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TEUTONŲ LAKŪNAI 80MBARDUOJA LIGONINES

Vokiečių ofensyva pramatoma
birželio pradžioje
VOKIEČIAI LAKŪNAI IŠMOJO UŽPUOLĖ PARYŽIŲ
V O K I E Č I Ų O F E N S Y V A * K A I Z E R I O L A K Ū N A I BOM
P R A M A T O M A A T E I N A N T I B A R D U O J A LIGONINES.
MĖNESĮ.
Mėto bombas ir žudo sužeis
T a i p t v i r t i n a patyrusieįi ame
tuosius kareivius.
rikonai.
Su Anglų Armija Prancū
zijoje, geg. 24.—Vokiečių 'la
kūnai išnaujo ima užpuldinėti
anglų karės ligonines užpa
kalyje mūšių linijų. Pastaruo
ju kartu tie kaizerio žmogžu
džiai ^bombardavo didelę an
glų ligoninę. Šimtai sužeistų
jų nužudyta. Tarpe nužudytų
yra daugelis ir pačių vokie
čių kareivių, kurie ten buvo
gydomi ir žmoniškai slaugoPradžioje ofensyvos Somme jami.
Praeita vasara vokiečių la
fronte vokiečiai panaudojo 45
divizijas. K a d a n g i šitos divi kūnai tą pačią ligoninę buvo
zijos baisiai nukentėjo, įų lie užpuolę. Tuomet nužudyta ke
k a n a s prisiėjo atšankti į už li gydytojai ir slaugotojos.
pakalį linijų ir tenai ja> afP a s t a r a s i s užpuolimas at
naujinti.
liktas sekmadienio naktį. Bu
P i r m kokios savaitės laiko vo atskridę net keturi prieši
iš k a r ė s fronto vokiečiai at ninko mašinų skadronai.
šaukė ir tas divizijas, kurios
Vienas su trimis sėdynėmis
buvo užėmusios nukentėjusiu
teutonu lakstvtuvas numušvietas. Tai p a d a r y t a su tik
tas. Lakūnai paimti nelaisvėn.
slu jas tinkamai
prnlavinti
Klausinėjami, kokiais tikslais
prie užpuolimo.
jie užpuldinėja ligonines, at
Vokiečių t a u t a reikalauja vei- sakė, jogei jie nematę Raudo
« \
kimo.
nojo Kryžiaus ženklu. Pasa
kė, kad jie užpuldinėja
tik
Toliaus yra žinoma, kad vo
militarinius pataisymus, bet
kiečių t a u t a arba Vokietijos
ne ligonines.
gyventojai y r a labai nepaten
Toksai žiaurus teutonų pa
kinti buvusia vokiečių ofen
syva. Nuo generalio štabo rei sielgimas sujaudina visą pa
kalauja veikimo tokio, kurs saulį. Visi prieš juos pakįhi
kokiuo nors būdu pataisytų su didžiausiu kerštu širdyje.
paskutinius vokiečių kariuo
menės paneštus smugus ir gar S M A R K I A I V E I K I A P R I E
ŠININKO LAKŪNAI.
Vokietijos gyventojai sako,
kas iš to, k a d jų armijos vie- Žudo daugiausia civilius gy
ventojus.
nur-kitur pasivarė toloką ga
lą. Bet kiek tai baisiai už tai
Su Amer. Armina Prancūzi
turėjo nukentėti. Tasai pir
myn pasivarymas yra menk joje, geg. 24.—Pradėjo smar
niekis prieš paneštus nuosto kiai veikti vokiečių lakūnai
amerikoniškam fronte, Pikarlius.
dijoj. Pasinaudodami
mėnaBe to, Vokietijos gyvent'
siena jie užpakalyj linijų už
jai jau baisiai nuvarginti da
puldinėja miestelius, kelius ir
bartine
kare.
Reikalauja
kitokias vietoves. Karės rei
sprendžiamojo mūšio.
kalai nuo jų kai pi r nieko ne
Todėl vokiečių
generalis
nukenčia. Bet civiliai gyven
štabas ruošiasi naujon ofentojai labai daug.
Supranta
syvon. Bet, kaip augščiau pa ma, daugiausia žųva moterių
minėta, štabas nebus ankščiau ir vaikų.
pasiruošęs, k a i p birželio pir
Nelaimingiems prancūzų gy
momis dienomis.
Tuo metu gal vokiečiai ga ventojams neša pagelbą ame
lės parodyti tokias pačias jė rikonai. Nukentėjusias šeimy
kareiviai ir
gas,
kokias turėjo
pradžioje nas aplanko
slaugotojos ir teikia joms ga
ofensvvos.
limą pagelbą.
Spėjama, ka\l birželio 5 d.
St. Paul, Minn., geg. 24.—
Cbicagoje užsiregistruos apie
30,000 vyrų, kuriems
šįmet Valstijos * apsaugos komisija
parėdė, kad visose šitos vals
suėjo 21 metai amžiaus.
tijos mokyklose, taigi univer
Šiandie visose Snv. Valsti sitetuose, kolegijose, viešose
jose y r a Italijos diena. Pami ir parapijų mokyklose tegali
nima tos šalies stojimo karėn mokytojauti tik šios šalies pi
liečiai ir pilietės.
sukaktuvės.
Su Amer. Armija Prancūzi
joje, geg. 24.—Štai k a i p ame
rikonai nupasakoja apie da
bartinį stovį karės fronte.
Balandžio 15 d. vokiečiai
i s mušiu fronto pradėjo at
š a u k t i nukentėjusias divizi
jas, k a d j a s išnaujo perorga
nizuoti. Informacijos nurodo,
k a d pilnas tų divizijų pertai
symas vokiečiams paims 5 li
gi 7 savaičių laiko.
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VOKIEČIŲ LAKŪNAI IŠ
NAUJO UŽPUOLĖ PARY
ŽIŲ.
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DEŠIMTIS DIEVO ĮSA
KYMŲ PADĖTA VIE
LOJE VIETOJE.

i

Pačion sostinėti pametė bomPITTSBURG, PA., geg.
24.—čionai prie teismo
busto (courthouse) vie
šoj vietoj, priešakyj, pa
kabinta didoka bronzinė
lenta, ant kurios išrašy
ta Dešimtis Dievo Įsaky
mų.
Tą lentą miesto valdy
bai indavė įvairių tikėji
mu atstovai.
Kiek žinoma, tai pir
mas toks atsitikimas pa
saulio istorijoj.

Paryžius, geg. 24.—Užpra
eitą naktį vokiečių
lakūnai
išnaujo užpuolė šitą Prancū
zijos sostinę. Šiuo k a r t u už
puolikams pasisekė
pasiekti
patį miestą. Įvairiose vietose
pamesta bombų.
Vienos pamestos bombos
plyšimas nužudė moterį ir apie 12 žmonių sužeidė.
Užpuolime dalyvavo apie
30 vokiečių lakstytuvų. Prieš
juos pakilo prancūzų 54 ma
šinos. Paleista darban visos
apsiginimo priemonės.
ŽMONIŲ MINIA NULINČIA
Anot oficijalio
pranešimo,
VO NIGERĮ.
tik vienas vokiečių lakstvtu
vas buvo pasiekęs patį mies Nulinčiuotasis buvo išvilktas
tą.
iš kalėjimo.
Kiti
užpuolikai
pametė
- — —
bombų priemiesčiuose.
Cordele, Ga.,
geg. 24.J a m e s Cobb, nigeris, už sep
IŠ VAKARŲ KARĖS
tynių mylių nuo čia užpuolė
moteriškę Ray Simmons ir ją
v FRONTO.
nužudė. Žmogžudis buvo su
Paryžius, geg. 24.—Prancū imtas uždarytas vietos kalėji
zų karės ofisas praneša, kad mam
vokiečių artilerija smarkiai
Užpraeitą naktį žmonių mi
veikia pietuose nuo upės Av- nia įsiveržė kalėjiman, iš ten
re, Amiens fronte.
išvilko žmogžudį nigerį, nu
Vokiečiams nepasisekė už vedė žmogžudystės papildymo
puolimas prieš prancūzų pozi vieton ir ten pakorė.
cijas ties Bois Mongival.
^Jlmimpagne a p s k r i t y j pran ANGLŲ UtiKlflffAI BOM
cūzų patroliai paėmė vokiečių BARDUOJA VOKIETIJOS
nelaisvių ir kiek karės meMIESTUS.
dziagos.
Numušta 16 vokiečių laksty
tuvų.
Londonas, geg. 24.—Smar
kus artilerijos mušis seka AnLondonas, geg. 24.—Anglų
cre klonyj, pietrytuose nuo
Lens, ir Flandrijoj, anot ofici lakūnai, anot oficijalio prane
jalio pranešimo.
šimo, vakar ir užvakar bom
bardavo geležinkelių
stotis
BUS IMAMA VYRŲ TIEK, Lorrai no j , geležinkelį arti Liege, Belgijoj, eliloridos dirbtu
KIEK TIK REIKĖS.
vę mieste Mannbeime ir kitas
Washington, geg. 24.—Ka vokiečių vietas. Mannbeime
rės sekretorius Baker v a k a r pastebėta trys gaisrai.
Anglų lakūnai numušė 16
stojo prieš kpngreso m ii i tari
ni komitetą ir pareikalavo, vokiečių lakstytuvų ir du obkad vyriausybei pagal gyvuo servacijos balionu.
jančio "seleetive d r a f t " įsta
Vakar ryte iš Cbicagos New
tymo butų leidžiama imti ka
reiviauti vyrų tiek, kiek rei^ Yorkan išskrido lakūnė Miss.
kės pasekmingai pravesti ka Catberine Stinson. New Yorke
rę. Komitetas jo reikalavimą žadėjo būti aplink 10:00 vakar
vakare.
priėmėj

