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CLEVELAND. OHIO. 

Atsišaukimas Clevelando lie- 

tuves katalikes moteris. 

Ketvirtasis? Moterų Sąjun- 
gos seimas Baltimorėje, M«l. 

padarė nutarimą, kad kiekvie- 
nais metais gražiausiame laike, 
po Motinu Dienos, rengti Mo^ 
teru Sąjungos Savaitę. 

Praeitais metais, kiek leko 

patirti, per Moterų Sąjungos 
Savaitę mus organizacija daug 
gražaus ir prakilnaus daroo 

nuveikė: netik pati organizaci- 
ja žym iaL-paaugo nariu skai- 

čiumi, bet savo aukomis, su- 

rinktomis per tą Savaitę, dide- 

lę pagelbą suteikė Lietuvos 

laisvės ir nepriklausomybės 
reikalams. 

šįmet Moterų Sąjungos Sa- 

vaitę apvaikšeioja ir Mot. Sąj. 
:2tj kuopa/Tuo tikslu gegužio 10 

dieną (ioodricli svetainėje ren- 

gia agitatvvi vakarą. Vakaro 

programa bus įvairi ir turtin- 

ga, kurion Clevelando moterys 

sąjungietės žada įdėti visus 

savo gabumus. Vakaras prasi- 
dės 7 vai. vakare. 

Clevelando moterys-sest rys! 
Permažos mušu 2i> kuopos jie- 

' 

gos, kad pas kiekvieną galėtu- 
me atsilankyti ir išpasakoti 
jums, kokia nauda yra mote- 
rims priklausyti prie M«>t. Są- 
•jungos. Tat-gi lai šitas aisisau- 
kimas jus, lai Šitas kvieslys 
sukviečia visas gegužio i(> d. 

vakaran, kuriame ta priklausy- 
mo nauda bus išaiškinta. 

Moterys! Atėjo laikas, kada 

visos mes turime susisoiesti, 

susirišti vienon Moterų Sąjun- 
gon! Nesusiorganizavusios ne- 

sudarysim mesi pajiegųs, 
nianėios ]>edicvybę; nesndary- 
sim stiprios užtvaro- visokiam 

blogui: neatliksi m ti«»k darbo 

Bažnyčiai ir nesuteiksim mate- 
li jalės paramos nepriklauso 
mybėn žengiančiai mušu tėvy- 
nei, Lietuvai. 

Priešingai, mes tą galime at- 
likti, tiktai reikia noro, pasi- 
šventimo. 

Karts nuo karto tai viename, 

tai kitame Amerikos lietuviu 

laikraštyje telpa balsai Lietu- 
vos moterų, prašančių mus ma- 

j terijalės paramos sunkiose gy- 
venimo aplinkybėse. Ar galime 
mes joms tą paramą suteikti.' 

(ialime, tiktai ne pavienios bū- 
damos. Tatai spieskimės krū- 
von! Vienybėje galybė. 
Gegužio 10 d. vakare bus pri- 

imamos naujos narės Mot. Sąj. 
kuopon. Moterys, laukiame 

jusų skaitlingo atsilankymo! 
M. Bučienė. 

Komisijos narė. 

CU3TER, MICH. 

Per Velykas lietuviai ūkinin- 

kai turėjo susivažiavimu Cus- 

ter'yj. Miehigan. Ilgai tarėsi 

apie parapijos reikalus.Iki šiol 
mes vargom be lietuviško kuni- 

go. Xors geri), vokiečiu kun. 

Wni. Simon kiek galėelamas 
tarnauja lietuviams, bet-gi 
mes jau pasiilgom savo tautos 

kunigo. 
Du metu jau kaip geri), kun. 

Kelmelis apleido mus ir nuo to 
laiko vargstame be lietuviško 

dvasios reikalu aprūpintojo. 
Tai-gi minėtam susirinkime 

visi ūkininkai vienbalsiai nuta- 

rė visas pastangas dėti, statyti 
bažnyėią ir šaukties prie gerb. 

| lietuviškų kunigą. Buvusieji 
susirinkime ūkininkai pradžiai 
visi aukojo po $25.00, kiti net 

ipo $30.00. Taippat nutarė mo- 
kėti mėnesines savo iždą, 

taip-gi ir sėdynes laikyti pas 
'anglus kol savo neturim. 

