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METAI-VOL. III. No. 128 

VOKIEČIAI PAEME 
SOISSONS 

Kas valanda laukiama Reimso 
puolimas 

TALKININ KAI PRIEŠ VO KIEČIUS 
STATO ATSARGAS 

Vokiečiai sakosi paėmę didelius 
grobius 

PRIEŠININKAS ARTI MAR 
NE. 

Sakosi turįs per 35,000 nelais 
vių. . 

LONDONAS, geg. 31.—Vo
kiečiai paėmė šiaurvakarinius 
Reimso f ortus.v Paties miesto 
puolimas kas valanda laukia 
mas. 

Šalę Soissons. kurs pateko 
vokiečiams, talkininkai sulai
kė vokiečių briovimąsi. Bet 
centre priešininkas eina pir-

siuntė atsargas prieš- tų ne
paprasti) teutonų potvinį, kad 
jį sulaikyti nuo sostinės Pa
ryžiaus. Nes dabar tikrai pa
tirta, kad vokiečių svarbiau
sias tikslas pasiekti Paryžių. 

Kuomet praeita pirmadienį 
vokiečiai pradėjo ofensyvų, 
buvo manoma, kad jie tuo sa
vo žygiu dangstosi, idant ap
gaulingu būdu prieiti prie 
miesto Amiens, ant kurio šio 
pavasario pradžioje vokiečiai 
gulė. 

Bet manvmas buvo klaidin-
gas. Šiandie pasirodė, kad jie 

BAISUS DAIKTAI DEDA
SI MUSIŲ LAUKUOSE 

ANGLAI IŠGELBĖJO DAU
GELĮ SAVO ARMOTŲ. 

Kai-kurios vietos po kelis kar
tus perėjo iš rankų j . rankas. 

myn. Perėjo Fere-en-Tarde-
nois ir visu frontu eina ant briaujasi ant Paryžiaus. Ir tai 
VL 9 — __ _ . _ _ __ _ A Marne 

Iš Berlyno ofici/Jaliai prane 
šamą, kad ligšiol vokiečiams 
tekę suvirs 35,000 nelaisvių ir 
daugelis karės medžiagos. 
Priešininkui tekę ir daug ar-
motų, tarp kurių esama ir di 
dziulių. 

Vokiečių tikslas — paimti 
Villers-Cotterets, šiaurrytinių 
Paryžiaus geležinkelių centrą. 

Nėra abejonės todėl, kad vo
kiečiai briaujasi ant Pary 
žiaus. 

Bet prieš juos stoja talki
ninkų atsargos. 

Čia pilnai pasitikima, kad 
ties Marne vokiečius patiko 
1914 metų likimas. 

PRIEŠININKAS VAROSI 
PIRMYN. 

daro iš desperacijos. Nes tai 
bus paskuttnuf jų pasistaty
mus. Jei jiems sis žygis nepa
vyks, tuomet ir karė bus pra
lošta. Bet kodėl gi jis turėtų 
pavykti. Juk talkininkai turi 
stiprias armijas. Turi j i e - i r 
parinktinus ginklus. 

Vokiečiai pavasario pra
džioje mėgino perskirti pran
cūzų armijas nuo anglų armi
jų. Toksai talkininkų suskal
dymas buvo jų svarbiausias 
tikslas. 

Tečiau jiems nepavyko tas 
padaryti. Pasirodė, kad talki
ninkai neperskiriami, taigi ir 
neįveikiami. 

Tuomet vokiečiai sugalvojo 
sunaikinti tik vienas anglų ar
mijas. Bet ir tas jiems nepasi
sekė padaryti. 

Dabar jie stengiasi sukone-

Paryžius, geg. 31.—Iš mu
sių lauko pranešama^ kad vo
kiečių ofensyva paleįigva silp 
s ta. Pasitraukdami anglai 
daugelį savo armotų išgelbėjo 
nuo patekimo į priešininkų 
rankas. Prarasta daug vyri], 
kurie pateko vokiečių nelais
vėn. Bet tas yra menkniekis, 
sulyginus su milžinišku prie
šininko skaitliumi. 

Svarbus geležinkeliais mies, 
tas Fismes pradžioje buvo vo
kiečių paimtas. Talkininkai* 
paskui jį atsiėmė. Kiek pa
laukus vokiečiai ir vėl paėmė. 

Miestelis Saint Mard net 
šešis kartus pereidinėjo iš 
rankų į rankas. Ir ant galo te
ko vokiečiams. 

Čia parvykusieji sužeistieji 
kareiviai pasakoja apie baise
nybes musių laukuose. Tiesa, 
kad vokiečiai visur jfažan-
giuoja. Bet ' j ie eina pirmyn 
saviškių kareivių lavonais. 
Tpksai priešininko pašėlimas 
negali ilgai tęsties. 

TALKININKAI PASITIKI 
ARMIJOMIS 

ANGLŲ SPAUDA OPTIMIS 
TIŠKA. 

\ 

VOKIEČIAI ŽUDO LIOO mus. 

Paėmė Soissons; Reims yra . . . . .. T 
jr<*cmc wv««v , I veikti prancūzų armijas. Ir pavojuje. 

Londonas, geg. 31.—Vokie
čiai nepertraukia ofensyvos 
vakarų fronte ir eina pirmyn. 
Tečiau juos sulaikys talkinin
kų atsargos, kuriu dalis jau 
stojo muši n. 

Vokiečių rankosna pateko 
senobinis prancūzų miestas 
Soissons. Miestas gi Reims at
sidūręs pavojuje. Kas valanda 
jis gali kristi nuo vokiečiu 
spaudimo. 