UKRAINA TURI PROVO
KIŠKĄ DIKTATORIŲ.

b
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No. 123

TURI "DIRBTI ARBA
KAREIVIAUTI"

Prieš jį pakilę kuone visi Uk
rainai.
Maskva, geg. 24.—Kaip ži
noma, buvusioji
Ukrainos
" r ą d a " už nenorėjimą patai
kauti vokiečiams, tų pačių
vokiečių išvaikyta.
Tuo su vokiečfų žinia pasi
naudojo &*%
Skoropadskii.
Jisai pasiskelbė Ukrainos dik
tatorium. Manė "kad prie jo
prisišlies didžiuma ukrainų.
Bet apsivylė. Ukrainai nuo
jo ne tik užsisuko, bet imasi
visokių priemonių, kad jį nutverti savo rankosna.
Suprantama, jis turi labai
mažai ištikimųjų kareivų]. To
dėl jo namus Kijeve saugoja
ir vokiečiu-austru kareiviai.

General.

Toksai pastarasis įsakymas kareiviavimo amžiaus
vyrams
Washington, geg. 24. — Gener. Crowder vakar vyriausy
bės vardu paskelbė, kad visi
kareiviavimo amžiaus (21-31
m.) vyrai privalo arba stoti
prie karės darbų arba turi
but paimti* kareiviauti. Tasai
Įsakymas palyti visus be skir-.
tumo vyrus, kaip nevedusius,
taip vedusius, katrie šiandie
atlieka visokius nelabai rei-^i
kalingus visuomenei ir su ka
re nesurištus darttus.
Anot įsakymo, turi imties
naudingų darbų: saliunų bartenderiai, keltuvų operatoriai,
profesijonaliai golferiai ir bolininkai, krautuvėse
patar
nautojai (klerkai) visokios rų
sies turtingųjų žmonių nami
niai tarnai, patarnautojai tea
truose ir abelnai visokie spor
tai ir visokios rųšies dykaduo-

Išvaikytos " r a d o s " nariaį
organizuoja ukrainų kariuo
menę ir šitą sugabena į Kijei* i
vo apylinkes.
Pačiam Kijeve dažnai įvyk
sta kruvini susirėmimai uk-,
rainų su vokiečių-austrų ka
riuomene. Ukrainų kariuome
nė laiko apgulus diktatoriaus
namus ir nežinia kuo tas galės
• •
pasibaigti.
Iiliil* ,
Patsai diktatorius Skoro
Paskiau karės departamen
padskii sužeistas. Sakoma, bu tas paskelbė paaiškinimą, kad
vo pasikėsinta jis nužudyti. apie profesionalius golferius
ir basebaH'ininkus dar nieko
ŽYDŲ POGROMAI GALICI tikro nenutarta.
Visi tie vvrai su ateinam
JOJ.
čio liepos mėn. 1 diena pri
Policija į tai pro pirštus
valo stoti savo lokaliu boardu
žiuri.
ofisuose. Šitų tarybos juos
Stockholmas, ggį. 24.—Vie nuskirs prie tinkamesnių dar
tos žydij spaudos biuras #avo bų arba paims kariuomenėn.
žinių, kad žydų pogromai iPrie šito naujo parėdymo
vyko Veličkoj, Galicijoj.
yra reikalingas paaiškinimas.
Daugelis žydų sužeista. Su
Daugelis kareiviavimo am
naikinta
žydų
k r a u t u v ė s . žiaus vyrų ( 2 1 — 3 1 metu)
Nuostoliai siekią apie 270 šiandie paliuosuotj nuo karei
tūkstančiu dol.
viavimo del kokio nors nes
Vietos policija visai neap- veikumo, netinkamumo arba
srvnė žydų. Iš Krakovo pa
rų
del šeimininio stovio.
šaukta kariuomenė.
Šitų vyrų tarpe yra labai

karės metu būtinai reikalin
gas visuomenei arba karės ve
dimui.
Bet tų paliuosuotų nuo ka
reiviavimo vyrų tarpe y r a
daugelis ir tokių, katrie atlie
ka visai nenaudingus visuo
menei darbus, ty. tokius, be
kurių visuomenė pilnai gali
apsieiti, ypač karės metu.
Šituos pastaruosius
taigi
vyriausybė, ir nusprendė pris
tatyti prie naudingesnių, vi
suomenei reikalingų
darbų.
Kas iš jų nenorės stoti prie
naudingų darbų, tasai eis ka
reiviauti. Nėra išėmimo nei
vedusiems, nei turintiems šei
ni vnas.
w

Prie nenaudingų visuomenei
darbininkų, kaip matėme, pris
kaitomi, krautuvių, patarnau
tojai, namų tarnai," saliunų
bartenderai, keltuvų opera
toriai ir visokios rųšies spor
tai. Priskaitomi dar ir tokių
darbų darbininkai, katruos vi
suomet gali pamainyti mote
rys.
Tik vieni teatrų
aktoriai
paliuosuojami nuo priversti
nojo naudingo darbo arba ka
reiviavimo.
Vyriausybė ėmėsi tos prie
monės todėl, kad šiandie prie
visokių karės darbų, ir tai ge
rai apmokamų, negali gauti
užtektino skaitliaus darbinin
ku. Darbininkai būtinai reikalingi, bet argi juos pripra
šysi gražumu.
Po liepos 1 d. taigi visi nuo
kareivinio paliuosuoti vyrai
gaus naudingus šaliai darbu?,
-7""
naudingų šaliai darbininku. arba turės stoti kariuomenėn.
Amsterdam, geg. 24.—Ber- J i e dirba įvairiose dirbtuvėse 4
Moterims atsidarys platus
lvno laikraščiui
Vossisclie arba įstaigose, kurių darbas darbo laukas.
Zeitung pranešta, kad bolše
vikai nužudė gen. Aleksiejevą
SUOMIJOJE VIENI ŽMO
Vokietijos vyriausybė teNovoeerkaske vasario 26 d.
NIŲ GALABINIMAI.
čiau tuos gandus užgina, anot
Taippat gauta patvirtinan
pranešimo Morning Post ko
ti žinia, kad yra žuvęs ir gen.
Suprantama, žudomi buvusie respondento iš Amsterdamo.
Kornilov.
ji* revoliucionieriai.
IŠ NARDANČIŲ LAIVIŲ
Londonas, geg. 24.—Suomi
VEIKIMO.
joje šiandie pilnai- viešpatau
Londonas, geg. 24. — Anot
ja baltoji gvardija padedant
vokiečių kariuomenei ir šitos oficijalio pranešimo, per ba
landžio mėnesį vokiečių nar
vadui gen. von der Goltz.
Anot apturimų
Švedijoje dančios laivės nuskandino An
žinių, suimti revoliucijonieriai glijos laivų 220,709 tonų inarba dabartinė* vyriausybės tilpimo, gi kitų talkininkų ir
priešininkai žudomi be jokio neutralių šalių — 84,393 tonas
pasigailėjimo. Kuomet baltoji intilpimo.
Tuo pačiu laiku
atplaukė
gvardija gavo viršų, nuo to
laiko nugalabinta apie pora ir išplaukė iš Anglijos, Pran
tūkstančių žmonių, daugiau cūzijos ir Italijos uostą lai
siai raudonosios gvardijos (re vų 7,040,309 tonų intilpimo.
voliucijonierių). Kiti revolinci
-r- "VVasbington, geg. 24. —
jonieriai badu marinami.
Per tris savaitės kampanijos
dienas Raudonajam
Kryžiui
UŽGINA GANDUS APIE
visoj šalyj surinkta suvirs 52
HINDENBURGĄ.
milijonu dol.
C

t-

Londonas, geg.
24.—Pir
miau buvo pasklydęs gandas,
jogei von Hindenburg y r a mi

Chicago ir apylinkės. —
Dabar išnaujo imta plačiai Šiandie lietus ir kiek šilčiau;
kalbėti, kad kaip von Hinden rytoj rytmetyj taippat pramaburg, taip Ludendorff yra nu tomas lietus; paskiau pagiedrės.
žudytu.

ręs.