Šitas garbingas, darbas turi 
buti greit varomas, kad nereik- 

lų svetimtaučiams mokėti. 

Orbitas darbo varymas daug 

prigulės nuo komiteto, kuris 

tame susirinkime tapo išrink- 

tas. Komitetai! inėjo šitie as- 

menys: pirm.—r. Brazauskas, 
rast.—K. Daunoras, ižd.—F. 

Gendrolis. Nariai J. Vasiliaus- 

kas ir St. Dieringis. Manome, 

kad komitetas uoliai darbuosis. 

Patariame tautiečiams, ku- 

rie manote važiuoti Lietuvą, 

šią vasary atvažiuoti pa-s mus. 

j Čia gausite Amerikos žemdir- 
' 

bystės patyrimu,kuris nėra ap- 
| mokamas. Ypač toks patyri- 

jinas reikalingas tiems, kurie 

j Lietuvoje žada ukininkauti. 

Kreipkitės laišku arba atva- 

, žiuokit tiesiai i Custer, Mich., 
!'o Šv. Antano draugija suteiks 

j geriausius patarimus. 
Be to 

, už darbą gausit gerą mokestį, 
! nes lietuviams ūkininkams la- 
: bai trūksta darbininkų. Lietu- 

; viai, atsišaukit, kol turim vie- 

I tos. 
Kaz. Daunoras, 
Box 7, 

Custer, Mieli. 

WATBRBURY, CONN. 

Streikas. 
I 

Balandžio '2'2 u. cia snstrei-. • 

jkavoT tūkstančiai darbininkų, 
! it i ka landai n i 8 valandų darbo 

| dienoje ir 75c i valandą. 
Ant rytojaus streikininku 1 

! skaičius padidėjo vienu tuk- i 

stančiu. Trečia diena dar dau- 
* 

c c 

j iriau sustreikavo. Dabar 
strei { 

kuoja jau virš 15 tūkstančių : 

darbininkų. 
Balandžio 2(j d. buvo sušauk- 

1 

i tas milžiniškas mass-mitingas, 
' 

kuriame dalyvavo virš 20 tuk- \ 
1 stančiu darbininku. Miesto vai- * 

Įdžia norėjo pamatyti, kiek yra 
streikuojančių darbininkų, nes 

[ kompanijos nesakė. 
Šitas streikas gali buti labai 

ilgas, nes kaip kompanijos, 

|tai]> ir darbininkai- pasiryžę 
laikyties. Darbininkų unija 
tvirta. Narių turi apie 15 tuk- 
stančiu ir tas skaičius dar vis j 

auga. Streikas eina ramiai, 
nors jau vienas kitas ir tapo j 

apmuštas. Miesto valdžia atsi- ; 

sako duoti daugiau sargybos ^ 
streiklaužius ginti. Lietu- 4 

viams darbininkams patartina 
vienybėje laikyties ir nebnti • 

streiklaužiais. Kai-knrie sako: 

*'Kų valgysi, jei neisi dirbti." t 

Kiti-gi sako: "Aš nepaisau, 
* 

mušu visi dirba ir aš dirbsiu.*' , 
i 

Xe, brolau, darbininkė. Cia ko- 

va eina už pagerinimų būvio vi- 

siems darbininkams. Laikyda- 
mi os vienybės, be abejonės, iš 

unijos gausime pašelpos. Gi j 
i st reik laužiau jan t gali, kartais, 1 

| ir nelaimė atsitikti, gali svei- 

katos netekti. Kas tada ? Kur 1 

1 pats tada dingsi ir kur dėsi sa- 1 

vo šeimynų f Dauguma eina 1 

dirbti dėlto, kad didelį mokės- ] 

ti gauna, bet tai aiškus vieny- j 

I b ės ardymas ir kenksmas i 

| darbininkams laimėti streikų. 
Rusų ir lenkų mėsininkai ir ( 

[groserniukai sutarė streiko < 

[ metu valgio produktus parduo- i 

PAPUDINE ; * Pj\)IEGIKK 

LABAI GEROS DEL r 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 

t „ 

ti be jokio sau pelno (Who>le- 
safe priee). Lietuviai mėsinin- 
kai ir-gi žada panašiai pasielg- 
ti. 

