdavimų visuomenei gė 
kelių, telegrafų, telefon 
pavedimų miestams, gat 
rių, elektros ir gazo ga 
mo įstaigų. Toliau reiki* 
kelti balsų apie perdaviin 
suomenei pirklybos. 

Žmonės, kur ie tur i d a k 
vo krautuves, neprastotų 
nos. J i e taptų viešpatijos 
kininkais, gautų savo 
aprūpinančių jų asmen 
reikalus. Ta t Imtų natų 
smulkiesiems pirkliams, 
riuos dabar visaip engii 
dieji. 

Vieša Nuosavybė. 
Clticagiečiams labai nepa

ranku važinėti gatvekariais . 
Ka r t a i s bjaurioje reikia jų 
laukti apie pusvalandį ir šlap
t i , kartais , įsigrūdus į vidų, 
reikia mynioti kojas kitiems 
žmonėms ir pakęsti kitus my-
niojant. J a u nekalbėsim apie 
oro blogumų. 

Žmonės sako, kad tie ir ki-

Mokslas ir Lietir 
Kaip tik baudžiava pa* 

gė Lietuvoje, tuojaus (b 
bė lietuvių vaikų subt 
gimnazijas mokintis. Tai 

I vo ilidis dvasios paki! 
J i s padarė, kad Lietuva 
tautvbe a t rado po iltru u: 
šimo metų. 

Rusijos biurokratai 
sando to lietuviu veržim 
mokslus; pirmiausiai pati 
mokesčius už mokslų gim 
joje, paskui ėmė vartoti 
prispaudimo priemonių, 
t iktai lietuvių skaičius 
nazijose sumažėtų. Tie p 
kiojimai daug mums k< 
bet v i s g i Lietuvoje yra 
ligentų. 

Prūsų lietuviai buvo tu 
gesui už Didžiosios Liet 
žmones, bet del kai kurių 
žasėių Mažoje Lietuvoj* 
buvo to dvasios sukilimo, 
r is s u k v i e t ė d a u g y b ę jau 
menės i gimnazijas. Prusi 
tuviai pasitenkindavo pa 
vaikus priverstinoje prad 
mokykloje. Prūsų Lieti 

1 ti nepatogumai išnyktų, jei 
Chieagos gatvekariai priklau 

'sytų miestui, o ne privatinei liaudis buvo šviesesnė 
kompanijai. Miestui pirmiau kitose mųs tėvynės da 
rūpėtų žmonių patogumas, o bei moksleivi!] ir intelig 
kompanijai pirmiau rupi pel-
nas. • tt Sf 

I r mums išrodo, kati gatve
kariai , geležinkeliai ir visoki 
ki t i keliai tur i būti vieša nuo
savybė. Kapital is tai to neno
ri , nes tat mažina progas pa
sipelnyti. Ieškodamas pelno 
kapitalizmas nežiūri, kati tas 
pelnas butų lygus darbui, da
gi priešingai stengiasi pada
ryt i , kati už mažiausiai darbo 
gauti daugiausiai pelno. 

Pelnas yra reikalingas daig-
tas , be jo žmogus negali gy
venti, bet pelno saikas turi Im
ti pr i ta ikytas prie darbo. Kol mokslo. Su diplomu jie p 

turėjo mažiau. Ištautė 
sustabdo inteligentai. F 
lietuviams kova su ištai 
niu buvo sunki dėlto, kat 
teligentų buvo maža. 

Amerikos lietuviai y ra 
turtingesni ir už Mažios 
tuvos žmones. I r Amen 
taip-gi mažas nuošimtis l 
vių vaikų eina į augštesi 
sius mokslus. Čia mol> 
veržiasi subrendę vyrai, 
riems jau sunku išpildyti 
kų uždavinius. Kaikurie 
rai net gauna pradinės 
kyklos diplomų, neišmoka 

žmonės nesupras, kati laimės 
pamatas stovi ant darbo, ne 
ant pelno, tol neims nei tvar
kos nei laimės. Nereikia bi
jotis sumažinti tas progas, ku
riose piniguočiai gali daug pa
sipelnyti mažai dirbdami. Ne
reikia bijotis nei viešosios 
nuosavvbės. 

Tegu viešpatijai priklausytų 
visi ilgieji keliai, telegrafai, 
laukų telefonai, k rasa, ekspre
sai ir kiti toki. Tegu miestu 
nuosavybe butų gatvekariai . 
miestiniai telefonai, elektros ir 
gazo gaminimo įstaigos. 

B a r reikėtų žengti žingsni 
tolyn. Pirkly ba turėtų būti 
viešpatijos darbu. Dabar daig-
to padarymas su medžiaga, su 
visu kuomi, atsieina vienų tlo-
fierį, o perkant reikia uz j] 
mokėti penkis. Tat reiškia, kad 
visuomenė keturias dalis iš 
penkių savo tur to dalių atiduo
da pirklybai . Tat reiškia, 
kad mes einame baudžiava 
p i rk l iams: vienų diena dirba
me sau, o keturias pirkliams. 
Klystame mintydami, kad da
bar nėra baudžiavos. J i yra 
t iktai netaip išrodo kaip se-

į niau. 
Reikia iŠ jos pasiliuosuoti, 

t ik ta i nei revoliucija, nei bol-
ši-vikai. nei kiti Ti^m-otino-i 

į augŠtųjų mokyklų, ten s 
k i a i dirba ir vargsta , bet 
tlos neturi, nes jų mokslą* 
turi pamatų: diplomą nea 
ja žinojimo. 

Amerikiečiams liet u v 
būtinai reikia daugiau v 
leisti į kolegijas arba į 
sebools. Neapsileiskime 1 
nėjo likusiais giminėmis, 
vynės ateitis priklauso nu 
teligentų daugumo. Kas 
sūnų ar dukterį išleidžia į 
štųjų mokykla ir universi 
tas netik sau ir savo vi 
nauda% padaro, bet pasitar 
ja ir tėvynei. 

ATVIRAS LAIŠKAS P. į 
KAREIVAI . 

Kataliku Vienybės 1 
rius Dievo Apveizdos pai 
joj , laikytame susirink i n 
gegužio d., 1919, nutarė 
Tamistos, pone Kareiva, p; 
kalanti aiškaus priparod 
Chieagos lietuvių kunįgų 
tartj pavest mūsų tautos 
mų svetimos šalies globai, 
tent, lenkų globai, ar aišk 
tariant, parduoti Lietuvos 
s ve lenkams. 

Kadangi Sis jų menan 
žygis yra baisiu ne vien 1 
istai apie ką Tamista V 
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Ekzekutyvio Komi 
Lietuvą, jau gal ima šelpti da

ba r ; šelpimo sutar tys jau 
užbaigtos; reikia tik

ta i pinigų. 

J a u esame pranešę, kad pa
sisekė kelius Lietuvon atkla-
rvti . Amerikos Pramonės Ko-

w 

misija pavelijo susinešti ir 
siųsti Lietuvon visokius daik
tus ir maistų. Reiškia, iš Ame
rikos pusės pasisekė pilnai iš
gaut i teisę liuoso susinėsimo 
ir prekybos su Lietuva, bet šis 
leidimas dar y ra supainiotas 
Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos blokada. 8ių šalių taip va
dinama Alijantų Blokados Ko
misija taipgi reikalauja tokių 
pat gvaraneijų nuo Lietuvos 
valdžios, ta ip kaip buvo rei
kalauta čionai Amerikos val
džios, būtent, kad maistas ir 
produktai jokiu būdu nepateks 
į priešo ar bolševikų rankas 
ir kad susinėsimais nebus da-
leista naudotis nei priešui, nei 
bolševikam^. 

Nežinant a r Europoje esan
tiems lietuvių ats tovams pasi
sek* įtikinti Ali jantus, kati 
tut)jaus atitlarvtu susinėsimo 
kelius su Lietuva iš Europos 
pusės, Kkzekutyvis Komitetas, 
idant nevilkinti paselpa Lietu
vai, pasistengė suieškoti kelius 

t 

kad apeiti Alijantų blokadų 
iš šios pusės. Tas pasisekė ga-

] 

! 

lietuviams katal ikams yra 
taip pat baisiu, taigi ir reika
laujame iš Tamistos ir toliaus 
jį viešumon vilkti. 

Je igu šio reikalavimo Tanm-
ta neišpildysi į savaitę laiko 
nuo šio laiško paskelbimo, fai 
yra, viešai nepri pa rodysi gry 
nais laktais jų .(kunigų) išda
vystę, tai Tamista, pone X. J . 
Kareiva, liksi murzinu melą 
giu ne vien prieš mus, bet ir 
prieš visų tautų ir jos garbin
gus piliečius. 

Katalikų Vienybės l sky
riaus ingaliotinis. 

Izidorius l iekis. 

t 

[ 

I 
t 

I 
i 

I 
i 

A. J . 
-

s k v-
• 

irapi-
ne 5 
• • y 

V ]S 
)arei-
Jymo 
l su-
liki-

i, bu
kinus 
s ląi-

nasai 
Tam-
r i e ša i 

PRIETARAS.! 
I \ 

Yra žmonių, kuriems apie j 
pr ie tarus priminus, nusišypso: | 
" O , kas dabar apie pr ie tarus t 

kalbėti gali? Jk* buvo senai, |^ 
senai, prieš krikščioniškoje' 1 

eroje, kuomet žmonija tamsoje ; g 

niūksojo. Ai>ie šių dienų prie- j j 
tarus kalbėti yra nonsensas, | ] 
daugiau n i e k o / ' Je igu toks i r 

žmogus laisvamanis, j is p r i - , 
dės : kM), pr ie ta ra i . J i e buvo i J 
viduramžiuose, tamsiuose f vi- t 
duramžiuose, kuomet mokslo j J, 
nežinota, kuomet stebuklinga i i 
mokslo šviesa tamsybės nebu- \ s 
vo išsklaitlžiusi. Gal ir po šiai Iš 
dienai pas tikinčiuosius randa-11 
si, visas tikėjimas greičiau j i 
daugiau niekas, kaip milžiniš-1 c 
kas pr ie taras , bet pas l a i s v a - h 
manius pr ie taro n ė r a . " i 

Nejaugi: ' Nejaugi ši gady- t 
nė yra liuosa nuo pr ie tarų H e 
Abejotina. Dr įs tu tv i r t in t i , ' t 
kad šiais laikais esama tiek 
pat, je i ne daugiau, pr ietarų, 
negu menamuose tamsiuose 
viduramžiuose, iš kurių, teisy
be sakant, laisvamanis su nau
da pasimokyti galėtų. 

Imkime medicinų. Prisižiū
rėkime laikraščių skelbimams. 
Kiek ten siūloma stebuklingų 
vaistų, kurie nuo visų ligų gy-
tlų! Stebuklus darančių vaistų 
pilna, nors daktarai , žinantie
ji žmonės nuolatos perspėja 
tokiems netikėti. Nieko ne
gelbsti. Fabr ikanta i tur tus sa
vo prepara tų prekyba susi
krauna iš žmoniij pr ie taro, ti-3' v 

ieio rranesimas. 
ta gerai. Vakar, American 
leliet* Administrat ion, , prie 
:urios mes kreipėmės su savo 
įrašymas ir argumentais , pra
tęsė mums, kad ši administra-
ija pilnai sutinka tuč-tuojaus 
lasių-sti Lietuvon kabeliu vi-
as didesnes sumas, kokias 
ties tiktai turim. Šitie pini-
ai, vienok, nebus pasiusti 
jietuvon kaipo pinigai, bet 
ai po maistas. Šis maistas bus 
•arduotas Lietuvoje mipigin-
a kaina, o surinkti pinigai 
us pavesti tokiai orga'nizaci-
ai ar y patai, kokia bus nuro-
yta tų, kurie siunčia pinigais. 
ralima tuos pinigus, jeigu 
orima, panaudoti a t k a r t o j 
ai užpirkimui daugiau mais to ; 
uo Amerikos Komisijos. į l i 
etos Komisijos atstovai už-
'ktinai turi maisto Europos 
andeliuose ir tuojaus gali 
jietuvon pris tatyt i . Komisija 
žtikrina mus, kad už savaitės 
o įteikimo pinigu, jau butu 
r is tatyta Lietuvon maistas 
rba reikalingi daiktai. 