Prancūzų patroHnis laivas, kurio saugojama Aisne perkasas Prancūzijoje nuo vokie
čių lakūnų užpuolimo.
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REDAKCIJOS P A S T A B O S .
»•»«>&

1 KOVA SU JUDOŠIAIS.
Mūsų socijalistai griebiasi
tiesiog desperatiško žingsnio.
Ragina visas kolonijas daryti
protestus prieš visą lietuvių
darbų Lietuvos laisvės reika
lais. Prisidengia demokratiz
mu, prieškaiserizmu, protes
tuoja prieš Amerikos " kleri
kalų" (suprask: Amerikos
Lietuvių Tarybos)
darbus,
jungia su Lietuvos' Landratu
ir kaizeriu. *'Naujienų'' 120-ame numeryje paduodamas
projektas protesto rezoliucijos.

Pirmoje pusėje protestuojama
prieš vokiečių sumanymus už
dėti ant Lietuvos karės naštos
dalį. Ta dalis yra gera ir tei
singa. Panašiai ir dar stipriau
jau senai yra užprotestavusi
mūsų Taryba. Bet žiūrėkite
kokia yra antra dalis; ji nori
ma gudriai užmaskuoti pirmą
ja dalimi.
Kartu mes atkreipiame lietu
vių visuomenė* tlomą i tai, kad
išvien su kaizeriu ir jo tarnais
eina ir mūsų atžagareiviai
L i e -^

tuvoje ir Amerikoje. Jie padejo Vokietijai pajungti Lietuva.
Kunigų ir kitokių ponų su
šauktoji konferencija Vilniuje
jau rugsėjo mėnesyje pereitais
metais išsireiškė už Lietuvos
prijungimą prie Vokietijos. Jų
vadovaujamasai Landratas " at
skyrė'" Lietuvą nuo Husų, kad
atidavus ją į kaizerio globą.
Kauno vyskupas Karevičius,
paskui pasiūlė Vokietijos valdo
nams padaryt iš Lietuvos Krikščioniškai-Konscrvatyve monar
chiją mpo Vokietijos valdžia. Ir
pagalios dabar oficialis, Ameri
kos Klerikalų atstovas Šveicari
joje, kun. Bartuška, pasirašė
po dokumentu, kuriame reika
laujama Lietuvai "Karaliaus iš
svetimos šalies" (t. y. Vokieti
jos).
Mes, Amerikos lietuviai dar
bininkai, griežtai smerkiame
tuos kaizerio bernus ir praneša
me, kad kovosime iki paskuti
niosios su jais, idant apgynus
Lietuvą nuo Klerikališkai-kaizeriškos vergijos.
Kiek čia bjaurių prasima
nymų ir melagysčių.
1) Amerikos lietuviai kata
likai nepadėjo Vokietijai pa
jungti Lietuvos, o priešinosi
tam, kiek tik galėjo.
2) Vilniaus konferencijoj,
(ji, žinoma, neatstovavo visos
Lietuvos)
Lietuvos
ponai
(dvarininkai)
nedalyvavo.
Tarpe suvažiavusių buvo ne
maža ir darbo atstovų, tarpe
jų ir socijalistų.
3) Konferencija neišsireiškė
" u ž prijungimą Lietuvos prie
Vokietijos," o pareikalavo
Lietuvai nepriklausomybės.
4) Vyskupas Karevičius ne
prašė, kad Lietuva paliktu
" p o Vokietijos valdžia."
Patys visą laiką buvę ir te
bebūdami ir dabar kaizerio
bernais, jie nesidrovi tai pri
kaišioti visiems tiems, kurie

kovoja už paliuosavimą Lietu
vos iš po kaizerio jungo.
Patys nesenai dar vadine
prezidentą Wilsoną kapitalis
tų bernu, jie ima dabar niek
šiškai veidmainiauti, nuduo
dami didelius Amerikos patrijotus ir p. Wilsono gerbėjus
ir vienaminčius. Neveltui P.
Grigaitis Rytuose važinėjo.
Tenai jie su Michelsonu ir Bagočium sugalvojo visas tas
niekšystes.
Laimė dar, kad jie per daug
begėdiškai apsi melavo, kad
užsimiršo; jų melagystes lab,i
lengva bus išrodyti. Bet reikia
veikti. Liet. Informacijos Biu
ras beabejo pasirūpins spau
doje išaiškinti visą šitą nedo
rą socijalistų triksą. Bet ir
visų kolonijų lietuviai, kur
tik pasirodys laikraščiuose ta
sai socijalistų melagysčių rin
kinys, turėtų kuogreičiausiai
paduoti išaiškinimą tikrojo
dalykų stovio.

Komitetus)
išrinks Tautos
Fondo skyriai, kurių yra Araerikoj jau daugiau kaip šim
tas. Jie randasi visose žymes
nėse kolonijose. Gi tų žymes
nių kolonijų komitetai galėti]
pasiimti aprūpinti tuo reika
lu ir savo kaimynes mažes
niąsias lietuvių kolonijas.
Tad steigkite kuogreičiausiai komitetus parašams rink
ti ir reikalaukite iš Lietuvių
Informacijos Biuro blankų.
Adresas: 703 15th St., N. W.
/VVasbington, D. C.

ARGENTINIEČIAMS | PAGELBĄ.
Suv. Valstijų lietuviai tiek
jau susiorganizavo ir sustiprė
jo, kad gali eiti j pagelbą ir
kitų šalių lietuviams, o ir pa
čiai tėvynei Lietuvai. į
Štai Argentinoje randasi
gražus lietuvių būrelis (sako
ma, kad apie keliolika tūk
stančių), kurių viešasis gyve
nimas ligšiol buvo pakrikęs,
nors pastaraisiais laikais ir
ėmė lietuviai stipriai organizuoties savo locnomis pastan
gomis, tik visas vargas, kad
pirmiausia reikėjo jiems aš
trią kovą vesti su savo demoralizatoriais, lietuviais socijalistais.
Paskutiniaisiais laikais Ar
gentinos lietuviai katalikai
net

laikraštėlį

buvo

'
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Gelbėkime Tėvynę ir Tautą.
Beveik kasdien dienraščiuo
se yra telegramų apie baisų
Vokietijos ir Austrijos gyven
tojų padėjimą. Ypač Austrijo
je žmones smauga šiltinė, kru
vinoji ir kitokios baisios li
gos. Tai vis bado pasekmės.
Sakoma, kai-kuriuose Austri
jos miestuose suputę nuo ba
do žmonės raičiojasi gatvėmis,
griaužia žemę ir taip baigiasi
dideliausiuose
kentėjimuose.
Ištisus mėnesius žmonės ne
matę duonos. Nėra nei kitokio
maisto. Visoks pagaminamas
maistas panaudojamas kariuo
menei. Be šitos juk teutonai
negalėtų kariauti ir tolesni ai
pustyti Europą, Be kariuome
nės juk kaip Austrijos cieso
rius, taip Vokietijos kaizeris
negalėtų pasilaikyti sostuose.
Austrijos tautas skerdžia
badas ir ligos. Tečiau vyriau
sybė, kurios priešakyj stovi
jaunas ciesorius, ir tolesniai
pataikauja vokiečių kaizerio
norams. Antai didžiausi krik
ščionybės nevidonai turkai posenovei persekioja ir žudo
krikščionis. Bet jaunas Aus
trijos ciesorius šiandie sau
linksmai svečiuojasi pas tur
kų sultaną Konstantinopolyj.
Argi ilgai gali bute paken
čiami tokie apsireiškimai ir