Broliai, vienybėn! 
Streikieris. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas Cicero namų sa- 

vininkams. 

Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinki- 
mas įvyks gegužės 5 d., 8 vai. 

rakare, J. Nippo svetainėj, 
L500 So. 49th A ve., 

Kviečiamas atsilankyti kiek- 
vienas namo savininkas. Bus 

svarstoma labai svarbus rei- 

kalai. - 
x 

\ 
A. Balčiūnas. 

REKONSTRUKCIJOS DAR- 

BO SUTRAUKA. 

Kongresas. 
Balandžio 15 d. Senatas pa- 

tvirtino Prezidento paskyrimu 
nariu Railroad Labor Board. 

Balandžio 15 d. Senato Dar- 

bo Komitetas pritarė biliui 

įsteigimo Moterių Biuro prie 
Darbo Departamento, jjanašii j 

labartinį Vaikų Biurą. 
Balandžio 16 d. Senatoriai 

\Vadsworth (R) Frelinghuysen 
(R) ir kiti išreiškė priešingu- 
ną sumažinime armijos žemiau 

?S0,(XH> prisirašiusiu kareiviu 

ir 18,000 oficierių, perstatytų 
Senato Militarės Komisijos. 
Senatorius Frelinghuysen 

Įnešė bilių, baland. Ui d., pa- 
mpinant 7 ir 8 centų. 
Balandžio 16 d. Butas užtvir- 

tino ir prisiuntė Senato Armi- 
jos Paskyrimo Skyr., bilių del 
$77,000,000 ateinantiems me- 

ains, užlaikymui armijos iš | 
175,000 vyrų. 
Balandžio 10 d. Federąlė Ko- 

nisija-de! mokinimo užsiėmimų 
įrašė Kongreso paskirt dar 

į>98,303,000 varymui tolimesnio 
larbo tarp buvusių kareivių 

Reprezentantas Rogers (R), 
jžsienių Reikalų Komiteto na 

•ys, remia įkūrimų mokyklos 
H) priežiūra Suv. Valstijų vai 

lžios (panašia Annapolis ir 
Vest Point) del mokinimo dip- 
omatiškos ir konsulinės tarny- 

stės jauniems vyrams, kaipo 
lalis plataus programo perdir- 
)ime Valstijos Departamento. 

Kasos Departamentas. 

Balandžio 15 d. Karės Fi- 

įansų Korporacija pranešė 
nokėjimą išanksto $1,843,000 
)ankavimo korporacijai del ap- 
nokėjimo siuntimo vatos Če- 

:o-Slovakiją. Taippat praneša, 
og ta šalis nesenai x>irkp 300,- 
100 pundų vatos Suv. Valstijo- 
je. 

< 

% 

Pinigyno valdytojo ofisas 

šdavė pranešimu delei išdavi- 
110 aplikacijų del savaitės, bai- 

giant balandžio 16 d., duodant 

javeli j imą organizuoti Nation- 
il bankas ir permainyt A'alsti- 
bankas National bankas. 

Darbo Departamentas. 

Imigracijos Bįuras praneša, 
og pakol kongresąs arba Dar- 
)o Sekretorius neišduos kitų 

statymų kaslink įleidimo rei- 

;alingų agrikultūrai darbinin- 

kų, agrikultūroj darbininkai 

uis įleidžiami (laikinai) iš 

\lexico ir Kanados Cukraus se 

šonu (1920) Colorado, Wyo- 
ti i n g, UtahyloAva ir Nebraska. 
[>el įleidimo ir sugrįžimo tų 
larbininkų, Biuras užlaikys re- 

guliacijas Sekretoriaus bilio 

š vasario 12 d., 1920. 
AVall Street žurnalas, balan- 

Ižio 16' d., pranešė^ jog poperi- 
linkų unijos sutiko su fabri- 

kantų pasiųlijimu del 20% al- 

^os padidinimo, liet riebus per- 
mainų darbo valandose. Sutar- 

us del vienų metų. ' 

Victor S. Clark, buvęs agen- 
tas Suv. Valstijų Muito Komi- 

sijos, sako, jog' fabriko gyven- 
tojai Japonijoj pasidaugino 
praeitais 30 m. nuo 100,000 iki 
1,400,000; daugiausia kaimie- 

čių ir žuvininkų. Per praeitus 
penkis metus didžiausi fabriku 
miesteliai pasididino daugiau 
negu visa šalis. 