Vokiečių ofensyvos centras 
vakar buvo atsidūręs tik už (J 
mylių nuo upės Marne, kur 
karės pradžioje vokiečiai bu
vo sulaikyti ir jiems ten buvo 
užduotas baisus smūgis. Va
kar taippat jie buvo atsidūrę 
tik už 44 mylių nuo Pary
žiaus. 

Vietomis prancūzų ir anglų 
kariuomenės neatlaiko spau
dimo ir atsimeta atgal, į pa
togesnes pozicijas. Bet visur 
prancūzai ir anglai mušasi 
kaip liūtai su stipresniu prie
šininku. 

Generolas Focb, vyriausias 
talkininkų armijų vadas, pa^ 

kuomet šitas darbas nueis nie
kais, nežinia ko imsis tuomet 
vokiečiai, 

šiandie kol-kas vokiečių 

Mėto bombas ant ligoninių. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, geg. 3a—Užpraeita nak
tį vokiečių lakūnai pametė 
bombų ant ligoninių, kuriose 
gydoma daugelis sergančių ir 
sužeistųjų amerikonų ir šim
tai prancūzų. 

Ligoninės randasi toli už
pakalyj musių linijų. 

Keli amerikonai sužeista 
krintančiais stiklais. Viena 
prancūzų slaugotoja nužudy
ta, kita sužeista. 

Keli civiliai gyventojai mi
rė nuo apturėtų žaizdų. 

Pasitiki gen. Focho strategija. 

Londonas, geg. 31.—Anglų 
spauda labai optimistiškai at
sineša į dabartinį vokiečių už
puolimų. Apie žinias iš mūšių 
lauko ramiai rašo. Visuose 
laikraščiuose išreiškiamas pa
sitikėjimas talkininkų armijo
mis ir generolo Focho, vyriau 
siojo armijų vado, strategija. 
Londono gyventojai, paskaitę 
žinių iš karės lauko, eina ra
miai prie kasdieninių savo 
užsiėmimų. 

Iš Amsterdamo pranešama, 
kad vokiečių laikraščiuose tik 
vieni krikštąvimai. Girdi, tai 
nepaprasti vokiečių laimėji
mai. Girdi, vokiečių armiios 
padariusios siurprizą ne tik 
patiems vokiečiams gyvento
jams, bet ir patiems talkinin
kams. Girdi, šitas pasiseki
mas dar kartų pateisina tvir
tinimų, jogei savais vadais 
reikia pilnai pasitikėti. 

Kai-kurie prancūzų laik
raščiai perliuosai rašo apie 
vokiečių užpuolimų. Militari-
nis kritikas Henri Bidou, pav. 
vienam laikraštyj rašydamas 

DABARTINE KARE IR 
TAUPUMAS 

PREZ. WILSONAS RAGINA 
TAUTĄ PRIE TAUPUMO. 

Taupumas yra svarbus karės 
metu veiksnis. 

Washington, geg. 31.—Pre
zidentas Wilsonas leido pas
kelbti savo .atsiliepimų į ša
lies gyventojus apie taupumo 
reikalingumų. 

Ši karė yra tautų, bet ne 
armijų karė — sako preziden
tas— ir todėl visi mūsų 100 
milijonų gyventojų privalo 
gyventi taupiai, ekonomiškai. 
Čia nekalbama apie finansinį, 
klausimų, bet apie karės me
džiagos produkcijų ir tos me
džiagos taupymų. 

Reikia taupyti maistas, dra 
bužiai, avaliąės ir visokia var
tojama medžiaga. Kaip se
niems, taip jauniems reikia 
dirbti tik tokius darbus, ko
kie būtinai yra reikalingi vi
suomenei, be kurių visuomenė 
negali apsieiti. 

Reikia pirkti tik tas, kas 
būtinai reikalinga, be ko ne
galima žrnogui apsieiti. Vi
siems turėti tik vienų-vienų 
miųtį, kad įveikti priešininkų 
ir laimėti karę. Kad tai at-

IEŠKOMA DAR DIDESNIŲ! 
Kas atras dar didesnius melagius, kaip "Naujie-

ny" ir "Keleivio" redaktorei - tasai gaus 
brangią dovaną, 
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kas su viena diena paėmė vi 
sa tai, kas mūsų buvo užim 
ta ištisiais 1917 metais. 

101 ŽMOGUS 2UVO SU 
LAIVU. 

Tai įvyko Tarpžemių jūrėse. 

NAUJAS SUOMIŲ KABINE
TAS YRA PRO VOKIŠKAS.. 

Stockholmas, geg. 31.—Nau 
jai sutvertas Suomijos minis-
terių kabinetas, kurio pirmi
ninku yra buvęs senatorius 

Londonas, geg. 31.—Angli
jos admiralitetas paskelbė, 
kad gegužes 26 dienų Tarpže
mių jūrėse nuskendo trans
portinis laivas Leasowe Cas-
tle> 

Su juo žuvo 13 oficierių, 79 
kareiviai, laivo kapitonas, du 
bevielio telegrafo operatoriai 
ir 6 žmonės iš įgulos. 

Leasowe buvo naujas lai
vas. Padirbdintas 1917 metais. 

TALKININKAI PRISILAI 
KO ŽMONIŠKUMO. 

kaizerio sunūs, sosto įpėdinis, | Paaskivi, yra provokiškas. 
su savo armijomis per ketu
rias d ienas ofensyvos pasiva
rė pirmyn apie 20 mylių. £r 
visu frontu talkininkų pozici
jas turėjo šturmuoti. Tas reiš
kia, kad vokiečių nuostoliai 
turi but pasibaisėtini. 