Pavieniams žmonėms Lietu-, 
oje nei pinigų, nei daiktų 
akol kas siųsti negalima. 
)ar. ui pastangos, kad toki 
avelijima tuojaus išgauti. 
Privačioms įstaigoms drau-

žiama daiktai, pinigai ir mai
tas siųsti. Viena žvdų orgaui-
Eicijų norėjo pasiųst Lietu-
tm (150,Q06L Amerikos val-
žia atkreipė į tai Kkzek. Ko-
įitetti atydų, prade nuomonės 
• užgirimo. 
Kuti daugiau pinigų turėsim, 

m daugiau maisto pasiųsim, 
* kas svarbiausia, kati pini-
ai i r maistas pateks lietu-
iatus Lietuvoje. Paaukojant 
ivo pinigus šelpimo brganiza-
tjom, kaip Rraudonųjam 
'ryžiui, maistas bus nupirk-
is ir dovanai ištlalintas—to
tu būdu maistų gaus, bet pi-
igų, už kuriuos galima butų 
tingiau -maisto nusipirkti , jau 
t'lms. 
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ii tėjo nepaprastų skelbimuo-
v, o paprast i] padare , diržų 
ardavįnėjimu. Už diržus, kū
mos j is krautuvėje po pustlo-
erį, po dolierį pirktlavos, im-
avo po du, penkis i r dvide-
mt jienkis dolierius nuo žino-
ių, kurit- tikėdavo, kad jie 
fiprybės priduoda, nuo ligų 
psaugo. I r tai ne viduram-
uose? bet dvidešimtame šnnt-
tetyje, čia Į>at Amerikoje! 
Imkime toki dalykų. Yra 

nonių, kurie tiki, kad apšvie-
i padaro žmones dorais. Sa-
0 jie, duokim apšvietos žmo-
i'ins, išmoki akim juos, o pa-
mlis liks doras . ** Tiesa, 
renta t i e sa , " tvir t ins nevie-
as. Apšvieta, mokslas geras 

pageidaujamas dalykas, tik, 
?ja, jis žmonių doros nepa-
'lia. Dora lie iš mokslo paei-
a. Kasžin, kur daugiau dory-
'\s ir nedorybės: ar pas ne-
pšviestas tautas , a r augštai 
alturojc pakilusias? Blogas 
nogus yra blogas a r j is bus 
okslo ragavęs, a r neapsišvie-
;s. Duok blogam žnlogui mok-
o, jį išmiklink, o jis pavirs į 
>tonų. Leninas ir Trockis, 
ikoma, nemažai apsišvietę. O 
urėkit, kokį Kusijoj pragarų 
įkėlė! Puikiai universitetus 
libaigę buvo ir nuožmiausi 
s pačios Rusij6s prispaudė-
i-biurokratai. To nepaisant, 
i neto pr ietaro pasekėjų šiais 
ikais pilna. 
Imkime astrologijų. Kiek 
ai s laikais v ia žmonių, kurie 
ki į gimimo dienas, savo 
raigždesf J ų pilna. Dėlto, 
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sos šelpimu užsiimančios 
,'ių organizacijos turėtų 
taudoti šia proga susiun-

pašelpai skiriamus pini-
TCkzekutyviam Komitetui 
tam tikslui, a rba tokiu 

pa rdavus daiktus pini-
;alės palikti Lietuvoje nu-
ems asmenims ar organi-
mis. Je i dah'&r Lietuvos 
nas užsitęs, tai tik del 
s pinigų. 

Egz. Komitetas. 

ftED. ATSAKYMAI. 

tui J . Riekiui, Koebėster, 
Tamistų rezoliueijos ne-

it\ nes ji yra neteisėta. 
•us Tautos Fondo sky-
tiebuvo šauktas rezoliuci-
mešti. Susirinkime tialy-
ne -00 žmonių, kaip jus 

e, t) tik apie 40. Susirin-
buvo kalba apie paragi-
Tauttis Tarybos geriau 

i tėvynės reikalų. Turbūt 
i pasiremdamas Tamista 
u tlu pasirašiusieji išsiun-
imims rezoliucija už ku-
įtvs vieni tik ir atsakote. 

ktti Žvirbliui. ValparAiso, 
Apie Prancūzų revoliuei-
a geras straipsnis Catho-
ncyelopetlia 9—1G pusla-
Prie galt) patlutitas ir vei-
sųrašas. Tik jame herfiš-
])aminėtas veikalas H. 

v, Les origines de la Fran-
unteniporaine. Par is 1S83. 
tas autorius nebuvo ka

is, bet apie revoliucija 
gai rašė. Tas veikalas 
sverstas ir anglų kalbom 
cteko patirti , kaip sknm-
ugliškas jo ti tulas. J i s 
a: "Dabar t inės Praneu-
pradž ia" . 
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t) tokia ir tokia žvaigžde 
;. O, jei jis ta ir ta die-
ikiais metais but gimęs, 
kita butų—jo gyveninio 
i pasisekimais but išklo-
Sakoma, kad keturiolika 

iečių atgal ir šventas Au
las su tuo pr ie ta ru susi-
Nežinojo a r j am tikėti, 

, kol nesusidūrė su klau-
o kaipgi su dvyniais: ' 

ažinojo dvynius, tų pačią 
, taigi ir po ta pačia 
>Ae gimusius. Vienas bū
ras ir pasekmingas, kitas 
vbėse ir nelaimėse sken-
Fuomet jis persitikrino, 
ai buvo pr ie taras , tlau-
įieko. Nežiūrint, kati nuo 
>jo laikų keturiolika 
iečių praėjo, to pr ie taro 
ėjų i k valės. 
> mokinosi dogmatų Įsto
tas žino, kad įtikėjimui 

igždžių lėmimų, mirties 
uždavė Bažnvčios Tė-

aip vadinamo auksinio 
do laikais, t. y. ketvirta-
penktame amžyje. 

• sapnininkai, kortomis 
ai I Man ir jums. gal iš 
kai, bet nedrįsk juokauti 
enų asmeniui, kuris ne-
sapnų varginamas, kuris 
tų išmetimus t iki! J i s 
užsirūstins ir tave už 

paskaitys, kad nejauku 
irys, o su juo sutinkan
ti daugybę. 
Įėjote apie, frevologijų? 
iraukit pas apšviestes-
Daugelis r imta mina 

p a p a s a k o s , k a i p i š g a l -
irinos, nelygumų galima 
i žmogaus gabumus, 
rnokslo senai parodyta, Iki ai s jie j 

nueisi pas 
tavo galv 
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(lernmas i 
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litas Cebatas 
Nešiosis Dusyk II 

Negu Kiti 
odei? Užtat, kad Goodrich Čebata 
imi po vieną šmotelį—bet yra šuli» 
ideli Šmotą. 
žtat yra negalimas daiktas jiems 
įsilupti arba permirkt i per juos-
,ip nešiojasi kaip plienas. 

asų čebatų bilos persikirs 
sr puse. Jeigu nešioji tai 
;šiok geriausius—jie nekai-
10 j a daugiau, o nešiojasi 
lug ilgiau. 
rikalaukite Goodru-k "Hi-Press" 
; "Kaiultma Ei le" ant viršaus. 

ir lui įlanii per 40,000 krautuv-
nku. 

HE B. F. GOODRICH 
RUBBER COMPAN^ 

Akron, t>hio 

OODRI 
HI-PRES P»P 

BBER FOOT 
tikrų jį frevologistų, 

ų pačiupinėjęs, iš-
užtikrins, kad tu 

• kitam dalykui esi Į 
r gabumus turi , k a d | 
tokioj lavinimos ša-
palinkimo ir pasise-
L'ėsi. Gal ir neturėsi, 
latavnavimų nulups 
ų sumų, lygiai' kai]) 
l į tuos burtus tiki 
atarimo ieško, 
magija, spiritizmas, 
nis iš kito pasaulio 
i f Tujų prietakų 
r praktikantų šiais 
įa . 

mių, kurie tiki, kati 
jmės, iš*žmonių, ko-
ra, galima rojų su-

kia, turtų kil 
lam laikui b 
ingijęs gal ii 
toliau.1 O, p> 
cializmo skel 
atpasakos, p 
kėdami, kaip 
tverti galim 
laimingi ir 
džiaugsme il
sis. PavyztlLs 
ja. Pr ie taras , 

č ia tik ma 
lė,, kurie šių 
Vieni nuo n 
užsiliko, kiti 
moderniškas 
m i. daba itin 
i r apystovom 
piisitaikindai 

sniu Badu 

]rac kers 
;nfį kartą para-
nius Crispo Gra-
^kers 

r 

kuomet nenorėsi-
tios rąšies, 

l<ad jie yra ge-
grą'žiai ir gerai 
r gerai supakuoti . 

vardą—reikalau-
Graham Ci-ackers 

Crispo erackers, 
cookies, goodies , 

r kitokios rųšies 
i—gerai sutaisyti , 
;epti, gerai supa-
:riausioj pasaulio 

SŲ krautuvninkas 
irisiuskime m u m s 
arba te lefonuoki-
arket 5160. 

Biicuit Company 

V, 

Ii 
v • 
SI 

> t l 

- -- V 

Igiau 

ai nėra dir-
ieti į Vieną, 

s p ra t ruk t i , 
i—įų pada i 

itaip išdalinti. Tu-
nednas tu r to kiek 
ir nudžiugtų. Bet 
asi teirauk pas so-
lbėjus! J i e jmns 
nlnai kų sako ti-
) žemiškų rojų su
la, kur visi bus 
r neperstojamai 
* gerybėsti maudy-
I—tlaliarties Rusi
oj g rynas ir plikas. 
aža prietarų dale-
•i gadynę a])nyko. 
teatmenamu laiku 
nesenai a ts i rado, 
formas pr iunda-

iei psychologijai , 
as tinkami, joms 
mi. 

Jis. 

/ ^ T 

ta 

« . 
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lelbėkim Lietuvos 
Kariuomenę. 

Brangi)s Broliai ir Seserys! 
Lietuva jau pradėjo atsi-

liuosuoti iš verguvės jungo ir 
šiandien, kiek mes galim su
prasti, jau paliko respublika ir 
turi savo prezidentą. 

Labai linksma girdėti tos ži
nios, kurios mums praneša, 
kad mūsų broliai ir seserys 
sudarė demokratišką valstiją. 
Dar linksmiau darosi, kuomet 
mums praneša, kad visos par
tijos, suprasdamos momento 
svarbumą, numetė tuščius gin
čus į šalį ir pradėjo dirbti iš
vien del tėvynės labo. 

Besidžiaugdami tuo mes ne
turime užmiršt, kad darbas at-
liuosavimo Lietuvos dar nepa
baigtas; reikia atmint, kad 
Lietuva yra apsupta priešo iš 
visii pusių. 

Kuomet Lietuvos valdžia 
pranešė pasauliui, kad jinai ta
po respublika, tuomet jos 
priešai dar labiau pradėjo ją 
spausti ir šiuo kartu net pa
ėmė mūsų sostinę Vilnių į sa
vo rankas. 

Sulyg vėliausių žinių, vokie
čiai yra padarę sutartį su len
kų imperijalistais del pasida
linimo Lietuvos. Tuo tikslu 
vokiečių junkeriai šiomis die
nomis dar laiko net 46,000 ka
reivių Lietuvoje ir laikui pri
siėjus jie mano nugalėti visą 
Lietuvos kariuomenę. 

Lenkai iš Prancūzijos par
sitraukė 00,000 karei vii), o Ru
sijos užpuolikai taip-gi sudaro 
tūkstančius. 

