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METAI-VOL. III. No. 94 

VOKIEČIŲ VEIKIMAS NIEKAIS 
NUĖJO PRANCŪZIJOJE 

Talkininkams pagelbon atėjo 
italai. 

Suomija kariauja vokiečių 
pusėje 

ANGLAI VISUR ATŠILAI 
KĖ. 

Nežinia ką dabar vokiečiai 
pradės. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111.. on Apri! 20. 
1918. as required by the act of Oc-
tobcr 6. 1917. 

Londonas, bal. 19.—šiandie 
anglų frontas Prancuzijoje 
neatsimainė, pranešė fieldmar 
salas Haig karės ofisan. 

Viršiausieji militariniai au
toritetai Londone tvirtina, kad 
vokiečių atakos Flandrijoj 
jau sulaikytos ir be to vokie 
čiams ten grasia pavojus. 

Korespondentai iš karės 
lauko praneša, kad anglų 
frontas nuo Givenchy ligi Yp 
res labiaus atvangesnis, kaip 
pirm dešimties dienų. 

TRUMPA DIDŽIULIO MU 
ŠIO PERŽVALGA. 

ITALŲ PULKAI PRANCUL 
ZIJOJE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago. 111.. on April 20. 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Washington, bal. 19.—Italų 
pulkai jau Prancūzijoje ir for
muojasi dešiniajam talkinin
kų armijų sparne, šiandie pas
kelbė Italijos ambasadorius. 

VOKIEČIAI ATMUŠTI AP 
LINK GIVENCHY. 

Turbūt jiems ten prisiartins 
paskutinis galas. 

True translation filed with th<* post-
master at Chicago, III., on April 20, 
1918. as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 19.- Vokie-
čių atakos, kurias jie vakar 
pradėjo aplink Givenchy, pie
tiniam upės Lys šone, visiš
kai atmuštos, šiandie praneš
ta oficijaliai. Po smarkaus 
mūšio priešininkas nieko ne
laimėjo, tik panešė didelius 
nuostolius. 

Givenchy-St. Venant fron-
to dalyj priešininkas panau
dojo skaitlingą kariuomene, 
šešias divizijas (90,000 vyrų) , 
tečiau nieko jam tas negelbė
jo. 

P 0 to priešininkas vakare 
stojo atakon pietuose nuo 
Kemmel kalvos. Bet veikiai 
atmuštas. Tai atliko nnglų ar-
motos ir kulkasvaid/iai. 

41 TAUTA REMIA LAIS 
VĖS PASKOLĄ. 

Iš Washingtono pranešama, 
kad šiandie trečiosios laisves 
paskolos reikalais šioj šalyj 
darbuojasi net 41 tauta. Tų 
tarpe yra ir lietuvių tauta. Ic 
lietuviai šitoje kampanijoje 
nors nepirmntinę užima vietą, 
bet ir nepaskutine. 

True translation filed with the post-
niaster at Chicago, 111., on April 20, 
1918, as reąuired by the act oif Oc-
tober 6. 1917. 

Londonas, bal. 19.—Anglų 
kariuomenė stovi nepajudina
ma kaip siena prieš stiprias 
priešininko atakas fronte šiau 
riuose nuo Arras, kad tuo tar
pu pietrytuose nuo Amiens, 
Castel apylinkėje, prancūzai 
atbloškė vokiečius atgal. 

Smarkus mušis seka pieti
niam šone kylio nuo St. Ve
nant, vakaruose nuo Mervil-
le, ligi Givenchy. Šitam vie
nuolikos mylių ilgio fronte 
vokiečiu** panaudoja dešimtį 
divizijų arba apie 137,000 vy
ru. 

Paėmus vokiečiams didesnę 
dalį Messine*-Wytschaete aug 
štumų, neatsiliepė perdaug 
kenksmingai į anglų pozici
jas, kadangi fieldmaršalo 
Haig kariuomenė pasitraukė 
į stiprias pozicijas šiaurytuose 
ir rytuose nuo Tpres. Šitoje 
apylinkėje vokiečiai suklimpo 
į balas, kad tuotarpu prieši
ninko pastangos pastumti an-
glų linijų atgal pietuose nuo 
Vpres, kad paimti Kemmel 
kalvą, nuėjo niekais, nes at
muštas su dideliais nuostoliais. 

Atblokšti nuo kalvos. 

Vakar vokiečiai du kartu 
buvo pasiuntę skaitlingą ka
riuomene prieš tą kalvą, bet 
anglai abu kartu juos atbloš
kė kontratakomis. Smarkus 
mušis ir artilerijos dvikova se 
ka čia ir vakaruose nuo Me-
teren. 

Sujungę savo stiprias pas
tangas nuo šiaurių link pie
tų, vokiečiai tik ant vietos 
spardosi, nedaro jokio pažan
gumo. Jų aiškus noras šiaur-
vakaruose nuo Givenchy pe
reiti La Bassee kanalą ir ap
supti Bet hune, gi su tuomi 
Lens ir Arras. 

Išlyginimas Lens-Arras li
nijos kylio talkininkams butų 
mažai svarbus. Smarkios ata
kos atlikta rytuose nuo St. 
Venant ir arti Givenchy. Bet 
priešininkas niekur pirmyn 
nepasivarė. Visur sulaikytas 
su dideliais nuostoliais. 

Givenchy stovio raktas. 

Givenchy išnaujo yra cen
tras baisių susirėmimų, kaipo 
kad buvo pirm dešimties die
nų. Bet kaipo pirmiau, taip 
ir dabar anglai čia stipriai 
laikosi. Tai svarbi pozicija. 
Jinai gina Bethune ir Lens. 

Svarfyi žinia 
Chicagiėčiams. 

Berlynas pirmu kartu, kaip *»*» " " | — * y 
prasidėjo šiauriuose veikimas, 
paskelbė savo naujausiam pra 
nešime, kad "stovis neatsi
mainęs ". 

Prancūzams pasisekė vokie
čius įveikti Pikardijoj trijų 
mylių frontu, einančiu nuo 
šiaurių į pietvakarus nuo 
Moreuil. Pats galas aštraus 
vokiečių kylio vakaruose nuo 
Castel buvo tik trimis mylio-
mįs nuo geležinkelio, einan
čio pietuose iš Amiens. Tai 
buvo arčiausia vokiečiams 
vieta pasiekti Amiens jų o-
fensyvoje pirm keturių savai-
v* « 

cių. 
Vokiečiai atblokšti nuo Se-

necat miško ir prancūzai pasi
varė į Castel apylinkes, taip-
pat pasistūmėjo ir pietuose 
nuo Castel. 

Prancūzai paėmė nelaisvėn 
500 vokiečių, tame skaitliuje 
15 oficierių. 

SUOMIJA STOJO KARĖN 
VOKIEČIŲ PUSĖJE. 

Suomiai su vokiečiais jau įsi 
briovė Rusijon. 

True translation fUed with the post-
master at Chicago, 111.. on April 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Slockholmas, Švedija, bal. 
19. (Praneša Chicago Daily 
Nevvs korespondentas).—Suo
mija pagaliau pilnai susijun
gė su mūsų priešininku. Suo
mijos vyriaflsynės kariuome
nė, draugaujant vokiečiams, 
įsibriovė Rusijon iš šiaurių 
šono, kur dabar seka smar
kus susirėmimai su priešaki
nėmis rusų sargybomis gele
žinkelio juostoje. 

Rusų yra 12,000. 
Rusų atsiginėjų skaitlius 

ties Vasa siekia 12,000 vyrų. 
Jie dabar, su rusų vyriausy
bės leidimu, veikia prieš suo
mius ir vokiečius. 

Nori prieiti prie Baltųjų ju 
rių. 

Suomijos vyriausybės tik
slas, kaipo sužinota, užimti 'r 
pasisavinti visą teritoriją Bal
tųjų jūrių pakraščiais. 

*' Draugo'' Bendrovė ta
riasi netrukus įsigyti sa
vo namą spaustuvei ir 
redakcijai — patogiau
sioje l i e t u v i a m s vie
toje — neš centre visų 
lietuviškų Chicagos kolo
nijų, ant Bridgepor«?o, šv. 
Jurgio parapijoje. Tuo 
tikslu bendrovė jau veda 
derybas del liotų, kurie 
guli prie pat Halsted St. 
Kas nežino, kad tai il
giausia gatvė visoje Chi
cago je, nes turi bene tris
dešimt su viršum mylių. 
Tenai visi lietuviški biz
nieriai, tenai didžiausia 
gyvybė. 

Kaip tik liotai bus nu
pirkti, tuojau ir namas 
bus pradėtas statyti. 

Tiesa "Draugo" Ben
drovė turi jau savo na
mus ant Town of Lake, 
tik kad jie menkoki to
kiam dideliam bizniui, 
kaip "Draufo", ir ne pa
čiame lietuvių centre per-
toli nuo kitų kolonijų. 
Senieji namai — nepra
puls; jie nei gera pelną 
Bendrovei. 

Taigi chieagiečiai. lie
tuviai katalikai, suremki-
te Bendrove rašykitės į 
ją taMutitefofflansiai, 
pirkite joiios iėrns. Vie-
no šėro kaina — $10.00. 
(Galima pirkti ir dau
giau). Matote patys, kad 
reikia šviežio pinigo. 

Kitaip nenutildysime 
įšėlusio riksmo mūsų so 
cijalistų ir nesulaikysime 
jų išdavikiškų darbų, 
kaip tik sustiprindami sa
vo tvirtoves. O katalikiš
kas dienraštis — tai di
džiausia misų tvirtovė. 

REIMS VISIŠKAI SUNAI
KINTAS. 

Istorinis prancūzų miestas gu
li griuvėsiuose. 

L 
True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 20, 
1918, as required- by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Paryžius, bal. 19.—Reims 
miestas, kurs vokiečių per vi
są savaitę buvo apšaudomas, 
šiandie jau nebegyvuoja. Pa
liko tik didelės krūvos rūg
stančių griuvėsių. Praeitos 
savaitės bėgiu vokiečiai pa-
Čion to miesto šir<įn yra pa 
leidę suvirs 100,000 anuotu 
šovinių, anot laikraščio Le 
Matin korespondento. Degan
čio miesto liepsnas lakūnai 
mato per 60-70 mvlių tolumo
je. 

REICHSTAGAS STOVI UŽ 
NARDANČIŲ LAIVIŲ VEI

KIMĄ. 

Miesto gatvių ir perėjūnų 
nei pėdsakių nebeliko. Viskas 
užversta griuvėsiais. Senobi
niai namai ties Place Jovale , 
turgavietė, Muzikų namai, ku
rie paėjo iš l(?-tojo metašim-
čio, sunaikinti; palikę tik dul
kės ir pelenai. 

Darbuojasi Paryžiaus gai-

True translation filed with the post-
master at Chicago, UI., on April 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, bal.—Reichsta
go komiteto susirinkime, de-
batuojant apie karės laivyno 
reikalus, konservatistų parti
jos lyderis grafas von AVeis-
tarp, anot pranešimo iš Ber
lyno, ^pažymėjo, kad, išėmus 
neprigulminguosius soči jai is-
tus, visas, komitetas pilnai 
stovi už tolimesnį negailestin
gąjį nardančių laivių veiki
mą. Ir tasai veikimas dar la
biaus turėtų but paaštrintas. 

a 
PREZIDENTO WIL-
SONO PROKLEMA-

CIJA. 

BOMBARDAVO DUN 
QUERQUE. i 

srininkai. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on April 20, 
]9lS, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Amsterdam, bal. 1 9 . ^ Vo
kiečių tarped/niai l amai bom
bardavo Flandrijos pakraš
čius tarpe Dunquerque ir 
Nieuport vakar ryte, sakoma 
oficijaliam pranešime šiandie 
iš Berlyno. 

Pranešime pasakyta: *- Mū
sų torpediniai laivai ketvirta
dienio ryte iššovė 600 šovinių 
į priešininko stovyklas ir į 
sandelių vietas tarpe Dun-
querque ir Nieuport." 

TURKAI EINA PIRMY& 
KAUKAZE. 

• 

Brangintina garsi Reimso 
katetra, anot korespondento 
pranešimo, taip apgriauta, 
kad nei pažinti nebegalima. 
Veikiai iš tos katedros neliks 
nieko. Šoviniai viską aplinkrti; 
ispustiję. 

Nežiūrint pasibaisėtino v<> 
kiečių bombardavimo, 40 Pa 

.v . . . . • True translation filed wlth the post-
ryziaus gaisrininku miesto j m a s t e r a t C h , c a go, m., on April 20, 

of Oc-
Londonas, bal. 19.—Kauka

zo fronte turkai,! kurie įsi
briovė rusų teritorijon, jau 
aplenkė miestą Kars, anot ofi-
cijalio paskelbimo Konstanti
nopolyje. 

PATABIA UŽLAIKYTI VIS 
TAS. 

darbuojasi, kad apsaugoti kO- 1 9 1 8 ' M reąuired by the aft 
. tober 6. 1917. 

kiuo nors būdu paliktus gy
ventojų' brangintinus rakan
dus ir kitokius daiktus. Keli 
iš jų prarado savo gyvastis. 

Be paryžiečių gaisrininkų 
ten veikia ir kiek vietiniu 
gaisrininkų. Vienas iš pasta
rųjų, seržentas Kloi, pildo ten 
savo pareigas nuo pradžios 
karės. Jis buvo jau keturioli
ka kartu sužeistas. 

• 

Iš Washingtono pranešama, 
kad žemdirbystės departamen
tas darbuojasi, idant karės 
metu visi gyventojai užlaikv-

r 

tų vištas. Patariama užlaiky
ti nors po dvi vištas ant žmo
gaus. Tas papigintų kiauši
nius ir mėsą, kuri yra reika
linga kariuomenei ir talkinin
kams. 

1 

PERONNE, VVHERE BRITISH AIRMEN ARE B0MBING THE HUNS 

— 

NUŽUDYTA KAREIVIS; 
SUAREŠTUOTA NIGERIS. i 

True translation filed with the post-
master at Chicago, lil., on April 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc-
tober 6. 1917. 

Atlanta, Ga., bal. 19.—327 
infanterijos pulko iš Camp 
(iordqn kareivis Charles A. 
Hogan atrastas negyvas va
kar netoli čia su perpjauta 
gerkle. Paskiau areštuotas to
je žmogžudystėje intariamas 
n i geri s Sam Heath. 

GALĖS ATSILSĖTI. 
! 

: 

i 

PERONNE, KUR ANGLŲ LAKŪNAI BOMBARDAVO GUNUS 

Mederyville miestelio alder-
Į manas M. (iiiild su savo sėb
ru Harry Raymond ilgus lai
kus vedė prekybą pavogtais 
Chicago je automobiliais. Bū
davo plėšikai čia pavogs au
tomobilių, pasitrankys su juo 
miesto gatvėmis, apiplėš kiek 
praeivių, paskui dumia į Me
deryville ir tenai ponui alder-
manui ir jo sėbrui parduoda 
mašiną. Tasai paskui mašiną 
apšvarina ir pastato turgum 

Bet galų-gale prilipo ožys 
liepto galą. Detektivai eidami 
paskui siūlo galą — surado ir 
patį kamuolį. Automobilių 
pirklys atsidūrė už grotų. 

Dabar anųdviejų byla pa
sibaigė Chicagoje. Abudu ga
vo po trejus metus kalėjimo 
ir dar kelis tūkstančius dol. 
pabaudos. 

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, III., on 
April 20, 1918 as reąuired by 
the act of October 6. 1917. 

Washington, bal. 19.—. 
Penktadieni bal. 26 d., 
visų amerikonų patrijotų 
bus paminima u Laisvės 
diena" ir pašvęsta trečio
sios laisvės paskolos rei
kalams. 

Tuo tikslu prezidentas 
Wilsonas išleido prokle-
maeiją, kuri taip skam
ba: • 

' ' Priešininkas, kuris 
aiškiai peržengė organi-

| zuotos vyriausybės val
džią, ir kuris siekia už
viešpatauti visam pasau
lyj su kardo galybe, grū
moja Amerikos teisėms, 
laisvei ir visų pasaulio 
liuosųjų tautų gyvybei. 

Narsus mūsų sunųs į-
stojo mūšių ugnin Ame
rikos garbės ir teisių, 
kaipir tautų laisvės apgi-
nime. Jų užlaikymui ir 
pagelbėjimui mūsų talki
ninkams karėje, kiltadva-
sė ir patrijotinė tauta pa
kviesta trečiosios laisvės 
paskolos subskripcijon. 

<Nxaigi. to dėlei, *a£, 
Woodrow WiIson, Suvie
nytų Amerikos Valstijų 
prezidentas, paskiriu 
Penktadienį, balandžio 
26 d., 1918 m., kaipo 
Laisvės dieną. Tos die
nos popiečiu meldžiu Suv. 
Valstijų tautos susirinkti 
savto gyvenimo vietose ir 
išnaujo gausiai paaukoti 
savo finansinę paramą 
bendriems tautoms reika-* 
lams. 

Tą dieną privalo įvykti 
patrijotinės demonstraci
jos kiekvienam mieste, 
miestelyj ir vietovėj vi
soj plačioj šalyj po abel-
nuoju pinigyno sekreto
riaus vadovavimu ir po 
betarpiais nurodymais 
laisvės paskolos komite
tų, suorganizuotų federa-
lių atsargos bankų. 

Tegu trečiosios laisvės 
paskolos parėmimu tauta 
vaizdžiausiu būdu išreiš
kia Amerikos pasiryžimą 
kovoti už taiką, už iš
tverminga teisybės tai
ką". 

True translation filed with the post- , 
master at Chicago, 111., on April 20, 
1918, as reąuired by the act of Oc

tober 6. 1917. 

Washington, bal. 19.—Kaip*-
karės laivyno, taip valstybės 
departamentas neturi žinių 
apie amerikoniškų marininkų 
išlipimą Vladivostokan. De-
pešose nuo real-admirolo 
Knight, komendanto ameriko
niško laivyno Azijos vande
nyse, ir nuo kitų amerikoniš
kų diplomatinių atstovų, vi
sai neprisimenama tame klau
sime. 

X-

PIRKIME LAISVES BONDSUS. AMERIKA UŽ TEISYBE IR LAISVE KARIAUJA. JI TURI LAIMĖTI SlTA KARE 



D R A U G A S' šeštadieni*, balandžio ŽO d. 

APIE SVEIKATĄ. 
4 

Pavasaris atėjo. 
—— • 

Lengviau žmonėms ant 
širdies: pavasaris atėjo! Te-
čiaus silpni, seni Srlįeoniai 
privalo būti dabar i^bai atsar
gus, atsimindami, kad pava
sario oras yra aštrus, drėgnas 
ir dažnai mainos. Kaip jau ži
noma, džiova pavasarį ir ru
denį padaro daugiausia aukų. 
Neturtingi džiovininkai, ne
turėdami kuo išvažiuoti ant 
žiemos \ šiltesnius kraštus, 
perleidžia ją su dideliu nuliū
dimu ir vargu tarp keturių 
sienų. Atėjus-gi pavasariui 
džiovininkai pradeda išeiti 
ant tyro oro, bet balandžio, o 
kartais net ir gegužės mėne
sio šaltis netikėtai pribaigia 
juos. 