'll!#i

Pirm poros dienų telegra
mos pranešė, kad Austrijoje
pristatyti prie sunkaus darbo
ir nemaitinami karės nelaisviai kiti kitus žudo ir maiti
nasi... žmogiena. Apie tai buvo
puse žodžio prabilta, kaip pra
nešama, pačiam Austrijos par
lamente. Bet vyriausybė tuo
ju us prabilusiems uždarė bur
nas.
Vienas austrų laikrašti* api*
tą kanibalizmą padėjo
straipsnį ir pareikalavo vy
riausybės pravesti nuodug
nius tardymus. Bet vyriausy
bės įsakymu tas laikraštis sukonfiskuota. Ir tas klausimas
užglostyta.
Jei vyriausybė tokius daly
kus be jokių iš savo pusės pa
aiškinimų slepia, reiškia, kad
tenai gali but dar blogiau, ne
gu telegramos mums paduo-
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Tokie baisus daiktai dedasi
:
Austrijoje ir Vokietijoje. Tai C/>
kągi galima sakyti kadir apie nelaimingąją Lietuvą, ku
rią vokiečiai užgrobė! Be abe
jonės, tenai turi veikties labjaus baisesni daiktai. Nėra iš
ten žinių, kurių vokiečiai ne
praleidžia. Nežinomas Lietu
vos žmonių likimas. Bet tasai
likimas gali but suprantamas
iš pačiii teutonų padėjimo. Jei
Austrijoje ir Vokietijoje žmo
nės badu miršta, Lietuvoje
žmonės savo didžiumoje turi
but išmirę arba baigia mirti.
Kitaip to visa negalima iš
aiškinti. Nejaugi
vokiečiai
leis savo šalies gyventojams
badmiriauti,
gi
užgrobtai
Lietuvai turėti
reikalingą
maisto išteklių?
Taip negali but. Gi jei taip
nėra, tai Lietuvoje mūsų žmo
nių padėjimas turi but baises
nis.
sų tautai nelaimės, mes, Ame
rikos lietuviai,
turėtumėm
labjaus subrusti su savo auko
mis Tautos Fondan. Nėra ki
tokios pagelbos. Reikia dėti
aukas, gi Tautos Fondo val
dyba tegu jas siunčia badau
jantiems mūsiškiams į Lietu
vą visais galimais ir prieina
mais keliais. Nuo mūsų duosnumo šiandie priguli mūsų
tautos išlikimas. Svetimi mumis nesirūpina ir nepasirū
pins. Tie patys nevidonai vo
kiečiai pradžiunga, kuomet
lietuvių eilės retėja. Tenai
jiems bus daugiau vietos savo
nelabajai kolionizacijai.
Gelbėkime Tėvynę nuo vo
kiečių žabangų ir tautą nuo
pražuvimo. Kokia nauda bus
mums iš Lietuvos laisvės ir
neprigulmybės, jei sunyks mū
sų tauta, jei svetimieji naudo
sis mūsų tėviškėmis.
Dėkime aukas Tautos Fon
dan!
LIETUVIŲ KAREIVIŲ
LAIŠKAS.
».

Pagalvok gerai!
VISAS Raudonojo Kryžiaus fondas
naudojamas karės aukų pagelbai.

e
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Draugas,'•
Chicago, 111.
Gerbiamieji:—
Mes. lietuviai Suvienytų Vai
stijų kariuomenėje stokaujame lietuviškos
literatūros.
Tuomi reikalu mes kreipiamės
prie Tamstų.
Y. M. C. A., kuri rūpinasi
visais kareiviais ištiesė mums
pagelbos ranką. J i užleido da
lį savo namų mūsų literatū
rai, rengia vakarus 'del niusų
ir duoda svetaines mūsų susi
rinkimams. Bet to negana.
Mums reikia pagelbos ir nuo
savųjų.
Todėl mes meldžiame Tam
stų, kad mums padovanotumėt
po 12 egzempliorių savo laik
raščio. Tada mes turėtume po
vieną egzempliorių del kiek
vieno mūsų knygyno. Mes
taipgi norėtume gauti ir lietu
viškų knygų tiems knygy
nams. Mes ypač pageidaujame
knygų išleistų Tamstos spaus
tuvės. Vartotos taipgi kaip ir
naujos knygos butų mums
naudingos. Gal paragintumėt
savo skaitytojus mums atlie
kamas knygas padovanoti.
Mes užtikrinam, kad tos kny*
£os bus prižiūrėtos ir geroje
tvarkoje užlaikytos del nau
dos visų lietuvių kareivių.

DRAUGO" ŠERININKŲ

KOINTESTAS
Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms,
kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės
sėrg. (šėras—$10.00). Didžiausia dovana

$1000.00
Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičiy naujg Bendrovės nariy šėrininkų—gaus gražius knygynus: vieną $200.00,
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas uždyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
raščiu.

Tarpe kolonijų eina dideles

LENKTYNES
Jos tęsis tik iki 31 d. liepos šiy 1918 mėty.
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys
kiekvienos kolonijos šėrininkai.
Reikalaukite instrukcijy ir kvitancijy knygučiy.
Kreipkitės šiuo adresu:
•

"Draugas" Publishing Co.
1800 W. 46th Street

Akiveizdoje tos baisios rau-

Kuomet tūkstančiai kitu
aukoja savo gyvastį Ką TU duosi?

Parašų surinkimas po abie
jų dokumentų, apie kuriuos
buvo jau "Drauge*' rašyta,
tai svarbus ir neatidėtinas
darbas. Geriausia bus, kad
tam tikrus komitetus (Laisvės

*

pradėję didelės neteisybės?

leisti, bet ne ilgai ištesėjo.
Am. Liet. Taryba paskuti
niame
savo
suvažiavime
Washingtone nutarė eiti argentiniečiams į pagelbą, kad
padėjus jiems šviesties, organizuoties jr patapti Lietuvai
naudingais. Tuo tikslu ingaliojo kun. Joną &vagždį va
žiuoti į Argentiną. Kun. J.
Švagždys šitai misijai yra la
bai tinkamas. Geresnį karuli
datą vargiai ir ar galima bus
BENDRAS KONGRESAS
tai misijai surasti. __
BALTIMORĖJE. •
[ŲCime jkiui. J . Svagzdziui
ir Droliams argentinieciams
Lietuvių Katalikų suvažia geriausio pasisekimo jų dar
vimas šią vasarą (19—26 rug buose. |
sėjo) Baltimorėje žada nusi
sekti. Tiesą ne visos organiza
cijos galės laikyti tuo laiku
otn Mixr
Baltimorėje savo seimus. Ga
WEAXLESS;
vome žinią iš Vyčių centro
V3K. » 0 T»nftTt V^/^T^MŠt
raštininko p. Aleksos, kad
CPHTAltOHG -WH£AX
Vyčiai nubalsavę (32-iejų na
rių didžiuma) seimą laikyti
Clevelande. Balsavime daly
vavę tik 16 kuopų. Kitų nei
neatsiliepę. Didžiuma tų, ku
rios balsavę, pasirodė labiau
linkę j seniau nustatytą vie
tą, ypač kad Clevelando jau
nimas jau gerokai buvo pava
ręs pirmyn seimo priruošimo
darbus.
Taip-pat ir Moterų Sąjunga
pagal gautų (dar neoficijalių)
žinių ruošiasi seimą laikyti
Clevelande. Bet štai jau penk
tos iš eilės organizacijos —
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
— centro sekretorius p. Pr.
Virakas praneša Federacijos
Sekretarijatui, kad L. D. S.
nubalsavusi seimą laikyti Bal
timorėje. Tokiu būdu žinome
jau apie penkias organizaci
jas, jog jos savo seimus lai
kys Baltimorėje: Motynėle,
Moksleiviai, kunigų Sąjunga,
Darbininkų Sąjunga ir pati
Federacija. Rodos, kad ir
Spaudos Draugija seimuos
Baltimorėje. Su ja butų jau
šešios. Dar laukiama žinių iš
Blaivininkų, vargonininkų ir
oficijalės žinios iš Moterų Są
jungos.

DEL KOMITETU PARAŠAMS
RINKTI.

da. Reiškia, kad teutonai vis
labjau žvėrėja, lipa prie liep
to galo. Del sostų palaikymo
nesigailima žmonių kraujo ir
gyvasčių. Tai kodėl del tų pa
čių sostų palaikymo priežas
ties negali but praktikuoja
mas kanibalizmas?

4

Mes tikimės, kad Tamstos
atjausite mus, kurie stojame
šią šalį ginti ir esame prisi
rengę savo galvas guldyti už
principus demokratijos idea-

Chicago, III.

kaž koks keistas bliofas, ku
rio ir Maikis negali suprasti.

, Maikeli tu mūsų, kaip tu
bebliofuosi taką, kada visi lie
tuviai geriau skaityti išmoks
ir galės suprasti visas tavo
Vardan suvirs 200 lietuviui žulikystes.
kareivių, tariu Tamstoms šir
Bet ką-gi, tada nei Maikių
dingą ačiū už tą pagelbąy ku
rią tikiuosi Tamstos mums su nebus. Kraustysis jie kitur,
kur dar bus tamsu.
teiksite šiame reikale.

E*

Su augšta pagarba,
Kareivis John J. Roman
(Jonas J. Romanauskas)
Red. prierašas.
siunčiame, pasiųsime
ir malonėtume, kad
platesnė visuomenė
į šį brolių lietuvių
balsą.

Laikraštį
ir knygų
ir mūsų
atsilieptų
kareivių

ĮVAIRUMAI.
" S a n d a r o s ' ' Baltasis Kara
lius dar tebėra gyvas. Matyt,
Rusijos bolševikai, dar nieko
nedagirdo apie jo karalystę ir
jo manifestus.
Štai paleistas jau ir antras
manifestas, dar karštesnis, ir
bent keturis syk ilgesnis, ne
gu pirmas. Ir vėl, žinoma, pi
nigų reikia. O kadangi paval
diniai pinigų siųsti nesiskubi
na, tai karalius rašo:

Dovanokite. Kaltas esu. Per
dvi savaiti neskaičiau "Nau
jienų." Tiesa, tai buvo mano
vakacijos. Atsilsėjo nervai.
Sugrįžęs kibau į darbą ir per
žiurėjau ant syk viską, ką lie
tuviškų cicilikų vado smegenynas pagamino."