Mes negalime suprasti ka
rės baisenybių. Persikelkim tik 
mintimis į Lietuvos laukus, o 
pamatysim, kad ant trijų fron
tų Lietuvos jaunikaičiai gina 
tą pačią žemę, ant kurios gar
bingi mūsų didvyriai praeity
je kovojo, idant užlaikyti tau
tą nuo pražūties. 

Baronas Ropp nuvažiavęs 
į Berlyną pripasakojo nebūtų 
daiktų apie lietuvių veikimą. 
Lenku atstovas Paderewskis 
ir Co tą patį veikia Paryžiu
je. 

Nežiūrint visų priešų pa
stangų, Amerikos lietuviai-
jaunįkaičiai, išgirdę šauksmą 
iš Lietuvos, pradėjo organi
zuotis į pulkus. 

Lietuva prašo mūsų, kad 
A ,j>risiųstumėm bent 10,000 ka

reivių j pagelbą. Lietuviai A-
merikos kariuomenėje Prancū
zijoje taipgi šaukiasi į paliuo-
suotus kareivius, kad sudary
tų bent keletą pulkų ir važiuo
tų tėvynei pagelbon. 

Ką jns manote, broliai, iš
girdę šituos šauksmus iš lu
pų mūsų brolių? Ar ne lai
kas prisidėt prie Lietuvių Ka
reivių skyriaus. 

Pradžia padaryta. Didesnė
se kolonijose sutverta skyriai. 
Kašykitės tenai, o jeigu jūsų 
mieste dar nėra skyriaus, tuo
met jūsų pareiga yra tuoj su
tverti ir mums pranešti. 

Paduokim tėvynei pagelbos 
ranką; parodykime priešams, 
kad mumyse dar verda tas 
pats kraujas, kaipir karžygių, 
kurie ėjo pėdomis didvyrio 
Vytauto ir kitų. 

Tas, kuris nenori duoti pa
gelbą savo tėvynės kraštui, 
yra menkos vertės lietuvis. 
Jeigu jis nėra gelbėtojas Lie
tuvos, jis yra jos priešas. Vi
si turime tokių ypatų saugo-
ties. 

Visi i darbą. Nepriimkim 
tiktai "agen tų" i savo tarpą. 
Jiems pinigus moka Lietuvos 
priešai, kad keltų barnius, 

* trukšmus ir nesutikimą mūsų 
tarpe. 

Kad suorganizuoti ir pasių-

CHICAGOJE, 
GRAŽU BUVO ŠV. KRY

ŽIAUS MOKYKLOS 
AUKLĖTINIŲ 

VAKARE. 

Seniai buvau bebuvęs lietu
vių vakaruose. Lietuvoje aš 
labai mėgdavau lankyties į 
viešas mūsų pramogas; atsi
menu, būdavo netingėdavau 
20-30 viorstų trankyties blo
gais keliais, kad tik pasižiūrė
ti lietuviškų "š tukų," pasišok
ti, save parodyti... Atvažiavęs 
gi Amerikon kažkodėl labai 
sustirau, aptingau. Nei vaka
rai čia man nerupi, nei šo
kiuose nerandu daug smagu
mo. Pagaliaus, nesulyginsi-gi 
Amerikos lietuviškų vakarų su 
Lietuvos vakarais. Tik para
pijinių mokyklų auklėtinių 
pramogėlės dar mane vilioja 
ir aš visuomet stengiuos nei 
vienos iš jų nepraleisti. Ačin 
mokytojų darbštumui mūsų 
Jonukai ir Marytės paprastai 
taip gražius ir įspūdingus va
karus surengia, kad sunku ir 
atsigerėti. 

Pereitą nedėldienį nuvažia
vau į Sv, Kryžiaus mokyklos 
auklėtinių surengtą vakarą iš 
priežasties kun. klebono A. 
Skrypkos varduvių. Town of 
Lake'o parapijinė mokykla se
niai vra srarsi savo didumu ir 
prašmatnumu, taigi buvau tik
ras, kad savo žygio nesigailė
siu. I r neapsirikau. 

Žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Vėlesnieji svečiai nei 
sėdynių negalėjo gauti. Matyt, 
daugelis turi tokią pačią nuo
monę apie va i lai vakarų ver
tingumą kaip ir aš. Programas 
buvo įvairus, turiningas, su
maningai sutvarkytas. Pirmiau 
šiai salėje suskambėjo pasvei
kinimo daina ir eilės, pilnos 
gražių komplimentų gerb. kle
bonui. Po to išėjo ant scenos 
didokas būrys duonkepiais pa
sirėdžiusių berniukų. Pamarša-

sfi Lietuvių Kariuomenę į Lie
tuvą, visi Amerikos lietuviai, 
be skirtumo partijų, turi pri
sidėti prie šio prakilnaus dar
bo. 

J au turime didelį būrį lie
tuvių, kurie gatavi pamesti 
darbus, biznius, gimines ir vi
sus pasilinksminimus; keliauti 
Lietuvon ir stoti petys į petį 
su savo broliais lietuviais. J ie 
eina tais pačiais takais, ku
riais ėjo mūsų bočiai, kuomet 
ieškojo laisvės. 

Daugelis lietuvių kareivių, 
kurie buvo sužeisti Prancūzi
jos karės laukuose, vėl gatavi 
stoti į lietuvių kariuomenę ir 
keliauti i Lietuvą, kad tik ga
vus progą patarnauti savo 
gimtinei šalelei. 

Prie šio darbo visi lietuviai 
turi prisidėti su finansiška pa
rama. Tam tikslui tapo su
tvertas "Karininkų Iždas ." Iš 
to iždo bus apmokamos visos 
lėšos, kurios pasidarys kari
ninkų organizavimo darbe. Pi
nigų reikės, todėl ir su auko
mis meldžiame neužtrukti. 

Visas aukas reikia siųsti 
"Karininkų Ižd,o" iždininkui, 
p. Jonui E. Karosui, 242 West 
Broadway, So. Boston, Mass. 

"Karininku Iždas" yra po 
kontrole Lietuvos Liuosybės 
Sargi), kuris organizuoja lie
tuvius kareivius Amerikoje. 

Prašau gerbiamus skaityto
jus praplatinti šitą atsišauki
mą tarpe visų lietuvių jūsų 
kolonijoje. 

Vincas Vaškas, rast. 
Lietuvos Liuosybės 
Sargų (Lithuanian 
Liberty Guards), 71 
Warwick S t , New-
ark, N. J . 

ve valandėlę, kaip tikri "žalnie 
riaį ," kad pradėjo duonkepiai 
vienas paskui kitą girti savo 
pyragus, medauninkus ir ki
tus gardumynus, jog publika 
kone juokais plyšo. Saldžiai 
pasikvatoję iš sumanių mažų 
duonkepių pamatėme scenoje 
rimtesnį dalyką—keturias me
tų dalis, kurioje dalyvavo se
kantieji asmenys: S. Pavlaus-
kaitė, P. Vaitįkaitė, K. Bart-
kaitė, O. Auškalnaitė, A. Kelp
šaitė, V. Luckus, A. Kloris, 
A. Šimkus i r J . Nogaitis. Ke
turios metų dalys irgi gerai 
buvo atlikta. Aš esu matęs šį 
dalykėlį kelius sykius pirm, 
bet tokių gražių drabužių dar 
neteko matyti. 

Matyt, mokyklos veikėjai 
daug, daug triūso padėjo, kad 
viską ištaisius kuogražiausiai. 
Ypač gi labai gražus buvo se
kantis programo skyrius—gry
bavimas, kurį atliko mažos 
mergaitės. Gražiai aprėdytos 
ir uoliai išlavintos mažos mo
kinės darė taip malonų įspūdį, 
kad publika atsižiūrėti nega
lėjo. "Prapuolusi Ats i r ado / ' 
veikalas viename akte irgi pil
nai pasekmingai pavyko. Ne
patikėtum, rodos, žmogus, kol 
savo akimis nepamatai, kad to
kios mažos mergaitės, kaip K. 
Rumšaitė (Kazimieros rolėje) 
ir kita Rumšaitė (Rozalijos ro
lėje) gali taip dailiai lošti 
sunkias roles. Šios dvi lošikės 
pastebėtinai gerai atliko savo 
užduotį. Niekas negali papeik
ti ir O. ir St. Auškalnaičių ir 
P. Kelpšaitės. Jos irgi lošė 
gyvai, be baimės. Gražiai bu
vo atlikta ir sunki operetė 
"The Flower Nymph's Sur-
prise. , , Raganos šokis, " In-
dian Club Dr i l l " ir daina 

TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS 

Jonas E. Karosas, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. J is 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu norite žinių apie savo 
pažystamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus Tr 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias. 

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, į 
kuriuos p. Karosas kitaip ne
atsilankytų, tai pasidarys iš-
kaščiai. Del padengimo tų iš-
kaščių už kiekvieną paieškoji
mą nustatėme kainą $1.00. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatą, kurią 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrąžintas. 

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaus prisiųskite-
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
244B Broadway, 

So. Boston, Mass. 
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1 SURADIMUI UŽTEKTINAI VIETOS VASARINĖMS PREKĖMS MŪSŲ E 

1 Dvejose Bendroves Sankrovose | 
I RENGIAME ŠIĄ VISĄ SAVAITĘ IKI NEDĖLIOS, GEGUŽIO 10-tos DIENOS § 
amm mm 

[ Dideli Gegužinį Išpardavimą | 
-v A 20 Nuleidžiant 

CENTU ANT DOLIERIO 
Šiame išpardavime bus sekanti moterims daly
kai: Plosčiai, Dolmanai ir Palerinos del moterų, 
merginų ir vaikų, visokio didžio ir materijų vilnonių, 
serge ir poplinų, gabardine ir broadcloth, taipgi labai pui
kaus silvertone, be pamušalo ir šiltesni labai gražių pa
mušalų. Didelis pasirinkimas spalvų ir atspindžių: Grana-
tinių (Navy), Mėlynų (France Blue), Žalių (Nile), Tam
siai mėlynų, rausvų (Taupė) , taipgi dabartinė madniau-
sia spalva: "American Beauty." 

KOSTIUMAI (Siutai) vilnonės serge, poplino ir gabar
dine, spalvų, Navy, juodų ir tamsiai mėlynų rausvų, la
bai geras siuvėjų darbas, pritaikyta prie figūros ir nau
jausios mados liuosais plačiais fasonais, kaikurie šilkinė
mis vestomis (Vestees), papuošta guzikais ir šilkinėmis 
pynėmis. 

- SFKNĖS šilkinės, Taffeta, ir Crepe de Chine, taipgi vilnonės serge ir tricotine šviesios-išeiginės ir vertu-
E vėms, taipgi tamsesnių ir atsakančių dabartiniam laikui arba apsiūta karoliukais, visokio didžio nuo 16 iki 
rr 44, didel is p a s i r i n k i m a s a t sp indž ių ir spalvų. 

I Prie kiekvieno pirkinio dvigubi ženkleliai 

{ Prekybos Korporacija Palatine 
1112-1114 Milwaukee Ave. i r 

6000 nariu.-

1701-1703 West 47-ta Gatvė. 
500,000 Kaptalas 

į Prekybos kursai Visoje Amerikoje = 
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'S 11 "Greeting to the Sprin 
taipgi pasekmingai pavyko. 
Nėr ko sakyti, gabus Šv. Kry
žiaus mokyklos mokiniai. Ta 
visi pripažins, kūne buvo šia
me vakare, nes visiems visi 
vaidinimai labai patiko. "Visą 
naktį bnc sėdėjus ir nei miego 
nenore jus*'—girdėjau sakant 
vieną žemaitę išeinant iš salės. 

Šiais metais Šv. Kryžiaus 
parapijinėje mokykloje yra 
virš 700 moksleivių. Mokslei
vių skaičius kas met šuoliais 
auga. Garbė visiems tėvams 
kurie leidžia savo vaikelius į 
šią mokyklą. Didžiausia gėda 
butų neremti tokią puikią mo
kyklą. " K ą pasėsi, tą ir pjau
s i " pasakė klebonas savo kal
boje užbaigiant šį vakarą. 
Kas gali užginčyti, kad tai ne
tiesa. 