Kitos plaučių ligos, o ypač 
plaučių uždegimas, dažniausia 
atsitinka taip pat pavasarį. 
Sulig aprokavimo prof. Griršo, 
Europoj ir Amerikoj iš 100 su
sirgusių pavasarį, 35 pasitai
ko su plaučių uždegimu, o va
sarą ir rudenį tik 18 iš to 
paties skaičiau susirgusių. 
Priežastis šito yra tame, kad 
pavasario temparatura labai 
dažnai ir netikėtai mainos. 
Tie, kurie didžiąją žiemos da
lį per leidžia kambariuose blo
gai vėdinamuose, tamsiuose, ir 
perdaug šiltuose, negaivina 
atsakančiai savo plaučių tyru 
oru ir esančių jame oksigenu 
(rugščiadariu), tokie būna 
silpni, išblyškę, o pavasarį la
bai lengvai pasidaro aukos 
oro''permainos. 

Del neatsakančio1 ir nusilp
ninančio žmogų gyvenimo, 
kokį veda žiemą dauge
lis žmonių, įgauna smarki] 
jautrumą raumenų ir odos 
nervų prie kiekvienos oro 
permainos; pasekme šito jau
trumo pavasarį būna gana 
skaitlingos sausgėlos (Tama-
tos) ligos. Netikėtas lie
tus tUojaus iššaukia ne 
pas vieną skaudulius iš-
tų ligi}. Todėl pridera už
silaikyti labai atsargiai, bet 
neduoti kūnui sugležnėti. 

Pabaigoj žiemos kiekvie
nas žmogus yra maždaug nusi
lpnėjęs, nuvargintas, o juk iš-
kakio nežinoma, kokia bus va
sara, kokios ligos gali viešpa
tauti tarp žmonių, kokia bus 
sekanti žiema. Todėl pridera 
naudotis pavasario metu ir 
kvėpuoti šviežiu balsaminiu 
oru, stiprinti raumenis ir ner
vus (vaikštinėjan po orą) at
bundančioj gamtoj, duoti sa-
\'o kūnui pasisotinti saule, že
mės žalumu ir šilumos meilu
mu. 

Teisybė, suaugę žmonės ga
li sulaikyti save nuo ano pri
gimties noro, atsirandančio 
pavasarį, bet vaikai ir gyvu
liai visai jam pasiduoda. 1}e-
gul tiktai saulelė užšviečia, 
užsildo pasaulį, tegul tiktai 
pasirodo pirmieji kvietkeliai, 
tegul tik pradeda skraidyti, 
skelbdami savo džiaugsmą, 
drugeliai nuo kvietkt io ant 
kvietkelio, paukšteliai nuo 
šakutės ant šakutės, tai tuo
met jau nebegalima užlaikyti 
kambaryje ir vaikų: mažutė
liai veržiasi į orą, rodydami 
rankutėmis į saulę, o vyres
nieji patys išbėga ant oro, lin
ksminas, šokinėja ir linksmai 
bėgioja. Gyvuliai taip pat lin
ksminas; kaipo pavyzdį gali
ma nurodyti šunį, kurs loda
mas ir linksmai šokinėdamas 
bėga' drauge su šeimininku, 
išėjusiu pirmą sykį pavasarį 
apžiūrėti savo laukų,. . 

ę Šituo laiku pasivaikštinėti 
išryto anksti yra labai sveika, 
tuomet medžiai ir krūmai, 
puikiai žaliuodami, išduoda iš 
savęs daugiausia oksigeno; 

>w 

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 

Dabartines gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didel į / 
Pilnai tikėkite, kad gauifce Visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nes i 
duokite apgaut suktastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodvta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butu. ant pakelio ženklas „ I N K A R A S " ir ž o d i s 
„ L O X O L , " o taipgi mūsų pavardė. 
Tikrasis P A I N - E X P E L L E f t I S parduodamas v i so se 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduol ių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 
F. A D. RICHTER & CO. 
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PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

grynas kvepiantis oras pripil
do aplinkines vietas, o anksti 
keliant kūnas susistiprina. 
"Kas anksti kelias, tam V. 
Dievas duoda" — sveikatą ir 
spėkas, o taipogi ir pasivedi
mą. Anksti pasivaikštinėti pa
tariame ypatingai tiems, kurie 
del savo užsiėmimo negali pa
sivaikštinėti prieš pietus. O 
jeigu ir iš ryto nebūtų laiko 
ilgai pasivaikštinėti, tai gali
ma t 0 vieton užsiimti kokiu-
nors darbu darželyje, laisty
mu ar tvarkos darymu ant 
kiemo, arba kūno mankštini-
mu prie atidaryto lango. 

Tuomet prapuls "kaulų 
laužymas", pranyks "sun
kumas", kojos ir rankos ne
bebus kaip "iš švino", bet 
šviežios spėkos atgaivįs sme
genis ir nervus. 

Kas-žin, ar priguli labjaus 
taip laimingas veikimas "mi
neralinių vandenų" nuo gigi-
jeniško ir dietiško gyvenimo 
budo, užlaikomo sistematiškai 
per 4—6 savaites, negu nuo 
chemiško vandens sudėjimo. 

Žinomas gigijenistas nebe 
pamato tvirtina, kad kas kas-
rytą per 365 dienas (per me
tus) juda, vaikščioja, tas nėrei 
kalauja paskui visai mesti sa
vo užsiėmimą ant 6 savaičių, 
idnnt ilsėtis svetur, tarp sve
timų žmonių, po piežiura 
maudyklių daktarų, naudotis 
patarnavimu puikiai papuoš
tų tarnų, pasikakinti menku 
viešbučio valgymu, by tik da-
sižinoti už didelius pinigus, 
kad anksti kelti ir pasivaik
štinėti yra sveika ir naudin
ga. 

ŠIS-TAS APIE KAVOS 
VARTOJIMĄ. 

Senovėje kavos gėrymu 
galėjo naudoties tiktai-turtin
gi žmonės. Bet šiandie kava 
t a i p p r a s i p l a t i n o , k a d j ą j a 
naudojasi kiekvienas. Šiandie 
k a v ą , v a r t o j a t u r t i n g a s ž m o -
gus ir bėdiniausias. Kava 
šiandie paliko visuotinuoju 
gerymu. 

Yra tokių šalių, kaipir pa
ti Amerika, kur kava geriama 
rytais, pietumis ir vakarais. 

Todėl pakyla klausimas, 
argi kava yra verta taip vi
suotinai platinties, ar jinai 
gali pavaduoti pieną, miltų 
sriubas, arba kitokius gėry-
mus, kokie senovėje buvo var
tojami, kuomet kava dar ne
buvo žinoma? 

Turime atsakyti — ne! 
Kavos augalas yra nuodin

gas, gi jos vaisius, žinomi ka
vos grudai, taip pat turi nuo
dus, kuriuos mokslininkai va
dina "Kofeiną." Mažos kofe-
inos kiekybės užtenka nuga
labinti truskį. Su didesne jos 
kiekybe galima nunuodinti 
žmogų. 

Buvę jau mirčių atsitiki
mų nuo perdidelės kavos kie
ky bė*r vartojimo. Kavos nuo
dai kenksmingai veikia į žmo
gaus skilvį ir į nervus (dirk-
snius). Vartojaritįeji daug ka
vos žmonės vėlesniam amžiu
je nuo to daug turi nukentė
ti. 

Kava neturi savyje jokių 
maistingųjų dalių. Ji tik pa

dilgina nervus, kartais juos 
susilpnina, nuo žmogaus at
ima miegą. Vienas pagarsėjęs 
gydytojas yra pasakęs: 

"Kava pereina per skilvį 
tik perpus suvirškinta ir su 
savimi pasiima maistingas 
valgio dalis pirmiau, negu 
anos suteikia žmogaus kuhui 
reikalingą maistą." 

Klystame manydami, jogei 
mes gerai ir tinkamai maiti
namės, kuomet geriame kavą 
su parinktina grietine, valgo
me gerą duoną su sviestu; vi
sa tai kava greitai pravaro 
per skilvį ir tai greičiau, negu 
spėja duona susivirškinti. Be 
to kava panaikina skilvyje 
syvus, kurie reikalingi maisto 
virškinimui. 

Nežiūrint to visa ir gydy
tojų perspėjimų, nuo kavos 
vartojimo negalime atprasti. 
Kodėl? Nes kava turi malonų 
,kvapą ir, kaip taboka, alkoho
lis ir kiti nuodai, jausmingai 
dilgina nervus. Įpratome to
dėl ją vartoti ir neturime tiek 
stiprios valios, kad pertrauk
ti tą nervavimąsi. Bet dažnai 
žmonės neturi už ką nusipirk
ti naudingesnių gėrymų. 

Todėl kavą vartojant rei
kia nors tokių taisyklių prisi
laikyti: bereikia V perdažnai 
kavą gerti, taip pat nereikia 
jos perdaug gerti - vienu žy
giu, lygiai nereikia vartoti 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jl.ta koncertlną. ir augfitai rekomen
duojama kaipo geiiausfa koncertins 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) išsiun
čiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 47th St., Chicago. III 

DR. L DRAN6ELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Phone Drover 5 0 5 2 CHICAGO 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų 
ligas velug vėliausios santifiko 

metodos. metodos. 

2401 So. Broaduay St., 

ST. LOU18. MO. 
>fiso telefonas, Bell Sidney 170 

Kinlook Victor 1026 
Gyvenimo telefonas Central 7364 R 

o. 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRA2US! Ją išdir

bą Mentkolatuni Co. Prieš eisiant 
pilt ištepk veidą moscia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji roostis 
išima plėmus raudonus, juodas ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit 
siusti ir štampoma. i j 

J . R P & U S , 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass 

M ŪSŲ valdžios galybė paeina nuo pri
tarimo pavaldinių. Žmonių noras yra 

tai augšiausias įstatymas. 

Kad užlaikyti augšto garbei demokra
tiškumą Amerika šiandiena deda pinigus 
ir lieja kraują. Mes kariaujame už De
mokratiškumą ir sutruškinima autokratiz 
mo. • 

— 
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P U S B A L S I O SYSTEMAS 
perdaug stiprios kavos. Ypač j Užtikrinu kad smui-
mažus vaikus reikia saugoti 
nuo kavos vartojimo. Bet už-
visgeriaus butų, kad vietoje 
kavos butų vartojamas kitas 
koks naudingesnis ir maistin
gas gėrymas. Tuomet žmonių 
sveikata žvmiai sustiprėtų. 

0. 
-
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5 j a R ! T 9 VOOUSTOHAC 
Po Vaisiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. "Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina i i negero su-
v i r š k i n i m o . • t a * r a i š k i a , kad r e i k i a 
m a s i n k i t e r l c n ą . P a r d u o d a m a 
Tisus aptiekorius. 

= —— 

ka ir mandolina gra-
jisi į 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir než^ai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
anksicau. 

Frank Bagdžiunas, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 34-tos gatves 

iiiiiiiiiimmimitiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

Amerikonai UKj i demoKratisKuma. 
Mūsų tėvai ir protėviai padėjo savo gal
vas kad įsteigti demokratišką, valdžią. 

Bet aš visuomet buvau tos minties 
kad demokratiškumas taip kaip labdarybė 
turėtų prasidėti namuose. Gal ne visiems 
žinoma kad Wilson & Co. turi Welfare 
Skyrių del savo darbininkų. Po globo ši
to skyriaus kiekvienas ištikimas darbinin
kas turi teisę kritikuoti ir duoti tokius pa 
tarimus kurie pagerintų kaipo būvį dar
bininkų taip ir pačios kompanijos. 

i 

i i . • .» 

Š IS skyrius atnešė daug gero.Daugy
be pagerinimų per visą plentą tapo 

padaryta per sumaningus darbininkų pa
tarimus. 

Nei vienas nusiskundimas nėra pra
ėjęs neišklausytas ir nei vienas blogas 
darbas nėra praėjęs be atitaisymo ant ge
ro. Šis padidino užsitikėjima darbininkų 
žmonių savo darbdaviuose ir padarė juos 
lojališkais visai korporacijai — kurį yra 
žinoma kaipo geriausia įsteiga visokių 
produktų po Wilson Label. 

Su didelių linksmumų ir užsiganėdiji-
mų aš galių sakyti kad lojališka dvasia 
mūsų darbininkų susiryšiusių po demo
kratiškų Welfare Skyriumi duoda mums 
galę uždėti gvarancija ir prižada prie 
kiekvieno iš mūsų produktų ir mūsų ka
riška šauksmą. 
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P r . G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimai; ir Ofisas 
1149 S. Morgan St., kertė 32 t. 

Chicago, IU. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki » ryto. nuo nuo 12 iki 1 po 
piet ir n u o 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards €87. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 

ALEX. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausiai. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
raipgi dides
nė dalj grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 41S9. 

-88 
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BARGENAS 
Nauji neatimti, daryti ant už

sakymo siutai ir overkotal, var
tės nuo $80 lkl 969, dabar par
siduoda po $15 ir 911. 

Nauji daryti gatavi nuo flfi 
lkl $86 siutai ir overkotal, nuo 
$7 50 tki 18 doleriu. 

Pįlnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $26 lkl 
$$6. Dabar $5 Ir nugsčiau. Kel
nės nuo $LS0 iki $4.50. Vaikų 
siutai i r s* $8.00 iki $7.50. Va-

Kuperai. lisos tr K u p e n 
KASDIENĄ 

M edėliomls ir vakarais. 

S. O0ED0N, 
1415 S. Halsted 8t^ Chicago. IU. 

:-2a-2^oc«B:'Ss:-aK-rs:-^:«£:-asKaaa 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co., 
108 So. La SaUe st., uždėta 1900 m. 

Telefonas: YARDS 1721 

DR. J. J0NIKAITIS 
GYDAU 

VYRŲ, *fOTElUF 
IR VAIKŲ LIOAS. 

3315 S. HALSTED ST., 
CHICAGO, TULu 

"The Wilson Label Protects Your Table" 
U* m »» m m. ̂  m m * m m • » » » » » » i » » » • »žg 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

B Y hT LAW 

105 W. Mcmroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 5518 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 2112 South Halsted Street 
Telefoną^: YARDS 2290 

2 1 -

K- » • • • • • • — 

>2S 

DR. J. KŪLIS 
I i l E T U V JUS G r D T O O J A S 

C H I R U R G A S , 
I R L 

/ 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

GydO visokias ligas motery 
tr valku. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; * 2 iki 9. Nedėliomls: 
nuo 9 iki t po pietų; nuo 0 
v. iki 8, v. 

•^*?F*^ JJ^^K 

GARSINKITtS "DRAUGE .• > 

< Telefonas: 
• • 

YARDS 1546 

, W. J. STANKŪNAS 
Jfrf0grafas 

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
šeimynų, ir pavienių asmenų; taipgi germenų 
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščioji-
mų. 

Fotografuojame DIENĄ IR NAKTĮ — laikas nedaro 
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes muflų studija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti. 

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus 
ir gpalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formoa. 

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI. 

Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, 111. 

i 
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I1EKINE 
ia 

Marine MOKYKI 
Jei nori greitai ir pasekminf ai iSmofcti Angį 
cai kabėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mos 

' ią. Apart Anglų kalbos, tia mokinama 
iLietuvių kalbos S.V.Is« arijo? Laišku R; 
u « k ų " S.V.Valtfboi friekyboa T e * 

Dtynų " S. V.PuierVbea Gramatikos 
jAritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt 
Ir GRAMMAR ir HTGH SCH00L Kursų. Gyv 

• toliau mokiname per laiškas. V * 
ia lietuviškai. 

AierieanColIagt Preparato.? Scbool 
31Q3 S. HALSTEO S T . CHJCAGO i u -

KAMFAS S1-K09 IR HALSTED GATVIŲ 

DIDŽIAUSI* ĮIETUVlSKft KRA'JTOVE pHlGAGOJE 

šeštac 

av 

CRAY 

Šio 
pids'o, 
įvyko i 
kurs t 
soms k 
jom.s i 
mūsų 
Atsitik 
policija 
S. drau 
buvo p 
rašytis 
nės. Ni 
mo drai 
ir nieki 
1916 m 
L. S. S. 
rie po 
d raugi j i 
rankas, 
kuomet 
rėjo pr 
kirtą " 
mui aul 
karės š 
nariai, 
ardė ir 

Vėli 
" Nauji t 
gaiciu i 
rų rėkė 
do ant 
džiais 
kad vai 
ta drau 
paliepė 
retus n 
laukė 
nės. Už 
soči jai i> 
aplanke* 
d indam 

Taigi 
su kitų 
draugiji 
neįsileis 
dien Su 
žino, ka; 
už įsilei 
draugij 
šalies v, 
progos i 
tais ir \ 
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M u š i 
tai tikra 
protavin 
iš bezdž 
žmonių 
kad tie 
nieko, k 
k i l n u p h 

kams, 1) 
kad liku 

) liai kent 
miršta i 
dėlioja k 
apsiden^ 
vaikscio; 
kentėjim 
buvo sui 
karus, p 
tuose va 
vo lyg 
tų. Net 
piktino 
si, Lietu 
niai jpul 
jalistų ii 
rio ir nei 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
P a r d u o d a m e už žemiaus ią kainą, k u r . k i t u r ta ip negaus i . 

Maš inė l ių la i škams drukuot i ir of iso d a r b a m s y r a n a u j a u 
sios mados . Už la ikom visokius la ikrodž ius , ž i edus , š l iubi -
n i u s ir ^ i m a n t i n i u s ; g r a m a f o n u s l i e tuv i ška i s rekordais k-
k o n r ^ ^ n u ^ e r i a u s i ų , a r m o n i k ų rus i škų ir p r ū s i š k ų išdir-
bysči i j . Kala la ikų , g i t a r ų ir smuikų , kokių t ik reikia. D i r 
bame v i sokius ženk lus , d r a u g y s t ė m s , ta i some la ikrodž ius ir 
muz ika l i škus i n s t r u m e n t u s a tsakančia i . K u r i e pr i s ius tr i jų-
c e n t ų kraaaženklį g a u s ka tai iogą ve l tu i . 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ELL. 

Telefonas: DROVER 7309 

• • 



šeštadienis, balandžio 20 d. D R A U G A S 

GRAND RAPIDS, MICH. aiškiai /natosi jų nedori dar
bai. Panašus darbai daro gėda 

Šiose dienose Grand' Ra-
pids'o, Mieli, lietuvių tarpe 
Įvyko nepaprastas atsitikimas, 
kurs turėtų būti pamoka vi-

'soms kitų kolionijų draugi
joms ir turėtų būti įrašytas 
mūsų gyvenimo ebronikon. 
Atsitikimas toks, kad vietos 
policija areštavo 13 narių L. 
S. draugijos. Minėta draugija 
buvo pašei pine ir į ją galėjo 
rašytis visokių pažiūrų žmo
nės. Nuo pat susiorganizavi-
mo draugija gyvavo šiaip-taip 
ir niekas jos netrukdė, bet 
1016 metuose pradėjo rašytis 
L. 8. S. 51 kuopos nariai, ku
rie po tūlo laiko paėmė visą 
draugijos vadovavimą i savo 
rankas. Ir taip, dar 1910 m., 
kuomet Amerikos lietuviai tu
rėjo prezidento AVilsono pas
kirtą "Lietuvių Dienų" rinki
mui aukų nukentėjusiems nuo 
karės šelpti, L. S. Draugijos 
nariai, sooijalistai, visą darbą 
ardė ir griovė. 