Perdaug įspūdžių ant s*yk.
Čia ir " proletariškas išmany
mas M *' Naujienų'' redaktoriaus (kaip jum tas ^rr-*~~
proletaras patinka?), čia
i i
lyties skaistybė" ir L
^
pasmirdimas''... dovanok i te
už tas reflekcijas. Bėgu toliau.

Iš viso to "fortnight'o"
indomiausia yra tai, kad mū
sų socijalistai tiesiog pasiuto,
matydami, kad Lietuvos atei
ties likimas galutinai iš jų
rankų išsprūdo.

" Vaikeliai mano, Ame
"Naujienos" dar niekuomet
rikos Lietuviai!
taip nesikoliojo. Grigaitis dar
Aš bausiu jus.
Bausmėje mano nebus niekuomet taip nesikarščiavo.
Visi cicilikai dar niekuomet
jums pasigailėjimo. *' <
taip nestaugė, kaip dabar.
Baisiai bijau, kad tasai ka
ralius nenusikapanotų — ne
nuo bombos, bet nuo bado.
O kodėl tas viskas! Gi štai
Kaipo karaliui — tai butų kodėl. Nuo New Yorko seimo
nepaprasta mirtis.
mūsų socijalistai nepamatė,
Bet ką Sandara., ką sakau! kaip pakilo ore. Galva užries
Ką visa Lietuva darytų, nete ta augštyn įsižiūrėjus į Mark
kusi savo Baltojo Karaliaus.
so rojaus linksmybes, kojos
kabalduoja, visi praeiviai, už
uot gelbėjus biednus mūsų ciBiednas Maikis.
cilikėlius, tik tyčiojasi ir
Maikis Michelsonas tris die pirštais rodo.
nas ir tris naktis virškino ir
Tokios aplinkybės negali sa
negalėjo suvirškinti to fakto,
kad' Amerikos Lietuvių Tary kyti, kad butų labai malonios.
ba gavo audijenciją pas prezi Iš čia ir šėlimas. Dievo baus
dentą Wilsoną, per kurią pa mė, vaikeliai, Dievo bausmė.
daryta pirmas svarbus žing- Darykite atgailą.
Sp&rnaitis.
snys mūsų politikoje. Kaip
paprastai nwtarė išsimeluoti.
Tad ir aiškina žmonėms, kad &**<*• ir Bonda Perkami ir
tai buvusi ne, audijenciją, bet darni veiklus darbas. Andrews * OAf
108 Bo. La Salto st., uiflaa* U
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tarei koncentracijai vėla virsti
viETiwTiAiTi$; neturi.
Jeigu visi paliestieji buvo
Kcltastd by the Committee on
Public Information.
(Tąsa)
Lichnowsky "atpirkimo
padaromas.

ožiu"

Kuomet, išvengti pastangų ne
žiūrint, Anglija įsivėlė karėn
prieš Vokietija., jis sugrįžo Berlinau ir paniatė, kaip ji 8 ^ ^
kad iš jo "bus padaryta atpirki
mo ožys už katastrofą, kurią ant
mus mūsų valdžia užtraukė, ma
no patarimų ir persergėjimų ne
žiūrint. Tyčia is oficialių šaltinių
paleista, kad aš save Sir Edwai\l
Urey apgauti leidaus." Jis p r a 
šalinio į Gratz, neteisybe užgau
tas, ir ten jis prirengė memuarą.
Mano misija Londone" vadina
ma, savo bendriems ir artimiems
politikos draugams privaėiai in
formacijai.

M

persitikrinę, kad tikėjimas i An
glijos kaltybę yra išmialas, kodėl
J1* ta manymą stiprino ir kodėl
laikėsi politikos, ant jo pamatuo
jamos!"
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INTERESE V Y R U

Ir laikraštis užbaigė: "Vokie
čiu liaudis negali but patenkinta
valdžios priemonėmis, kurių ėmėsi prieš karę ir laike karės.
Vokiečių liaudis po karės tegalės
patverti, kaipo taiki tauta, kuri
save valdo".
Vokietijos pasaulyj

*

vieta.
t

Bet amerikiečiui
skaitytojui
svarbiausia princo Lichnowskio
atidengimų dalimi nėra jo išva
da, kad Vokietija šią karę priver
tė. Mes senai tam tikėjome. Mūsų
vokiškieji simpatizatoriai didu
moj tai prileido. Bet jie teisinos,
kad kaizeris karę paskelbė, ka
dangi ji neišvengtina buvo, kad
jai "vietos pasaulyj" neužleista,
kad Prancūzijos, Rusijos ir Di
džiosios Britanijos konspiracija
Jis padarė penkias ar šešias ra neleido jei kolonijų ingyti ir jos
šomąja mašinėle kopijas. Vieni pirklybą išplėsti; ir kad pasek
jų nusiuntė Herr Bailiu, Ham- mėje Vokietija priversta buvo
burg-Amerika linijos galvai; ant- ginklo imtis ar būti Didžiosios Bri
rą Herr von Gwinner, Deutsche tanijos pirklybos pavydumo iki
Bank galvai; trečią Herr Theo- smert užsmaugta. Daugelis iš mū
ilore WoiĄ radikaliai-demokiati- sų tikrai manė, kad tie pasitiesinio laikraščio "Berliner Tageb- nimai yra teisingi pasiteisinimai;
latt' redaktoriui. Ketvirtoji ko kad Britanijos politika nieko,
pija teko draugui oficieriui, pri kaip "Britanijos kaštanus iš ug
skirtą prie Vokietijos generalie nies ima," kaip vokiškieji propa
štabo politinio departamento. At gandistai nuolatos užmetinėja.
rodo, šis oficierius savo atsakomvTiems išrastiems melams prin
be pridarė daugiau kopijų ir jas
co Lichnowskio memuarai ant lai
Įvairiems valstijos oficiozams ir
mės gerą išparodymą duoda.
politikieriams išsiuntinėjo.
Jis
Buvo teisinamasi, kad Prancū
padarė tai, Herr Theodore \Volt'f
sako, nes " j i s jautė patraukimą zijos ir Anglijos politika Morokovisu atsidavimu taikai pasitar je buvo priešvokiška. Princas
nauti ir jis pilnai taikingumui at Lichnowskis rašo: "Mūsų neaiški
atkartotinai
sidavė, kas visai su militare uni politika Morokoje
forma nesuderinama". Jis prisi mūsų taikingoms intencijoms ne
pažino Herr Wolff, ką jis pada pasitikėti vertė, mažiausia, iškė
rė. "Negalima buvo", sako re lė abejones ar ištikrųjų mes žino
daktorius, "jokia liogika ar pro me, ko norime, o gal mūsų inten
tavimo pagrindais jo pertikrinti, cija buvo laikyti Europą ant sar
kad pasielgimas yra negeras, ne gybos ir prie progos prancūzus
išmintingas ir Medingas. Jis buvo nužeminti. Draugas austras, kuris
Markizas Posa ar, dar daugiau, ilgą laiką Paryžiuje buvo, sake
Horatius Cocles, kuris, del Rymo man, Prancūzai "la revanche"
ar žmonijos meilės, į bedugnę šo (jų noros už Alzaciją Lotaringiją
atkeršyti) užmiršti pradėjo. Jus
ko."
jiems apie tai reguleriai priminViena memuaro kopija pasiekė į davote, ant jų kojų užlipant. Po
socijalistų laikraščio "Politiken 1 to, kaip mes atmetėme Delcassc
redakciją Stockholme ir dalimis (prancūzų ministerio) pasiulijiišspauzdinta buvo. Vokiečių presu :ną prieiti prie susipratimo Moros klausime ir tuomet iškilmin
tai pasigavo. Reichstage apie tai
ginčytasi. Nuo Lichnowskio atim gai apreiškėme, kad mes ten poli
ta diplomatinis rangas, užgini a tinio intereso neturime, mes stai
jam laikraščiams rašinėti ir jis ga Abdul Azize antrąjį Krugerį
tiesiog savo namuose Gratze inka- j atradome. Jam taipgi, kaip boelinta. Laikraščiai reikalavo, kad rams, galingosios vokiečių hupejis but karinio teismo nuteistas. rijos apsaugą pažadėjome, su to
Typiškas laiškas, semi-oficijalėj mis pačiomis pasekmėmis. Abi ma" ' ' " ' - " ' c Gazette" išspauzdintas, i nifestaciji išparodė, kaip jiedvi
ik.. J, kad "jis be pasigailėji- išparodyti turėjo, su atsarga, ar
išstatytas viešai paniekai'. tik mes pasaulinę karę pradėti
, *s argumentavo: *'ką mū pasirengę nebuvome. Mūsų užim
sų raišųjų tūkstančiai sakys, kuo toji pozicija pastūmėjo Rusijos su
met į šį dalyką bus jų išniekinta Japonija ir Rusijos su Britanija
doma atkreipta! Ar tie vyrai tik sutartis.
tam su džiaugsmu savo sveikatą
Vokiškojo pavojaus akyvaizdoje1
aukojo, kad šiame karės laipsny j u visi kiti išrokavimai užpakalin ė-J
jiems butų princo Lichnowskio pa jo. Antrosios karės tarp Prancūzi
sakyta, kad tai bereikalinga bu jos ir Vokietijos galimybė buvo
aiški ir tokiakarė negalėjo aplenk
vo?"
ti Rusijos ar Anglijos, kaip 1870
Anglijos kaltė — išmislas.
metais buvo. Prieš Delcasse puoli
Von Jagovv'o princui atsaky mą ir prieš Alžirijos konferenci
mas pasitarnavo dalykams pa ją, mes galėjome ingyti uostus ir
bloginti. Jo prUeidimas, kad An bazes vakarinėje Afrikos pakran
glija karės nesudarė, įsiudino tėje, bet toliau tai nebebuvo ga
pangermanistų presą. Tai trium lima."
uvargusioms,
ir skaudančioms
Kitais žodžiais, anot Vokietijos
fuojančiai "socijalistų pasigauta
kojoms greičiausia pagelba tai
buvo. Socijalistų organas "Vor- ambasadoriaus, Vokietijos kare Sloan's Linimentas, nereikia trinti
pats Įsigeria į kūną.
waerts" sako: "Tai faktus nusi- grūmojimas buvo priežastim, ku
Daug geriau negu kokie pleistrai
statome. Anglijoj karė nebuvo ri suvienijo Europos tautas prieš
arba mostis, nenudažo skitros.
populerė; Rusijoj ir Prancūzijoj ją Afrikoje. Nebuvo tai jų susi
Turėkite buteli gatavai kuomet
ji taipgi populerė nebuvo. Bet ji vienijimas, kas Vokietiją grūmoti strenų skaudėjimas, dantų skaudėji
mas muskulų sustyrimas ir kitos ne
pasidarė populerė. Visas pasaulis vertė.
geistinos .ligos.
—tuojaus už Atlantiko ir Paei- Anglijos susidraugauti pastangos.
i'iko—yra susivienijęs neapykan
Vienok, Liehnowskis tęsia, Lon
toje prieš mus. Vienok mes beveik
keturius metus buvome inciepyti donas "nurimo del Morokos nuopažvalga, kad Anglija padėjo vi tikių". Haldane'o misija iškeliavo
sas minas, kurise karės priežastini Berlinan, kad su Vokietija prie
buvo-pažvalga, kurią
valstybės susipratimo "priėjus. Toji misija
/i/L L S PA f n
sekretorius (Von Jagow), su am nieko gera neatnešė, Lichnovvskis
basadoriaus (princo Lichnowskio) prisipažįsta, "kadangi mes neu3 timo su mumis ir jo pirmieji j tą
išparodymais sutinkant, apreiškė tralumo pažadėjimo reikalavome' pusę bandymai buvo sąryšyje su
klaidinga esant! Vienok tai yra ta iš Didžiosios Britanijos, Europos pirklybos ir i kolonijų^ reikalais.
pažvalga, kuria vadovautasi visa karei ištikus, "vietoj kad pasiten Po to, v kaip bui'o'susitaikyta su
me karės vedime nuo neveržomos kinti sutarčia, kuri užtikrintų nuo Prancūzija ir Rusija senai dispu
submarinų karės paskelbimo, ku Britanijos atakos ar atakos su bri tuojamuose klausimuose, britų,
ris atnešė mums karę su Ameri tų pagelba." Jis tęsia: "Vienok valstybės vyras turėjo pasirižimą
ka, iki tų kanclerio kalbų, kurios Sir Edward Grey nepaliovė da(Bus daugiau)
sako, kad Belgija Anglijos mili- ręs pastangas prieiti prie susipra
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Atmaina vyro, Kuris Pirko