A. B. 

"DBAUGO" PRIETBLIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

Kad vietoje atsisakiusio p. J. 
Moz erio, dabar '' Draugo'' 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 
ILL Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą" tesikrei
pia pas jį. 

"DRAUGO'' ADMI-

s 

TU ČEYERYKU KLAI
DOS! SUMAŽINK JAS 

Fonas Jonas Held iš Salt Lake 
City, vertelga, turi užsirekordavęs 
visų savo čeverykų nešiojimo lai
ką. Jis rašo: „Laike io mėnesiu, 
nuplyšo dveji padai, kuriais nešio
jau oa-ta to viso laiko nuošimtį" 

š i s yra paprastas pinigų taupini-
dai pagaminti taip, kad atsako pado 
vertę. Oaunama visur kaip nauji 
batai, taip ir puspadžiai senų batų 
pataisymui. Tuos padus pagamina 
Goodyear Tire & Rubber Bendro
vė iš Akron, Ohio, jie taip pat iš-
dirbinėja ir kojasparninius užkul
nius gvarantuojamus daug ilgesni 
išlaikymą negu visoki kiti užkul
niai. * 

CEREdL 
BEVERfiCE 

Švelnus iš Javu Darytas Gerymas 
Skanus ir turįs ypatybės troškimą patenkinti, nuo senai dali
ninkas vardo ' ' Edelweiss.' ' 

Malonus šeimynos gėrimas, grynas ir sveikas. Gvarantuotas 
pagarsėjusios per šešiasdešimts metų firmos, įgijusios gero 
vardo savo gausumu. Pamėginkite butelį šiandie. 

Parduodama visur 

Schoenhofen Company 
CHICAGO 

ESTrfBLISHED 1859 
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Lietuvos- gelbėtojai, kurie 
dėjo savo aukas Lietuvai Lais
vės išgavimui per Tautos Fon
do 1-ma. skyrių Laisvės Sa
vaitėj nuo gruodžio 8 d., 1918 
m. iki vasario 11 d., 1919 m, 
L. Arcliunas $50.00 
S. Agentas 25.00 
M. Akialis 25.00 
V. Antulis 25.00 
J . Agentas 20.00 
V. Akelaitis 20.00 
L. Andrejauskas 15.00 
S. Areliunas 11.00 
M. Areliuniutc 10.00 
V . JVimoi ias ĮO.OG 

J. Čiužauskas . . - .M ! JpHtHHHHIHIIIIfl 
J . ir O. Daukšiai 100.00 E 
V. ir A. Daukšiai 50.00 |'= 
A. Dulkis 20.00 j 
A. Diliunas 15.00 
A. Daukšys 10.00 
J . Daukšiutė 10.00 
N. Daukšys 10.00 
A. Daugvydaa 5.00 
Ad. Daukšas 5.00 
K. Dambrauskas 5.00 = 
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JBfKtlS VAKARAS su s 
= rengiamas 

I A. L. R. K. MOTERŲ S-GOSI KP. i 
a — m ML - J i i l i M , Į, ,, | 

PpOGRAMU Į 

kuris bus 

M. Demskis 5.00 
O. Daukšiutė 5.00 
D. Dominauskas • 5.00 

V. Andriuškevičius 
P. Atkočiūnas 
O. Adomaitė 
M. Arbašauskienė . 
J . Abramikas 
V. Anibrazevičia 
J . Akialis 
Iz. Aimonienė 
A. Agentas 
P. Aleksiejus 
J . Arbašauskas 
P. Augustauskas . . . . 
J . Arlauskas 
M. Aimoniutė 
B. Aidukaieiutė 
A. Atkočiūnas 
J . Atkočiūnas 
K. Arnaeius 
K. Annalavitienė . . 
V. Ataičiutė 
K. Ainašius 
T. Balčiuniutė 
M. Buzunienė 
J . Bujauskas 
P. Biikša 
V. Barasevičius . . . . 
P . Butkus 
J . ir O. Bliudžiai . . . 
A. Barkauskas 
I g. Brazauskas 
O. Belziutė 
J . Budenas 
Ponas Bobelis 
J . Brazauskas 
Kun. E. Budrevičius 
S. Beržinskas 
J . Bušnauskas 
O. Balčiuniutė 
F . Barkauskas 
A. Brilius ...-
J . Balnis 
A. Bilevieius 
S. Barkauskas 
M. Budvydas 
M. Butvydas 
R. Bušnauskas 
P . Blažys 
A. Balčiūnas 
J . Bilža 
B. Baublienė 
J . Baranauskas . . . . 
J . Budenas 
P . Bilžienė 
A. Beniusis 
B. Briniukaitė 
A. Blauziuniutė . . . . 
A. Biskys 
S. Barkauskas 
O. Baltutis 
J . Bugenis 
T. Bruneika 
V . B i n e v i č i u s 
M. Bugarevičius . . . . 
J. Basda 
M. Bugaris 
V. Bareika 
A. Budrcvičiutė 
J . Beleekis 
P . Burokas 
F . Burokas 
M. Bradunienė 
E . Braduniutė 
M. Baniukaitė 
P. Brokas 
C. Burokas 
M. Boris 
J . Bobelis 
M. Bobelienė 
P. Brazauskienė 
V. Brazauskiutė 
A. Barasevičius 
V. Bujanauskiutė ., 
V. Baltrušaitis 
O. Barauskiutė 
A. Ciperis 
M. Ciperiutė 
K. Čepienė 
F . Čižauskas . . 
A. Česnulis . . . 
P . Česnulis . . . 
P . Česnulis . . . 
J<. Česnulis . . . 

J p ^ o l e d i n a s . 
SHJ :česniutė . . . 

A : Čepulis 
p . Černiauskas, 

• • • • • • 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10 00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

60.00 
27.00 
25.00 
25.00 
25.00 
15.00 
15.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.0S 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.0C 
5.00 
5.0C 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.0C 
5.00 
5.CC 
3.00 
2.00 

K. 
S. 
M. 
P. 
A. 
F. 
J. 
M. 
S. 
J . 
E, 
V. 
M. 
& 
P. 
J . 
s. 
J. 
J. 
M. 

Dulinskas 5.00 
Daraškiutė > 5.00 

NEDELIOd, 6EGU2ES11 D., 1919 
= . **$ . • .(BtatitHį Dienoj) 
I SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINE, 
B 32-ro Place ir Auburn Ave. 
1 PRADŽIA 7 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 35a ir 50c 

Daukšas 2.00 
Didelis 2.00 
D a m b r a u s k i e n ė 2.00 
Daugėla 2.00 
Dulinskas- 1.00 
Daukšiutė 100 
Dulinskas 1.00 

Dambrauskas 1.00 
Daukšiukas 1.00 
Driskis 1.00 ! ^ 
Antanaitis 1.00 
Daukšys .'. 1.00 j J . 
Hiseika 100.00 ! T. 
Urubevičia 100.00 J . 

M 
K. 
a 
& 
A. 
J . 
P. 
K. 
A. 
J . 

Bussulošta pirmu kartu Chicagoj gražus veikalas E 
" K A T R A N E I Š M A K A N Ė ? " | 

Taigi bus gražus muzikališkas programas dainos, 2 
smuiką ir piano solo ir tt. 5 
Po programui šokiai, žaislai ir visokie pasilinksminimai. = 

£ Kviečiame gerbiama publika skaitlingai atsilankyti, o I 
= užtkrinam, kad nesigailėsite ir gražiai vakare praleisite. 3 

MOTERŲ SĄJUNGOS 1-ma KUOPA. f 

i* 

ŠVENTINIMAS 

i 

NAUJŲ VAR 
IR KONCERTAS 

MEDELIO J , GEG.-MAY 11 D., 1919 
šv. Antano Parapijos Svet., kampas 49th ir 15tos gatv. Cicero, III. 

Vargoiių pašventinimas prasidės 5 vai. po pietų. Koncertas atsibus šv. Antano pa
rapijos svet. Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Bažnyčioje vargonų pašventinimo programą išpildys Chicagos lietuviai vargoninin
kai. Vakare bažnytinėje svetainėje koncerto programų, atliks vietos sv. Grigalaus cho
ras, taippat dalyvaus ir vargonininkai. 

Tapgi patsai apgarsinimas jau duoda suprasti, kad viršminetoje dienoje, bus nepap
rastos iškilmės, kokių dar Ciceroj niekad nebuvo. 

Tikimasi, kad šiuom kartu nei vienas neiškęs neatsilankęs ant iškilmių. 
RENGIA ŠV. GRIGALIAUS CHORAS. 

Geeis 50.00 
Gumauskas 25.00 
Garnevičius 10.00 
Gebąs . . . ' 10.00 

O. Geeiutė ' 10.00 

J . 
M 
K 
J. 
P. 
O. 

K 
K 
A 
J. 

V. Gižauskis 10.00 
P. Gražulis 10.00 
J . Globis 10.00 
B. Gruodis 6.00 
I). Gruodis 5.00 
K. Gclgotas 5.0*0 
J. Gvai/.daitis 5.00 
J . Grimalauskas 5.00 
A. Gliaubičius 5.00 
P. Gailius 5.00 

Garjonis 5.00 
Gcbienė 5.00 
Galiauskas 5.00 
Grigalavieia 5.00 
Geželis 5.00 
Gvaizdaičiutė 3.00 j 

M. Garjonienė 2.00 
U. Gapšicnė 2.00 
J . Gaižauskas 1.00 
J. Gcbiukas 1.00 
E. Gebiutė 1.00 
J . Jokūbaitis 50.00 
T. Jaskevičiutė 30.00 
P. Jočis 26.00 
S. Janulis 26.00 
K. Ignašiur.as 25.00 
J . Jaučiukas 10.00 
F . Juozapaičiutė 10.00 
V. Jurkaitis 10.00 
J. Juknis / 10.00 
K. Ignašiunas 10.00 
J . Julnius į 10.00 
J . Juneas 10.00 
I g." Jurgait is 5.00 
A. Jasudavičia 5.00 
A. Janeliutė 5.00 
Al. IncorausUas* 5.00 
J . Juškevičius 5.00 
A. Janulis 5.00 

Jucius 
Juška 
Jakimavičius . . 
Yarknitė 
Jasaitis 
Kalantaitė . . . . 
Kavaliauskas . . 
Kaminskas . . . . 
Kuisis 
Kučinskas . . . . 

. . . . 

. . . . . 

5.0G 
5.08 
5.00 
3.00 
3.00 

26.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 

Krumcnas 15.00 
Keršis 15.00 

Krakauskas 15.00 
M. Kukiutė 15.00 
J. Kazukaitis 14.00 
P. Kindaravičius 12.00 

. . . . 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

Kanišauskas 10.00 

K. Karaliūtė 
J . Keršis 
J . Kerai t is . . . 

Kulvinskas 
Kašėta . . . 
Kukis . . . . 

• • • • • • • • 

. . . 

• 

5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 

J . Kuosa 
Ji Kulokns 
Mr. Kazlaitienė 
O. Kulikauskienė 
A. Krušinskiutė 
J . Kcvinis 1.00 
A. Kačinskas 1.00 
M. Kuleekas 1.00 
M. Kupčinskienė 1.00 
P. Kučinskas 1.00 
K. Karaliūtė 1.00 

i 

V. Kulikauskas 1.00 
II. Kranus 1.00 
V. Laurinavičius 100.00 
P. Lodžius 15.00 
J. Liuką 10.00 

^ 

. 

. . . . 

A. Laukžemis 
J . l.i.»Ka . . . . 
J . Landanskas 
M. Lašas 

Lašas 
Lukosiunukas 

• • 

• • » • % • • «,^* 

Kubaitis . . . 
V. Korsakas . . 
L. Katkevičiutė 
M. Kutkus 
J . Kaminskas 
J. Karnagis 10.00 j p 
J. Kupčinskas 10.00 
A. Kubilius * 10.00 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

p. 
p . 
R 
J . 
A 
R 
.1. 
a 

. . . . . . . 