Vėliau susidraugavo su 
"Naujienų" redaktorių Gri
gaičiu ir visi pasilipę ant tvo
rų rėkė prieš katalikus ir plū
do ant jų nešvariausiais žo
džiais. (Jalų gale daėjo iki to, 
kad valdžia persitikrino, jog 
ta draugija nėra ištikima ir 
paliepė policijai suimti nužiū
rėtus narius. Matote ko susi
laukė Grand Rapids'o žmo
nės. Už dviejų mandragalvių 
soči jai istų darbus, policija 
aplankė apie 101) namių, gąz-
dindama moteris ir vaikus. 

Taigi šiuomi persergstu vi
sų kitų kolionijų lietuvius ir1 

draugijas, kad j savo tarpą 
neįsileistų socijalistų. . šian
dien Suv. Valst. valdžia • jau 
žino, kas yra šalies priešai ir 
už įsileidimą socijalistų, visą 
draugiją laiko neištikima šios 
dalies valdžiai ir prie pirmos 
progos areštuoja narius, kar
tais ir visai nekaltus. 

Klevelis. 

lietuviams svetimtaučių aky
se ir iš to matosi, kad mūsų 
socijalistai^ kurie sakosi eina 
pirmyn, bet kuo tolyn, tuo a t -
bulyn. 

Baltrukas Vilis. 

QRAND RAPIDS, MICH. 

Kaip jau buvo rašyta 
"Drauge , " vietos lietu
viai, išskiriant socijalistus, 
susiorganizavo ir sutvėrė tam 
tikrą tarybų, kuri visuomet 
darbuosis labui Tėvynės-Lie-
tuvos. , 

Kovo 24 d., minėta taryba 
buvo surengus prakalbas, ku
riose buvo renkama aukos nu
kentėjusiems nuo karės lietu
viams šelpti. Surinkta 25 
dol 11c. Kadangi tarybos 
nebuvo nutarta kur suaukoti 
pinigai siųsti, tat laikinai pi
nigai pasiliko ant rankų tar 
rybos pirmininko. Gi bal. 7 
d., laikytame Tarybos susirin
kime nutarta, kad visi pini
gai butų pasiųsti Tautos Fon-
dan. Taipgi nutarta, kad ir 
ateityje visuomet visos aukos 
siusti Tautos Fondan. 

Laimingo pasisekimo tokia
me prakilniame darbe. 

Kur. 

DARŽŲ APDIRBIMO 
REIKALE. 

GARY. IND. 

Mūsų kolionijos socialis
tai tikrai pasirodė, sulyg jų 
protavimo, nesenai išsivystę 
iš beždžionių ir dar neįgavę 
žmonių proto. Jau nėra dyvų, 
kad tie nutautėliai negerbia 
nieko, kas yra šventa ir pra
kilnu plaėiai miniai — katali
kams, bet neatsižvelgia net, 
kad likusieji tėvynėje jų bro
liai kenčia didžiausį skurdą ir 
miršta iš bado. Didžiojoj ne-
dėlioj, kuomet visi katalikai 
apsidengė gėdulingumu ir ap
vaikščiojo atminimą Krystaus 
kentėjimų, mūsų socijalistai 
buvo surengę trukšmingus va
karus, prakalbas, šokius ir 
tuose vakaruose šukavo, rėka
vo lyg rodos ne žmonės bi* 
tų. Net ir svetimtaučiai pasi
piktino tokiu lietuvių elgimo
si, Lietuviai, kurie dar nese
niai įpulėte j nutautėlių soci
jalistų tarpą, išeikit iš jų bū
rio ir nesekit paskui juos, nes 

Eina pavasaris, gi su juo 
prisiartino kuomaloniausias 
užsiėmimas — darbas kad ir 
mažiausiuose darželiuose. Vy
rai darbininkai kasdum yra 
užimti,^&vo darbais .oiri i tuy^ 
se ar" kur kitur. Todėl darliį 
aplink ir palei namus apdir
bimu turėtų, žinoma, užsiimti 
moterys. 

Daugelis lietuvių turi įsi
giję nuosavus namus. Užpaka
lyj namų yra mažesni ir dides
ni daržai (yardai). Kiti lie
tuviai be namų dar yra įsigi
ję ir tuščių lotų. Taigi tuos 
vardus ir lotus reikia apdirbti 
ir pasigaminti sau reikalingų 
daržovių. 

Žemės apdirbimas lietu
viams yra paprastas, paveldė-
tinas daiktas, Nes mūsų tauta 
yra žemdirbių tauta. Mūsų 
tauta žemę apdirba, iš žemės 
vaisių gyveną. Todėl žemės 
apdirbimas, purenimas kiek
vienam lietuviui yra malonus 
ir prakilnus daiktas. 

Seniau tuos visus yardus ir 
tuščius lotus mūsų lietuvės 
kuogražiausiai išdabindavo, 
augindamos ten žolynus. 

Bet šiandie aplinkybės at
simainė. Del karės visokios 
rųšies maistas neišpasakytai 
pabrango. Šalies vyriausybė, 
deda pastangas, kad žmonės 
savo rankomis pasigamintų 
maisto. Kiekviena nauja prie
monė maisto kiekybei padi
dinti vyriausybės mielai su
tinkama ir pasveikinama. 

Jau perniai Suv. Valstijo
se buvo prasidėjusi stipri a-

gitaeija už tai, kad visos ša
lies gyventojai karės metu 
mestų šalin gėlių auginimų, 
bet užuot to ant kiekvieno 
tuščio žemės šmotelio, imtų au-
gintHfcaržoves ir tuo keliu pa
didintų maisto produkciją. 

Tasai sumanymas atrado 
patarėjų ir dar daugesniai ša
lininkų. Žymus gyventojų 
nuoširfitis ėmė taikinties prie 
momento reikalo. * 

Peraiiai metų daržovių už-
derėjimai privatiniuose dar
žuose, žinoma, negalėjo duoti 
nepaprastų pasekmių. Nes že
mės išdirbėjams truko reika
lingo patyrimo, ypač daržo
vių auginime, sėklų parinki
me, žemės intręsime. 

Šįmet didžiuma tos rųšies 
sunkenybių jau prašalinta. 
Daugeliui jau yra žinoma, ką 
ir kaip sėti, kada persodyti 
augalėlius, kada sodyti raso-
dą ir tt. Be to yra daug viso
kių parankumų ir nuo pačios 
valdžios. Tik reikia tais pa-
rankumais pasinaudoti. 

Ir taip: kas nusimano, kad 
jo darže žemė yra nenaši ir 
reikalinga nutręšimo, tasai ga
li gauti veltui geros žemės 
tiek, kiek tik reikalinga. 

Be to valdžia kai kur vel
tui dalina kopūstų ir tomeičių 
rasodą. Kitų daržovių sėklas 
labai pigiai parduoda. 

Pas mumis, Chicagoje, tais 
reikalais reikia kreipties į 
daržininkystės departamentą 
Jackson parke. Be kitko, te
nai galima gauti visokius pa
tarimus ir nurodymus apie 
racijonalį daržovių auginimą. 

Nors tasai žemės gabalas, 
kokį turime, butų nepalygi
namai mažas, bet jei mes jį 
su atsidėjimu ir priderančiai 
apdirbsime, apsėsime arba ap
sodinsime daržovėmis, pasek
mėje ilgesniam.<Jaikui galėsi
me susilaukti sau reikalingų 
daržovių. Nereiks jų pirkti, 
už jas brangiai mokėti, nes 
turėsime savo. 

Tik pagalvokime, kokią tai 
didelę naudą galima apturėti 
iš to. Pirmoji ir tai svarbiau
sioji nauda — tai pagelbėsime 
šaliai šiuo svarbuoju momen
tu, nes tuo būdu sutaupytos 
daržovės bus paskirtos kariuo
menės, kaip čionai, taip ir 
anapus vandenyno esančios, 
maistui. Paskui — tas žymiai 
atsilieps į geležinkelius, ku
riais mums iš kitur pristato
ma reikalingos kasdieniniam 
vartojimui, daržovės. Tuomet 
geležinkeliai užuot to galės 
but panaudojami kitokiems 
naudingiems tikslams. Paga
liau — atliks mums daugelis 
pinigų, kuriuos panaudojame 
daržovių pirkimui. Pinigai 
yra reikalingi kitokiems rei
kalingiems maisto produk
tams, kitokiems naminiams ir 
pašaliniams reikalams. 

Maitinties savo darbo vai
siais — tai naudinga patrijo
tinė kiekvieno priedermė. 

Todėl visi lietuviai, turin
tieji bent kokius daržus dides
nius ar mažesnius, neprivalo 
gailėties liuoso laiko žemės 
apdirbimui. Ypač šeimininkės 
neturi gailėties pasišventimo. 

Nelaikykite daržų kokiam 
nors smagumui, bet imkitės 
darbo tuojaus. Pildykite pilie
tines pareigas. Bau. 

MENKAS MŪSŲ ŽMONIŲ 
GYVENIMAS. 

Amerikonų gyvumas mažė
ja, vyrai seniaus dirbdavo at
virame ore, maistas būdavo 
paprastas. Šiandien 50 nuo
šimčių dirba viduje, labai ma
žą teturi išsimankštymą ir tu
ri daug maistingesnį valgį. 

Jeigu jųs norite but tikrai 
sveikas jųs privalote pagelbėt 
savo viduriams ir žarnoms 
prašalint visus pavojingus e-
lementus ir ligą gimdančias 
kirminaites. 4 

Trinerio Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno Eleksiras yra 
gyduolė, kurios įtalpa, kartus 
žiedai, šaknįs ir žievės svar
bios medicinoje vertės, išvalo 
vidurius, juos valiai užlaiko, 
gelbsti virinime maisto ir at
gauna sveiką alkį. 

Vartokie jį ir netik vidu
rių užkietėjimo, nevirinimo, 
galvos skaudėjimų, nevirškini-
mų, abelno silpnumo ir tt. 
Kaina $1.10. aptiekose. 

Pamink, kad Trinerio Li-
nimentas yra tikras daiktas 
reumatizmui, neuralgijai, strė
nų skausmui, išsinarinimams, 
nikstelėjimams, skaudantiems 
muskulams, sutinimams ir tt. 
35 ir 65c. aptiekose, per kra-
są 45 ir 75c. 

Josepli Triner Company, 
Mfg. Chemists, 1333J1343 So. 
Ashland ave., Chicago, UI. 

(Apgars.). 

HALSTED. 20Ii± STS *"° 
CANALPORT AVE 

MĘS TURIME DAUGIAU LIETUVIŲ 
PARDAVĖJŲ NEGU KITA KRAUTUVĖ 
CHICAGOJE. ATSIMINKIT ŠIUOS 
PARDAVIMUS DEL PANEDĖLIO IR 
: : : : UTARNINKO : : ; ; 

Tel Drover 7041 
« 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D F a m S T A S 

Valandos: n n o * r*4o iki 9 vak. 
Nedėllomi* pagal su tarini*. 

4711 8 a ASHLAIfD AVĖKITE 
arti 47-to«i Gatvė* 

V=z 

Pono Klien 
PIRKINYS IS N E W YORKO 

bus padėtas ant pardavimo antra 
savaitę Atidarymo Išpardavime, 
č ia yra nekurie daiktai: 

Vyru Anchor ir E . W. minkšti 
marškiniai, geros mados, iš gero 
materljolo, visokio didumo, spė
riai iSkai Siame 6 9 * 
pardavime 
Moterų Jekutės iŠ perkelio, švie
sios ir tamsios klėtkuotos £ g C 
materijos, 36 iki 44 ,. 
Raityta Paklodžių Materija sunki, 
švelni, 2% jardų plodo, ĄQC 
speciališkai 
Vaikų Pančiakos — vaikų juodos 
drūtos knatinės pančiakos su du-
beltavais padais, biski suja- l O C 
dintos, didumo 6 iki 9, pora 
Moterų Paneiakos — Moterų sil
kinės su dubeltavais padais, su 
dvilenku viršum, blsk| 1 2 ^ 9 C 

sugadintos, pora tik. . . . ' * 
Tamsus Perkelis — 36 eol. pločio, 
navy mėlynas ir klėtkuotas, 2 iki 
19 jardų ilgio, \1C 

jardas tik 
Namų ftliperiai, vyrų ir moterų, 
aksominiai šliperial su karpetiniais 
puspadžiais, visokių spalvų, *|gC 
didumo Iki 11, pora 
Moterų Mėgsti Union Siutai—re-
gularės ir extra didumo, iki kelių 
arba ir pilno ilgumo, muų tikrai 
65c vertės gatunko, 3 5 ° 
speciališkai 
Rūdininkai — Ansonla Rūdininkai 
laikrodžiai gvarantuotl ant vienu 
metų, $1.25 vertės. "jgO 
Pan'edėlyj tik 
Vyrų Pančiakos — Vyrų vidutinio 
sunkumo žilos ir juodos knntinf" 
pančiakos, dubeltavl padai Q1/£C 
ir plštai. Panedėlyj tik ** / z 

Rankšluosčių lininė materija 17 
col. pločio, geros spalvos, su mėiv-
nais kraštais . (10 pardų vie- * |^0 
nam) jardas tik 
Jekutės — Moterų ir Merginų je-
kutės iš geros voile baltos arba 
margos materijos—su nauju sk«»-
petinlu kalnierlum, didumo gQO 
36 iki 44, speciališkai u2 

MOTERŲ KOTŲ PARDAVIMAS 
Dclhi materijos kotai, vilno
nes velour, poplin, burella 
ir serzo, pasiū
tos pagal n a u 
jausias madas su dir
žais, nekurie yra su 
šilku išsiuvinėti, vi-
šokių naujausių spal
vų, Pek in beige, Co-
pen rudi i r t t . ; viso
kio didumo. Specia-
liška kaina t ik 

r 

S 

Sergėkite savo Akis =. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Rezld. 933 8. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiku i* Tisų chronišku ligų 

Ofisas: 3S54 S. Halsted 8&, Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų; 7—8 rak. Nedėliomis 10—1? d. 

ttllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllll 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Dr. A. R. Blinanthal 0 . D. 
Offlso Adynoa: nuo 9 II ryto Iki t 

vai. vakare. Nedėlioms 9 Iki 13. 
4449 8. Ashland Ave, Kamp. 47 8 i 

Telefonas Yards 4317. 

Tel. Cicero 252. 

u 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4M7 W. 14th St., Cicero, IU. 

VALANDOS: nuo 9 iki 12 >! 
ryto, nuo S iki 6 po pietų, 
nuo 7 Iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—12. 

NeUžsltikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekorlui auksoriul ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks Jųs akims tik daugiau blogo. 

A i turiu 15 metų patyrimą ir 
gailu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

S-čios lubos, viri Platt'o aptlekos 
Tėmykite J mano paradą. 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

* 

PIRKITE FARMAS 
Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Amerikoje 

10,000 Akerių Derlingos Žemes . 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lyboa teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystėa, dallia-
raSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 6 po pietų; vak. nuo 7:89 iki 9:80 
8106 8o. Halsted St., Chicago, 111 

. Parsiduoda farmos po 40 akerlu ir daugiau ant labai lengvn išmokėjimu. Prekes nuo $15 dol. 
ir augščiau uj akerl. Žeme randasi labai graziojapielinkei prie puikiu upeliu Ir dideliu ežeru, kur 
vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant vakacijos, tos vietos yra pavadintos kaipo "summer re-
sorts". Pačiame vyduri žemes randasi miestas vardu VVOODBORO WIS. kuriame yra stotis geležin
kelio, 2 mokyklos, hotelis su restauracija, krautuve (departament store) ir daugelis namu. šito 
mieste^visa valdžia bus lietuviai yra uždėtas TIKRAS LIETUVIŠKAS MIESTAS. Minėtame miete dar 
dabar galima gauti pigiai pirkti lotus, kurie trumpame laike bus kelis kartus brangesni, visi randa
si labai gražioj vietoj ir prieina prie ežero kranto, šito miesto gyventojai turi labai gera trasportaci-
ja, nes per visa kolonizacijos žeme eina gelejinkelis ir tik 6 mailes iki kitam dideliam miestui, ku
ris vadinas RHINELANDER, kuriame yra didžiausia turgaviete ir kuriame randasi 24 (fabrikai) 
dirbtuves, žiemos laiku norintiejai gali gauti darbą. 

Turime labai geru farmu išdirbtu, su geriausiais Įtaisymais, su troboms, sodais, gyvuliais .ir vi
soms mašinerijoms kokios tik yra reikalingos ant farmu gyvenantiems ir arti prie gražiu miestu ir 
ant geru kelių (vieškelių) kurios gali patikti kiekvienam, biednam ar bagotam. Parduosime ant labai 
lengvu Išmokėjimu arba mainysime ant miestų praperčių. 

NORĖDAMI PLAČIAU SUŽINOTI APIE LIETUVIŠKA KOLONIJA, TAI PRISIUSKITE SAVO 
VARDĄ IR ADRESĄ, TAI MES PRISIŪKIME JUMS DYKAI KNYGELE SU ŽEMPLAPIU PA
VEIKSLAIS IR PLAČIAIS PAAIŠKINIMAIS APIE GERIAUSIAS FARMAS KOKIOS TIK GALI BŪTI 
AMERKOJE. 

Turime du ofisus. Rašykite ar važiuokite kur Jums parankiau. 
M WL I 

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPĄNY 
Chicagos Ofisas: 

3301 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Ant Farmų VVisconsine Ofisas: 

W o o d b o r o , VVis., (Oneida C o u n t y ) 

MILŽINIŠKAS LIETUVIU APVAIKSDlOJfMAS CHICAGOJE 
Laisves Paskolos Reikalais 

Apvaikščiojjmas įvyks NedSHoj, Balandžio 28,1918 7-ojo Rogioianto Salėje, 34 gat. ir Wentworth Av, 
VISOS DRAUGIJOS, KUOPOS, SKYRIAI, KLIUBAI IR PAVIENIAI DALYVAUS TAME MILŽINIŠKAME APVAIKŠČIOJOTE. VISI LIG VIENO LIETUVIAI TURĖS BUT. T A I S Y K I T i S I S A N K -
STO TAUTIŠKAS VĖLIA VAS. SPALVOS—KAIP BUVO NUTARTA SEIME: RAUD ONA, BALTA, ŽALIA. VIDURYJE—ŽIRGVAIKIS. ^ f f l > W l t , # i ^ ^ Į » M * » H >W 
Platesnės žinios apie tai bus paskelbtos f 'Drauge." Tėmykite į pranešimus "Drauge." < APVAIKŠČIOJIMO VALDYBA. 

wm—mr, 
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T J R S U G A S šeštadienis, balandžio 20 d. 
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u DRAUGAS •f 
LITHUANIAN Djt t tT FRIEND LCBtUYIŲ KATALIKŲ DIEKRASTIS 

kasdieną i&kyrns nedėldieniua. 
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Fhone: McKlnlejr 6114, EstabL ltOŠ M.oo 

po te . 
Pr««um«rata aaokasi iš fcalao. Lai

kas skaitosi irto ufeirašymo dienos, 
ne nno Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiuati 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siusti iaperkaat krasoje ar exprese 
"Monej Order" arba Jdedaat pinigus 
1 registruota JaiSką. 

TERMS OF SLBSORIFTION: 
One year . . . . . . ; . . , . , . . < . * . $5.00 
SfcK momtm $3.00 
Thursday's Edltion $2.00 

At News—Staads 3c a Copy. Adrer-
tislng rates on appUoalion. 

i i Draugas Publishing1 Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . Tei. McKiniey 6H4 C h i c a g o , UI. 

mĖtmmmmĖmĖmmĖĖ 
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Šeštadienis, bal. 20, Šv. Teotimas. 
Sekmadienis, feaL 21, Šv. Anzelmas. 
Pirmadienis, bal. 22, šv . Soteras. 