Gegužės 29 dienų vokiečių 
karės ofisas paskelbė, kad li
gi to laiko vokiečiai yra pa
ėmę nelaisvėn apie 25 tūk
stančius anglų ir prancūzų. 
Šitų tarpe vienų prancūzų ir 
vienų anglų generolų. 

Vokiečiai padarė rekordų 
savo sunkios artilerijos kil
nojime. Pirmadienį po paėmi
mo Chemin-des-Dames augš-
tumos, nuo Aislette ligi Ais-
ne, už kelių valandų vokiečiai 
m sunkiomis armotomis jau 
bombardavo miestą Soissons. 

Praėjus 24 valandoms vo
kiečiai Soissonsų jau šturma
vo. Prancūzai didvyriškai 
statė krutinės už miestų. 

Kadangi suomių kariuomenės 
vadas, gen. Mannęrheim, prie
šinosi Suomijos germanizaci
jai, jis buvo priverstas atsi
statydinti. 

Pav., Jvarės ministeris, pulk. 
Vosteslov, išvien veikia su vy
riausiąja vokiečių karės sto
vykla. 

— Londonas, geg. 31.-4A-
merikos kariuomenei naudo-
ties paimta 2,000 ligoninių lo
vų, operuojamų 50 gydytojų, 
150 slaugotojų ir 300 patar
nautojų. 

Dar prieš bombardavimų iš 
miesto prašalinta visi civiliai 
gyventojai. Iš ligoninių su
žeistieji perkelta į atvanges
nes -vietas. 

Upę Vesle vokiečiai perėjo 
ties miestu Fismes.1 Šitas mies 
tas prancūzams buvo svarbus 
geležinkelių centras. 

Kas kita yra su teutonais.' 
Paryžius, geg. 31.—Talki

ninkai, kaip vakar, Dievo Kū
no šventėje, nutarė neužpul-
dinėti iš oro vokiečių miestų 
ir nieko bloga nedaryti tų die
nų civiliams ^gy ventojams. 

Bet pas teutonus yra kitoks 
išrokavimas. Vos tik vakar 
praaušus, jie ėmė bombar
duoti Paryžių savo toli šau-
jančiomis armotomis. 

Prancūzai žinovai tvirtina, 
kad vokiečiai Paryžiaus bom
bardavimui panaudoja naujas 
armotas. Patys šoviniai yra 
kiek didesni. Tečiau eksplio-
davimo smarkumas nėra di
desnis. 

bę remti, perkant laisvės bpnd 
sus ir karės taupymo ženkle
lius. 

Prez. Wilsono noras, kad li
gi birželio 28 dienos visi ša
lies gyventojai, kaip vyrai, 
taip moterys, kaip seneliai, 
taip vaikai, laisvanoriai įsto
tų į tam tikras karės taupymo 
draugijas ir visi prisidėtų 
prie taupymo, sulig vyriausy-
bės nurodymų. 

Socijalistų Darbininkų Ta
ryba (tas pats, kas Rusijoj 
bolševikų "sovietai") nepa
kenčia Amerikos lietuvių dar
bo už Lietuvos laisvę ir sten
giasi jį sugriauti įvairiomis 
bjauriomis melagystėmis. 
* * Naujienos'' ir " Keleivi s ' ' 
platina rezoliucijas prieš visų 
lietuvių darbų už Lietuvos 
laisvę. 

Jie prasimano, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba reikala
vusi nuo prezidento Wilsono, 
kad jisai pripažintų amžinų 
susivienijimų Lietuvos su Vo
kietija. Tuomtarpu Amerikos 
Lietuvių Taryba savo rašte 
prezidentui pažymėjo, kad 
Lietuva bevelytų gyvybės ne
tekti, negu būti po vokiečiu. 

Tai matote, kaip "Naujie
nos" ir "Keleivis" meluoja. 
Savo melagystėmis jie dumia 
akis savo pasekėjų; žada pra
dėti dumti ir amerikonų vi
suomenę ir valdžių. 

Cicilikėliai, žinoma, klausys 

Amerikos patrijotais ir einu 
prieš kaizerį, ne prieš gerų 
tai daro. Jeigu jie remia Ame
riką ir eina prieš kaizerį, pa
klauskite jų: 

1). Kodėl jie ragino savo 
pasekėjus būti slakeriais ne
klausyti valdžios, nestoti ka
riuomenėn? 

2). Kiek šimtinių uždirbo 
socijalistų advokatėliai, be-
veisdami slakerius, be išduoda
mi jiems raudonas knygutes, 
su kuriomis jie paskui džėlose 
atsidūrė! 

3). Kodėl jie boikotavo 
"Laisvės paskolas" ir mūsų 
parodas del tų paskolų? 

. 4 ) . Kodėl jie rėmė Rusijos 
bolševikus, kurie daugiausiai 
pasitarnavo kaizeriui, ir kodėl 
jie čia mėgina varyti tokį pat ' 
bolševikiškų darbų, organizuo
dami savo darbininkų Tary
bas? 

Soči jai istai tik nuduoda 
einu prieš kaizerį, o ištikrųjų 
iie vra kaizerio bernai. 

nų, bet rimti amerikonai 
greitai pamatys, kame čia da
lykas. Jie supras, kad socija-
listai, šaukdamies patys esų 

(Jaukite rytojaus "Draugo* 
numerį ir paskaitykite redak
cijos pastabų: "Viskas remia
ma ant melagystės". 