10.00 
10.00 
10 00 
5.00 
5.00 
5.00 

Lidžiutė 5.00 
Lukošaitč .00 

P. Kazlauskiutė 10.00 
A. Kaminskienė 10.00 
O. Kulikauskienė 10.00 
F . Kaircvičius 10.00 

Kiseliauskas 10.00 
Kazisamiseikis 10.00 

Krakauskas 5.00 
Kindaras 5.00 

S. 
K 
J. 
J. 

. . • . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

A. Kelevičius . . 
A. Kazlaitis 
A. Kazlauskas . . 
O. Kuisienė . . . . 
M. Karvažinskas 
Dr. J . Ivaškevičius . . . 5.00 
J . Katilius 5.00 
M. Kaneerienė 5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Lapeniutė 5.00 
Lapinskas 5.00 

Lapenas 5.00 
Luima 5.00 
.Lapeniutė 5.0'-
Lenkams 5.00 

1.00 
1 (H I 

F 
O. Lovtikienė . 
Ad. Lapeniutė 
J. Labanauskas 
Iz. Marazas 
Ponas Majasaitis 

• • • • 

i.ec 
50.00 
50.00 

S. Misiūnas 50.00 
A. Matjosaitis 50.00 
J . Malakauskas 20.00 
A. K. Masandukas 15.00 
J . Miluša 12.00 
A. Matalavičius 10.00 
A. Mickus 10.00 
J . Motrumas 10.00 
r. ir A. Matuliai . . . . . . . . 10.00 
J . Moiitvydas 10.00 
A. Miškunas \ 10.00 

(Pabaiga bus). 

Sycamore Coffee Store 
3 1 4 7 S. Morgan Street 

ATSIDABYS GEGUŽIO lOtą, SUBATOJ. 

Gold medal miltai % bačkos 

$1J5C 
Specialiai Anierican Family 
Muilas šmotelis 

Specialiai Pet Pieno 
didele kenute 

Navv pupos svaras 

1ŪC. 

Specialiai geriausias smulkus 
culgrus 

-— -

9C. 
Extra—Specialiai 
Promium Kava 

Japoniškas puodelis ir to-
rielkaitė duodama dykai su 
kiekvienu svaru. 
Quaker Oats pakelis 

Geri švieži Kiaušiniai 

Geriausias Nesūdytas 
Sviestas 

Geriausi nuo ūkės 
Kiaušiniai 

Geriausias Sūdytas Sviestas 

MBS KALBAME LIETUVIŠKAI. 

Sycamore Coff ee Store 
3147 So. Morgan Str. 

2* 
m » M mm 

m 

StaSi* 

Kiekvienas Mažas 
dinimas Diegliais Suremtas 
^ I S yra kaip tik laikas kuomet randasi daug dalykėlių padirbėti prie namo. 
^kuriuos kiekvienas vyras nori dirbti. Bet nei vienas vyras ar moteriškė ne
gali dirbti kuomet diegliai remia. Jeigu tavo strėnos yra skaudamos, yra tik
ra kas nors tokio kurį reikia tuo jaus prižiūrėti. Tankiausia tas paeina iš ne
sveikų inkstų. Nelauk ilgiau! Tas galima tuojaus pataisyti, bet ilgas užtęsi
mas gali būti nepagelbėjamas, ir gali išsivystyti į labai kenksmingą Bright's 
ligą. Jeigu tau strėnos skauda ir tavo inkstai nedirba reguliariai, tuojaus 
gauk DOAN'S KTDNEY PILLS. šitas pasekmingas vaistas yra daugumui 
žmonių pagelbėjęs ir pagelbės tau. 

Skaityk Ką Šitie Žmones Sako: 
šaltis jam Pakenkdavo. 

A. Siden, savininkas kriaučių 
ftapos, 17 Sixth Ave., W. Duluth, 
Minn. sako: "Mano inkstai bu
vo labai silpni ir dirbdavo ne
reguliariai, o ypačiai kuomet aš 
pagaudavau šaltj. Doan's Kid-
ney Pilis sustiprino mano ink
stus ir prašalino visus mano 
vargus ir kentėjimus." (State-
mentas priduotas spalio 10, 
1 9 1 2 ) . 

Spalio 9, 1917 p. Siden, sako: 
"Aš dabar tiek manau apie 
Doan's Kidney Pilis kiek aš ma
niau keletą metų atgalios, jos 
visuomet man būna pirmutinė 
pagelba." 

liuvo Labai Silpna. 

Mis. JOS. Grubber, Third avo. 
& Maple St., Hurley, \Vis. sako: 
"Aš kentėjau nuo silpni; inkstų 
per keletą metų; man pirmiau
sia pradėjo skaudėti* strėnos. 
Per nekurį laiką mano inkstai 
taip nereguliariai veikė, kad aš 
nežinojau nei ką daryti. Parsi
nešus dėžute Doan's Kidney Pilis 
aš pradėjau jas vartoti. Per ne-
kurj laiką tuojaus jaučiau per
mainą. Tol vartojau kol visai 
išgijau. 

Nerviška ir Silpna. 

Mrs. Frank VVozniak, 1105 
Elliston, Michigan City, Ind., 
sako: "Aš vargau su inkstais 
per kokis penkis ar šešis metus. 
MOJI visuomet skaudėdavo strė
nos ir visuomet jaučiausi silp
na, negalėdavau nei pasilenkti 
taip kaip peiliais kas pjaustyda
vo. Kad reikėdavo ką padirbėti 
tai tuojaus silpdavau, ir nuvar
gus visuomet jaučiaus^ Man gal
va nekuoniet nenustodavo skau
dėjus. Aš pradėjau vartoti Doans 
Kidney Pilis, ir jos mane pagy
dė. Šiandie jaučiuosi geram sto-
vyj ir jas patariu visiems." 

Skaudėjimai Strėnose. 

Andrevv Kckre, maliorius, So. 
Eight St., Breckenridge, Minn., 
sako: "Terpetinas kuris varto
jamas maliavoj mano inkstus 
visai sugadino. Mano strėnos 
buvo taip skaudamos, kad nega
lėjau nei pasilenkti nei pakelti 
kopeehj. Aš visuomet jaučiausi 
pavargęs, o ypačiai anksti iš 
ryto. Doan's Kidney Pilis ma
ne išgydė ir nuo to laiko dau
giau nieko nejaučiu. 

Greita Pagelba. 

E. Kantrovitz, savininkas če-
veryku taisymo krautuvės, 7263 
Manchester Ave., St. Louis, Mo. 
sako: "Doan's Kidney Pilis yra 
geriausias vaistas ir jj reko
menduoju visiems kerutantiems 
nuo durimo strėnose. Bedirbant 
pasilenkus prie taisymo čeve-
rykvi taip mane nuvargino, kad 
ant galo negalėjau jau visai dir
bti. Mano inkstai dirbo labai ne
reguliariai. Vienas iš mano drau 
gų man patarė vartoti ir šiandie 
esu sveikas. 

Doans Visada Pagelbsti. 

Mrs. F . Holl. 418 Oak 8 t . Sa-
ginaw. Mkh. , sako: "AS visuo
met turėjau skaudėjimą strėno
se. Aš visuomet jaučiausi nusil
pus. Pradėdėjus skaityti apie 
Doan's Kidney Pilis nutar iau na-
mėgjnti jas ir šiandie džiaugiuo
si, kad galiu tvirtai sakyti, kad 
los man pagelbėjo." 

Viršum pridubtas s ta tementas 
buvo prisiųstas spalio 12. 1914 
m., o liepos 18, 19D3 Mrs. Holl 
' - k o : "Nuo to laiko kaip pra
dėjau vartoti Doan's Kldnev 
Pilis aš galiu i«s visur reko
menduoti kiekvienam, kuris tu
ri silpnus inkstus, nes iie mane 
pagelbėjo." 

D0AN 
Kidney Pilis 

Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj. 60o už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo,N.Y.Mfrs. 
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Penktadienis , (tejraŽės 9. l'.HO D R A U G A S 
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Lietuviy Kareivio ir Jaunimo 

SMASS 1T1NGAS 
Chlcagos ir apieiinkių Lietuvių Kareivijos Valdyba. = 

^«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiniiifiitiHMHiiiPiiiiiiiiii:iiiitiifiiiiaiiiiffiiiiiEiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiaiiiiiiiiiniisiii fliieiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiitiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiisiiiiiisiiisiiicaiiiiiiisfiiififiiEiiisiiit •••fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiifiieiHiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiB? 

Vyrai lietuviai, hmsų tėvynė Lietuva pergjvena sunkius laikus. Nuo tnusų 
pačių, ypatingai nuo mūsų jaunimo, Šiądien priguli Lietuvos ateitis. Mes ne
turime tiesos dabar sau rainiai snausti, karta mūsų amžinas priešas, lenkų 
imperializmas, veržiami j Lfletuvą, kad vėl išnaujo pavergti ten mūsų tėvus, 
brolius., ir seseris. Užtenka jau mums to svetimo jungo! Sukruskime visi! 
Susieikime apkalbėti dalyką ir apsvarstyti, ką mes tuojaus privalome daryti, 
kad rnusm broliai, kurie dabar gina Lietuva savo krūtinėmis, nedrjstų mus 
vfliaus pavadinti išsigimėliais ir kaipo tokiems uždaryti rubežius Lietuvos 
ant vj.sados. Yiai buvusieji kareiviai ir visi jauni vyrai, kurie dar nesate ver
gais dvasioje, visi kaip vienas ateikite į susirinkimą, pėtiivėioi. gcguiio » d., 
7:30 vak. lt. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2344 W. 2Srd PLACE. 

LAI GYVUOJA LIUOSA LIETUVA! 

s: 

Lietuviai Amerikoje. 
S I Ų S K I T E DOVANAS 

LIETUVON. 

^ » . m ^ — m « 

ROSET AND, ILL. 

Visų Šventu parapijos "3c-
itiatiškas jomarks' puikiai se
ksai. Nedėldieniais y\n\<- daug 
svietelio prisirenka. Ktrumilij 

niaršuoti neina. Negi maršuosi 
šešiesi. (rėdą! Taip ir liko. 

Laikraščiai varo diskusijas, 
kaip galima ir kaip negalima 
siusti t avoms j Lietuvą. Tuo
jaus po paskelbimo at idarymo 
keliu į Lietuvą, Lietuvių Pre-

Paskui susirinko unijos sve- ; k v b o s B e n d r o v A t 244 We**< 
tai.nėn pusantro tuzino socija-
listii. Nukiūtino ir lietuviškieji 
raudonikiai. Kamputyj susėdę. 

svetainė (lOTth St. ir Indiana lys zuikiai, žvalgėsi tiktai. Su- ' 

Taip 
*' revoliucija." 

Aš parašiau. 

i /r -

ave.) nors <lidelė, Ket kaip ka 
<la joje vos prasigrusti galima. 
** Biznio" Į vakarą padarom:' 
po 300 dol. ir < laimiau, uw> 
lietus dikėiai kenkė pastaruo
ju laiku. Ja i i turime netoli po 
ros tūkstančiu; ron iriamės da-
sivaryti iki 5,000 dol., kaip j 
roselandieėiams išpuola, -lie tų Geg. 4 d. Šv. Vincento pa-
p a d a r y s ! !»* mažųjų choras buvo su-

Prari tą nedėldieiiį per jo- rengęs puikų vakarą su pro-
marką griežė kap<dVja iš 411 | SP'a'mii. Lošė " S u l i g nebusi ge-

ove, 
Hroad\vav, So. Boston, Mass. 
susinešė su valdžia ir sužinojo, 
kad galima dovanas iki $200.00 
pasiųsti j Lietuvą. 

si rinkime soeijabstai pasmilki-i y p a t o s .„. ( i n u i o į j ( ) s gali su-
pypkes ir išsiskirstė. L j ^ j s k , . v n j a s j ^ j j 0 tiktai no-

praėjo soeijalis{ų ,
r j l ) a s i u s t i į | j c t u v a . Tą skiy-

GIHARDVILLE, PA. 