— -
:•—- * • mtm m • m**4 h f c * » « * f ~~mm. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
! * • • . « * • * • » . • • O } 

GABIAI SUGALVOTA. 

" L i e t u v o s " 16-ame numery 
j e ant pirmo puslapio randa
me štai kokią gana indomią ži
n i a : 

tet Tėvynė'' tik-ką gavo nuo sa
vo korespondento iš Jokohamos 
(Japonijoj) įdomų pranešim-} 
apie vėliausias žinias iš Lietuvos. 
Kiek jos yra teisingos — to neap-
siimam pasakyti. Jeigu vienok jos 
yra pilnai teisingos, tai politiški 
atsitikimai Lietuvoje vystosi labai 
greitai. Pranešimas i5 Jokohamos 
yra išsiųstas 26 d. kovo. Daug 
dahyku jame yra neaišku ir da
ryti bent kokias išvadas, neturint 
smulkmenų — dabar negalima. 
Palauksime pažadėto platesnio 
pranešimoms gi dabar paduodame 
žinią kaip ji stovi. 

Yokohama, March 26— 
Tke latest new$ from Lithuania 
Proper. — Provisional Goverment 
ia formed and ministries ara est-
ablished. Smetona — prėmier 
Dovydaitis — education, Šaulys 
— foreign, Smilkevieius — finan-
c$, Biržiška — justice, J . Vileišis 
— public works, Milinauakas — 
defence. The Committee for Rc-
turn of Refugees is formed and 
succe8fully working. Dr. Szlupas 
is assigned Envoy Plenipotentia-
ry to U. S. A. AngStuolis to 
Seandinavian eountries. Yčas 
~ England and France, Gabrys 
— Central Powers. National Ar-
my is under organization and 
complete neutrality of L it Įmania 
is declared. The political and 
econ. treaty with Svveden is sig-
ned. Details in sealed letter. 

Your Correspondent. 
Lietuvių kalbon išvertus, yra se
kančiai: 

Johdhama, kovo 26 d. — Vė
liausios žinios iš tikrosios Lietu
vos: 

Provizorinė (Lietuvos) val
džia yra įsteigta ir ministerijos 
yra įkurtos. Smetona yra premie-
ru, Dovydaitis — apšvietos minis-
teriu, Šaulys — užrubežio reika-
1% ministcriu. Smilgevičius — fi
nansų, Biržiška — justicijos, J. 
Vileišis — puHiskųju darbu, Ma
linauskas — atsiginimo (karės) 
rainisteriu. 
. . Komitetas sugrąžinimui pabė
gėlių yra sudarytas ir pasekmin
gai darbuojasi. 

Dr. Šliupas yra paskirtas ple-
nipotentiniu (pilnai įgaliotu) pa
siuntiniu prie Suvienytų Valstijų 
Amerikoj, Aukštuolis — prlie 
Skandinavijos viešpatijų. Yčas — 
prie Anglijos ir Francuzijos, Gab
rys — prie Centralinių viešpati
j a 

Tautiškoji (lietuvių) armija 
organizuojasi ir pilnas netitrališ-
kumas yra paskelbtas. Politiška ir 
ekonominė sutartis su Švedija 
yra pa'daryta. 

Smulkmenos seka uždarytame 
Uiške. 

Jusu Korespondentas. 

Tokią žinią i&kaity ^al< ta
rne pasakyt i : lai eina iš ^ T ė 
vynės lupti į Dievo fw<;.fy Bt?t 
raes dar niažiaa tikimės j tos 
žinios t ik ruma negu "Lietu-

Mes žinome, kad tatitoms 
laisvės nesuteikia bevardžiai 
korespondentai...iš Japonijos. 

Je igu tai butų faktas, tai 
apie jį butų praskambėję viso 
pasaulio laikraščiuose pirma, 
negu "Tėvynė j ' ' a r * 'Lietu
vos* ' skiltyse! Pirmoji Vokie
tija nebūtų slėpusi to fakto, 
o butų jį išbubnšjusi visam 
pasauliui. Mes iš savo šaltinių, 
kurie yra tikri ir pat 'ketini, 
apie tai dar neturime jokios 
žinios. Tad bukime genat» kol 
kas, n^vieiv.ais Tamo&ais. 

Netikime tai žiniai dar ir 
dėlto, kad nemanome, jog Lie
tuvos valdžia butų skyrusi Dr. 
Šliupą į Washingtoną savo at
stovu. Lietuvoje y ra puikiai 
žinoma, kaip į Dr. Šliupą žiuri 
mūsų visi katalikiškoji išeivi
ja. Nejaugi j i norėtų skirti čia 
tokį žmogų, kuris nieko nega
lėtų turėti bendro su lietuvių 
kolonijomis Amerikoje. Ne! 
Tokio netakto ji nepadarytų. 

Mūsų supratimu, klausimas 
išsiriša labai lengvai. 

Mūsų liberalai nemato D-ro 
Šliupo naudingų darbų Euro
po je ; gi pinigų jo išlaikymui 
reikia siųsti begalės. I š antros 
pusės tur-but mano, kad Šliu
pas butų jų geriausias acsto-
vas Washingtone. Štai j ie be
ne ir pradeda vesti su katali
kais tarybas—bet labai keistu 
būdu. 

Bet vis dėlto reikėtų paieš
koti kito kaadidato, su kuriuo 
galima butų susišnekėti ir su
gyventi. 

O gal anonymiškų telegramų 
autoriai, tur i ir kokį kitą iš-
rokavimą, paleisdami tą ante
lę į baltąjį svietelį. Bet ar 
šiaip a r taip — visa tai " t r ik -

va. f f \ 

Tssa i ratelis jau du kar t 
statė " B u t v i l e . " 14 balandžio 
tasai perstatymas ypač nusi
sekė. Publikai siurprizų buvo 
daug ir labai gražių. Visi gė
rėjosi nepaprastai — kaip in
teligentai, taip ir šiaip jau 
Žmonės. 

Sužibo net keletas tikrai, ta
lentuotų artistų. Taip ir siū
losi mintis, kad jiems ne my
lėtojais, bet profesijonalais 
art istais būti priderėtų, kad ir 
visą savO gyvenimą tuo keliu 
nukreipus. 

Pageidaujama, kad "Butv i 
l e " tektų pamatyt i visiems 
clncagieeiams. 

Vyčiams linkime pasisekimo 
i 

ir tose dirvose, kuriose jie no
ri apecijalizuoties. 

a-

KAS LAIMES KARĘ. 

s u " atsiduoda. r 

MŪSŲ GADYNĖS VYČIAI. 
— , „ „ , , . . . . . . _ 
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Vyčių pirmieji organizato
riai skyrė jiems svarbiausiu 
uždaviniu gynimą tautos ir ti
kybos nuo įvairių pasikėsinto
ji]. Buvo tikėtasi per vyčius 
atgaivinti Vytauto ir jo kar
žygių dvasią, kurios vedami 
vyčiai svarbiame perversmių 
momente savo krūtinėmis iš
kovotų i r apgintų Lietuvos 
laisvę. Tas momentas dabar 
atėjo. Bet Vytauto dvasios 
mūsų vyčiuose. nematyt. Je i 
ir lemta tai dvasiai atgyti, tai 
tur-but kitur, ten Europoje. 
j&a, matyt, nepatogios sąly
gos. * 

Tečiau amerikiečių vyčių 
dvasia prasiveržė gana skais
čiai ir galingai kitais keliais: 
auklėti, tobulinti tautos sielą 
per dailę. Štai Chicago j e, kur 
randasi rinktinės vyčių pajė
gos, sudaryta graŽtfs i t galin
gas vyčių apskričio choras, be 
to dramatiškas ratelis, kuris 
įstengia gerai pastatyti rimtų 
istoriškų veikalų su keliomis 
d^initiifils vaidintojų. 

VYKIME SOCIJALISTUS Iš 
SAVO TARPO. 

Mes lietuviai ikišiol visa 
savo simpatija linkome prie 
talkininkų ir buvome lojališki 
Suv. Valstijoms. Visus šios 
šalies valdžios užmanymus rė-
mėme, kaipo šalies, kuri stoja 
į šią europinę karę už paverg
tų tautų laisvę ir demokrati
ją. Mūsų bolševikai socijalis
tai pirmiau, kuomet dar nebu
vo aštrios cenzūros zurzė pa
kampėse ir agitavo savo drau-
gUs neklausyti Dėdės Šamo 
įsakymų. Dabar kuomet tapo 
įvykdinta aštr i žodžio ir 
rašto eenzura, labjaus susipra
tę bolševikai sučiaupė lupas 
ir suglaudę ausis tyli, bet 
tamsieji elementai pirmiau 
padrąsinti "vadovų - d r a u g ų " 
norėdami pasirodyti drąsiais 
veikėjais su savo nešvaru ar
monikų, įpuola į tokią bė
dą, kad paskui tur i sau pirš
tus krimstis. Nieko nekenktų, 
kad tik tokie elementai butų 
gaudomi ir kišami į kalėjimą 
už hesiilaikymą burnos, bet 
skaudu kuomet už vieną, ki
tą, raudonnosį inpuola į kilpas 
ir visai nekaltas žmogus. Bet 
visų svarbiausia yra, kad to
kie neišmanėliai daro gėdą 
visiems lietuviams, daro gėdą 
visai lietuvių tautai ir pastato 
už neištikimą prieš Suv. Val
stijas. Antai Grand Bapids, 
Mich. už dviejų socijalistų 
darbus, policija areštavo 13 
Lietuvos Sunų draugijos na
rių ir aplankė apie 100 lietu
viškų šeimynų. J a u lietuvių 
vardas tenai suterštas. J a u 
tenai valdžia lietuvius laikys 
nuolat ant akies. O kas tą 
p a d a r ė ! Mūsų socijalistai. 
Nemalonus ir skaudus lietu
viams apsireiškimas. Atsižvel
giant į dabartinį Svarbi) mo
mentą mums lietuviams kata
likams pirmutiniu reikalu tu
ri būt i : apsižiūrėti apie save, 
pažiūrėti į mūsų draugijas ir 
radus "ve ikė j ą" su raudona 
nose ir raudonu kaklaraiščiu, 
be atidėliojimo vyti iš savo 
tarpo. Kitaip galime atsidurti 
į nemalonų padėjimą. 

Rudenį 1914 metų du Pen-
sylvanijos lietuviai klebonai 
gmčyjosr, kas laimės šitą ka
rę : vokiečiai ar alijantai. (A-
merika tada dar nekariavo). 

Po kelių mėnesių sueis jau 
ketveri metai, kaip šita karė 
siaučia, o pasaulis dar ir šian
dien tebesiginčija su lygiu įn
irtimu — kas laimės šitą ka
rę. Tiems, kurie laukia lai-
mėjirrfo Vokietijos, rodos pa
tys faktai padeda savo spėlio
jimus daryti . 

I r vis dėlto vokiečiai šitą 
karę prakiš. Rašantis šiuos 
žodžius nei kiek neabejoja, 
kad tai įvyks. 

Kodėl aš esi| tame visiškai 
t ikras? Gi todėl, kad aš tvir
tai tikiu ir iš praeities istori
jos žinau, kad žmonija, nors 
kartais ir išpalengva, bet vis 

*delto nuolat žengia pirmyn, 
progresuoja prakilnių idealų 
vykinime. Gi vienas iš prakil-

įio — vokiška kultūra. I r lai 
ta kultūra butų kai-kuriais 
žvilgsniais labai augšta, tvar
ki. Lai vokiečiai ta ip sutvar
kytų pasaulį, kad visų žmonių 
pilvai butų visiškai sotus, kad 
keliai visur net blizgėtų nuo 
lygumo ir glotnumo, kad kiek
vieno darbininkėlio stuboje 
butų telefonas, vonia, gazo ar 
vandens apšildymas — juk 
prie tų visų materijalės kul
tūros laimėjimų žmonija nei 
kiek nesijustų laiminga. Žmo
nių, dvasia skurstų dejuotų po 
sunkumu retežių tos vokiečių 
kultūros. Žmonių protai , sie
los, širdys butų paimtos vo-
kiškon dirbtuvėn, kur jos pa
gal velniškos vokiečių siste
mos butų šlifuojamos ir dai
linamos, atviriau sakant — 
vokietinamos. Man mano 
laisvė, mano ta'utos dvasia — 
nors ir prie vargo ir skurdo 
— šimtą sykių yra brangesnė 

niausiu žmonių siekių, paties už vokiečių vergišką sotumą. 
Sutvėrėjo indiegtų žmonių 
širdysna — yra laisvės pamy
lėjimas, siekimas ir troškimas.; 
Žmonijos istorija, tai nuolati
nis pančių ir retežių kratyma-

Liuosavosi nuo jų išpa-

— 

IŠ KAT. SPAUDOS DR-JOS 
VEIKIMO. 

įlandžio 14 d. Šv. Kry
žiaus par. svetainėje Katalikų 
Spaudos Draugystė laikė sa
vo .susirinkimą. Nors narių 
susirinko nedaug, bet daug 
dalykų tapo apkalbėta ir nu
tar ta . Ta rp kitko nutar ta 
kreiptis į L. V. 13 kuopą, kad 
prisidėtų ir sykiu veiktu su 
Spaudos Dr-te apšvietos sklei 
dime. Taipgi nutar ta raginti 
lietuvius, l a d naudotųsi dide
liu parapijos knygynu, nes 
ligšiol mažai kas lankė ir ė-
mė skaityti knygas. Knygy
nas randasi Šv. Kryžiaus par. 
svetainėje ir būna atdaras 
kiekvieną vakarą nuo 8 iki D 
vai. Lietuviai ' yra kviečiami 
skaitlingai lankyti. 

Lietuvaitė. 

sis. 
lengva atskiri žmonės, triuški 
no juos atskiri luomai ir iš
tisos tautos. . Kr i to vergijos 
pančiai, pranyko baudžiavos, 
paskutiniais laikais darbinin
kų luomas claro jau stiprias 
pastangas nusikratyti ekono
minės baudžiavos. I r tautos 
nebenori būti nei vergėmis, 
nei net baudžiauninkėmis. *t 

Šita karė iškilo tuo laiku, 
kuomet žmonijoje jau buvo 
p^isirpęs tautų laisvės klausi
mas. Ta r tum jau buvo atėjęs 
laikas lą klausimą išrišti. Vos 
karei iškilus abidvi kariaujan
čios pusės pasiskubino paskel
bti, kad jos kariaujančios už 
tautų laisvę. 

Bet keli karės metai paro
dė, kas skelbė tai veidmainin
gai, o kas nd. 

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
turime laimę gyventi toje ša
lyje, kuri tautų laisvės princi
pą giliausiai į saVo širdį pri
ėmė ir už tą principą neveid-
maningai kariauja. Amer i 
ka net aiškiai mato tame sa
vo ypatingą istorišką pasiun
tinyste, kad iškovojus žmo-
nėms ir tautoms laisvę. 

Vokietijoje, po kiekvieno 
Žymesnio kariško pasisekimo, 
vis labiau įsigalėdavo balsas 
ir intekmė junkerių, militaris-
tų, šalininkų užgriebimo ir p,? 
verginio kitų tautų. PrasiaS-
jus pasisekimams vakarų 
fronte net ir socijalistai vo
kiečių ėmė balsuoti už prijun
gimą. Iinperijalizmas ir tai 
žlauruSj barbariškas — yra į-
sisunkęs į vokiečių kraują. 

Kas butt], jeigu vokiety s ši
tą karę laimėtą? Tai reikštų, 
jog žmonija turi nužengti bent 
penkiais šimtais metų atgal-: 
Vokiečių laimėjimas reikštų 
šit ką: 1) Baisus įsigalėjimas 
militarizmo. Pasaulį pamu
šus, butų nuolatinė baimė jo-
*jo sukilimo. Tad reiktų nuo
lat ginklus liedinti ir milijonų 
^milijonus kariuomenės po gink 
lu laikyti. 2) Ateityje ir tai 
gal trumpoje karės butų dar 
kruvinesnės, negu šitoji, nes 
žmonija nepakęstu jungo ir 
dėtų visas pastangas, kad nuo 
jo nusikračius.- 3) Didelis pri
spaudimas, bjaurus ištautini-
mo darbas pavergtųjų* kraštų 
ir tautų. N oriu t padaryti iš
tikimais pavergtus kraštus 
pairgermanizmo idėjai^ reikė
tų juos asimiliuoti. Vietoje 
tautinių kultūrų auklėjimo ir 
tautinės dvasios išsivystymo 
— visur butų skiepijama pa
gal vieno visasvietinio kurpa-

Nes kas man iš to sotumo ir 
tos visos kultūros, jeigu man 
valia bijs tik taip galvoti ir 
jausti, taip "špreehenuot i ' , 

kaip patiks kaizeriui ir jo val
dininkams, arba — dar blo
giau — jo karininkams. 

Vokiečių laimėjimas — rei
kštų pasauliui vergiją. Žmo
nija mainė mažesnę laisvę ant 
didesnės, bet niekad žmonija 
nežengė nuo laisvės prie ver
gijos. Ant kiek žmonių pro
tas gali susekti Dievo Apvėi-
zdos mintį, rodos, galima bu
tų aiškiai išrodyti, kad toksai 
regresas (algai nužengimas) 
aiškiai butų priešingas Dievo 
valiai ir Dievas, greičiausia to 
nedaleis, nebent butų atėję-s 
laikas Dievo bausmės už iš
dykimą ir pasiputimą į didelės 
dalies žmonijos, bausmės di
desnės ir skaudesnės už šitą 
baisią kelių metų karę. 

Šiandien dar nepilnai aišku, 
iš kur ateis vokiečių galybės 
galas: ar iš bado, ar iš krau
jo nusekimo, ar iš darbininku 
maišto, ar, greičiausia — iš 
Amerikos milijonų jaunų vy
rų, jos galingo laivyno (oro ir 
vandens). 

Tik viena aišku, kad Vokie
tija turi suklupti. 

Lai vokiečiai paims ir Dun-
kirką, ir €ala is , ir patį Pary
žių — o vis dėlto jie tur i su-
klupti. ** v 

Lai jie subombarduos visą 
Angliją, lai užims ją su savo 
kariuomene — o vis dėlto jie 
turi suklupti. 

Lai j ie kokiais stebuklais 
suplieks Anglijos laivyną (į 
ką, rodos, sunku butų tikėti) 
— ir vis dėlto jie turės su
klupti. 

Kodėl? Gi todėl, kad vis 
dar lieka nepaliesta, pilnoje 
savo galybėje 100 milijonų 
tauta, kuri laisvę labiau bran
gina negu gyvybę — lieka A-
merika. 

Gfįžtžinčioji banga pradėjo 
iš tolo bėgti atgal ant vokie
čių galvų tada, kada pirmieji 
Amerikos kareiviai pasirodė 
ant Prancūzijos žemės. Tai 
btivo pirmoji gyvoji Amerikos 
auka ant žmonijos laisvės au
kuro. Amerikos auksas ir 
ginklai, siųsti pirma Europon 
— Vokiečiams gaiėjo būti ne
pavojingi, nos tiems ginklams 
ir tam auksui truko dvasios, 
juos siuntė Europon vrsų-
pirma Amerikos kapitalistų 
godumas. -

Bet dabar kas kita. Dėdė 
Šamas išgirdo Dievo balsą, 
šaukiantį pagelbou žmonijai— 
gelbėti josios laisvę — eina 
t ransportas po transporto. Ei
na su jais tautos širdis, tau
tos siela; grįžtančioji vilnis 
jau atūžia, ji auga, putoja — 
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ATSIŠAUKIMAS. 
\ 

Lietuvių Rymo - Katalikų 
Labdaringosios Sąjungos po 
globa Šv. Antano—(į valsti
jas : Illinois, Indiana, Micbi-
gan jx Wisconsin). 