Tos Rųšies Drapanas Kurias Mes Parduodam
Nusišypsojimas reiškia, kad jis atsilankė į sankrovą, kur jis buvo tikras gauti ge
riausią stailę, kokybę ir užsitikėjimą, kad jis gauna už tuos pinigus kuriuos praleido ne
per žinystę, bet del to, kad mūsų sugabumas permato sąlygas pirmyn ir susitinka su jomis.

Jauni Vaikai!

Vertelgos Vyrai

Mokykitės kaip nu
pirkti.
Jeigu jųs turite lai
ko apžiūrėt ir gera
supratimų, jųs patir
site, k a d visos vilno
nės materijos ir ge
ras pasiuvimas yra
tie daiktai, kurie pageidaujami siutuose.
Be jų neilgai laikysis stailė. •
Mes parodysime didelį pasirinkimą ka
rinių ir ant vienos ir abiejų pusių susega
mus modelius šviesių arba tamsių spalvų.
Kainos $15, $17.50 ir $20.

Kokybė rokuoja vy
rus ir drapanas.
Tas pat yra su mū
sų speciale eile vyrų
siutų po $20.
Mes mėginam su
teikti jums didžiau
sią $20 vertę Chicagoje—ir darome tą, taipgi.
Ilgai dėvimi, tyrų vilnų audimai—geriau
sios konservatyvės stailės su mažu pagra
žinimu—puikus pasiuvimas.
Didelis skaičius puikių maišytų audinių
del jūsų pasirinkimo—$20.

L. Kleino Artistokratas*

Labai Puikus Siutai

Pavyzdingas siutas
del vyrų.
J i e paliečia tuos,
kurie moka kiek dau
giau už gražesnę iš
vaizdą.
Yra geresnis dėvė
jimas taipgi siutai
yra pasiūti iš tvirtų audimų tyrų vilnonių
audimų.
Ganėtinas pritaikymas, puikus ranko
mis pasiuvimas y r a ypatybe " T h e L. Klein
Aristocrat."—$30.

Siutai padaryti iš
labai puikių Ameri
koniškų ir angliškų
audinių.
Sinti Hart, Sbaffner & Marx ir kitų
* lyginai gerų žinomų
dirbėjų,
Dauguma siutų sukirpta lygiu konservaty
viu modeliu, kuris niekad neišeis iš stailės.
Siutas priduodąs žmogui puošnumą ir
gerą išvaizdą.
Apkainuota po $S5, $40 ir $50.

GASOLINE
VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :
Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15 tr $26.
Nauji daryti gatavi n o * ff*
tkl $36 siutai ir overkotal, nuo
$7.50 Iki 18 dolerių.
Pilnas paairinklmaa
kailio
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotal vertė* nuo $Z5 iki
$15. Dabar $6 ir augtMau. Kslnėa nuo $1.6* iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 lkl $7.50. Vallaos Ir K u perai.
ATDARA KA8DD3NA
VedėUemis ir vakarais.

S. OOEDOH,
1415 8. Halsted BL,

Ghieaajo, IIL

Užtikrina lengva pradėjimą, švel
nų suskubinimą ir daugiau spė
kos, myluose ir greitume.
Red Crown Gasoline yra geriau
sia gasoline kurį yra išdirbta au
tomobiliams.
Pripildyk savo tanką su Red
Crown Patemysi gyvumą, grei
tumą spėka savo inžine. Skaitluok mylias su galonų — skaitluok kaina per mylia.

NUSIPIRK MOSTO
Tai BUSI GBA2US! Ją i&Br*
ba Mentholatum Co. Prie! eisiant
gult iitepk veidą močiui per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba Šlakus ir prašalina
visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. * Pinigus galit
siųsti ir štampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Boz 36, Holbrook, Mass.

PADARYK ŠIANDIEN
mmm

STANDARD 0IL COMPANY
(Indiana)

72 West Adams St.

Chicago, U. S. A.

Penktadienis, gegulio 24 d.

"DRAUGAS"
151111 c 111111111111 f 111111111111111111111111111 f 111 (111111111111111111111111111111111111111111 M 11111 r 11 m
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IŠ L. VYČIŲ 16 KUOPOS
VEIKIMO.

šmoteliai. Pastaruosius išpil
dys valparaisiečiai moksleiviai
ir Šv. Kazimiero Akademijos
auklėtinės. Ant galo bus skra
jojanti krasa.#
Bridgeporto ir apielinkės
lietuviai yra kviečiami į tą
vakarą. Paremkit moksleivius.

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
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ALEX. MASALSKIS
Graborius.