Didelis Amerikonų Laimėjimas 
AMERIKONIŠKI JKAREI 
VIAI PASIRODO DIDVY 

RIAI. 

SUTIKO KONTROLIUOTI 
SKERDYKLAS. 

Washington, geg. 31.—Pre
zidento paskirta komisija iš
tyrė gyvulių skerdyklų stovį 
ir savo raporte rekomenduoja, 
kad šalies maisto administra
cija paimtų skerdyklas savo 
kontrolėn. 

Prezidentas Wilsonas suti
ko su komisijos rekomendaci
ja. Maisto administracija skits 
mėsai kainas. 

Paėmė miestelį; paėmė nelais
vėn 200 vokiečių. 

REIKALAUJA 9,000 VYRŲ 
PRIE KARĖS DARBŲ. 

— Amsterdamas, geg. 31.— 
Iš Vokietijos pranešama, kad 
mirė Berlyno militarinis ko
mendantas, gen. von Kessel. 

— Maskva, geg. 31.—Vo
kiečiai tiesia geležinkelį nuo 
Suomijos pasienio į Petchenga 
užlajų. 

Washington, geg. 31.—Nuo 
drafto del nesveikatos paliuo-
suota apie 200,000 vyrų. Šitie 
vyrai, sakoma, bus pašaukti 
prie karės darbi}. 

Gen. Crowder paskelbė, jo
gei tuo jaus yra reikalinga 9,-
000 darbininkų prie lakstytu-
vų gaminimo. Jei ligi birželio 
6 d. tiek laisvanorių neatsi-
šąuks, tuomet s,u prievarta 
bus imami iš visų valstijų. 

— Wasbington, geg. 31.— 
Tarpe gegužės 16 ir 23 d. va
karų fronte talkininkai sunai
kino 252 vokiečių lakstytuvu. 

— New York, geg. 31.— 
Miesto mokslo taryba karės 
metu visose viešose mokyklo
se panaikino vokiečių kalbos. 
mokinimų. 

Londonas, geg. 31.—-Kuomet 
vokiečiai pradėjo ofensyva 
ReimsSoissons frontų, Amiens 
fronte ir amerikonai pakilo 
prieš vokiečius. Jie stojo ata
kon vakaruose nuo Montdi-
dier, vienos ir ketvirtos da
lies mylios fro/itu. Baisų smū
gį uždavė vokiečiams. Paėmė 
apie 200 jų nelaisvėn. Ir pa^-
mė miestelį Cantigny. Tai į-
vyko po baisiai kruvino mu-
v • 

sio. 
Po šito vokiečiai kelis kar

tus mėgino savo kontratako
mis atblokšti amerikonus. Tų 
darė tuojaus, paskui kiek pa
laukus. Antrytojaus ir vėl at
naujino kontratakas. 

Bet tas nieko vokiečiams 
negelbėjo. Tik panešė jie di
delius nuostolius. • 

Amerikonai ne tik paliko 
kaip kokia nepakrutinama 
muro siena, bet dar nuolat sa
vo frontų plečia, nuolat pasi
varo prieš naujas vokiečių po
zicijas. 

Kaip Anglijos, taip ir Pran
cūzijos spauda plačiai rašo a-
pie tų amerikonų laimėjimų. 
Pavadina tai brilijantiniu lai
mėjimu. 

Be šito prasidėjo mūšiai ir 
kitam amerikoniškam fronte, 
būtent, šiaurvakaruose nuo 
Toul. Tenai ilgas laikas buvo 
ramu, išėmus lokalius užpuldi 

nėjimus ir atmušinėjimus. 
Šiaurvakaruose nuo Toul 

kol-kas veikia viena artileri
ja. Amerikonai artileristai 
veikiai nutildo baubiančias 
vokiečių armotas. 

Bet toksai vokiečių nera
mus užsilaikymas ar tik ne
duos progos amerikonams pa
rodyti savo galybę tikruoju ir 
didesniu užpuolimu prieš vo
kiečius. Reikia atsiminti, kad 
nuo to amerikoniško fronto 
nepertoliausia randasi labai 
svarbi vokiečių tvirtovė Metz. 

Washington, geg. 31.—Čio
nai gauta žinios apie ameri
konų laimėjimų Pikardijoje 
(Amiens fronte). Karės sek
retorius pranešė, kad jis ne
galįs nieko sakyti apie abelnų 
stovį vakarų fronte. B^t pažy
mėjo, kad amerikoniški karei
viai pasirodė didvyriai karės 
lauke." 

— Paryžius, geg. 31.—Iš 
Makedonijos fronto praneša
ma, kad tenai talkininkams 
pavyko atlikti pasekmingų a-
takų prieš bulgarus. 

— Wasliington, geg. 31. — 
Vienas S. V. karės laivas pa
ėmė nelaisvėn 17-kų vokiečių 
įgulos nuo nardančios laivės, 
kuri torpedavo anglų laivą. 

O R A S . V 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie giedrą ir šilčiau; va
kare ar naktį laukiama lietaus 

» 

su perkūnijomis; rytoj vėsiau. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

KUR TAM VISAM GALAS. 

t t . nuopelnai." 