Brangus Broliai ir Sesutės! 
Gal nevienam yra žinoma, kad 
Amerikoje Lietuvių Katali
kiškoji visuomenė sutvėrė 
viršminėtą Labd. Sąjungą 
(United , Lit lmanian R. C. 
Charity of America). Minėtos 
Są-gos tikslas yra labai pra
kilnus, šventas ir neapsakb-
mai reikalingas mūsų tautai , 
tai y ra gelbėti l ietuvius ne
laimėse esančius kaip ta i : li
gose, senatvėje, neturte ir 
našlaičiams įsteigti prieglau
dos namą, kame jiems bus 
duodamas netik užlaikymas, 
bet ir auklėjimas ir mokslas. 

Keturi metai atgal toji 
Są-ga užpirko 10 akrų žemės 
už 18,000.00 dolerių* Chicago-
je, ta rp 68 ir 69 gatvių, prie 
Talman ir California a ve., ir 
Marąuette Pa rk del pastaty
mo prieglaudos namo. 

Pasidėkojant gerų žmonių 
duosnumui jau manoma šį 
pavasarį pradėt rūpintis mi
nėto prieglaudos namo staty
mu. Bet visgi reikalinga para
ma iš plačios lietuviškos kata
likiškos visuomenės, kuriai 
minėta "prieglauda bus labai 
reikalinga ir naudinga. Nes 
nei vienam nėra užtikrintas 
gyvenimo likimas. Ypatingai 
gi vargas esti vaikučiams Ii-' 
kusiems be tėvo ir motinos. 

Visos tautos panašių įstai
gų turi užtektinai, mes, lietu-

įstaigos neturime, o be- tokių 
įstaigų mūsų tauta buvo ir 
yra išnaudojama įvairiais bu
dais ir kenčia vargą ir viso
kią panieką... Todėl mielas 
brolau ir sesute! Kurs, myli 
savo tautą o dar neesi Labda
ringosios Sąjungos nariu, be 
atidėliojimo privalai ji-.o Imti, 
nes to reikalauja Dievas tau
ta, tėvynė ir artimo meilė;.. 
Būti nariu užtenka užsimokėti 
kas mėnuo 10 centų. Yra toje 
sąjungoje dar du skyriai, ku
rie moka kas metai rjo $5.00 
iki išmoka $100.00 paskui, li
kę garbės nariais, yra paliuo-
suojami nuo mokesčių. Treti s 
skyrius susideda iš amžinų 
garbės narių, kurie užsimoka 
ant syk $100.00 arba bent per 
keturius metus po $25.00. To
je sąjungoje visų trijų skyrių 
kariai turi lygų sprendžiamą 
balsą. * 

Šiuomi atsišaukimu' Labda
ringoji Sąjunga vardan meilės 
Dievo ir artimo kviečia visus 
lietuviusvkatalikus prisidėti ir 
Veikti iš vien su centru CMca-
goje. Prisidėjimas labai leng
vas. Kiekvienoje kolonijoje 
kur randasi lietuvių katalikų 
būrelis, gali susidaryti Lab
daringosios Sąjungos kuopa 
bent iš kelių asmenų. Kuopa, 
beaugdama, rūpinasi intrankt 
visas vietines katalikiškas dr-
jas, kurios iš savo tarpo išren
ka atstovus. Tie dr-jų išrinkti 
atstovai bei atstovės lankosi 
ant labdarių mėnesinių susi
rinkimų ir lankosi kar tu kuo
pos su Labd. Sąjungos atsto
vais (jei galima ir paranku) 
Labd. Są-gos Centro mėnesi
nius susirinkimus Cliicagoje. 
Centro susirinkimai esti pas
kutinę seredą kiekvieno mė-

dar kiek laiko ir ji užpils ap
iakusį priešą. Vokiečiai turi 
buti sumušti. I r jie bus su
mušti. Kitaip — visai nebe
suprantamas butų žmonijos 
gyvenimas, visa josios praei
tis. I 

U o din. 

nesio Dievo Apveiados para
pijos svetamėje, 7:30 vakare, 
Union ir 18-tos. gatvės. Labd. 
Są-gos kuopos ir katalikišku 
dr-jų atstovai bei atstovės vie
tinės Labd. Są-gos kuopos mė
nesiniuose susirinkimuose iš
duoda raportus iš eentro Vei
kimo, o vietinė Labd. kuopa 
drauge sU katal . dr-jų atsto
vais pasi tarus išpildo Centro 
nutar imus ir gvildena savo 
vietinius reikalus kas link su-
šelpimo vietinių našlaičių ir 
pavargėlių. 

Pas taba: Centras rūpinasi 
vientik našlaičių ir pavargė
lių prieglauda ir duoda pata
rimus vietinėms kuopoms. 

Vielinės kuopos visų savo 
ineigų, vieną trečdalį atiduo
da, o su likusiais dviem treč
daliais šelpia vietinius pavar
gėlius. Kiekvieno garbės nario 
įmokėtas $100.00 visas eina į 
centro ' kasą. 

Platesnės žinios gaunamos 
iš konstitucijos ir tam tikrų 
lapelių prie progos išleidžia
mų. Juos ant pareikalavimo 
prisiunčia centro valdyba, 
pirm. arba raštininkas arba 
atsi lankydamas agitatorius. 
Centro valdyba bus skelbiama 
sykį kas mėnuo, dienraštyje 
" D r a u g e " , taip_ pa t bus skel
biami svarbieji centro nutari
mai ir jų įvykinimas. 

Našlaičiai tikisi, jog šis at
sišaukimas nepasiliks be pase
kmės. Tikimasi, jog atsilieps 
iš visų lietuviais katal ikais 
apgyventų kolonijų i r parapi
jų. Parapijose patar iama 
pasi tart su vietiniais kun. 
klebonais apie įsteigimą Labd. 
Są-gos kuopų. Reikale bile ko-

viai, dar nei vienos panašios io n i joįe sutvert Labd. Są-gos 

t riusą 
Centro vaJ 

* 
neima 

kuopą, ant kiekvieno pareika
lavimo bus pasiųsti iš centro 
agitatoriai, kurie pilnai išaiš
kins Labdaringos Są-gos svar
bą ir jes veikimą. 

ldyba už savo 
apmokėjimo. 

Dirba vien tik iš pasišventi
mo našlaičiams, pavargėliams 
ir lietuvystės labui. 

Iš visų parapijų ir koloni
jų lauksime atsiliepimo. į šį 
atsišaukimą. 

I Pirm., Nausėda, 
1659 Wabansia ave. 
go, : 

Rast., Jul . Šliou 

1424 So. 50th Ct.,- Cicero, 111. 

Cliica- • 

KEEP it COMING 
M 

VVe m u š t not only 
( eed our Soldiei-s 
at the front but 
the m l l l l o n s o f 
womeTi &• children 
behlnd o u r l iros" 

Gcn.JeAnJ.jRtrshtnį 

WASTENOTHWC 

-L 

TAUTOS IŽDO VAL
DYBA 

- Pkmininkas , kun. F . Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi
cago, BĮ. 

Pirm. pagelb. kun. J . J. 
Kaulakis, 324 Wharton Si,, 
Pbiladelphia, Pa . 

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Ave., Chicagtf, 

Iždininkas, kun. S. J . Ce 
panonis, 318 So. Fourth St., 
BL 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J . Jak 
Stys, 421 Cleveland Ave., 11* 
rrison, N. J . 
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KARĖ KRISTAUS MOKSLO ŠVIESOJE, 
K a r ė y r a t a i baisiausia Dievo rykš tė . Nebereikalo i r 

maldose y r a sakoma: " n u o g maro, bado, ugnies i r karo, 
išgelbėk mus V ie špa t i e . " Buvo daugelis dideliu ir baisiu 

karių, bet tokios, k-kin dvidešimtas amžis pagamįno, 
žmonijos is tor i ja nebuvo žinojus. Visa civilizacija bei 
nau jaus i moksliškiausi išradimai tapo panaudot i žmonių 
žudyt i . Tokis baisus, su mašinoms, žmonių mušimas, 
t a r t u m , grieštai priešinasi Kr i s t aus mokslui. Nes jame 
y r a aiškiai pažymėta mylėt i netik savo artime, draugą, 
ale i r priešą. " Mylėki te jūsų priešus, gerai daryki te 
t i ems kur i e jūsų neapkenčia . . ." (Mat. V-44). Kar iau jan-
čios-gi t au tos beveik visos y ra priėmusios Kr i s taus mok
slą. K a i p t a i išaiškint karę Kr i s taus mokslo šviesoje? 

Visu p i rmu privalome gerai įsidomėti,skad ka ip kiek
vienas žmogus, t a ip ir kiekviena t au ta tu r i liuesą valią. 
Gali j i s žinoti daug ką, o veikt i suvis ki taip. Taip i r su 
a t s i rad imų kar ių krikščioniškais laikais. Tai vis žmo
nijos silpnybių apsireiškimai. 

K a s t a i y ra kare ? K a r ė yra ta i susirėmimas į mūšį 
didelio būrio ginkluotų žmonių vienos valstijos su dide
liu pu lku kitos. K a r ė gali but dvejopa: užpuolamoji 
(offensive) i r apsiginamoji (defensive). Užpuolama ka
rė y r a toje pusėje, kurioje y ra karės priežastis, pavyz-
din, viena viešpat i ja griebiasi ginklo, idant galėtų atker
šyt i k i ta i už padary tą skriaudą, arba a tgaut i sau prigu
linčius žemės plotus. Apsiginamoji karė esti tada, kada 
užpul ta t a u t a apgina savo teises, žemes arba piliečius. 

I k i šiol pasaulio ku l tūra da r nėra padariusi teismo 
augštesnio už viešpatijas. I šk i lus ginčams t a r p jų, ta
rybos r e t a i sutaiko priešingas pažiūras i r nesuderinamus 
re ikalavimus. Dažnai negalima nekokiu būdu užbaigti 
ginčų i r su ta ik in t i t au tas . Tuomet jos su ginklais per
karę eina pr ie taikos. Kaikur ie šitą ta rp taut in ių ginčų 
užbaigimą teisina" Kr i s t aus žodžiais: "Nemislyki te , buk 

Natėjau siųst i ramybę ant žemes, bet kala vi ją. ' ' (Mat. X 
34) . Bet Kr i s tus tuomet kalbėjo apie tas sunkenybes, 
kur ias J o mokiniai tu rės atkelt i dvasinėje kovoje su p a 
sauliu ir pa tys su savim. Tečiaus yra tiesa, kad Kristų.1 

pramatė , jog karės neišnyks iš pasaulio. J i s sako: " I š 
girs i te kares i r žinias apie kares. Dabokite, idant nenu-
s igąs tumet ; nes t u r i ta i a ts i t ikt i , bet dar ne galas. Nes 
sukils giminė prieš giminę, i r karalyste prieš karalyste, 
i r bus maras i r badas, i r vietomis žemrs drebėjimas. 
Visgi ta i y ra skausmų pradž ia . " (Mat. XXIV-6-8) . Da
bar t in iame kul tūros stovyje karė y ra vienatinis angš-čiau-
sis te ismas (lašt appeal) , kurio nusprendimams nei vie

na, nei k i ta pusė negali priešintis . Deja, tas teismas toli 
ne visada būva teisingas. J i s beveik visada pripažįsta 
vi ršų galingesniam. Je i pradedančioji karę viešpatija n e -
sižino neabejotinai tu r in t i teisybę', arba jei ta viešpatija 
nors t u r i teisybę, nenusimano galėsiant ją įvykinti , tai" 
negali p radė t i karės. Nesant pirmos sąlygos, karė butų 
n e d o r a ' k a i p kiekvienas var toj imas jėgos neteisybes tik
slais. Nesant ant ros saly ges, karė butų betikslis žmonių 
žudymas. 

Todėl ne už kiekvieną kilusį ginčą t au ta gali pra-
dėt i karę . Teisėta karė reikalauja svarbių priežasčių. 
J o s t u r i bu t didelės. Jok ia tau ta norėdama praplat in
t i savo>ibas , arba prekybą, negali teisėtai pradėt i karę. 
Pr iežas t į s nėra ganėtinos. Tikta i a ts i radus svarbioms 
pr iežas t ims i r t ik ta i negalint t a rp tau t in iame posėdyje 
susi taikint i , nuskr iaus ta t au ta a r šalis gali teisėtai var
to t i ginklą. 

Šitų dėsnių šviesoje suprantame tas \ Šventojo Raš
to vietas, k u r sakoma, kad Dievas liepė i r padėjo žydams 
kar iau t i , užvaldant Prižadėtąją jų t ė v ų žemę. Dievas 
net j iems i r dieną prailgino, kad geriau ir pasekmingiau 
priešą sumuštų. (Žiūrėk Jozves knygą) . J e i teisė yra 
sulaužyta, teisybė reikalauja, kad j is but at i taisyta. 

T a u t a bei šalis pradėdama karę , privalo pi rm visko 
tu r ė t i t ikslą panaik in t i blogą. — ^ 

Nėra reikalo plačiai kalbėti apie kariu gaminamuo
sius blogumus. Bet vengdami vienpusiškumus, tur ime 
pažymėti , kad kar ta i s po karių, kaip po audrų, pasidaro 
sveikesni žmonių santikiai su žmonėmis. Dievas neretai 
iš blogo padaro gerą. I r ši gi baisioji karė, gali gero a t 
neš t ne t ik pavienio ms tautoms, bet " i r visai žmonijai. 
J i j ė mūsų tau ta i , vargusia i per kelis šimtus metų, j au 
žada liuosybę, ncpr iguhnybe; žada prikelt i mus iš numi
rusių. Tą pa t i r gal daugiau j i žada ir kitoms tau toms: 
lenkams, suomiams, ete... Angliją, Prane uziją, Itali ją 
i r k i tas mater i ja l izmu sergančias šalis gal atvers prie 
augštesnių daigtų. Xes žmogaus prigimtis yra keista: 
kuomet viskas sekasi, j is j ieško žemų linksmumų, atsi
žada Dievo i r t ikybos. Užėjus vargui, viskam pradedant 

gesti siela išbrerda iš puivų. Darbininkų luomas tikisi 
- didelių -atmainų po šiai karei . 

I š t ik rų jų jei žmonija but giliai persiėmus Kr is taus 
mokslu, je i kiekvįenas žinodamas jį Stengtus pagal jį 
gyvent i tąsyk daug pasaulinių nelaimių susimažintų. 

P r a n y k t ą skriaudimai, pasaulinių nelaimia susimažintų, 
ki lus kokiems nesusiprat imams, ginčams,- butų lengva 
juos suta ik in t i , jei kiekvieno širdyje butų sekanti K r i s 
t aus žodžiai: " T e b ū n a jūsų šneka: taip, ta ip , ne, ne ; o 
kas daUgiąus neg tai yra, nuo pikto yra. Girdėjote, jog 
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Sveikas miels pavasarėli 
Sugrįžai pas mus, 
Žydi, kvepia žolynėliai — 
Dabini laukus. 

Eičiau, bėgčiau ant kalnelio 
Sau ten pasėdėt 
Pažiūrėt kaip sprogs i medeliai 
Kvapu pas'gėrėt. 

Ten saulutė, spindulėliais 
Juokias maloniau 
Ir upelėj žuvelytės 
Pluduruoj, linksmiau. 

Pievos, laukai sužaliavę, 
Aplink taip gražu, 
Visų medžiu pumpurėliai 

Kečias pamažu. 
Oi tu miels pavasarėli! 
Koks linkmus esi, 
Laukiam mes senai jau tavęs— 
Laukėm mes visi. v 

I. Aras. 

ANARCHIJA —RUSŲ ĮGIMTOJI DĖME, 
Anglų rašėjas Hamil ton Fyfe tvir t ina, kad mažai 

kas supran ta priežastis dabart inio chaoso, Ru
sijoje. Anot jo, išrišimo šio klausimo reikia j ieškoti 
rusų psichologijoj. Girdi, Kerenskis neatspėjęs teisy
bės, sakydamas, buk rusai pasigėrė pirmuoju liuosybės 
gurkšniu. I r ne tame da lykas , kad rusai todėl ta ip tan
kiai maino savo va ldž ia kad galutinai suradus sau tin
kamiausią,—ne, rusai visai valdžios nenori. J ų suprat i 
mu, demokrat i ja yra tame, kad visiškai valdžios išsi-
bodėjus, kokioj j i nebūt formoj. Kur , kur , bet Rusijoj 
daugiausia buvo stengtasi suagituot žmones prieš val
džių. Ten kalte buvo inkal ta nuomonė, kad valdžia yra 
vien t ik tam, kad išnaudojus žnibnes. Tas ypač lengva 
buvo inkall)ėti, tu r in t netolimoj a tmintyj biurokratų 
metodas. Bolševikai tuom argumentu daugiausia i r su
griovė senąją valdžia, bet tuom pačiu nutašė kuolą ir ant 
savo galvos. Dabar j iems paėmus valdžią, jų pačių ar
gumentas veikia .kitu galu. Rusų mužikas dar tur i tiek 
logikos, kad supintus , jogei kur y ra ' vdldžia, ten i r iš
naudojimas, ergo i r Bolševikai išnaudoto ja i :—kaip tik 
jų pačių mokslas. J i e pa tys save įvarė į užburtų ratą, 
iš kurio nesimato išėjimo. Sugr iaut i senoji valdžia buvo 
lengva, bet kaip dabar nustačius tvarkos, principus tau
toje, kurios psichologijoj matosi labai daug anarchijos. 
Ytin, kaip Hamil ton Fyfe tvir t ina, anarchija yra princi-
pijalė rusų dėmė. J i s sako, kad tas paeina iš didelės lįuo-
sybės meilės, kur ia rusai labai atsižymi. Štai jo žodžiai: 

. "Niekados neesu matęs žmonių, kurie t a ip brangin
tų asmenišką liuosybę darbuose, mintyjime i r socijaliam 
gyvenime, ka ip rusai . Heine yra pasakęs, kad Anglas 
myli liuosybę, kaip savo tikrąją pačia, Prancūzas ka ip 
netikrąją, Vokietys kaip savo močiutę. H u s a r e tai kad 
myli liuosybę, bet j is ją t u r turė t i savo gyvybės palaiky
mui J a m j inai ta ip reikalinga, kaip mums oras kvė
puoti. J i s gali, reikalui atsi t ikus, apsieiti su labai maža 
oro, pavyzdin, prisikimšusiam vagone, a r apkamšytai. ; 
langais miegstubyj . Lyginai j is sugiebia apsieiti be 
liuosybės viename atžvilgyje, jeigu jos dar kiek tur i ki
tuose. Bet j is niekados nepakenčia pančių, a r jie butų 
politiški, ar,sočijaliai. J i s mano, kad yra labjausiai ci
vilizuotu žmogum Europoj , t ik ro jo į to~žodžio prasmėj , 
i r tai pr iparodo tuomi, kad nepakenčia savo asmens var
žymo, jeigu tik t am gali a t s i sp i r t a ' 

Rusai tvir t ina, kad pasipriešindami savo trošku
liams, mes varžome l iuosybę' ir iškreipiame individuališ
kume. " D a r y k , k a s tau pa t inka x i r visame sekk gamtos 
pal inkimus,"—tai esant rusų maksima, kurią j ie ne vien 
t ik skelbia, bet ir vykdo gyvenime.v P . Fyfe sako, kad 
rusai neprisilaiko jokių taisyklių kasdieniniam gyveni
me. Kelia kada j iems pat inka, eina gult nevienodam 
laike, tankiausiai antrą, trečią valandą ryte . Niekados 
nepribuva pažadėtam laike, tankiausiai da gi savo pasi
žadėjimus visiškai pamiršta . ^Niekados netur i paskir-

yra pasaky ta : akį už akį, i r dantį už dantį. Aš gi sakau 
jums idant nesipiiešintumet piktumui, bet jei kas užgau
tų tave į dešinį tavo skruostą, a tkre ipk jam ir antrą, i r 
norinčiam sudytlesi su tavim ir a t imti tavo rūbą, paleisk 
j am ir sermėgą. I r kas nors priverstų tave aut tūk
stančio žingsnių, eik su juomi i r k i tu du. Kurs prašo 
tavęs duok jam; i r nuo norinčio pasiskolinti nuo tavęs 
nesi t rauk. Girdėjote, jog yra pasakyta : mylėsi tavo ar
timą i r Beapkęsi tavo priešo. Aš gi sakau j u m s : mylė
kite jūsų priešus, gerai daryki te tiems, kurie jūsų ne
apkenčia, ii* melskitės už persekiojančius ir jūsų vardą 
plėšiančius, idant būtumėt sunūs jūsų Tėvo esančio dan
guose, kurs daro, jog saulė užteka ant gerų ir piktų ir l e i 
džia lietui lyti ant teisiųjų ir neteisių jų. ' ' (Mat. V-38 sf.). 