S.. Dnnojėlinl (Spring Valley, 111.).
"Inteligentas" gavome. Tilps. Prašo
Kas. Vinekis, North Grafton, Mass. me rašyti daugiau.
Tamstai "Draugą," siuntinėjamo kas
dieną.. Labai negrerai, kad Jums taip
J. Gorlikiiii (Rochester, N. Y.),- K.
nereguliariškai laikraštį pristato. P a  K. (Kingston, P a . ) , MaudžJui (Akron,
siteiraukite ant vietinės pačtoa, nes Ohio).
Korespondencijas
gavome.
tame yra jųjų, o ne mūsų kaltė. Mes Ačiū. Tilps. Prašome daugiau.
iš savo pusės irgi. šiandie pasiuntėme

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias
laidotuvės kopirtaustai. t a
rime MITO Ka

Chicagoa

r a b o n u s Ir a u

pačtos

užveizdal

Tamstos

i

i

ERNEST WEINER Ory Goods
Kampas Wo«d g a t v e *
-—i^^^i^m^^^^fm^m

4f</9ii9jMfi!*ffltefiĮtt
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE .

1800 W . 4 7 t h Gatve,

Seredoje, geg. 22 d. Šv. Jur
reikale užklausimą. Tamstos reikalau
Paieškau darbo už šoferį (ir kaipo
tomoblliua.
jamo
adreso
neturime,
nes
jinai
laik
už
mechaniką).
Turiu
šoferio
laisnį.
gio bažnytinėje svetainėj L.
Taipgi dides
raščio nuo mūsų neima. Gal jai pri Esu
blaivus vaikinas.
Atsišaukite
nė dalį grabų
Vyriu 16 kuopa laikė savaitinį
stato vietinis agentas. Patariame pa greitu laiku ypatiškai ar per laišką.
duoti mūsų laikraštin "paieškojimą," Meldžiu pažymėti kiek galėsite mo
patįs dirbame.
susirinkimą. Šį sykį susirinkikuri už pigią kainą Tamstai apsiima- kėti. Antrašas:
3307 Auburn Ave.,
me patalpinti. Ačiū labai už laiškeli.
man atsilankė nemažai narių.
Telephone Drover 4119.
Anton Mikelionis,
V. Mileris, Rosclaml, 111. Vietinis 4183 S. Maplewood Ave., Chicago, 111.
Visupirma p. A. Pocius sakė
agentas nieko m u m s nepranešė apie
prakalbą apie muziką kaip ji SVARBUS SUSIRINKIMAS. Tamstos užsimokėjimą, todėl ir pa
raginimą priversti buvome pasiųsti.
Paieškau Antano Elskio, pusbrolio
nuo senų amžių vystėsi ir to
Pasiuntėme užklausimą Jūsų agentui. sūnaus, paeinančio iš Kauno gub.,
Telšių pav., t Sedos parap., Žadeikių
bulinosi ir kokie kompozito Nedėlioj, geg. 26 d. Petro WoodJuozas Ališauskis, S454 Auburn Av. sodos.
5 metai
atgalios
gyveno
riai ją kėlė vis ant augštesnio mano svetainėje po num. 3251 So. Labai m u m s nemalonu, kad Tamstai Brighton, Mass. Jis pats, ar gal kas
nuo mėnesio laikraštis neateina. apie jį žino meldžiu pranešti sekan
laipsnio. Kalba labai buvo in- Lime ir 33-čios gatvės įvyks svar jau"
Atsiprašome.
Užtat "Draugą" siun- čiu adresu:
bus
susirinkimas
Susivienijimo
tinėaime
visą
mėnesi
ilgiau t. y. iki
Dr. A. R. Blimanthal 0. D.
domi. Po prakalbai buvo per
Jonas Pocius,
15
d.
gegužės,
1919
m.
3430
So.
Halsted
St.,
Chicago,
111.
Akly Specialistas
bėgta bėganti kuopos reikalai, Lietuviškų K.-K. Pašelpimų Drau
Patarimas
Dykai
J. Vingilis. Negalime suprasti delsusirinkime pasirodė, kad gijų Illinois valstijos. Susirinki ko krasa 10 d. šio mėn. pranešė
Offlso Adynos: nuo 9 U ryto iki 9
mas yra šaukiamas svarbiam rei mums, kad Jųs persikėlėte prie 2128
ANT PARDAVIMO.
Jtuopa netenka trijų narių,
vai. vakare. Nedėlioms 9 Iki 11.
kalui. Visų draugijų atstovai yra Forbes St. Suraskite kaltininką, o bu
4649 8. Ashland Ave. Kamp. 47 8 t
.Juyriuos Dėdė Šamas šaukia kviečiami net būtinai pribūti. Bus sime labai Jums dėkingi. Tikimės,
Telefonas Varde 4 8 ) 7 .
TĖMYKTT
VISI!
kad laikraštį jau gaunate savo nau
savo kariuomenėn. Kadangi labai svarbus svarstymai. Pradžia juoju
Telephone Boulevard 6487
Aš turiu farmą 20 akrų derlingos
adresu. Ačlu labai už atvirumą.
žemės,
1
mylia
nuo
miesto
labai
pa
&v. Cecilijos bažnytinis cho 7 vai. vakare.
Valdyba. Juozui Kosmlniii, Raetne, Wis., W. ranku su vaikais arti bažnyčios ir
Manikns, 385(1 W. Greenshaw St. ir mokyklos. Aš tenai gyvenam kelis me
ras, kurio jie yra nariais,
• '
«
V. Gnlnaitė. 4532 So. Herniitago Avc. tus esu labai patyręs ta kraštą, ž m o 
ivngia išleistuvių vakarėlį, ta ŠEIMININIS VAKARĖLIS Laiškus gavome. Adresus permainė nės labai linksmai gyvena. Žiemos vi
sai nėra. Oras visada vienodas; nėra
me.
Dr.CM.GLASER
tai užkviesta tapo ir vyčių
CICEROJE.
karščių nei šalčių. 3 kartus J metus
Praktikuoja 26 metai
Pr. Bistras, 4014 So. Maplcirood augina vaisių. Sveikas kraštas del li
kuopa dalyvauti tame vakarė
Gyvenimas ir Ofisas
Ave. Laišką su $2.00 gavome. Ačiū. gonių. Tenai yra lietuvių kolonija.
•
1
4
9
8.
Morgan S t , kertė S9 t
lįNoriu parduoti ar mainyti ant namo
Šiandie, gegužės 24 d., Ci- Adresą permainome.
Chicago, IU.
ar loto. priežastis nevedęs esu, nega
"
' '—
'*
"
—
S
P
ECIALISTAS
ceros L. Vyčių 14 kuopa ir J. Guzis, Jums prašant laikrašti liu vienas apeiti. Norintiems plates
Moteriškų,
Vyriškų Ir Valku
dar siuntinėsime ir tolinus, pasitikė nių žinių, kreipkitės laišku ar ypa
KONCERTAS.
Taipgi Chroniškų Ligų. ,
L. D. Sąjungos 49 kuopa bend dami, kad atsiteisite.
tiškai nuo 6 ryto iki 5 vai. vakaro.
OFISO VALANDOS:
rai
surengia
šeimininį
vaka
T.
Gališauskui,
Racine,
Wis.
Užsalkl
9
ryto,
nuo nuo 12 iki 2 po
Nedėlioj, geg. 26 d. Mark
M. J. J.,
avome
me ant
plet
ir
nuo
8 iki 8:30 vak. N e 
dviefttJi^ •
negalime, nes 10649 Michigan Ave., Roseland, 111.
\\ hite Sqnare svetainėje prie rėlįv išleistuvėms gerb.
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
°
* * T»9
Sio men.
Ankčiau
ne&rali
per d.vėlai
laišką
gavome.
Neužmirš
Telephone Yards 687.
So. ITalsted ir W. 30-tos gat
Parsiduoda:—«al i u na s geroj vietoj.
kite mus ir tollaus.
paminėtų kuopų veikėjų Pet
Biznis išdirbtas per 3-jus metus. Pir
vių Liet. Vyčių Apskričio cho
J. Sininliunns, New Rritain, Oonn. mos klesos saliunas. Laisnis užmokė
ras duos labai puikų koncertą, ro G arbūzo ir Jono Zalatino, Užsakymą gavome. Ačiū. Nuošimčio ta už 6 mėnesius —«- nuo gegužio 1 d.
Telefonas: McKlNLEY 1794
negalime duoti, nes permažas orde iki Oct. 31, 1918. Priežastis pardavi
kuriuodu
išeina
kareiviauta
įžanga visiems dykai. Kas no
ris. Knygas vakar išsiuntėme.
mo — savininkas eina J S. V. kariuo
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
menę. Malonėkite atsišaukti po šiuo
ri pasiklausyti gražių dainų ir
Vakarėlis įvyks Sv. Antano
antrašu:
,_—
OYDO VISOKIAS UOA8
pasigerėti puikiai išlavintu L. parapijos svetainėje tuojaus Chicagos sveikatingumo koC. Burbulas,
1457 8 0 . WE8TERsT BLVD.
V. Apskr. choru, lai atsilanko. po vakarinių pamaldų. Kvie misijonierius Dr. Kobertson 725 W. 119th St., W. Pullman, 111.
Kampas W. 16-tos gatvės.
Pradžia 5 vai. po pietų.
ANT PARDAVIMO.
čiamas visas paminėta kuopų kreipėsi į policiją, kad Šita pa
Tikras bargenas, turi butl greitai
sistengtų miesto gatves apva parduotas S augštų medinis namas; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MOKSLEIVIŲ VAKARAS. jaunimas ir visi nariai susi
lyti nuo besivalkiojančių be cementinis fundamentas. Kaina $3,- Rczld. 9SS S. Ashland Blvd. Chicago
rinkti paminėtu laiku.
800.00 cash. Atsišaukite pas savinin
Telephone Haymarket 2544
i
antsnukių
šunų.
ką:
1313
So.
ISth
Court,
Cicero,
111.
Oeg. 26 d. Sv. Jurgio baž
Koresp.
Parsiduoda:—Hotelis Ir namas la DR. A. A.
ROTH
nytinėje svetainėj L. R.-K.
Gytoj iš Chicagos iSvažiuo* Šalę Chicagos Aurora mies bai pigiai; geroj apgyventoj vietoj RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Moksleivių S. A. 2 kuopa renlietuvių. Atsišaukite tuojaus:
•
dar vienas specijalis trauki telyj pasimirė Forest Newton, tarp
1902
So. Halsted S t ,
Chicago, 111.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
gia vakarą. Bus suloštas gra
Valkų Ir visų chroniškų ligų
nis į'r for^j, Ogįethorpę 4su |35
p»r>4d««Pda:—pitniny&a »ąr*VQ<te*7 Ofisas) 8**4 8. Halsted S t , Chicago
žus veikalas. Lašime rialvvaus
tl 6 kėnus 'piėiro. Pardavime* pM%žafe-'
priešininkais
Telephone D r o v e r ' 9693.
ir žymesnės Chicagos ar- svetimžeraiais
tis:
savininko ligos.
Chicagoje
pirmasis
pradėjo
VALANDOS:
19—11 ryto
2—1 po
\ Ssfės-mėgėjos. Apart lošimo (vokiečiais). Jie "ten siunčiami vežioti* žmones arkliniais gatpletg;
7—8
vak.
Nedėliomls
10—1?
d.
F. Zeman,
2053 W. Coulter 8 t ,
Chicago, III. UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
bus dainos ir įvairus muzikos internuoti karės metu.
vekariais.
mm