Girtybė, saliunas, tai mušu 
išeivijos vėžys, kurs josios ku 
ną (o taip-pat ir dvasia) grau
žė ir tebegraužia. Del saliuno 
daugybė ateivių baigia išsi
gimti ir ištvirkti, del saliuno 
jaunoji karta lieka baisiausiai 
nuskriausta, nes tėvai neduo
da vaikams to, ką jie galėtų ir 
turėtų duoti; saliunas trukdo 
parapijoms siekti savo prakil
nius tikslus, saliunas alina ir 
į pražūtį veda draugijas, sa
liunas griauna šeimynas... Bet 
argi išskaitysi visus saliuno 
" nuopelnus ? " Lai gieda jam 
garbę pliki, šalti baisus fak
tai: tai tie tūkstančiai prieše 
laiką iškastų kapų, tūkstan
čiai našlių ir našlaičių ir tas 
kvailas ir tamsus cicilikizmas, 
ir tas doriškas daugelio puvi
mas. 

Nauja šviesa. 

Paskutiniaisiais tečiau lai
kais mūsų saliunas dar naujoj 
šviesoj apsireiškė: daugelis 
lietuviškų saliunų yra kartu 
ir paleistuvystės namais. Čia 
kalbame apie Chicagos kai-
-kurias koionijas. Perdaug jau 
plačiai apie tai kalbama, kad 
butų galima mūsų spaudai nu
tylėti tą naują ir baisų apsi
reiškimą mūsų gyvenime. Kur 
dingo ta graži, padori lietu
vio siela! Kaip lietuvis (dai
gi katalikas) galėjo pasižemin
ti iki gyvais kūnais pirkliavi-
mo? Kaip prie to prieita? 
Prieita laipsniškai, jx> intek-
me alkobolio dujų, kurios nuo 
seno temdo mūsų brolių protą 
ir silpnina valią. Čia susidūrė 
iš vienos pusės gyvosios pre
kės pareikalavimas, iš antros 
josios pasiulijimas (kaip ir 
su kiekviena kita preke ant 
ekonominės rinkos, tik gaila 
vien, kad čia prekiuojama ne
tik žmonių kūnais, bet ir ją 
sielomis, visos tautos sveika
ta) . Tie lietuviai patvirkėliai, 
kurie jau žinojo kelius į " red 
l igh t" distriktus, pradėjo to 
pat reikalauti ir iš savo lietu
vio saliunininko. Šiam gi ne-
.buvo vargo sutikti paversti 
savo saliuną į b Kaip gi. 
Juk ir išsiteisinti prieš savo 
sąžinės likučius taip lengva: 
Čia i r l a i s n i i j b r a n g u m a i , ir 
gėrimų pabrangimas, ir ma
žiau lietuviai begeria; kitaip, 
girdi, neišsiversi, biznio ne
padarysi. Tad ir daroma biz
nis, nžtraukiąs Kaino dėmę 
ant tų niekšų ir prakeikimą 
ant mūsų išeivijos. 

Kaip reaguoti. 

Visuomenė, rodos, neturėtų 
likti bejauslė akyvaizdoje šių 
apsireiškimų. Lietuvių sąžinė 
niekuomet negali tai k in ties su 
panašiomis baisenybėmis. Jei
gu lietuviui saliunininkui va
lia pirkliauti gyvąja preke, tai 
kokią gi Lietuvą mes galėtu

me ateityje pabudavoti. Kas 
butų, Jeigu tie kraugeringi ša
kalai grįžtų į Lietuvą su savo 
"dailiomis sąžinėmis'' ir imtų 
veisti ten paleistuvystės ur
vus. Juk negalima taikinti 
tautos sveikatos, prakilnumo 
su josios puvimu. Tad reikia 
tuos pudytojus suvaldyti, pa-

Veliava-Tautos Symbolis. 
Tarp-gijios senovės liekaną tyrinėjo atskirai mūsų tautos 

kad pildytų įstatymus, kurie 
juk draudžia panašius "biz-

liudija, kad jau ir tuomet 
žmonės vartojo ypatingus 
symbolius, kurie buvo įsigy
venę jų sieloje ir jausmuose. 
Kiek toli. siekia į praeitį sym-
bolių istorija, nėra žinoma; 
bet yra manoma, kad nuo to 
laiko, kuomet žmonės turin
tieji bendrus tikslus pradėjo 
rinkties į gentis. Symbolis, tai 
ir buvo bendras gentės senti
mento atspindys, apie kurį 
spietėsi visos jos spėkos. 

Laiko bėgyje gentis išsivy
stė į tautas. Tuo tarpu ir jų 
symboliai keitėsi; bet savo 
tradicijinės reikšmės jie nepa
metė. Gi tautos stiprėdamos 
tvėrėsi į valstijas. Ir kiekvie
na valstija sulig savo tautos 
tradicijų nusistatė sau symbo-
lį — vėliavą. Vėliava tautos 
ar valstijos gyvenime turi ne
pakas tą reikšmų. J i yra tau
tas sentimento atspindys, pri
mena jos praeitį, didvyrių 
galybę, jų darbus ir pasišven
timus del savo tautos ir tėvy-

yra paliktos žymės, kurios \ vėliavos klausimą, bet deja. 

žaboti. Reikia priversti juos, n ė s ; J1 s u k e l i a ž m o n i u W 

mus. yy 

Butų gerai, kad kovai prieš 
panašius apsireiškimus po mū
sų kolonijas susidarytų "Tė
vų komitetai" — gal geriau
siai iš atstovi] nuo draugijų. 
Jų priedermė butų persekioti 
įstatymų keliu tuos ištvirkimo 
platintojus. Aplenkdami vieti
nę policiją, kuri dažnai esti 
tų pačių saliunininkų nuglos
tyta, jie galėtų siekti augštes-
niųjų viršininkų ir su jų pa-
gelba varyti kovą. 