;nią turi užadresuoti kokiai 
I nors Įstaigai a r ypatai Lietu
voje ir pasiųsti . Bendrovė ap
siima tokias skrynias pasiųsti 
į Lietuva ir gvarantuoja, kad 
jos bus pr is ta ty tos adresan-
tams. Bendrovė išims reikalin
gus leidimus, suras laivą ir at
liks viską, kas tik bus reika-

muzikantu. Rodėsi, kad »vėttu- r ^ V ' ( 0 "Ty l ėk , nes tuojaus ] i n „ a ž inoma už tą darbą Beli
nės sienos neišlaikys nuo mil-, sin:iii»-iu/ 'Vaikelio ^ U 0 v d reikės pamokėti. Kur ie 
/miško balso, bet... išlaikė del- 'nxy- ' | ) u UKininku, ! m a n v t u tokias dovanas pasiu
to. < ;-:>vaigždžių k a l b a " ir " I * u - ' 8 t i į ' s i e t u v a gali platesniu ži-

Ateiuantį nedėldiem, . w . 11 \ m V* ^ l o • , T a , l > ^ »>«vo ta- n 5 ^ g ^ t i p * laišką nuo Ren-

Pateškau savo ayo.crorkos Kotrines 
Norgailaitčs. Paeina iš Kauno prub.. 
Unsoinių apskr., Lldoliu parapijos, 
Vaišvili.š'iuV sodžiaus. Apie 17 metu 
kaip apleido" Lietuvą. Atvažiavo j 
Melrose Park, 111. Ten gyvendama 
ištekėjo už vyro, kurio neteko suži
noti pavardės. Ji pati ar kas kitas 
malonėkite pranešti šiuo antrašu: 

TiJožas DiniMkis, 
4530 So. WootJ St., Oricago. 111. 

SALIN S K A U S M A S ! 
Buriamos sveikti, darbe rasi siuajriimą, 
nepaisau! kaip sunkus tas darbas butų. 

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint ša'ti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojinga liga. Menkiau-is niksterejiiuas 
gali vėliaus butl labai piivojingn, jeigu tuoj nebua prižiūrėtas. 

P AIN - EXPELLER 
ta} užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno ua-
mnose. Išgydymui Šalči'i krtittneje. skausmu šiuose ir nuga
roje, rumatiiina ir neuralgiją, trnmniii sakant visokius skaui-
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira geriauses. 
NeapfciKnnk pirkd.imas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pnin-Expeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaishnženklis ant i>aksiuko. VISU 
KrTOKrU NEIMK. 35 centai ir 65 rentai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekoso ar tiesiog is laboratorijos. ^ 

F . A D . R I C H T E R & C O . , 

74—80 Wash!ngton St 
Ncw Vork. 

> i y ? - - . - - - - - - - - - • - T . m„ , . 

ALEX. MASALSKIS 

vietinio ,1.. , |«r sykį Kr«j ins tokia , , , . '";• " " " J " ™ " . . . 
tepelija. Nei vienoj lietuvių kM.. . Rerb. kun. \ a l a a . o kal-
kolonijoj tokia ,MA(- kapelija h " ; p r o g r a m a s g e n i pavyko. 
aieka.1 nėra grajinusi per fca-l » • « . K"»r(lvdliei-ia, dwan-
aara. Jeign bus oras g ra ips , B ™ ***** P»«darbav.nm, 
kitu parapi ja lietuviai pi->i- hk geria, kad nev1Si leKU.asa-

, 1 v. „ . . , . , . - ..,,1 vo niert^ailos.; eia tik randasi 
stc'ii;Kite anksčiau a t \ \ k t i , kaci 

prakilnesni u tėvu niereaites. gavus Įsiskverbti į svetainę...j 
" T i k r a s b izn i s" visuomet pas-
mus prasidetla a|n'i« 7 a r S vai. 
vak. 

Mušu ' 'Žematiskame joniar-
T;»" veikia 12 draugijų ir varo 
konti'stą. Nežinia ligšiol kur i : 
pirmą vieta, latpiės. 

Jomnrko darbininkas. 

HART, MICH. 

> 

Lietuvių Famier ių Prodnktij 
draugija laikė savo pusmetinį 
susirinkime ir nutarė snrengti 
pikniką nedėlioj, liepos o d. ir 
sulošt dvi komeeliji: " J a u n i 
kaitis M a i š e " ir ' " K u r p i u s . " 
Įžanga bus visiem dykai. Abi 
komediji yra gana juokingos. 

mm pusėn, o eis ir veiks nau-
Kvieeiame aplinkinius ūkiniu- ... . , , v .. . \ . w .. dingą darbą tautai ir bazny-
kus atsilankvti, o įstohaus at- „. . 

eiafc 

Antras vakaras . 

Taippat šios pa r a p. didžiųjų 
choras rengia vakarą, kuris at-
tttfngs ^^- 18 d., š. m., Gi-
raifl Opera Ifou>e teatre. Los 
" V a s t u t ė " ' ir dainuos daugy
be dainų. 

K a i p matosi (lirardviilės 
įaunimas nesnaudžia, veikia, 
žinoma, bepigu jam veikti, kad 
turi iŠ šalies pritarimu, i r , pa 
geltai nuo savo vadovo, klebo
no. Kun. Valaitis netik paragi
na veikti, bet ir i susirinkimu^ 
ateina, patar imus suteikia ir 
darbe prigolbsti. O kur augš-
tosnė ypata randasi, tuomet 
tai ir jaunimas įienukryps bio-

drovės. Tos skrynios turi Imti 
siunčiamos kaipo dovana ir jtj 
negalima siųsti del pardavimo: 

J . J . Roman, 
Vedėjas Lietuvių 

Prekvbos B-vės. 

važiavusius mūsų komitetas 
pat iks ant stoties. 

Pere i ta is metais mūsų kai
me keletas lietuvių praleido 

i vakaeijas. Šįmet nmsų kaimas 
padidėjo, tai geriau galėsiįn 
priimt atvažiavusius. 

J . Mart in , 
Draug. sekr. 

Kliubieėiai irgi kruta. Geg 
15 d. ri'iigia balių Geliažiausj 
svetainėje, kur tikimės links
mai praleisti laiką. Bravo kliu
bieėiai! Parodykime ką gali-

s inc, bolševikėliai turės pirStus 
apeiulpti. 

Vargdienėlis. 

AMSTERDAM, N. Y. 
K E W A N E E , ILL. l)r-ja Šv. Antano laikytame 

savo metiname susirinkime ge
gužio 4 d. ap ta rė daug svarbių 
klausinių. 

Ta rp kitko buvo kalbėta ir 
anie-Visuotina Amerikos lietu-

Soeijalistų Šventė mūsų ko
lonijoj praėjo labai rainiai. 
6 a l kas pamanys , kad Ke-
wanee 's soeijalistai susipratę 
ir nenori kelti truksmo. Anaip
tol. Butų padarę trukumo tiek 
ir tiek. Bet, mat, Kevranee's 
žmonės susipratę . Neklauso jų 
pliurpimo ir gana. Štai ką vie
nas raudonuosią pasakė. " B ū 
tumėm parodavę miesto gatvė
mis, bet Ke\vanee's benas a t - ' 
sisakė griežti. Rokuoja, kaip K I N I J O S ATSTOVAI NEPA-

Aleksand. Paplaustas 
49 metu amžiaus, mirė gegužio 
G d., 1919 m., 4:30 vai. po piet. 

Velionis paėjo iš Kauno gu 
bernijos, Šiaulių pav., Laukės 
parap . Amerike išgyveno apie 
8 metus. 

Laidotuvės atsibus subatoj . 
gegužio 10 d., 8:30 išryto iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios į šv . 
Kazimiero kapines. 

Velionio kūnas randasi po 
num. 4458 So. Wood St. 

Giminės ir pažįstami yra 
nuoširdžiai kviečiami daly
vaut i laidotuvėse. 

Lieka nuliūdime brolis 
Kazimieras Puplauskis. 

Pasveikinimas Parva/iuojanlioms. 
Jus be abejones .skaitote luikraš-

riu«.s<\ kad sugrįžtantiems kareiviams 
iš Kuropos yra rengiamos visokios 
pramoffoa kaip tai: kokiai, bankletal, 
vakarienės ir 1.1. Dėkojant Dievui u/. 
sugrąžinimą raust] vaikinų atgalios. 

Ttt be abejonės gal turi kokj nors 
si mina it j ar gal pažįstama, kuris griž-
ta savo darbą atlikęs užjuryj atga
lios. Jus girdysite daug visokių nau
jienų kurių visai nesitikėjote girdeli 
apie vargus, kuriuos jie tenais išken
tėjo, gal ne vienam pereis šurpuliai 
per kuna. Paklauskite jų kas juos 
daugiausia suramino toje valandoje. 
Tai kiekvienas pasakys, kad "rūky
mas." 

Jeigu esi kuomet, tarnavęs kariuo
menėje ar jureivijoje tai tiktai tuo
met* tegali suprasti ka reiškia rūky
mas. Yra sakoma, kad jeigu kareivis 
nenori cigaretų tai maža viltis yra 

KKlIi.\MX<;i AGENTAI 
po visas lietuvių apgyventas vietas 
del pardavinėjimo pat. vaistų jr toa-
ktinių išdirby::čių. l'/darbis geras Ir 
higvai gali uždirbti po $35 j savaitę. 

I lasykite del platesnių paaiškinimu 
pas 

Magini-; Drug Oirniieal Co., 
1811 So. Union Ave., (Iilcago. III. 

PARSIDUODA. 
Dų gerj naujj namai. Vienas dviejų 

augštų plytinis, antras vieno augšto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, lietuvių apgy-
ventoj vietoj. Atsišaukite pas savi
ninką 

Ix>uls Ebel, 
2859 \V. 43 8tr. Clik-ago, IU 

DR. M. F. BOZINGH 
'• L I E T U V I S 

perkėlė savo ofisą iš 815 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

700 NOUTH ASHliVVD AVfcHt'E 
Rampas Hnron Gatvės 

ant aptiekds Polonin Pharmacy." 
l'rit'inii.io valandos vakarais nuo 6 

|lki 9 vai. Telefonas Ilaymarket 5282 

GRABORIU8 

Lietuvis gn, 
bortus. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
plsiausial. Tu
riu saro kara-
bonus Ir auto
mobilius 

Talpsi dides
ne dal| grablų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 

! V. V , RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visųoss Teismuos* 
Ofisas Didmiesty]: 

69 W. WASHT2IGTON STRKET 
Kambaris CI9 

tai. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenlmas, 819 W. 88rA St 
Tel. Tards 4481 

— — - » 

Dr . R. M c G U I R E 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų. 
Nosies Jr Gerkles. 

Akiniai pritaikomi taio žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: T 
iki 9 vakare kasdien. Nedėliomis: 

J iki 4:30 po pietų. 
5000 SOLTH ASI/AND AVENl'K 
Kampas 50tos eatvės Chieairo. II' 

T< lefonas Prospect 7995 

J-!-

Į » 
i * 

*<* - - - - - - _ 
•'« • • « • • • » 

• ' • 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dr.M.T.Strikoris 
LlĖTUVit 

GYDYTOJAS IK CHTRlTtG^H 
1758 W. 47th St.» Chlcago, IU. 
f̂ fts'* Telefonas Boulevard l t f 

Hemo Tel. 9«>#»l«»y 490 

0r. A. K. RUTKAUSKAS 
ToiAfon** IfrKinley STf* 

WYIK> vfMOUiAJ. LIGA* 
S457 Sootb Westero lioulevard 
Kampaa W. 35-tos gatvė*. 