I

Mes duodame dvigubas štempas
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, Šlebes ir Jekutės.
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f JOBEPH C. WOLOH f

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis

S

LIETUVIS DEHTISTA8
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak.
Nedėliomls pagal sutarimą.
4719 SO. ASHLAJTD AVENDK
arti 47-tos Gatvės

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. S24 National Life Bldg.
29 8o. LaSalle St.,
Vakarais 1668 Mllwaukee Ave.
Central CS99
Rasidence Hnmbnld 97
CHICAGO. ILL.

trfHtHHimiiiiiiiiiiinmiiiiHiiiimiifflniT?
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIII

•f0?8 S d H V i :SBUOJ0IOX
'III 'OSBOIUO '-9AV puBiųsv "oa 8091Telefonas: PU1,LMAN 342
'SKOS V JffVMVH *H
•soĮsn-BĮSid VJA 80UI-B51 fisnpi
Dr. D. J. BAG0ČIUS
rOr£ s p j » A *I»I '^V puwrtp?v 'S 8091LIETUVIS GYDYTOJAS
•seAn^nujJi O U I X S Į ^ JĮ soan^s
I R CHIRURGAS
SUOS 9 UTSldTJ^ "H s ^d OUIĮATJpjBd ^U"B
10731 SO. MICHIGAN AVE.,
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Uabar yra geriausias laikas pirkti ukę,
nes dabar ūkininkai nau
iš pnezasties kares augštų
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naudosis dar daugiau po
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Ką-tik prasidėjęs gyventojas prie Phelps
apielinkės.

Pirkite ukę didžiausioje lietuvių kolonijoje visoje Wisconsin valstijoje, prie gražiaus miestelio

Dabar yra laikas naudoties pakol dar tavo iš senai sutau
pyti centai nėra atimti nuo tavęs del to brangaus miesto pra
gyvenimo.
Žmogus mano, kad jis dabar uždirba du syk tiek dau
giau, negu keli metai atgal, tai jis mano, kad sutaupyc du syk
tiek daugiau, negu pirma.
Bet ar jųs žinote, kad dabar jums kaštuoja tris ar keturis
syk tiek daugiau pragyvenimas dabar negu pirma, ir jųs nė
nejusite kaip jūsų tie sutaupyti centai bus išeikvoti ant to.
Bet žiūrėk į ateitį kas bus po karės, kada parvažiuos ka
reiviai iš kitų kraštų, kur dabar Amerikos visi jauni darbi
ninkai kariauja, dabar, jie yra išsiųsti į visas pasaulio dalis,
tada kada parvažuos milijonai vyrų, kurie yra tvirti kai ąžuo
lai, tada kada nustos durnai rūkę iš kaminų, kur dabar dirba
amunicijas, kur dirba laivus, kur dirba orlaivius, ir visi tie
fabrikai kur dabar dirba visokius daiktus del šios didelės ka
rės, kiek tai žmonių bus be darbo.
Juk jiems ir reikės darbo, ir tašyk bus daugiau darbinin
kų negu jų reiks, ir tada bus algos numuštos, ateis laikas ne
uMlgo, kad darbininkas prašys darbo verkdamas. Bet nelauk
tos dienos kada tau reiks prašyti kito, kad susimylėtų ant ta
vęs ir tavo šeimynos, bet atvažiuok čia kur tavo maistas yra
užtikrintas ar blogam ar geram laike.
Lietuviai senuoliai pasakoja, kad bus pasaulio sumišimai,
ir dabar tas atėjo. Bet dabar žmonės kalba, kad bus didelis
vargas ir badavimas dideliuose miestuose, bet to nereikia nė
abejot, nes kožnas permato tą dalyką aiškiai, kad neužilgo
tas įvyks.
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Nereikia daug turto pradėjimui tokios ūkės.
•

Bulvės ant naujai pradėtos ūkės.
ATVAŽIUOKITE IR PERSITIKRINKITE PATS SAVCS
Del platesnių žinių kreipkitės antrašu

SANBORN LAND CO.
DEPT. O.
PHELPS, WISCONSIN.
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

Tai žmogau nemiegok dabar pakol turi progą, neatidėliok
diena iš dienos, bet veik tuojau, pakol dar nėra pervėlu. Bet
paskui bus pervėlu ir ant gero kelio ateit, kada žemės kainos
bus pakilę ir jūsų sučėdyti centai bus išeikvoti.
Sanborn Žemės Kompanija duoda jums gerą progą pra
dėt, mes duodame jums kad ir su maža suma pinigų prasidėti,
jųs galite pirkti žemę nuo Sanborn Žemės Kompanijos ant
lengvų išlygų, taip kaip jums yra parankiau, jųs galite mokė
ti už tą ukę kožną mėnesį, kožną antrą mėnesį, ar vieną sykį
ant metų, taip kad žemė pati mokasi už save, tiktai jųs pri
dedate savo darbą, o po kelių metų žemė lieka jūsų locna, taip
kaip kad gauta už dyką.
,
Mūsų žemė yra prie gražaus miestelio PHELPS, miestelis
yra ant kranto ežero, prie geros transportacijos, kur Itorth-Western Linija išveža tūkstančiai vagonų ūkės produktų kož
ną metą iš apiehnkių ūkių, kur ūkininkai padaro milžiniškus
pinigus. Miestelyje yra keletas fabrikų, taip kad žmogus žie
mos laike norėdamas dirbti gali gauti sau darbą.
Mes turime 30,000 akrų žemės aplink augščiaus minėta
miestelį, turime ūkių gražiai išdirbtų su triobomis, sodais, gy
vuliais ir visokiais ūkės reikalams įtaisymais, ir turime žemės
kurias galima lengvai nuvalyti, nes tiktai yra apaugus ma
žais krūmeliais.
Mūsų žemė yra prie upelių, ežerų ir labai gražioj vietoj, ir
jau yra gerokai apgyvąnta gerų lietuviškų šeimynų, ir yra
visi užganėdinti, nes mūsų visa žemė yra labai derlinga, dėlto
užtikriname ir jus užganėdinti.
Sanborn žemės Kompanija taiposgi priima ir Laisvės
Bondsus (Liberty Bonds) kaip dalį mokesčio už ukę.
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