F . J . J . 

tos valgymo valandos. Pakvies t i į formalius pietus ap-
sirėdo ka ip j iems pat inka. Šiaip rusai y ra labai malonus 
susipažinti ir lengvi sugyventi, nes nevaržo save i r Jritus 
bereikalingoms ceremonijoms. 

Rusai nepakenčia drausmės. Tur t ingi niekados jos 
neturėjo, gi beturčiai, pasiliuosavę nuo baudžiavos, t ik 
varu btivo pr ivaromi prie šiokios-tokios disciplinos. J ų 
rašėjai tiesiog j iems prikiša, kad jie perdaug mano apie 
savo teises, o visai pamirš ta priedermes. Rusai tankiai 
kalba apie priedermes link paties savęs. Vien tokią 
pr iedermį jie svarbia pripažįsta. Svetimtaučiai labai 
mėgsta gyventi Rusijoj . Girdi, tenai pagyvenę, jie nie
kur k i tu r negalėję apsiprast i , nes k i tu r nerasdavę tiejt 
laisvės. Tiesa, biurokrat iška Rusijos valdžia buvo labai 
spaudžianti , bet tu r in t pinigų i r pažinčių, viskas su ja ga
lima buvo padaryt i . Gi į žmonių privatinį gyvenimą val
džia nesikišo. Šiaip naminio rusų gyvenimo beveik joki 
moraliai dėsniai netvarko. Šeimyniškas gyvenimas yra 
labai palaidas. Vyras nesikiša į moteriškės sątykius, noi 
moteriškė į vyro. Girtybė Rusijoj nors apgailestaujama, 
bet pilnai pakenčiama. I š vagystės i r didelio pasipiktini
mo n ė r a jeigu j i at l iekama art is t iškai i r nemažoms su
moms. Sakoma, buk Kata r ina Didėji išsi tarus apie vie
ną teisingą činovninką: "Asi las- Privedžiau jį prie van
denio, bet j is nenori g e r t . " K a m nežinomi kyšiai, ku
riais nuolatos reikia glostyt Rusijos činovninkus'? Juos 
visi ima i r visi žino, kad ima, i r nieks tuom nesipiktina. 

Tokia valdžia rusams dar Šiaip ta ip buvo pakenčia
ma, kol je buvo suvaržyti i r pr ivers t i kentėti , bet pasek
mingai tą valdžią nuver tus , jie ištyrė, kad jų plačiai pri
gimčiai yra geriausia visai valdžios neturėt i , nes, paga
lios, sako jie, koks yra ski r tumas būti išnaudotu biuro
kratų, a r buržujų? P i rmiau mus engė Plehve,*Sioly-
pin i r didkunigaikšt is Sergijus, gi dabar Kerenskis grū
mojo mus valdyti krauju ir^geležimi. Kiekviena valdžia 
tokia pat. Mums nekokios nereikia. Taip kalba ne vien 
prasčiokai. Paklausykime, anot p. Fyfe, ruso inteligen
to žodžių, š t a i j i e : 

" Vokiečiai y ra paklusni ir lengvai valdoma tauta . 
J i e gali but laimingi t ik po st ipria drausme. Kaipo indi-
vidualai, j ie netur i savyje pasitikėjimo, užtai ir sutverė 
abstrakciją, kurią j ie vadina valstija. J i yra viršesnė 
už doros principus i r pavienių asmenų teisės. Valstiją 
reikia t ikejimiškai gerbti i r ja i pilnai pasiaukoti . *Bet iš 
teisybės, i r Vokietijoj i r pas mus, Rusijoj , valstiją suda
ro t ik keletas asmenų, kurie visus ki tus išnaudoja. Tie 
keli asmenys tu r i valdžią i r t ik j ie vieni ją naudojasi. 
Išplėtojimas valstijos ribų t ik tiek reiškia, kad tie keli 
jsmončs turės didesnę galybę i r pajėgs užmauti didesoį" 
jungą visai tautai . 

V Rusų prigimtis yra priešinga vokiška jai . Mes bran
giname asmenį. Mes nepakenčiame valdžios, nors ir pri
verst i esame jos klausyti . Mums nereikia valstijos. Mes 
nenorime turė t i Rusijoj galingą valdžią, nes j i tuojaus 
užkraus sunkius mokesčius i r inves priverstiną kareivia
vimą, gi visa liaudis taps pavergta privilegijuotai val
dininkų klesai. Kaipo tauta , mes neturime plačių am
bicijų. Mes nenorime svetimų žemių. K a m mes turėtu
me užkraut i kit iems savo jungą1? Kiekvienam užtenka 
vargo patį save suvaldyti. Mes norime matyt i taiką vi
same pasaulyj , kad kiekvienas sau ramiai atlikinėtų sa
vo reikalus. Mes esame priešingi teorijai, kad kiekvie
nas asmuo turė tų pasiaukoti vals t i ja i . , , 

— Bet,—atsakęs j am p. Fyfe,—taip dalykams stoyint, 
yra ta i jūsų pats gyviausias reikalas pasirūpinti , kad nu
ver tus P rūsų viešpatijos galybę. Turėtumėte kiek įma
nydami su vokiečiais kovoti, nes iš jūsų pasakos išeina, 
kad tai Yvarbiausi jūsų priešai. 

— Tap, viskas, ką tamsta kalbi y ra tiesa, bet—Ir tas 
" b e t , " anot Hamiltono Fyfe,—tas abejojimas, a r verta 
už ką nors kovoti, yra didžiausia priežastis šiandienines 
Rusijos sutriunėjimo. 

Tas gali būti , bet mums tečiaus atrodo, kad ta prie
žastis kame Įritame gludi. Rusija todėl šiandien rankas 
nuleidus, kad yra sumušta. Nuveiktiemsiems papras
tai ambicijos prist inga. Oficijale i r neoficijale Rusija 
ta ip nekalbėjo, kuomet buvo įsiveržus į P rūsų Lietuvą, 
a r užėmus Galiciją. Vae vietis! J . K. 

tumė te, o pakliuvę nekaltinki
te mokytojų. 

0ia paduodu svarbiausias 
ištraukas iš tiesų Illinois vai-
stijos^kas link mokyklų. 

1. Kiekvienas vaikiukas ar 
mergaitė pradendant nuo sep
tintų iki šešiolikos metų pri
valo lankyti viešą, arba para
pijinę mokyklį. 

Paliuosuoti vaiką nekuriam 
laikui tegali mokyklos valdžia, 
reikalaujant daktarui, arba 
kitai kokiai nors svarbiai prie
žasčiai atsitikus. 

2. Neprisilaikantieji virš-
minėto įstato tėvai ar šiaip 
jau ypatos užimančios tėvų 
vietą (globėjai) yra nuteisia
mi užsimokėti pabaudos nuo 
$5.00 iki $20.00 ir teismo iš-
kaščius. 

3. Apšvietos užveizda (Bo-
ard of Education) kasmet nu-
skiria i mokyklų distriktus 
taip vadinamus tinginių vai
kų policijantus (truant offi-
eeore), kurių priedermė yra tė
vus perspėti ir duoti patari
mus, kaip reikia su tinginiu 
vaiku apsieiti,' gi vaikui nepa
sitaisant, pilną teisę turi at
imti jį nuo tėvų ir atiduoti 
tam tikrai priežiūrai — Pa-
rental School. Tėvai, norin
tieji nemalonumų išvengti — 
privalo taikintis prie truant 
offieer'io nurodymų. 

4. Tėvai ar globėjai, norė
dami greičiaus vaiką paleisti 
užsidirbti, praneštų valdžiai 
vaikui padauginę metus, butų 
nubaustais užsimokėti iki 20 
dolerių. * 

N. 
, ( 

CARO PETRO DIDŽIOJO 
ŽMONA. 

TĖVAI PRIŽIŪRĖKITE 
SAVO VAIKUS. 

Nesenai angliški laikraščiai 
štai ką pranešė.-

Keletas šimtų tėvų, kurių 
vaikai daug lekcijų praleido, 
arba kitaip sakant, tingėjo ei
ti į mdkyklą buvo pašaukti 
miesto teisman. Api(f 200 te

is jų užsimokėjo pabaudos, 
kiekvienas po $20, kiti gi bu- s a į nepaiso ar jųjų vaikai bu 
vo pasiųsti net i pataisos na
mus. 

Pagal išduotojo raporto mo
kyklų viršininko -AV. L. Boui-

pasekmės iš to esančios daug 
geresnės. Mokslo metu da
bar v fa siunčiami tam tikri 

•r 

detektyvai, ir jeigu jie nutvė
rė vaiką kur nors slankiojant, 
traukia t ė v u l į atsakomybę. 

Laikraštis ^ rhe Detroit 
KTėwrf" 5 d. bal. .rą^o, apie 

caro Petro Kotriną I-a ją 
Didžiojo žmoną, 

' ' Tikrasis gyvenimas Kot-
r inos^6sios buvo visada ap
vilktas paslaptimis Rusų isto
rijoje. Istorikai net jiesutin-
ka apie dieną josios gimimo. 
J i buvo duktė lietuvio valstie
čio, pakrikštyta vardu Mor
ta. Tėvui ir motinai mirus, 
tūlas pastorius Gluck priėmė 
ją už dukterį, bet jo žmona vė
liau nusikratė nuo jos, ati
duodama jų už vyro švedų 
dragūnui. Po kelių mėnesių 
Morta pakliuvo laike kaj 
į nelaisvę ir buvo parduota 
tūlam rusų kunigaikščiui, ku
rio namuose pamatė ją Pet
ras Didysis ir Įsimylėjo į ją. 
Jis pasiėmė ją pas save ir ji 
pasidarė jaim taip reikalinga, 
kad jai nesant Petras ken 
davo tikras kankynes. Netru
kus Rusijos cerkvė perkrikš
tijo ją, duodama vardą Kotri-
nos ir Petras Didysis apsh 
dė su ja. pirma gavęs per 
.skyrimų su savo pirmąja žmo
na. 

Ji ėjo su juomi per visas m 
kares; jisai sakydavo, kad jot 

pačius tinginius vaikus ir buk nepaisymas drl gyvastie* \n 
davęs jam tikru inkvėpimu. 
Petrui mirus, ji buvo paskel
bta jo sosto inpėdine ir vai
nikuota Maskvoje. «Įos karu-
noje buvę 2,564 tikrų žemčių-
£ii. Ji buvo prie Petro, kuo-

K<M\ mokslai vaikiu yra la-1 m o t J i s m i r ^ 1725 m. ir po jo 
bai reikalingas ir kad lekcijų 
apleidimas be I jokios priežas
ties ir be mokytojos žinios 
vaikiu yra begalo Medingi: 

vų tapo nubaustais, — vieni dalykas aiškus pats per save. 
Deja, tėvai labai tankiai vi- I&.to visa matyt, kad tos 

vo mokykloje, ar tąjį brangų 
mokslo laiką praleido kur nors 
ant gatvės besibastydami. Jo
kios doruos nekreipia į moky

tus paaiškėjo, jog valdžia pra- tojų pranešimus. ĮJžtat da-
dėjo didesnę domą kreipti į bar tinginių vaikų tėvai 
tinginių vaikų tėvus, o ne į t žiūrėkite, kad i bėdų uepakliu-

rairjies du metu valdė Rusiją, 
Jį buvo visiška bemokslė, 

bet gudri ir jautri, geros šir
dies ir liepa n rasto gero bu
do." 

tuvaitės Mortos rolė Rusijo 
gyvenime buvo labai 2 
Jos inkvėpiamas carus Pt 
Didysis sudarė didžiąją Rusi 
ją. 

Djanriai R 
lietuviu t; 
tarnavimą". 
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"Lets Keep the Glow 
in Old Glory 

PIRKITE LAISVES PASKOLAS ŠIANDIE! 
* 

142 metai atgalios ši šalis tapo pa
švęsta demokratijai ir laisvei. Suvie
nyti žmonės kurie stovės suvienytais 
iki pabaigai. 

Per daugel] metų ir kitij pavojingu 
laikų šviesi spalva "Old Glory" pali
ko nepaliečiama. 

Per visas kares "Old Glory" tapo 
nešta per mūsų tėvus, tėvų tėvus ir 
protėvius. 

Niekados "Old Glory" nebuvo pri
versta atiduoti garbę kokiai nors už
puolančiai galybei. 

Yra netiktai patrijotiška bet ir tik
ra priedermė tiems kurie nuėjo skersai 
ir tiems kurie čia liko saugoti jų gyvy
be, o tą mes galime padaryti su savo 
doleriais. 

Ši karė yra už palaikymą demokra
tijos, karė už laisvę, karė už palaiky
mą taikos ant visados. 

Ką tu darai kad palaikyti 
Glow'of Old Glory f" 

Tu gali savo užduoti išpildyti per
kant Laisvės Bondsus. 

Pirk dabar ir padėk sutrempti tą 
priešą ir įsteigti visuotiną demokra
tiją. 

"Old Glory, our proteetor, 
Long may ir wav>, 
Dedieated to freedom, 

Lietuviai Reikalauja Laisves!-— 
L rIETUVIAI reikalauja savo tautai Laisvės. 

Bet Lietuva negalės tos laisvės gauti, jeigu 
žūtų viso pasaulio laisvė. Viso pasaulio laisvė žū
tų, jeigu ant Prancūzijos laukij kaizerizmas su
traškintų demokratizmą. 

Kaizerizmas yra tas pats, kaip ir carizmas— 
dar aršesnis. Carizmas norėjo ir stengėsi atimti 
laisvę tiktai tautoms, gyvenančioms Rusijoj. 
Karjerizmas nori ir dabar mėgina sutruškmtf1!*-
svę tautų visam pasaulyj. Kaizerizmas mėgina 
uždėti vergijos pančius ne tik Lietuvai, bet visai 
žmonijai. 

A R JŲS norite, kad Lietuva butų kaizerio ver
gija $ Ar J u s norite kad visas pasaulis de

juotų po vokiečių aršesnioj vergijoj negu kad lie
tuviai dejavo carizmo vergijoj? 

NIEKADOS! 

Amerika stojo apgynime tos laisvės nuo kai-
zerizmo nagų. Amerika niekados neiššovė nei 
vieno šūvio už kitų tautų prispaudimą, neišleido 
nei vieno cento už kitų šalių pavergimą. Bet A-
merika išleido milijardus dolerių už kitų tautų 
paliuosavimą. Amerika priliejo upes savo sūnų 
kraujo už kitų žmonių paHuosavimą iš vergijos 
pančių. 

IR DABAR Amerika yra pasiryžusi tą patį pa
daryti, idant išgelbėti ne tik savo, bet ir viso 

pasaulio laisvę, idant užtikrinti laisvę ir laimę 
visoms tautoms — "kaip didelėms taip ir ma
žoms. it 

Pagelbėkime jai tą padaryti! Nuo to pri
klauso ir Lietuvos laisvė! 

Kaip galima tai padaryti? Reik kuodaugiau-
siai pirkti 

TREČIOS LAISVĖS PASKOLOS BONDSUS 

Buy U.S.Gwemment Bonds 
Third Ubtrtv Loan * 

"i 
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CHICAGOJE 
*mUm»m 

UŽRAŠAI . 
iŠ Chicagos ir apieluikių lietu
vių draugijų susirinkimo, bu

vusio bal. 16 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėj)e. 

] Iš Šv. Petro ir Povilo p&rap. 
! Nuo Atradimo Šv. Kryžiaus. 

Šis susirinkimas parodė lie
tuvių dvasios atbudima, susi
pratime. Aiškiai pasirodė, kad 
draugijos nori bendro darbo, 
visų Chicagos- ir apielinkės 
pašelpimų ir idėjinių dr-jų 
vienybės, be kurios nieko ge
ro, konkretiško negalima nu
veikti. Nors nekurios pašelpi
mas draugijos ir buvo susivie-
nijnsios, bet jos nieko gj 
vesnio, rimtesnio nepa
rodė. Jų padaryta vie
na klaida, kad susivieni-
jiman nepriėmė idėjinių drau
gijų, kurios daug naudingo 
yra jau nuveikę. Kita — tai, 
kad tas susivienijimas buvo j 

Iš Šv. Antano pdrap. 
Nuo L. Darb. sąjungos 49 kp. 

Iš viso atstovauta 48 drau
gijos. Delegatų užsiregistravu
sių buvo 89. 

Susirinkimų, vedė kun. F. 
Kemėšis, raštininkavo L. Ši
mutis ir J . Poška. 

Komisija perskaitė konsti
tucijos sudarymui projekte, 
kuris, šiaip priimtas: t 

1. Vienbalsiai nutarta vicriy-
ti visos Clrieagos Lietuvių-Ka-
taliku draugijas kaip pašelpi-
nes taip ir idėjines į vieną 
centralį susivienijimą, kuris 
susidės iš vietinių susivieniji
mų jx> parapijas. 

2. Vienbalsiai priimta komi
sijos patiektas projektas apie 
busimąjį to susivienijimo vei-

jusieji turės sykį mėnesyje ap
vaikščioti. Dar nevisi distri-
ktai kolektoriais yra aprūpin
ti. Taigi Tautos Fon. ir kvie
čia į talka geros širdies žmo
nes. Minėtame susirinkime 
galutinai reikia susitvarkyti. 

Turiu-už garbę paskelbti, 
kad viename iš susirinkimų 
Tautos Fondo 31 r!;yriaus na
rys p. J . Kudirka paauka
vo Tautos Fondui — $15.00. 

Tautos Fondo 31 sh. 

SUSIRINKIMAS. 

. k i m \ Susivienijimas darbuo-
pamiršęs savo užduot*: gerinti | s i s B a ž n v ( , i o s i r T ė v y n ė s n a n . 