Dabar vienur kitur steigia
mos sąjungos katalikiškųjų 
draugijų. Lai jos tarp kitų da
lykų ima rupinties ir viešosios 
moralybės apsaugojimu. 

SUSIVIENIJIMUI LIETUVIŲ 
AMERIKOJE GRASO PAVOJUS 

Tautiško' Susivienijimo 
organas "Tėvynė" paduoda 
rezultatus balsavimo į Susiv. 
valdybą. Tame susivienijime 
visada ėjo rungčiomis libera
lai su socijalistai už intekmę, 
už galybę. Tečiau ligšiol visa
da būdavo žymus perviršis li
beralu. 

Sių metų vienok rinkimai 
parodo didelį įsigalėjimą soci-
jalistų. Jei taip dalykai eis ir 
toliau, tai labai galimas daik
tas, kad išsipildys soeijalistų 
lukeriaviniai', ir net pranaša
vimai, kad tas, susivienijimas 
bus jų rankose. O tai didelės 
svarbos dalykas. Susivieniji
mas baigia rinkti antrą šimtą 
tūkstančių dolerių, turi daug 
narių, o ir organan juk tada 
žinoma, pasodintų savo žmo
gų-

Štai balsavimų rezultatai: 

Į pirmininkus: 
e 

Liberalas St. Gegužis. . . .2413 
Soeijalistas K. Jurgelionis 1882 

Į vice- pirmininkus: 
Lib. P. Živatkauskas. . . .1607 
Soči j . J. Baltrušaitienė. .2363 

Į sekretorius. 
Liber. A. B. Str imait is . . . 1939 
Soči j . T. Dundulis 1364 

Į iždininkus: 
Liber. T. Paukštis 1991 
Socij. K. Gugis 1739 

patrijotizmą ir pasirįžimą ko 
voti už savo teises—už tėvy
nę. Žodžiu sakant, vėliava yra 
tautos vadovė ir galybė. 

Kokia gi mūsų tautos vėliava? 
Vargiai kas šiandieną galė

tų pasakyti, be svyravimo, 
kokia mūsų tautos vėliava bu
vo, arba bent turėtų būti. Ka
dangi mūsų tautos gyvenimas 
per kelius pastaruosius šimt
mečius buvo pridengtas sveti
ma skraiste ir slepiamas nuo 
pasaulio akių; ypač tuose lai 
kuose, kuomet tautos forma
vosi į valstijas ir atsižymėjo 
viena nuo kitos savo tradi
cijų g i r t u m u ju.savitumu. To
kiose aplinkybėse mūsų tauta 
negalėjo parodyti pasauliui 
savo aiškaus veido. Tik pasta
ruoju laiku likosi numesta 
svetima skraistė nuo Lietuvos 
kūno, ir mūsų tauta pasirodė 
pasauliui. 

/ B e t rodos-dar iki šiolei ne
buvo galutinai nutarta i r pri
pažinta kokia mūsų tautos vė
liava turi būti — ypač Ame
rikos flfetuviai to nežino. (Da
bar jau sužinos. Tikimasi, kad 
visi priims N»w Yorka. seimo 
nutartą vėliavą, sekant Lietu
vos pavyzdį. " D r a u g o " Red.). 
Nors jau prieš keletą metų 
kai-kurie žymesnieji veikėjai 

kiekvienas jų kitokią vėliavą 
rekomendavo. Ir pasekmėje 
pasirodė, kad Amerikos lietu
viai beveik visas jas priėmė ir 
vartoja visuomeniškame paro-
davime. Matyt, jie nenusima
no, kad tuomi patys save 
kompromituoja svetimtaučių 
akyse" ir daro skriaudą savo 
tauįos vienumui ir jos savitu
mui. 

Atsitikimas primena negei
stiną apsireiškimą. Tai buvo 
praeito mėnesio pabaigoje. 
Chicagos lietuviai parodavo 
Laisyės Paskolos Bonds'ų agi
tacijoj ir išreiškimui savo 
prijautimo ir lojališkumo šiai 
žaliai. Iš visa ko butų buvę 
galima gerėties ir parodavimą 
pavadinti vykusiu, jei butų 
buvęs vėliavų vienodumas, 
Bet deja, to visai nebuvo. Kuo
met pradėjo rinktes iš visų ko 
lonijų susigrupavę organiza
cijos į vieną diviziją, šalip 
vadovaujančios šios šalies vė
liavos pasirodė, berods, pen
kios skirtingos vėliavos — jų 
tarpe buvo daugiausia hunga-
riškų ir "liubelskos unijos žy
mių." Na, ir kokį įspūdį toks 
lietuvių pasirodymas galėjo 
padaryti svetimtaučiuose, ku
rie supranta vėliavos reikime? 
JM abejonės, kad jie nepava
dino tai, kaipo vienos tautos 
parodavimu, bet kejių skirtin
gi? tautelių. 

Stebėtina, kad ir parodavi-
mo rengimo komitetas nesusi-, 
prato, kad tokį negeistiną ap
sireiškimą reikėjo prašalinti. 
Juk geriaus butų buvę tame 
parodavime vien Amerikoniš
ka vėliava vadovautos negu 
šalip tos save persistatyti 
hungarais, italais ir dar kito 
kiais galais. 

nepažymi tautos savitumo, nes 
tokias pat spalvas galima ra
sti ir kai-kurių kitų tautų vė
liavų sudėjime. 