Dr. M, Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 IS ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

1 

' 

. ąp » i m* »m * » • » ******* »**• <a**»w w*^ Q-sr> m+* -<r m**0 <nHR''fk 

Dr. G. M. GLASER į 

viii Seiliui. PagaHaus priėjo 
prie sekančio nu ta r imo: mes ij«»» pasigriebti. nauK..maji mus vai-
1 , , . 4 kinų necalėjo pasirinkti tokius eiga-

•-ame pasirengę prisilieti ir 
paremti A, L. V. Seinui. Lauk
sime tiktai pakvietimo. 

Narys. 

SIRAŠYSIĄ PO SU 
TARTIMI. 

]>ats soeijalistas prisipažino, 
mes su tokiais žmonėmis neuž-
siimame. An t ra vertus, žmonės 
hutu galėję mums netik bara-1 Pekinas, g*g: 9, — Kinijos 
lioną, het ir galvas sudaužyt i . " minisleriu !cal>inetas g e g u ž e 

Steko nepešę Kewanee. jie^O šmą'susirinkime nusprmi-
krreipėei \ k i tą m i e s t e l į , sa lo !<!<'• pranešt i s a v o a t s t o v a m s 

K.'vvanee's, (Jelvą. Tonai ir-gi taikos konlVivneijoję, kad jie 
tą patį rado. Tada mušu rau- ! nepasirašyti] po taikos sutar-
donikiai ir noses nuleido, lyg , t imi , kuriąja Japonijai pave-
kalakutai. Hutų gal maršavę ir <lama Kinijos provineija Shan-
be beno, bet bėda, kad niekas tnngas. 

retus kokius jie norėjo. Žinoma, cig-a-
retai padaryti įŠ Turkiško tabako bu
vo geriausi, bet nevisuoinet jie galėjo 
juos gauti. Helinar eigaretas visuo
met ir visų tautų kareivių buvo rei
kalaujamas ir kuomet tiktai buvo gu
lima jų gauti juos tuojaus išpirkdavo 
kareiviai. 

Dabar kuomet ju laukiate parva
žiuojant, geriausius pasveikinimas 
bus jiems tai padėti vieną paTČel/ Hel-
mar rigaretų ant stalelio, o pamatysi
te, kaip jis pradžiugs juos pamatęs. 
Tas tuojaus piiparodys, kad jus jų 
neužmiršote ir kad jus laukiate. -

(Apg.) 

Palaikau savo pusbrolio Jono Vai-
nauskio , Upinoa para])., Kuibiškė.s 
kaimo. Batakių vaisi5., Raseinių pav. 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyne, o 
kur dabar randasi, nežinau. Norėčiau 
labai susirašyti. (ial»'-s per mane susi
žinoti su savo tikra seserimi, apie ji 
nieko nežino. Mano adresas: 

Ona Karbausklenė, 
(įš namų Bartušaitė), 

4554 So. Western Ave.. Chicagro. 111. 

ANT PAUDAVIMO. 
Narnas su krautuvo ir vienų pagy

venimų, ant \Vest 12-tos gatves kam
pinis, labai prienama kaina. Atsišau
kite. 
Mrs. Max i\scher, 

4755 Boacou Str.t 
Chieago, 111. 

Telefonas Suftnj šitie 521» 

EXTRA. 
Ant pardavimo medinis ne-

mas su naujais įtaisymais 3 
flatų po 4 kambarius. Vertas 
$4,200, parduodamas už $3,650.! * 
Adresas: 4427 So. Marshfield 
ave. C?avininkas gyvena žemai 
(basemente). 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grm, 
jija koneertiną ir augštal rekomen 
duojama kaipo geriausia koneertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
merlke. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIGGO. 
1540 W. 47th St., ObJ(3ago, 111 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 8148 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chlcago, UL 
SPECIJALISTAS 

MoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

į OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
t Iki 10, nuo 12 :ki 2 po plet, nuo € 
• iki 8 valandai vakare. i 
• Nedėliomis nuo i iki 2 po plet. j 
[ Telefonas Yards 887 

r i 

RAČIŪNO N A U J I 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai i r iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Pėtnyčios i r Subatos vakare 
Gegužio (May) 8 i r 9 d. 

Šv. Ju rg io bažnytinėje salėje, 
prie 32-ro pi. ir Auburn ave., 
Bridgeporte. 

Nedėlios vakare, gegužės 11 
d., Šv. Mykolo parap . svetainė
je, 1G44 Wabansia ave., Nortli 
Sido, Gkięago. 

Uta rn inko vakare, gegužės 
13 d. Brolių Strumilų svetainė
je, 107tos ir Indiana ave., Ken-
sington, UI. 

Seredos vakare, gegužės 14 
d. Bažnytinėje.svetainėje, Em-
erald ave. ir 123ėios gatves, 
West Pullman, 111. 

Kurie norite surengti vaka
rus , meldžiu kreipt is šiuo ant
rašu: 

( A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicago,Ill. 

ifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftffiiiiitfiimiiiii 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood BU 
Mes duodame dvigubas stempur 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami. 

Visokie materijolal, vaikams drabu 
Sial, šlebes Ir Jakutės. 

iiiiiiimimimiiiiiiiiimtiiiiniiiiiiiiiiiim 
Resid. 938 So. Asriand Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijallstas Moteriškų, VyriSkų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų -

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chlcago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 r,yto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

iiiitiiiiiiiiiriiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii' 

Pluksnos [ L ^ ^ Plyksnos 
55c j ^ ^ 55c 

PLUNKSNOS. 
ifllllllllllll!IIII!llll1lllllllllllllllllllll!lll>' 

I ' ! 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ūkę, tai 

apsimislyk ar tavo jnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir linksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigaųo 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyne-
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą Ir 
teismgą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

Dr. A. R. Blumentha! D.D.j 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarinrag Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki llj 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

~ « 

Dr. D. J . B A G 0 6 I U S 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4: 6 11:1 9 mVarp, \ M 

*' J, 

I — X 

Ofi. LEO AW0T(N 
Gydytojas. Chirurgą*, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 43C7 | 

i Dr. S. Naikeiis f 
~ LIETU\XS -

GYDYTOJA^ H't t^lflRr^oAM Z 
~ 47 J 2 So. AshlfMid ±\ e. 
r Phoue Tfrovcr TOU i 
"; Cicero offire: 4847 W. 14th St. f 
S Plione Cicero 5061 
g Itezideuciją t836 Vr. 6«th St. S 

fbone Prospect 8585 i, 
^4llllllfIiaillElifIIIIII£ilIelIlllžllIISflIIIIIiJ? 
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Tel. Drover 7t4S 

Dr. C. Z, Vezelis 
LIETUVIS DEIfTTSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 valu 
Nedėliomis pagal sutarimą 

47 IS SO. ASHLAND AVEMLB 
arti 47-tos Gatrėa. 

f 

i 
į , » « m m i » « i i » » » «»o^ -J 

9 iki 12. 
» • » • • » m m-t 

j Dieną ir Nakt} Tel. Pullman452' 

Dr. H. S. TOMPKINS 
SUSAS GYDYTOJAS-CHTRURGAS 
10821 Michigan Are., Chicago, IU. 
Valandos: 10—12'išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. Nedėlio

mis 9—>12 ir sulig sutarimo. i 

DR, G. F.YATES 
GYTJYTOJAS Ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Chicago, 111. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėliomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

j J0SEPH C. W0L0N j 
Lietuvis Advokatas 

I m SO. LA SALI .E STREET 
Gyvenimo TH. Huraboldt 97 

v o l t a i . »cn *v 22 .-.d Street i 
t i. ei. Rockwell 6999 
| CHICAGO, ILL. 

& - * » * • - - * • • » ' 
— r 

Telefonas Pullman 69 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
. CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:39 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

EX TR A—NAUJIENA! 
Nuo pirmos dienos Liepos visokie 

stiprus gėrimai užsibaigs. 
Taigi, jeigu norite dasižinoti kaip 

galima gardžiausius gėrimus padary
ti savo namuose, tai atsiųsk mums 
$2.00, o mes prisiusime jums formu-
lą: visus reikalingus ir pamokinamus 
dalykus. O jeigu npri gauti agento 
darbą ir uždirbti nuo $100.00 ir dau-
giaus i savaitę, tai prisiųsk mums 
$5.00, o mes prisiusime jums visus 
reikalingus dalykus ir informacijas. 

Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-
daleisk svetimtaučiams užbėgti jums 
už akių; tas bus atlikta ir agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tąi-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia. 

Rep.—Songail and Co., 
1801 Wabansia Ave., 

Chicago, 111. 

W5 4 A5TER 5Y5TEM 
Mokyki* Kirpimo ir Deslgning 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 

Husų siBtemo ir ypatiškaa mokini
mas parodytus jus žinovų 1 trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysite* 
Elektros varomos masinos mūsų siu-, 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiarai aplankyti ii 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti speciJaliB-. 
kai pigia kainą 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bile Btailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTLR DESIGNING SCHOOL 
i. F. Kasnlcka PerdituiiH 

Persikraustė 19 118. N. LaSalle St. 
1 190 N. State gatve; kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 
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CHICAGOJE. 
— H 

K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS , VAKAR CHICAGOJE BUVO 
-, DIDELĖ ŠVENTĖ. 

Penktadienis, geg. 9 d., 
Šv. Grigorijus Nazianzietis. 

Šeštadienis, gegužės 10 d. šv. 
Juozapai , Bažnyčios patr . 

Sugryžo iš karės chicagiečių 
art i leristų pulkas. 

EATSIH! 

TRŪKSTA A P I E 60 MILI
JONŲ. 

Visi chicagiečiai tur i subrusti . 

Vakar •airon iš Prancu-i«5 

Ligi Šiandie Pergalės Pas
kolos Chieagoje surinkta apie 
ISO milijonu. Tad nuskir tai 
daliai, kokia Chieagoje turi parodaviraai, pasilinksmini -

zijos sugryžo 140 lauko art i
lerijos pulkas, sudarytas iš 
vienu chicagiečių. To pulko 
vadas yra taippat ebieagietis, 
pulkininkas l'eilly. Pulkas ka
rėje labai daug pasižymėjęs. 

Tad vakar ji^ kuoiškilmin-
giansiai čia pasitikta.- Buvo 

Ikišiol per "Draugą-" lietuviai 
paėmė Victory bondsų u i 10 
tūkstančių dolierių su viršum! 

Beveik visi dirbantieji " D r a u g o " redakcijoje, ofise ir spaus

tuvėje jau tur i paėmę bondsus. 

Kviečiame ir ki tus mūsų skaitytojus ir prietelius pirkt i 
bondsus mūsų ofise. 

ADMINISTRACIJA. 

but surinkta, t rūksta dar apie 
60 milijonų dolierių. 

Šita suma prisieina surinkti 
šiandie ir rytoj . Nes rytoj yra 
paskutinė Pergalės Paskolos 
kampanijos diena. 

Tad kaip šiandie, taip ry.toj 

inai. 
minta 

Kareiviams buvo paga
vi šokia u siu pramogų. 

Artileristai is geležinkelio 
stoties numarSavo i Coliseunia, 
kur įvyko viešasis pulko priė
mimas^ 

Pulkas vra laimėjęs f) dido-
reikia visiems subrusti , kadi liūs mūšius Prancūzijoje. Bei 
papildyti reikalingą pinigų su- l i r daug nukentėję-. Karės me-

i . ma. Nereikia i ta pamoti 
ranka. 

Keikia atminti du svarbiu 
da ik tu : 

Vyriausybė Imtinai turi 
turėti reikalingus jai pinigus. 

Je i tų pinigų negaus gra
žuma, paims prievarta, užde
dama didesnius; mokesčius už 
visokius daiktus. 

Tad geriau yra žmonėms 
šiandie pirkti vyriausybės no
tas (bondsus) ir iš to sau tu
rėti pelną, negu paskui ' b e 
jokio sau pelno mokėti uždė
tus niokesėius. 

Atsižvelgiant j tą, reikia 
visiems prisidėt h prie Perga
lės Paskolos, Nes tas paliečia 
visus be jokio skir tumo šios 
šalies gyventojus. 