^ f f ^ . ^ ^ ^ ^ ž <*«*, remdamas parapijas ir 
mokyklas, prisidėdamas, pati Lietuvai ir tt., bet būdamos 

po intekmę vieno kito laisves
nio žmogaus, pradėjo kliudyti 
parapijų, 
reikalus. Tas ir negalėjo susi
vienijimo pastatyti ant gerr, 
tvirti^ kojų, negalėjo susilauk
ti platesnės visuomenės užsiti-
kėjimo, katalikiškos spaudos 
rėmimo. 

Susirinkime dalvvavo dele-

gai išgalės, prie kiekvieno 
naudingo apšvietos ar labda,-
ryl>"s darbo, kaip čia, Ameri
koje, taip ir Tėvynėję-Lietu-
voje,—by tik tas darbas butų 
varomas tautiškai-katalikiško-
je dvasioje, — keldamas gerą 
lietuvių vardą akyse kitatau
čių, rūpindamos vienyti ir 

L. B. K. Piln. Blaivininkų 
41, k p. laikys mėnesinį susirin
kimą, 21 d. balandžio 1918 m., 
Dievo Apyeizdos parap. mo
kyklos 3 kambaryje. Susirinki
mas įvyks tuo jaus po sumos. 
Taigi butų geistina, kad kiek
vienas narys bei narė ateitų 
į susirinkimą, nes bus vienas 
iš svarbiausių susirinkimų. 
Apart kitko, bus svarstoma 
kaslink dalyvavimo arba mar-
šavimo su visomis lietuviško
mis draugystėmis ir dar dau
giau svarbų reikalų. Ateidami 
atsiveskite naujų narių prira
šyti, prie Virš minėtos kuopos. 

Ona Viselgiutė, 
A. L. R. K. P. B. 41 kuo

pos raštininkė. 

******* VARPAI 
ATMnretAi V A R P A I 

BaJtisoora, Md. U. S, A. 
šėmam* 

#c P h orte Cicero 262 

DR. A. P . G U R S K I S 
DENTISTAS 

4S47 W. 14 Kt^ Kainp. 40 A v. 
CICERO, I L U 

Valandos: 9 A. M. iki 9 P. M. 
Apart nedėlios 

harmonizuoti visų katalikiškų-
gatai nuo sekančių pašelpimų, • d „ v i s n o m e i l i š k v e i . 
ir idėjinių draugijų bei kuo-! j ^ . 
pu : 

7š Šv. Jurgio parap. 
Nuo Visų Šventų, 

y J 

yy 

yy 

3. Didžiuma balsų (39 prieš 
14) nutarta, kad tasai Chica-
tros ir Illinois katalikiškų j ų 

Saldžiausios Širdies Je- • ti raHo.yų susivienijimas netu 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKIMO. 

16* 

zaus, 
I 
retų kišties į parapijų ir jų 

šv. Onos, 
§v. Kazimiero, 
Šv. Alfonso, 
Šv. Mateup, ^ ^ i ny\^t- Ą&tvmtorįįnpT Jĉ jKMHfc > 
Šv. Alfonso Ligoriušo^B. i t„\ 4-*-4;i*l:J 

mokyklų reikalus, kadangi tais 
reikalais rnpinasi pačios para
pijos, vadovaujamos Jo Malo-

• 

D. 
Did. Kun. Vvtauto, 
Šv. Jono, 
Šv. Jurgio, 
Šv. Juozapo, 
Šv. Jono Krikštytojo, 
Šv. Domininko, 
Apveizdos Dievo, 
Vyskupo Valančausko, 
Šv. Petronėlės, 
8. L. R.-K. A. 15 kp. 
Tautos Fondo, 
Moterų Sąjungos, 
Labdarybės Sąjungos, f ^ į ^ į į į į į į 
L. Darbininkai Sąjungos 
25 kp., 
Gyvojo Rožančiaus ir 
Blaivininkų Sąjungos. 

Iš Dievo Apveizdos parap. 
Nuo Apveizdos Dievo No. 1, 

Šv. Petro ir P 
Šv. Antano 
Šv. Jono Evangelisto, 
Šv. Pranciškails Serafi 
niečio, 
Moterų Sąjungos, 
Apaštalystės Maldos, 
L. Darbininkų Sąjungos, 
L. Vyčių 4 kp., 
Tautos Fondo ir 
Blaivininkų Sąjungos. 

>> 

>> 

J > 

>> 

Iš Šv. Kryžiaus parap. 
Nuo Šv. Stanislovo, 

Šv. Kryžiaus ir 
Teatrališko kliubo "Lie
tuva ." 

• I 

IŠ Aušros Vartų parap. 
Nuo L. Vyčių 24 kp. 

su t r usti s ta i s. 
Susirinkimas vienbalsiai nu

tarė darbuotis ir agituoti už 
"Liberty. Bomls." Kadangi 
Chicagos t\v apielinkės lietu
viai rengia 28 d. bal. milžiniš
kų a p vaikščiojime del "Liber
ty Bonds," tai susirink imas 
vienbalsiai jam pritarė. Nu
tarta, kad tame apvaikščioji-
įne lietuviai vartotų Lietuvos 
vėliavą Vis. Seimo užgirtąją: 
raudona, balta, žalia, horizon
taliai suderintas spalvas — 

is. 
Susivienijimas ingaliavo vei

kti toliau komisiją iš penkių 
žmonių buvusiojo susivieniji 
mo reikalais — tris priima bu
vusius: p, J . Stankų, p. V. Va
ranavičienę ir kun. F. Kemešį 

r Povilo, ir du nauju: p. A. Nausėdienę 
>' "' ii- p. L. Šimutį. Susirinkimas 

išreiškė pageidavimą, kad jau 
esantis susivienijimas išrink
ti} taip pat penkis žmones ir 
kad jie drauge susirinkę pasi
tartų apie galutiną suorgani
zavimą vieno bendro susivieni
jimo. <fo komiteto susirinki
mas bus utarninke, 7 d. gegu
žės, šv. Jurgio par. mokykloje. 

Šokantį visų katalikišku 
draugijų delegatų susirinkimą 
nutarta laikyti 21 d. gegužės, 
utarninkc, šv. Jurgio par. sa
lėje. 

L. Šimutis, 
J. Poška 

Sus-mo raštininkai. 

Balandžio 24 d., L. Vyčiu 
16 kuopa laikė savo susirinki
mą. Neatsilankius gerb. pirmi
ninkui p. P. Baltučiui, susi
rinkimą atidarė vicc-pvrnri-
niūkė p-lė E. Gedgaudaitė. 
Komisija išdavė raportą kas
link vėliavų pranešdama, kad 
vėliavos nėra dar gatavos. 
Nutarta surengti šeimynišką 
Vakarėlį, kuris įvyks pradžioje 
kito niėnesio. Apie tai bus 
Pįg^gį* ^ ^ i k K u t & n , ka-i 

^ororfiuimn mitų jjFadėda-
nii laikyti punkiitališkai nuo 
aštuonių, o baigti ant devynių. 
Paskui turėti žaislus. Kores
pondentu išrinkta p-lė M. L. 
Guri nukaitė. Susirinkimą už
darius, jaunimas žaidė. 

Patartina visiems nariams 
atsilankyti ant sekančio su
sirinkimo, nes bus įdomus. 
Apart to bus naujų žaislų, 
kuriuose jaunimas turės jpio-

ražiai pasilinksminti. 
A. B. 

VIEJCA IS ARŠIAUSIU LIGŲ 
1201 VV. 47tli St., lxm Angeles, Gol., 

Spalio, 1916 
Apie 20 taetų aS labai sirgau, tu

rėjau incomia ir nerviškumą, aš ejaij 
prie daktaru, bet n̂ ei jokios pagel-
bos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kamėgtnti kun. Koenlgs Nervine. Aš 
•suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai žiemą aš. buvau sumušta 
per automobiliu- daktaras man pa
tarė Iruti Kun. Koeniga Nervine. Aš 
dabar jau&auosl labai sveika. 

Mrs. U. E. Krata. 
| | y Ų I I I Gera ktfftca apie NcrviA-

fvAI i k u m u s *r «nmpclls vaistu 
w l n n i i SiljnčianMW. Neturtingiems 
lipfoninnvs vaistai siunčiami dykai. 
Sti taisytas' per Rev. PATHER 
KOEniic. Fort AYayne, Ind. nuo 1876, 
o dahar per 
K'»v:XIG »flED. CO^ Ohicago, IU. 

til W. Lakos St., arti Dearbom 
Parduodama po $1.00 nl vieną butel}, 

O 6 už f 11.00. 

ČYSTAS NAMAS 
IR VISKAS 

VIETOJ V 

_ 

A 

U 

iŠ Šv. Mykolo parap. 
Xuo §y. Juozapo ir 

" Šv. Mykolo. 

Iš Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės parap. 

Nuo Saldžiausios Širdies Jė
zaus, 
L. Vyčių 36 kp. ir 
L. R.-K. Fed. Kom. 

H Visų Šventų parap. 
Nuo Šv. Petro ir Povilo ir 

" X . Vyci4.8kp. 

>> 

>> 

IŠ DIEVO APVEIZI* PAR. 

Sukatos vakare, balandžio 
20 d., 8 vai., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje Ims susi
rinkimas visų, tu geradarių, 
kurie jau pasižadėjo ir pasiža
dąs kolektuoti po namus Tau-
lon Fondui mėnesines duok
les ir šiaip aukas. Visa mi-
nrtu kolionija yra išdal>i;a į ] koncerto, 
distriktus,, kuriuos pasįžadė-j 

įrą gi 

GRAŽUS KONCERTAS IR 
LINKSMAS BALIUS. 

Telefon&a: McKINLET 57«4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VTSntflAS UGAB 
1457 RO. im*,i VHK BliVD. 

Kampa* W. !$-**> trafAn 

Cia yra Jui^Proga! 
i" OkutlĮgearesn) darb«> ir 
dausrlau pinlgij. 

Visur reikalinga daug 
kirpėjų, trlraerių, ranko-
Yly, kiSeniij ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi proserių 
ir siuvėjų elektros maSi-
nomis. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

, §p«čial*al kursai mer-
gittbms formų kirpime 
pritaikinime Ir siuvime 
—• 15.80. 

Duodama diplomai. 
Patemos daromos pa

gal Jųsų miera — bi-
Ie staftea art>a dldžto, 
i i bile -madų knygos. 

MASTER DESIGJTINO SOBOOL 
J. F . Kasnicka, PerdėtinLs 

118 IT. La Salle gatvė. Kambarys 
416.417. PrteS City HaU. 

— i — Į i ' i i n . • i 

yra ženklu geros seimy-
ninkystės. Dabar prie 
pagelbos ateina 

FĖDERAL 
VACUUM 
CLEANER 

Su savo madernišku 
Elektros sujungimu. 
Su prijungimais galima 
ISvalyti grehdis, sienas ir 
kitus — net ir automo
bilius. 

Kaina su 
Prijungimais $32.50 

i 
Duodame ant išmokeš-
čių kostumeriams Com-
monwealth Edison Co. 

Speciale bus parodo 
Rlaxon Automobilių 
Homs — Kaina $3 ir 
augščiau. ( 

ELECTRIC SHOP 
7S W. ADAMS STREET 

BRANCH STORE 

Austin 5646 W. Lake st. 

Logan Sųuarc • 
3127 Logan Blvd. 

SOUTH GHICAGO. 
9163 So. Cnicago Ave. 

Broadvvay 4 5 2 | Broadvvay 

fMNIfimilltfHlllltfMItfffl^ 

Puikus Rožinis BALIUS 
L P*reng as 

Draugystes Šventos Petronėlės 

! Ned., Balan.-April 21, 1918 
t r JMBiO PAR. SVET., 32 PI, ir Auburn AY. 

Pradžia 6» vai. vak., JŽANOA 25c i 
— t 

šiame baliuje, kaip kituese : M su parengtuose rožiniuose ba
liuose bus duotos S dovanos ton-a mcraluoina, kurios turės daugiau
siai rožių.- Tokiu būdu yra proga pasilinksminti ir dar įgyti sau 
dovaną veltui. KOMITETAS. 

NlllllllllllllIflIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIUlIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIll 
n « « » « i l i i • » « • • * » mm** » — — — • » ^ » ^ » » « » « » » » » » w » » » » » » » » » » ^ » » » i » » » } g 

Didžiausis Gicsros Lietuviu Di visi jos Apvaikščiojimas 

Trečios Laisves Paskolos 
[3rd Liberty Loan] 

ATSIBUS 

Nedelioj, Balandžio-April 21, 1918 
I;30 valanda po pietį} 

Siiiriiklno vieta ut 15-as gaties ir 49 Coirt, Cicero, III. 
J virSmlnėta apvaikščjojima esate kviečiami visi Lietuviai ir Lie

tuvaitės ir visu draugysčių nariai, be skirtumo pažiūrų ir srovių. 
Kviečia KOMITETAS. 

* tt 

*» 

BEETHOVENO 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama ekruoointl pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti* vargonlnlakarimo, dainuoti ir groti ant pu&amtįju instrumen 
tų, teorija. Harmonija ir muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėjui, turėsite 
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos, mūsų prieinamos. Del 
platesnių kinių ateikite ypatiškai arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 

Ant čiu Lubų 

MeJunkin Advertitiiie Company, Chte«8o 
.' 1 - J L J II J I II M M I I 

1077a 

r 
• 
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ASK f O* FEDERAL 
C301IK)H5. GIVEN WTTH 

BYLEADINGMfRCHANTS 

•mmmętm 

Lietuvon Vyčiu Clnt^tgos 
A^kricio clioras jau d i sy
kiu scenoje statė i kantat;) 
uBroliai" , kuri perai pavyko 
ir publika, u ž g a l i 1 iuo. 

Kad davus proga, visiems 
iietuyiains chicagteČiams ta 
veikale, išgirs t i ir kad pajcelus 
lietuvišką muzikę, Apskričio 
choras nutarė kantata ' 'Bro
l iai" statyti trečiu kartu.-

Rengiamam koncertui tapo 
paimta viena ir didžiausių ir 
gražiausių svetainių (North 
Side) Schoenhafer svet. ant 
kampo Milwaukee ir Ashland 
ave. Koncertas atsibus ned., 
baland. 21 d. Pradžia 7 vai. 
vakare. v> 

Yra kviečiami i ta. rengia
mą koncertą, ypač tie, kurie 
dar negirdėjo to veikalo, o 
kurie girdėjo, tai ir dar karta 
lai atvažiuoja pasigerėti. Ap
art kantatos "Broliai" , dar 
yra septynios gražios dainos. 

UjsiJ>aigus koncertui bus 
linksmks balius ir skrajojanti 
krasą. Laike kpneerto ir balio 
griež miesto orkestrą. 

Taigi visi ura ant L. 
Vyčių Chicagos Apksr. choro 

: 

*&&os&mmsv* 

PLAYER PIANO 
my*mą 

PIEKIT SAU PATĮ GROJANTĮ PIANĄ MŪSŲ* 
PAVASARIO ATIDARYMI IŠPARDAVIME! 

Nėra jokios prieSnetlcs delko mylėto
jas niunkos turėtų būti be Paėio-Gfo-
jun<*to Piano, kadangi yite taip lcus;-
vaJ užmokėti už 

Pats-Grojanti s Pianai yra augrštos rų-
žie3 instriimentay už prieinamą kai
ną,, pridedant DYKAI— 
Parlor Lempa ir Už
dangalas, ŽO Muzi
kos Popenj, Sėdynė 

ir Piano Uidangalas, 
IŠLYGOS TIK $2.50 J SAVAITE. 
Mes nerokuojame jokį nuošimtį. 

GUDRUS MUZIKANTAS grojantis rankomis 
gali stebuklus daryt užkavojant blogumą Pia
no bet blogas Pianas apgauna žmogų ir aniuo-
lus. Naujas 1918 Kerzheim Pata-Grojantis 
Pianas su visais naujais pagerinimais ir naujai 
padirbtas yra visų apkalbamas. Muzikaliskai 
yra n e s u l y g i n a m a s . ^ ^ ^ » 
srM'ciališkai ir«*«iri* ~„^.«n... Sneciali§kai 

Meni 

^ • . ' i i H i Ii 
f' 

Tikrai naujas 
Hali & Son 
Pats-Grojan-
tis Pianas 

$200 
$2 į savaitę* 

Matyki t nmsunau 
ją 1918 Kerzheim 
I»ia.ri^, vert . $225 
Instrumentas 

$175 
$1 į savaitę 

enkai uau 
Uotas Pats-
-Grojaat i s 
Pianas 

$100 
$2 Į savaitę 

NE-
k raustyki t savo seną 
Pianą arba Kalbama 
Mašin*--Ictfskit ttnus 
atsilankyt ir pertnai-
mauiyt ^int daujo 
Paėk>-r»i-«Jan^io Pfa 
no. Mes jums užtek-
tiaai atrokuosim ui 
luos. 

Cable-Nelson ir kiti Kerzheim Pats-Grojanti Pianai iki $700 

Skersai iro mus Dept. Krautuvės. Atdara Utarninko ir Subatos vakarais 

2027-29 So. Halsted S t 
ucoiniavriT Vi A n* ATML&SKYDAMI-J MUS'V KRAUTUVĘ AT-
NfefMlMf»|l MAIU^ S13J2NH1TE J l t S t VARPA UI XWTį. 

— — • - *~ 
• - . » - — • 

Siųskite išcįįrbimūs 
PARODON! 

Balandžio 21 dieną s. m., Šv. Petro parapijos 
svetainėje So. Bostone atsidaro Lietuvos Vyčių ir 
'Moterų Sąjungos Išdirbinių Paroda, kuri tęsis iki 
balandžio 28 dienai. 

Meldžiame gerbiamųjų Vyčių ir Moterų Sąjun-
giečių su prisiuntimu išdirbinių pasiskubinti, nes 
tik iki balandžio {April) 15 dienai išdirbiniai paro-
don tebus priimami. 

Siųskite išdirbinius tuo jaus šiuo antrašu: 
IŠDIRBINIŲ PARODA, 

242 W. Brodway, So. Boston, Mass. 
o 

Didesnės vertės siuntinius apdrauskite! 
Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos 

skyrius: 
1. Mezginiai^ siuviniai, juostos. , 
2. Drožiniai iš medžio. 
3. Įvairiausi piešiniai. 

—̂  4. Tccliiiišid ^aiLlos il$ibaL 
5. Mechaniškas skyrius (jvairiausi mašinų ir 

kitų dalykų-modeliai). ,.,, 
6. Iš Lietuvos atvežti daiktai. 
7. Valgių ir blaivių gėrimų,stalas. 
Kas greit ir atsakančiai išdirbinius prisius, 

tam iškalno tariame nuoširdų ačių. Tad visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darbą pa
lengvinkite. 

J . E. KAROSAS, Sekret. 
Išdirbinių Parodos Rengimo Komisijos 

i 

-4r 
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BUiK 
Biand veilmu 

pardavėjai Ir daug krau 
tavhj; parduoda tą pačią 
kava po SOo. 

COFFEE 
19c 

GERIA U8IS 
SVIESTAS 

43c 
Riašučių Srlastai 
Labai geraa po 

29c 
COCOA 

Geriauj*a Bankes 
sulygino au 
bent kokia, 
1-2 rr. 