Pirmas suardymas geležin- 
kelio streiko pakilo balandžio 
16 d., kuomet 500 Pennsylvani 
jos ugnegesių ir lokomoty vinių 
darbininkų Baltimorėje balsa- 
vo grįžt darbų. 

Dr. Royal Meeker, Darbo 

statistikos urėdninkas, Cleve- 

lando Kfiubo prakalbose, ba- 

landžio 10 d., sakė, "jog dideli 
užsiėmimai viršija darbų ir tik 

kooperacija geriausias gyni 
mas augštų prekių." 

Valstijos Departamentas. 
Sekretorius Colby, balandžio 

16 d., paskyrė W. J. Carr di- 

rektorium konsulinės tarny- 
stės, Valstijos sekretoriaus 

asistentu. 

Departamentas išdavė pra- 
nešimų kasi i nk siuntimo pinigų 
Riununijų ir pasporto regu- 

liacijas. 

Finansų' Komisija. 
Iš Paryžiaus pareina žinia, 

jog nauja prancūzų paskola 
pasekmingai surinko 15,730,- 
000,000 frankų, iš kurių 6,8<K),- 
000,000 frankai buvo naujais 
pinigais. 

Balandžio 13 d. pirklybų ra- 

portas aprašo britų kasos pie- 
nus debsutikinio anglų-prancu- 
zų paskolos. . 

Imigracijos Biuras. 
Ronald Taylor, pirmininkas 

Xew Yorko Statvmo Darbiniu- 
• 

" 

kų organizacjos, balandžio 1*> 

(L pasakė Kon^^eso Imigraci- 
josKomiisijai, priešingam sulai 

kyt imigraciją biliui, jog 40% 
stoka darbininkų New Yorke 

namų statymui, nepaisant, jog 
paprasti darbii inkai uždirba 

$6.00 dienų (S valandos) su- 

lyginant su$1.75 už 9 valandas 

prieš karę. 

Pirklybos Santrkiai. 
1. Iš Kopenliagen, balandžio 

10 d., praneša, jog Britų Dele- 

gacija užbaigė tarybas su Ru- 

sijos sovietų atstovais kasliitk 

santikių tarp Anglijos ir Rusi- 

jos. 
2. Iš Monterey, Mcxico, pra- 

nešta, jog sausio ir vasario mė- 

nesį buvo įvežta i Suv. Valsti- 

jas kavos už suvirš $1, )00,000. 

Grain Corporation. 

Korporacija praneša, jog 
kviečių ir miltų nuo liepos 1 d., 
1919 m., iki balandžio 2 d., 1920 

m.,, išvežta 91,559,000 bušelių 
kviečių ir 13,249,000 bačkų mil- 

tų; iš viso 151,181,000 bušelių 

kviečių. 
Pereitais metais iki balan- 

džio 2 d. buvo išvežta 131,249,- 
000 bušelių kviečių ir 19,862,- 
D00 bačkų miltų. 

REIKALAUJA. 

Reikalingas gabus vargonininkas 

Gera mokestis. Te atsišaukia prie: 
' 

Kun. I.' KershcViez, 

806 N. 8-th St. Springfield, 111. 

Mergaitės 16 metii ar daugiau pri- 

pildyti ir užsiuti druskos maišus. 45 

valandos savaitėj 35-4Oc. j valanda , 

Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Salt Co. 

Kampas East South YVater Street. 
v t 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie cashing", grinding ir fabriko 

darbo. 

Albangh Dover Co. 

2100 Marsliall Blvd. 

REIKALINGI. 

Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 

viduj warehousej. Pastovus darbas ir 

gera mokestis. Atsišaukite Supt. 

Fourth. 

Gumbinsky Bros. 
e-o Uniou & Lumber Strs. 

Paieško 
Paieškau Povilo Kupoiuno paeina 
Kauno Redybos Panevėžio parapi- 

jos. Turiu svarbų žinių iš Lietuvos 

Atsišaukite šiuo adVesų: 

Zigmont Mtkšewk*z, 
1416 Wentwortli Ave. 

Cliicago, Heiglits, IU. 