Keikia pirkti bondsų už tiek, 
kiek tik turima ištekliaus. Kas 
jau turi pirkę bondsų, te&tl 
perka jų <langiau. 

Ypaė raginami pirkti bond
sus tie, katrie turi bankose pi 
nigų ii" nežino, kas veikti su 
jais. 

Tokie tegu vyriausybei pas
kolina savo pinigus. Nes tas 
bus saugiau ir pelningiau. 

Lietuviai tegu perka bond
sus " D r a u g o " ofise. Oia per
kant jie bus pažymėti lietu
viais. Tai bus tautai didesnė 
garbė. 

tu neteko 5 savo oficierų ir 97 
kareivių. Sužeistu ir dujomis 
apnuodintų buvo 227 karei
viai. 

Pulkas karės laukan buvo 
iškeliavęs spaliu 17 d.. 1D17 
metais. Namo sugrvžo vakar, 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PRAKALBOS. 

Nuo nedėlios 11 gegužio Auš
ros Vartų bažnyčioje 2323 28 

ėių buvo net ir iš kitų kuopų, 
ypatingai iš 13tos kuopos. 

L. D. S. Prakalbos. 
Ketverge, gegužio 1 d., po 

pamaldų, įvyko L. D. S. Cbi-
dagos Apskričio maršruto pra
kalbos. Kalbėjo p . J . Kaupas . 

vd pi. Chieagoje žada prasi- Publikos buvo daug. Kalbėto-
dėti eilė konferencijų. d u b u s i s aiškino darbininkų reika-

gegužės 8, 1919 m. 

UŽ TRANSPORTACIJOS 
PAGERINIMĄ. 

Pirki te šiandie 
skolos bondsus! 

Pergalės Pa-

SUVAŽINĖTA DU VAIKU. 

Automobiliais suvažinėta du 
vaiku: YYilIiam (Jrunzeldt, 10 
metų, 15212 — 5 ave., ir Pat-
lick \Vannut, 5 metų am 
Siaus, 3239 Lo\ve ave. 

PABRANGSIANTI KAVA. 

Kavos pirkliai iškalno pra
neša, jog su liepos 1 diena žy
miai pabrangsianti kava. Kai 
kurios kavos rųšys pabrang-
sianėios net 100 nuoš. 

Kaip kartas ias airės įvyk
ti, kuomet visoj šalyj bus .už
darytos smuklės, kuomet bus 
panaikinami svaigalai. 

Kavos pirkliai nusimano, 
kad tuomet žmonės vartosią 

I 

daugiau kavos. Tai kodėl ėia 
nepasipelnyti. 

Bet jie sako, kad kavos kai
nos pakėlimas neturįs nieko 
bendra su probibiciia. 

Miesto tarybos transportaei-
jinis komitetas pagaliaus nus 
preiuiė imti nagan gatvekarir-
kompaniją. 

Reikalauja, kad kompanija 
duotų geresnį patarnavimą 
žmonėms. 

Nes šiandie kaip šokiomis 
dienomis, taip šventomis ryt
mečiais ir vakarais daugeliui 
negalima i neit i į gatvekarius. 

Žmonių taip prisigrūdę,-kad 
<laugelis darbininku prisikabi
na net už gatvokariu pastogių. 

Toksai stovis negali but pa-
kenėiamas. 

Kompanija privalo pildyt: 
miesto parėdymus ir reikalą 
vimus. 

2o. Tvarka bus maž daug ši
tokia. Vakare 7:30 prasidės 
giesmės, paskui viena konfe
rencija, po tos gegužinių pa
maldų litanija ir antra konfe
rencija. Ja. pabaigęs kalbėto
jas duos paaiškinimus klausi
mams, paduotiems ant rašto. 
Raštelius su klausimais reikia 
įmesti į tam tikrą dėžutę pas 
didesias bažnyėios duris. Aiš
kinimams užsibaigus bus pa
laiminimas Šv. Sakramentu. 
Visas prakalbas sakys ir klau
simų paaiškinimus duos kuni
gas P . Buėys. Prakalbų turi-

lus. Susirinkusieji 
klausėsi. 

ramiai 
V. 

nio sąrašas bus keletą kartų 'Dm* 

Balandžio 28 d., š. m., per
siskyrė su šiuo pasauliu a. a. 
Matas Šimkūnas, 2G m. am
žiaus. Paėjo iš Kauno gub., 
Ežerėnų (Novo Aleksandrov-
sko) apskr., Rokiškio mieste
lio. Lietuvoj paliko motiną, 
vienų brolį ir seserį. Amerikoj 
paliko moterį ir sūnų. Tūlą 
laiką gyveno Detroite, Mieli. 
Atvykęs Chicagon apsigyveno 
Bridgeporte . 

Velionis buvo geras katali
kas ir darbavosi Lietuvos la-

apgarsintas " D r a u g e . ' Visos 
prakalbos apims tam tikrą 
mokslo šaką, vadinamą Prot i
niais Tikėjimo Pamatais . Nors 
kiekviena konferencija sky-
lium bus užbaigiama, teėiaus 
jos visos risis viena su kita, 
taip kad negirdėjusiam pir-
mesniųjų sunku bus suprasti 
paskosniasias. Dėlto naudinga 
yra nepraleisti nei vienos 
konferencijos. 

PAGERBIA MIRUSJ 
ROOSEVELTA. 

Miesto.tarybos gatvių komi
tetas nutarė Dvyliktąja Chica-
gos gatvę pavadinti "Roose-
velt Uoad". 

Nutarimas bus paduotas ta
rybai gegužės 19 dieną. Sako
ma, jis bus pri imtas. 

Taippat paremta sumany
mas nauju vieškeliu sujungti 
Chicaga su miestu St . Louis. 
I r ta vieškelį norima pavadin
ti Roosevelto vardu. 

KORNEVILIO VARPAI 
ANTRA KARTĄ SCE

NOJE. 

Gegužio 18 d. Scbool Hali 
svetainėje, Town of Lake ko
lonijoj L. Vyėių Cbicagos Ap
skričio Choras rangiasi a tkar
toti Kornevilio Varpus . P i rma 
kartą ta opera buvo s ta tyta 
venoje bal. 27 d. Kadangi tą 

dieną lijo ir daugumui neteko 
išgirsti, nors ir norėjo, Aps
kričio choras nutarė statvti 1a 
scenoje antrą kartą. 

Tat nepamirškite, kad pas
kutinė proga išgirsti Kornevi
lio Varpus bus į^eg. 18 d. 

Laidotuvės įvyko p:oĮr. 1 d. 
Po gedulingų pamaldų šv . 
Ju rg io bažnyčioje kūnas tapo 
nulydėtas į šv . Kazimiero ka
pines. 

Visiems prieteliams, kurie 
suteikė patarnavimą laike lai
dojimo, lai Augščiausias Vieš
pats šimteriopai atmoka. 

Antanas Strazdas. 

IŠ NOR'ĘH SIDL'3. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

*t:Vtfi> 

A. A. 

MIRĖ NUO PLĖŠIKŲ 
PAŠOVIMO. 

JONAS LUKOŠIŪNAS 
mirė gegužio 7 d. 

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Panevėžio miesto. Paliko dide
liame nuliūdime dukterį Juliją 
11 m. ir sūnų Alfonsą, 9 metų. 

Laidotuvės atsibus subatoj, 
gegužio 10 d., 1919 m. iš Auš
ros Vartų bažnyčios į šv . Ka
zimiero kapines.; 

Velionio kūnas randasi po 
num. 2241 W. 23rd Place. 

Šv. Bernardo ligoninėje mirė tuvėse. 
lietuvis Vincas Bigelis, 8409 
Kerfoot ave. 

P i rm keliu savaičių plėši
kai jį pašovė užpuldami Mot- " • * 
ropolitan State banką, kurio
je nabašninkas dirbo. 

Visi giminės i r pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido-

Utarninke balandžio 29 d. 
Šv. Ju rg io parapi jos svetainė
je Įvyko Mažųjų Vyčiu pasi
linksminimo vakaras . Pelnas 
buvo skir iamas parapi jos nau
dai. Žmonių vakaran atsilan
kė mažai. Per t raukų tarpuose 
buvo programėlis , kuris susi
dėjo iš deklemacijų ir dainų. 
Deklemavo vietinės mokyklos 
mergaitės. Dainavo solo p-lė 
Bereckaitė i r p . August inas . 
P-lė Petkiutė paskambino ant 
piiano. Vakaras darė malonų 
Į spūdį. 

Geistina, kad tankiau mažie
ji vyčiai, prie Šv. Ju rg io pa
rapijos, rengtų tokius vakarus . 

Mažas Vytis. 

Balandžio 30 d. ant Paulina 
ir Kinin gatvių besi važinėjant 
ant "Rol le r s k a t e s " pasažeri-
nis automobilius užvažiavo 
a n t Bronislovo Nausėduko ir 
labai sužeidė. Sulaužė kairę 
kojų ir galvoje padarė keletu 
žaizdų. Nugabentas tapo į 
North Ave. ligonbutį, kur dak
ta ra i sakė, kad ims daug laiko 
kol pagys. Tik po šešių savai
čių pasakys, kas bus su koja. 

Ligonis randasi ant an t ro 
augsto, kambaryj No. 21. 

A. E. Nausėdai. 

PRANEŠIMAI 
CICERO, ILL. 

Mot. Są-gos 2-ros kp. susirinki
mas įvyks gegužės 11 d., šv. Anta
no parap. svet., 1:30 po pietų. 

Visos narės kviečiamos atsilan
kyti. Taippat laukiame naujų, nes 
šiame .mėnesyje įstojimas sumažin
tas per pusę. Nepraleiskite progos. 

M. S. Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS' 
PARAPIJOS. 

Seredoj , balandžio 30 d., šv 

m., Šv. Ju rg io parapi jos sve
tainėje L, Vyčių 16 kp. įvyko 
šeimimškas vakarėlis. Vaka
rėlio tikslas buvo pr i imti su
grįžusius kareivius ir išleisti 

Nabašninko Giminės. I išvažiuojantį į Rytus veiklų 
narį, p. Rusilų. Buvo dainų, 
pat iekta eilė linkėjimų ir tt. 
Po to žaista. Rupesniu p-lės 
Voltęjraitės ir kitų buvo paga-
minti skanus užkandžiai. Sve-

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ ' 

Tautos Fondas 31 sk. laikys mė
nesinį susirinkimą gegužio 11 d., 
Mokyklos 3 kambaryj. 

Malonėsite Skyriaus nariai at
silankyti į susirinkimą, yra daug 
svarbių svarstymų. Tat kviečiame 
kuoskaitlingiautfai susirinkti tuo
jau po pamaldų. Taipgi primena
me, kurie dar neatsiėmė Lietuvos 
pilietybės diplomų, kad teiktumė
tės atsiimti šiame susirinkime. 

T. F. 31 Sk. Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Draugija Šv. Jono Krikštytojo 
laikys susirinkimą nedėlioj, geg. 
11 d. Visi nariai kviečiami susi
rinkti. Turime daug svarbių rei
kalų, ypač vienas, kuris liečia mi
rusį narį, a. a. A. Balčiūną. Susi
rinkite visi nariai. 

J. Eringis—pirm. 
* Z* Sereikas—rast. 

lOCKr Grynai 
Turkiškas 
LENGVIAUSIAS ir • 
GERIAUSIAS tabakas del 
Cigaretų. 

N 

N 

' 

[ Salį nuo Visokiu 
Pasilinksminimu 
Turkiškas Tabakas--

y r a n e p a p r a s t a s užs iganėd i i r imas r ū k y t i c igare tų k u r i s y r a ge-

d a s i r p a d i r b t a s iš ge ro t a b a k o , i r k u r i s t u r i už s i t i kė j ima tarp<* 

• v g e n a u e s i ų žmonių v i su r . 

K u o m e t t u r i su sav im pake l į H e l m a r pas i roda i , k a d esi vy -

r a s k u r i s t u r į gerą skonį . 

Išdirbėjai Augščiausios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškų Cigaretų visam pasauliui. 
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