Todėl vartojant ja,u priimtas 
Europos lietuvių spalvas reikia 
jas taip suderinti, kad lietu
vių tautos vėliava skirtųsi nuo 
kitų tautų' vėliavų, kurios su
sideda iš tokių pat spalvi). 
Išėjimų yra, tik reikia į juos 
atsižvelgti. Pavyzdžiui, tvar^ 
kant spalvas sekančiai: pra
dedant nuo viršaus horizonta
liai (gulsčiai) — žalia, balta, 
raudona; arba pradedant nup 
kaiščio — raudona, balta, ža
lia. (Tas antras būdas priešin
tųsi Lietuvos priimtai vėliavai. 
Red.). Priimdami vieną iš tų 
suderinimų nesutiksime kon
flikto .šių laikų vėliavų karą-
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PRAKALBOS RYTINĖJE 
PENNSYLVANIJOJE. 

Bus nurodoma, ką Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika-

le veikia. Kiekvienas lietuvis 
privalo į tas prakalbas atsi
lankyti ir apie Amerikos lie
tuvių politišką judėjimą suži
noti. Kalbės advokatas ]\£. Šli-
kas iš Pluladelphijos. 

.Sekančiose vietose prakal
bos atsibus: 

Birželio 2 d., pa pitų Duryea 
Birželio 2 d. vakare, Pittston. 
Birželio 4 d. Wilkes-Barre. 
Birželio 5 d. Wanamie. 
Birželio 6 d. Sugar Notch. 
Birželio 7 d. Hazleton. 
Birželio^ 8 d. Minersmills. 
Birželio 9 d. po pietų, King-

ston. 

Vakarinėje Pennsylvanijoje, 
Pittsburgiro apielinkėse kal
bės kun. J. Miliauskas VVana-
mie klebonas ir pasižymėjęs 
lietuvių rašytojas. 

Birželio 2 d. po pietų Ells-
worth. 

Birželio 2 d. vakare Donorą 
Birželio 3 d. McKees Rock. 
Birželio 4 d. Braddock. 

"Briželio 5 d. Wilmerding. 
Birželio 8 d. Homestead. 
Birželio 9 d po pietų Du 

ąuesne. 
Birželio 9 d. vakare Wilson. 

Taigi, kad išvengus save 
kompromituojančių pasirody
mų svetimtaučių akyse, mes 
turėtume, nors čia Ajnerikoje, 
nustatyti sau vieną vėliavą, 
kuri išreikštų mūsų tautos sa
vitumą ir vienumą. Ypač šia
me sujudimo momente; kno : 
met mūsų tautos Hkimo klau
simas veržiasi į pasaulinę po
litiką, kuomet reikalaujame 
savo tautai visiškos ncprigul^ 
mybės, mes turime pasirody- KAREIVIO LAIŠKAS, 
ti pilnai susiorganizavusiai^ 
vienos tautos piliečiais. Tą 
mūsų savistovybę viešpatau 
jančios tautos supras tik ta
da, kada mes dalyvaudami vi
suomeniškame judėjime vado
vausimės viena savita vėliava. 

Tatai mūsų autoritetai (or
ganizuoti ir savistovi) turėtų 
artimiausiai galimu laiku nu
tarti vėliavos surėdymą sulig 
mūsų tautos tradicijų ir pra
nešti visuomenei, ypač visoms 
įnusų.organizacijoms, kad jos 
rengdamos viešus parodavi-
mus, vardu lietuvių tautos, 
vadovautųsi tąja * vėliava. O 
mūsų visuomenė turėtų tą su
prasti, kad del meilės savo 
tautos ir tėvynes ilgiau nebe
galima apsieiti be tikrojo 
symbolio — vėliavos, kuri iš-
Feikst i j m ū s ų t a u t o s s a v i t u m e 
įr vienumą. Juk ir taip per il
gai dangstėmės svetimais rū
bais, taigi nors kartą pradėki
me puošties savftu, rūbu. 

Berods Lietuvių Politiškas 
Seimas JNew Yorke, nutarė 
tris spalvas: žalią, baltą iv 
raudoną; iš kurių lietuvių tau
tos vėliava turi susidėti; bet, 
turbūt, nenutarė tų spalvų 
suderinimo tvarkos (Nev/ Yor
ke priimtos tris spalvos: žalia, 
balta, raudona — nutarta su
dėti gulsčiai, horizontaliai. 

d.) o tame juk 'yra nema-
svarbos. Kadangi spalvos 

lijoje. 
Be to dar reikia nutarti 1) 

koks turi būti emblemas (vy
tis), stilizuotas ar realio ti
po; 2) kokios spalvos vytis 
turi būti; 3) koks turi būti 
šalmas, forma ir padabinimas; 
4) ant kokio lauko emblenms 
turi būti; 5) kokie lauko kraš
tai turi būti; 6) kokie turi bū
ti šniūrai, kutosai ir galionai; 
7) kas turi būti ant kaiščio 
viršūnės, smaigtis ar kas ki
tas; 8) ar bus leista kombi
nuoti tautos vėliavą su ypatin
gos organizacijos vėliava (kas 
neturėtų bun) , ir jei bus lei
sta, tai ant katros pusės, ei
nant pirmyn, turi būti tautos 
vėliava. 

Visus tuos dalykus ir kas 
tik rišasi su tautos vėliava, 
kaip tai nešėjo uniforma ir 
maršalkos, mūsų autoritetai 
turėtų galutinai nutarti ir 
viską tinkamiausiai suderinę 
visuomenei perstatyti. .Nes 
kai-kurios mūsų organizacijos 
jau teiraujasi ir geidžia įsi
steigti savo tautos savitą vė
liavą. Tatai reikėtų pasirupdn-
ti, kaip galima greičiausia, 
kad vėliavos klausimas galu
tinai butų išrištas ar ypatin
goje Lietuvių Tarybų konfe
rencijoje, arba per spaudą. 