Paieškau savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno Guk. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Snie^oniškiai 
apie lfa* metų gyvena Amerikoje, se- 

niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jj žinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranciškus Miknius. 

Box 2-10 Kenoslia. Wis. 

.ANT PARDAVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgyven- 

toj vietoj South Washtenaw ir 43-čios 

Gatves. Vieno augščio medinis namas 

sit krautuve iš priešakio už $3500.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri- 

nis namas su krautuves už $15,000.00 
šiandieha verti $30,000.00. Parsi- 

duos po viena arba abudu kartų už 

$18,000. Atsišaukite pas savininka. 

; I.ouis Kbcl, / 
2659 W. 45 Street. 

ANT PARDAVIMO. 

Išvažiuoju, užtat tūrių parduoti sa- 

vo mpderniška 2 flatų murinj nama 

po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai- 

na $8,000 atsišaukite nedeldieniais 

ant 1-mo flato. 

5612 So. Wincliester Ave. 

ANT PARDAVIMO. 

Esių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus ant 70-tos ir Talman Ave. Lais- 

vės Paskolos priimam kaipo pirmus 

mokesčius. Atsišaukite: 

J. B. SURFACE 

1450 W. 73 Street 

PARSIDUODA. 

Bučerne ir grocerne ir kartų na- 

mus, 2 augščių 3 pagyvenimų po i 

kambarius kiekvienam, parsiduoda iš 

priežastis mirties žmones. Kaina. $S,- 

700.00. 

Joscph Zakouski 
4822 S. Wood Str. 

Parsiduoda didelis su visais jtaisl- 
mais del dvejų šeiminų pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 

mažas Įnešimas. Priežastis pardavimo 

yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 

meldžiu kreiptes sekančių antrašu. 

John Kriiszas, 
703 Liiu'oln Avc. Rockford, 111. 

Tclef. .M a i n 3969 

FARM A. 
160 akerių, puse dirbamos, dobilu 

žeme, geri budinkai, visos naujos ma- 

šinos. Savininkas Chicagoj, maino 

arba parduoda už $5,000. 
A. F. Yonukis 

0933 S. Hermitage Avi*. 

PARSIDUODA. 
2 flatvi mūrinis namas po 4 ka'mba 

rius, kaina $3800. Atsišaukite. 

6933 S. Hcrmitagc Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Automobilius "Reo" 1916 mode- 

lis. Savininkas priguli prie Associa- 

tion ir už Association kaina parduos. 
Atsišaukite: 

5423 S. Honorc Str. 
> . 

Ant pardavimo grocerne verta 

$1200, parsiduos už $800 iš priežas- 
ties ligos. Atsišaukite. 

708 W. 30tli Street 

FARMOS i ŪKĖS. 
Jau didžiumas het nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau- 
sybe nustojo darbavust negalėdama 
surasti buda. Ką. galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad , 

to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 

da parduoda už ką gaunam gera | 
kaina ir inusų turtas auga kasdien j 
ir mes turim linksma gyvenimą nes | 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger- < 

biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo «tai insygikrt sau ! 
farma bet kur galima surasti gera 

vieta nes reikia farma taip rinktis | 
patinkama kaip. kad vaikinas reng- j 
darnasis vesti o renkasi mergina jei- 
gu tamsta nusipirksi kur farma o 

potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 

galima surasti linksma vieta ugi Mi- 

chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau- 

gystės ir parapijas ir visokius pasi- 
linksminimus musu kolonijoj jau y- 

ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin- 
kų mes savo tarpe turim visokių 

mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi- 
gelbstim viens kitam net svetimtau- 
čiai stebesi matidami lietuvių darbš- 
tuma ūkininkavime kada lietuvis nu- 

siperka farma tai '{ pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes . 