Į 
DAIRY 

SVIESTAS 

14C 40c 
u 

WK8T SIDHJ 
1064 Milwauko« a. 
1«7I Mllwaaao«a. 
1064 lCilwaukaaa 
UU W. 

1836 Btuo L-.landa 
J$ 12 W. Norta a. 
1217 a Halsted st 
Į%12 a, Halsted et 

1*44 W Cnicafo a.| 2102 W. t t t d %u | lKrttTli Mtl)tt 
HCM7TH SIDK 4»« W. DlVlMOO ot 

2427 8. Halsted m l 2 4 4 , j l D C O l n ^ 
4722 «. AaniaOdaj241S | f m*r* «. 



D R A U G A S šeštadienis, balandžio 20 d. 
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MILŽINIŠKAS KONCERTAS IR BALIUS 

"KANTATA BROLIAI" t A'-

SURENGTAS OPEROS FORMOJE 

S 
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 

Nedelioj, Balandžio-April 21 d., 1918 m. 

SCHOENHOFEN SVETAINĖJE 
Kamp Milwaukee ir Ashland Ave. (North Sideje) 

PRADŽIA 7.30 VALANDĄ VAKARE 

Kantata "Broliai" jau du sykiu buvo perstatyta su didžiausiu pasisekimu. 
Per žmonių prašymą ehoras.pasirįžo ir tretį kartą perstatyti, bet šį kartą bus dar gražiau negu ka
da buvo. Nemažai žavės ir solistas su vyrų choru pritariant styginei orkestrai. Apart Kantatos 
"BROLIAI" bus daugiau naujų gražių dainų. Užsibaigus programui bus linksmas balius su skra
jojančia krasa. Kviečia visus atsilankyti CHORAS. 

*» 
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1 CHICAGOJE. 
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ŠIANDIE PARODAVIMAS NEPAŽĮSTA ŠALIES ĮSTA 
CHICAGOJE. 

Šiandie Chicagoje įvyksta 
didelis darbininkų parodavi-
mas trečiosios laisvės pasko
los agitacijai. Kelios dešim
tys tūkstančių darbininkų da
lyvaus parodavime. 

Prasidės parodavimas Grant 
parke. Dalyvaus įvairių dar
bo šakų darbininkai. Bus gu
bernatorius ir kiti žvmesnieii 
valstijos žmonės. 

Šiandie po pietų visose 
dirbtuvėse bus šventa. Darbi
ninkams bus duota proga jei 
nedalyvauti parodoje, tai nors 
šiaip kaip prisidėti prie to 

TYMŲ. 
v 

1 

Nepersenai Cliicagos miesto 
taryba pravedė parėdymą, su
lig kurio su ateinančia gegu
žės 1 diena uždraudžiama 
mieste turėti bent kokius biz
nius visiems svetimžemiams 
piliečiams. 

Del to daugelis žmonių nu
siminė. Nes daugelis nepiliečiu 
čia turi visokiausių biznių, 
už kurių vedimą miestui moka 
mokesčius. 

Bet štai tomis dienomis pa
aiškėjo, kad miesto taryba ne
turi teisės panašių parėdymų 
pravesti gyvenimam Tas yra 

patrijotinio apvaikšciojimo. | priešinga sutartims šios šalies 
Šiandie parodavimas bus į- \ vyriausybės su svetimomis Ša-

SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Labdarių Sąjun
gos 5 kuopa Bridgeporte, tu
rės savo mėnesinį susirinkimą 
rytoj, bal. 21 d., 1:30 po pietų, 
Šv. Jurgio parap. svetainėje. 
Visi nariai būtinai turi ateiti 
šin susirinkiman, nes bus 
daug svarbų reikalų svarsto
ma, taipgi apskričio delega
tai išduos raportus. Bus ap
kalbama našlaičių namo reika
lai ir daug kitų dalykų. Nau-Į 
ji, norintieji prisirašyti, yra 
kviečiami ateiti. 

Raštininkas. 

PASKUTINĖ DIENA UŽSI 
REGISTRĄ VIMIH f 

vairiausių tautų darbininkų. 
Bet balandžio 28 d. Chica-

gos lietuviai vieni turės savo 
milžinišką parodavimą. Apie 
tai pranešama kitoj vietoj. 

Kas nėra pirkę laisvės bond 
sų, šiandie graži proga tai 
padaryti. 

Sekantį penktadienį visoj 
šalyj bus švenčiama Laisvės 
diena. Tuo tikslu prezideiita^ 
išleido proklemaciją. 

FROF. THOMAS PALIUO 
SUOTAS. 

Vakar moralybės teisme tu
rėjo įvykti Chicagos univer
siteto suspenduoto profeso
riaus Thomas byla. Po profe
soriaus advokato argumentų 
teisėjas Grabam išmetė bvln 

•r » . 

ir tokiuo būdu profesorius ir 
jo draugė Mrs. Granger pa-
liuosuota nuo visokios atsa
komybės. 

Turbūt su tuo ir visas 
trukšmas pasibaigs. (Ji tas 
trukšmas daug kraujo sugadi
no sensacijų skleidėjams ir 
mylėtojams". 

BOLŠEVIKŲ TARYBA. 

; angliškų laikraseių suži
nota, kad Chicagoje gyvuoja 
rusų bolševikų kareivių i r 
darbininku taryba. Sakosi ji
nai dedanti pastangas, kad 
šios šalies vyriausybė leistų 
jai čia organizuoti savo šali
ninkus ir siųsti juos karėn 
prieš vokiečius. 

190 MOTERIŲ MORAYLBĖS | 
TEISME. 

Per pastarąsias dvi savaites 
Chicagos policija bendrai su 
vyriausybės agentais suareš
tavo 190 moterių, intariamų 
negarbingam pasielgime. Mo
terys areštuojamos, kad tuo 
būdu apsaugoti kareivių ir ju
rininkų sveikatingumą. Jos 
visos vra moralvbės teismo 
globoje. 

Gydytojai visas tas mote
ris išegzaminuos. Sw^asias 
paliuosuos, gi sergančias *pa 
siųs į ligonine. 

llmis. 
Miesto tarybos tasai parė

dymas gali paliesti tiktai sve-
timžemius priešininkus nepi-
liečius, tai yra tų šalių žmo
nes, kurių šalys yra karėje su 
Suv. Valstijomis. Kitų šalių 
pavaldinių, šios šalies nepilie-
čių negali varžyti jokiam biz-
nyj. t 

Prieš tą miesto tarybos ne-
teisotą parėdymą jau užpro
testavo Šveicarijos konsulis 
Chicagoje. Ir jis taigi paaiški
no miesto advokatui, kaip tik
rai turėtų but. 

Sakoma, kad prieš tą parė
dymą užprotestuosią ir kitų 
šalių konsuliai. 

Girdima, kad miesto taryba 
tą parėdymą mėgins pataisy
ti, nes kitaip gali išeiti nemn 
lonųs nesusipratimai. 

Kreditoriai pono A. 01-
szewskio tėmykit, kad šiandie 
yra paskutinė diena užsiregis
travimui! Šiandien yra pasku
tinė diena organizavimo kre
ditorių! 

Rytoj, Nedelioj, Balandžio 
21, — 1 vai. po pietų Mildos 
Svetainėj įvyks susirinkimas 
užsiregistravusių kreditorių, | 
ir bus nuspręsta kokias ir 
kiek bendrovių sutverti, ar ko
kį turtą paimti iš trusto o ko
kį palikti jam. 

Siapdiep ofisas nžsiregi*-
travimui bus atdaras nuo J) 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 
Ateikite visi pas organizato
rių : 

J. J. HERTMANOWICZ, 
3133 Emerald Ave. 

REIKALAUJA 

TURI PINIGŲ, BET NEGA 
U JŲ VARTOTI. 

I • į 
n (-ikalingas yra Spring Valley'c 

, \ - rgoninf nkas, lietuvis ne vedės, mo
li-* vesti chorą. Apie sąlygas gali-

I niu sužinoti per lašką. Kreipties šiuo 
! ndrt"-'ii: 

RE V. S. BYSTRAIS, 
St. Ann's Choreli, Spring Valley, 111. 

Chicagos miestas turi apie 
40 milijonų dol. bankose gry
nais pinigais ir apdraudomis. 
Vienok šiandie neturi kuo ap
mokėti savo bėgančių reikalų. 
Turi daug pinigų, bet negali 
jų panaudoti bėgantiems rei
kalams. 

Nors keistai tas atrodo, bet 
teisinga. Ir nežinia kur ims 
pinigų kasdieniniams savorei-j 
kalams. 

, 
—— 

REIKALINGAS. 
Geras vargonininkas kuris su-

prauta,, gerai chorą vesti. Gera vieta 
geram Smogui, apie išlygas kreipki
tės laiškais sekančiu adresu: 

"DRAUGO" ADM. 
1800 W. 40th St., Chicago, III. 

. 

Reikalingas pardavėjas vyras ar 
mergina. Norima kad butų patyręs. 
Atsišaukite 

KliECf BROS. 
SOth & Canalport ave. Chicago. 

ant pirmų lubų. 

Šiandie Chicagon atkeliau
ja pagarsėjusi krutomųjų pa-
veikslų aktorė Mary Pick-
ford. Atkeliauja laisvės pas
kolos reikalais. 

PRANEŠIMAS. 

Chicagoje išnaujo ima ap
sireikšti vaikų paralyžiaus e-
piderafja. Imamasi priemonių 
sustabdyti ję. 

Labdarių 8-ta kuopa iš 
Brigliton Park, praneša, kad 
rengiamas vakaras, knris tu
rėjo įvykti balandžio 21. 1918 
neįvyks, kadangi toj pačioj 

j vietines parapijos yra rengia-
mį f era i. Taigi ir vakaras su 
visais pasilinksminimais yra 
perkeltas ant 5-tos dienos,ge
gužio, toj pačioj svetainėje. 

Rengimo Komisija. 
iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiii 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

P A I E Š K O 
Paieškau Jono Parnarauskio pa

eina iš Nemakščių par.. Raseinių 
pa v., gyvena No. \Vest Mers; jau 
bus penki metai; taipgi Prano Bak
šio I.olių parap. Raseinių pav. So
dos Ainikių, du metai atgal gyveno 
Waukegan. 111., Jie patys ar kas 
juos žino malonės pranešti sekan
čiu antrašu. 

Kazim. Rasis. 
| 3041 W. 42 S t Chicago, 111. 

)Tel. Prospect 4866—7905. 

DR. J. M. BLUM 
Uetuvis-Rusas Gydytojas-—Chirurgas. 

Specijalistas akušerijos, moterų ir 
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų. 

5058 SO. ASHLAND AVE., 
Kamp. 51 gat. ' Chicago. 
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popietų 
ir 6-8 vak. Nedėlioms, 10-12 ryto. 

"DRAUGĄ" 

«hMUm«. tiiiiiiimiuiiiHiiiiiiiiift 
J08EPH C. WOLON | 

UUETC VIS ADVOKATAS 
= Kainb. 134 National Lifs Bldg. 

39 8o. LaSalla St., 
: Vakarais 1669 lfilwauks« * • • 

Central 6399 
Rasidencs HumbuJd 9T 

CHICAGO, ILL. 
riiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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J u s i Groserninkas Jums Pristatys, 

Jui gerėjotės juomi restoranuose ir ki-
« 

tose vietose — dabar beabejonės Jus no
rite, kad jūsų šeimyna ir svečiai ta-
retu tą progą. 

Jeigu nori palinksminti savo draugus, 
tai turėki BEVO ant stalo ir pamatysi, 
kaip visi nusidžiaugs. Tuojaus prasi
dės kalbos ir kitipasilinksminmai. 
BEVO yra geriausias penas kiekvienam — 
bealkoholinis gėrimas ir visuomet geras 
kiekvienam gerti. 
BEVO turi būti šaltas. 
BEVO yra gėrimas tinkantis visiems me
tama 
Gaukite BEVO, restoranuose, grocernėse, 
krautuvėse, vaistinyčiose, piknikuose, base-
ball vietose, ice-creame parlors Ir kitose 
vietose, kur tik blaivus gėrimai yra par
duodami. m, 
BEVO yra parduodamas tiktai buteliuose 
— Ir yra sutaisomas per. 

į Saugumas ir Atsakomybe j 
Yra tai pamatas ant kurio šitas bankas bū
da voj a savo biznį. Po užžiura 11 direkto
rių kurie yra visiems žinomi, kaipo savinin
kai didelių dirbtuvių Centraliniam Distrikte. 

I Taipogi su kapitalu i r perviršiu $300,000,00 | 
| kas yra bondsu saugumo Ir po aštria priežiūra 

Valstijos Valdžios šitas bankas suteikia abso-1 
| l iūtišką saugumą Jūsų pinigams. | 
| PRADEKITE TAUPYTI PINIdUS ŠĘDIENĄ. | 

| Bankas moka 3 nuošimti už padėtus pinijus j 
Abelnal a t l i e k a visokius bankinius reikalus. 
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I Banko Turtas Virš $3 ,000 ,000 .00 

I CENTRAL MANUFACTURIN6 DISTRICT BANK I 

ANHEUSER-BUICH 
ST. LOUiS. 

• 

Vienatinis {Registruotas Rusas Aptiekorlus ant Bridgeporto. 
^ V Y f t A M S IR S U A U G U S I E M S 

^^TBBIBSfê  Akiniai aukso rėmuose nuo 
$3.00 ir augščiau. Sidabro 
rėmuose nuo $1.00 ir aug
ščiau. Pritaikome akinius 
už dyką.. Atminkit:N Galvos 
sopėjimas, nerviškumas, akių 

skaudėjimas, užvilkimas ir t t yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali būti 
prašalintos serų akinių pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei galva sopa, jei blogai matai, jei 
ak{s silpsta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos aptiekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad mes kožnam gva-
rantuojam akinius ir kiekvienam perai prirenkam. f 

S. M. MESIROFIs Ekspertas Optikas. 
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit 

pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15 
metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu drau
gas žmonių. 

E (A S T A T E B A N K ; 
| 1112 W e s t 35 th S t . , netoli Morgan ga t Chicago 
I Bankas atdaras kasdieną iki 4 p pM| 
I SUBATOMIS VAKARAIS 1110 6 iki 9 valandos i 
| J . S. CZAIKAU5KAS, Lietuvių Skyriuje | 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli 

DYKAI DYKAI 
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 

duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime 
didelia eilę. (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVN PHARMACY 
4 5 5 2 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS 1*06. 

« 

S. M . MESIROFF, 3149 S. fiergao St.. Ghicago, III. 

3 $ 

PIGUS 

BE 

IŠPARDAVIMAS 
Rakkndų, Virtuvės Pečių, taipgi gazinių, Kar-

petu, Lovų, Matrasų, Vežimėlių vaikams, Ice bak
si, Klijonkų, Siuvamų mašinų, Dažų, Stiklų lan
gams, Vandens dūdų ir taipogi gazinių, Įrankių-
staloriams ir kitiems yra namui reikalinga. 

. Pas Brolius Basinskius 
4521-4541 So. Ashland Av?., Chicago, III. 
1514-1516 So. Broadway St., Gary, Ind. 
Kadangi mūsų dų broliai likosi paimti karuo-

menėn, tai mes turime parduoti nors po mūsų mo
kėtą kainą, nes reikalaujame pinigų. Ateikite, nes 
čia yra gera proga sutaupyti dolerį kitą. Mes visa
da su jūsų pasiūlyta kaina susitaikinsime. 

BROLIAI BAŠINSKAI 
4521-4541 S, Ashland Ave,, Ghicago, III. 
1514-1516 So. Broadway St., Gary, Ind, 
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! FARMOS! 
PIRKITE FARMAS MICHIGANO VALSTIJOJ, apielinkėje mie

sto Scottville, ir portavo miesto Ludington, Mason County, Mich., 
kur yra jau pirkę 400 lietuvių farmas. Tai yra didžiausia lietuvių 
farmierių kolonija visoje Amerikoje ir randasi gražiausioje vietoj, 
parankiausioj del lietuvių apsigyvenimo ant ūkių; per ką šimtai lie
tuvių čia pareina gyventi j mūsų uždėtą puikia kolonija, kurios lau
kai yra labai derlingi visokiems javams. Oras geriausias Tai lie
tuviai kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui 
ant ūkių, tik čionais. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystės; dvi 
jų yra socialistų vadovaujamos, o viena Švento Antano—katalikiš
ka; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas, ir 
lietuvį kunigą ir anglą kunigą mokantį lietuvių kalbą. Turi savo 
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, kad čia tikra Lietuva. 
Tai kam jum daužyties po kitus kraštus Amerikos, kitur jieškoti 
farmų pirkti ir ,paskui viena, arba keli apsipirkę tarp anglų ar vo
kiečių, vaitoti, kad ilgu gyventi ant tokių ūkių tarpe svetimų žmo
nių; jie vis jūsų neužkęs. Nepirkite niekur kitur, tik pirkite mūsų 
kolonijoje, kur skaitosi lietuvių skaitlius ne du, trjs, bet jau šim
tai, ir kad prisidėsite prie mūsų kolonijos, bus mūsų kolonijoj grei
tai ir tūkstančiai lietuvių ūkininkų. Čia laukai apgyventi, ne mišku 
apaugę, bet yra puikios derlingos dirvos, puikus žvyruoti keliai. Lai
vai priplaukia prie Ludington. Scotville—didelis farmerių turgų 
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių da
rymo fabrikai ir produktų kenavimo fabrikas, ir piano kenavimo 
taipgi budavoja. Pas mus sėja kviečius, rugius, bulves, žirnius, mie
žius, avižas, kornus ir visokias daržoves. Daugybė ūkininkų gyvu
lius augina ir daugybė jų užsiima pienininkyste. Laukai labai yra 
žolingi ir žemė derlinga, su moliu, su žvyrių maišyta ir tarpais tik
ras juodžemis. Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas. 

t 

Atvažiuokite tuoj, pavasaris jau ateina, laikas ukes pradėti ap
dirbti. Mes dar turime pardavimui apie 200 farmų, visokio didu
mo mažų, didelių, puikių laukų, suvirs išdirbtų, su budinkais, so
dais, gyvuliais, apsėtu su rugiais, kviečiais; laukų turime ir tik po 
biskį pradirbtų ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, U 
ko galite pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmą. turėda
mas tik nors kokius $300, mes duodame lengviausiais išmokėjimais, 
negu kiti agentai. Duodame gyvulius, padarus ant išmokėjimo ir 
sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant išmokėjimo, žinome, 
kad kožnas išsimoka ir jųs išsimokėsite, ir liksite puikių ūkininkų, 
ir savininkų geros farmos. 

Atvažiuokit tuoj, nieko nelaukę: jei šjmet nepirksite trotysit: 
kitą, metą fabrikai sustos, darbų mieste nebus; svietas bėgs į far
mas; tuomet formos bus brangio*. Pirk šj pavasarį. Aš jums gero 
veliju. Kuomet wnž»iMwl paa mus, į Scottville, Mich., pirkis tikietą 
per GRAND RAi'lDS, Mich., nes visi pas mus važiuojanti treinu, tu
ri per Grand Rapids pervažiuoti, ir į Scottville atvažiavęs, išlipęs 
iš traukinio, užeikite į pirmą restauracija, po vardu Scottville Res-
torant. Tas restorantas yra lietuviškas ir jums duos nurodymą, 
kur mUsų ofisas randasi. Mūsų tikras adresas toks: 

A KIEDIS & CO. 
Peoples State Bank Bldg., Scottville, Michigan. 
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