pageidaujame kad ko daugiausia do- 

rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia- 
mie kas norėdami pirkti uke krelp- 

kities-prie dorų irteisingu žmonių o 

ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 

pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 

taigi kreipkities prie šv. Antano 

Draugystės, Custer Michigan kur 

visi dori ir teisingi ūkininkai pri- 
klauso mes turim tam tikslu nus- 

kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po' laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 

tankiausia taip atsitinka, su daugiau 

informacijų kreipkites šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 

Custer, Michigan. 
c-o Kaz. Daunoras 
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j Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
I ir šliubo Dienos 5 

i 
S yra vienos iš žymesniųjų ir atmiutimų žmogaus 

E gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui S 

5 kokf nors ženklą. 
S Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

i Pirmosios Komunijos ... ... 15x9 colių po 10c. g 

j Dirmavonės 14x8 colių po 10c. i 
I Šliubo 17x13 colių po 20c. i 
s i 

Tokia kaina juos parduodame, kns ima nemažiau 10 egz., o kas tik ; 

E vieną, tai( turi prisiųsti 5e. viršnirs ;:or^'rmtimui. 

Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės s 
S istoriją. 

Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir S 

S palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir ] 
S laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. . 

| 1800 W. 46th Str. Chicago, IH. | 

NAUJA KNYGA. 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kuii. Pr. Buėys 

Išleista Kataliku Spaudos Draugijos lėšomis. 
štai trumpas turinys 

I. žmogaus Kilmė IV. Moteris » 

II. Žmonių Veislės V. žmogus Dievo Paveikslas 
III. Dusia VI. Sv. paštas Ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas pultas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiSkiai išdės- 

tytas. , 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA 30c. 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 

1800 W. 46-th Street, Chicago, DL 
V_-: 

[Įllllllllimmiimiimi 

NAUJA ĮDOMI KNYGA! c | 
i "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj I 
! 1918-1919 I 
E S 

Paraše 
= 

9 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 

Kaina 25 Centai | 
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso- j 

| kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto- | 
E rius, dalyvaudamas toje karėję. 

.Galima jų gaut 

"DRAUGO" KNYGYNE 

| 1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. = 

MMUflt 
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Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spinduliui 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują, liedama, didžiausiomis 

pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei x 
> rusų bermontininkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob- 

šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 

musų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančius pan- 

čiotų. 
Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina musų brolius ir jų turtą. 

Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą, ir visam 

pasauly garsą. 
Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 

vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų1 namo neprasilavinęs. Gana tamsos musų brangioj Tėvynėj! | 
Todėl kieno širdis dar gyva, kięno širdi dar tvaksi tėvynės mei- | 

lė, padėkite švicsU muši; kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
~ 

aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da- 

bar, kada nutilo T.fntnvon froftuoro moI'.i) Sviesti ka- 

reiviai: i.U..i „u, o !»:»..adaromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". » 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškių žodžio" Redukcija, arba atiduokite musų Delegacijos 
rankas \Vashingtone aiškiai pažymėjus, kad Jie persiųstų "Kariš- 

kių žodžio" Redakcijai. 
Broliai amerikiečiai, nesigailėkite musų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. J 

i 

! 

S 
: 

Telephone: Tards 6492 

hmm 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose;'rū- 

pestingai prižiu- 

riu ligonę ir kūdi- 

ki laike ligos. 

3255 So. Halstcd St., Chicago, 111. 

Po Talglui neužmiršk, kad gerlav* 
įlas vaistu tavo skilviui yra BATO* 

STIC. Prašalina vijus nesmagumu* 

suvirškinimo, o ta* reiškia,. kad rei- 
Icla pamėginti viena. Parduodama 

E>a& visut aptlekorius. 
' 

. - 

Baltic Oonsultation Boreau, Inc. 
" 

35 80. Dearborn St. Čliieago. 
Room 20A 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TESIOK | LIEPOjp. 

, Važiuojantiems Lietuva, pam- 

piname pasportus, pagclbame at- 

siteisti su taksais. Parduodame 

laivakortes ant skyrtų linijų, Siun 
eiame pinigus pagal dieninio kur- 
so. Padarome visus legališkus do- 
kumentus Lictuyps ir Amerikos 

.reikaluose. Taįpgi perkame par- 
duodame namus lotus ir favmas. 

Turime ant pardavimu daug>r- 
bes mūrinių namų gražiose api- 

gardos ir ant lengvių išlygų. Taip 
kad su mažai pinigų galėti tapti 
savinikų nama. 

Visais reikalais kreipkitės pus 

John J. Zolp A. M. Banm 

COMMERCIAL REAITT 
BUKAU 

1547 S. Heraitage Ar. Ohioago 
TeL Yards 145 