Tartyla. 

P. S. Butų pageidaujama, kad 
visi mūsų laikraščiai, kurie 
rūpinasi mūsų tautos reika
lais teiktųsi išreikšti savo 
nuomonę šitame klausime ir 
jį plačiau pagvildenti, i T. 

Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir 
trjs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičių nauju Bendrovės nariu šė-
rininky—gaus gražius knygynus: vieną $200.00, 
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas ddyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
raščiu. 
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Tarpe kolonijų eina dideles 
LENKTYNES 

Jos tęsis tik iki 31 d. liepos ŠIŲ 1918 metu. 
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
ti laimėtus gatavusKfmigus apie tai nuspręs patys 
kiekvienos kolonijos šėrininkai. 

Reikalaukite instrukcijų ir kvitanciju knygučių. 
Kreigjltės šiuo adresu: 

"Draugas" Publishing .Co. 
1800 W. 46th St ree t Chicago, III. 

_ ^ _ _ _ _ 

akyse matėsi ašaros. Moterys, ant 
mūsų pastabų, linksnrų nusišypso
jimų, savo išvaizda sakyte-sa^ė: 
' '.Nesistebėkite, tūlam laikui pras
linkus, jūsų motinos, sesers, su-
žiedotinės, draugai mūsų pavyzdį 
paseks!...'' 

Nors Prancūzija skaitoma bedie
viška šalimi, bet aš iki šiol kito
kių dar nemačiau, kaip katalikus 
ir tai maldingus. Verbų nedėlioję 
turėjau progos dalyvauti pamal
dose. Ten yra dvi katalikų bažny-
ei. Vienoje šventino verbas, paskui 
iškilmingoje procesijoje visi ėjo i 
kitą bažnyčią. Pakeliui užėjo ant 
kapinių ir ten turėjo trumpas pa
maldas. Nekurie verbų šakelėmis 
kaišė savo mylimųjų kapun. 
"Unclc Sam's catholic DOVS/' 
skaitliuje apie penki šimtai, ėjo 
gražiomis eilėmis paskui kryžių 
ir kunigą-senelį. Verbas dalino 
vienuolės ir merginos. Verbos — 
mirtų žydinčios šakelės. 

Suv. Valstijose. Pav.: už 4 f p. 
(80c) gali gerą vakarienę gauti 
valgykloje. Duoną, jų kepta, man 
labai patinka; prie kožnos progos 
ją vartoju. ^— 

Pastaruoju laiku gyvenu gražio
je vietoje—vienuolyne. Ant kito 
kalnelio yra katalikiška Kolegija. X 

Urnai Didžioji šventė—Velykos. 
Turėjau progos būti banžyčioje. 
Pasimeldęs jaučiausi smagiau. Ka-
zyti! Jei kada grįšiu su "galva," 
tai daugel ko turėsiu pasakyti, ką 
esu patyręs vargelius bevargda-
mas. Labai išsiilgės esu 25nių nuo 
savo mylimųjų. Laikraščius gau
nu skaityti šiuos: "New York 
Herald,"' 'Cfiicago Tribūne," 
"Daily Mail" — visi "army edi-
tion." ; 

Prancūzų kalbą skubiai moki-
nuosi,^bet laiko trūksta. "Karės 
politikos" bėgis geriaus jums yra 
žinomas. Mūsų gyvenimo atsitiki
mai yra nesvarbus ir nereikalingi 

P-as J. B. Saliunas, S. L. R.-K 
A. literatiškos Komisijos narys, da- m c 8 atVyke po AmcFikos vėliava į 
bar esąs Suv. Valstijų kariuomenė
je, Prancūzijoje, prisiuntė sekanti 
s. K. Pakštui adresuotą laišką: 

Prancūzija, kovo 31, 1918 
Mielasis Kazyti:— 

Prie paskutinio matymosi žadė
jau rašyti — ištesėti negalėjau. 
Priežastis^ Tamstai yra žinoma. 
Kelionė, kokia ji nebūtų, visad 
yra varginga, bet ikišiol suspėjau 
pamiršti visus patirtus nesmagu
mus ir vargus. Pirmieji žingsniai 

Sename Sviete," Europoje, ge 

i 

Ištikrųjų buvo gražus ir daug žinoti. Jei kas ir nepatinka, ret-
reiškiantis reginys. Juk Prancuzi- karčiais net ir ašaras išspaudžia, 
joje Kryžius ir jo garbintojai bu-' prisiminus, kad "we are in the 
vo niekinami, persekiojami. Ir štai j army now," kaip ranka atima... 

Nūnai Kristus kėlės. Linksmai 

. . 

nieką neatsižiurėdami drąsiai puo
šiame Kryžiumi savo krutinės ir 
lenkiame savo galvas, imdami sau 
Kryžių už vadovą! Daugelio 
prancūzų akyse žtbėjo džiaugsmo 
ašaros. Toji procesija ir mūsų da-
lyvumas juos sustiprino, o Kry
žiaus priešams—smūgis. Man at
rodo, kad karei pasibaigus Kry
žius ir Kristaus mokslas čia trium
fuos. 

Ir dar vienas dalykas gražus, tai 
Amer. katalikų kareivių duosnu-

džiai žydi, visur žaliuoja. Išlipęs 
iš Įaivo jaučiausi, it ten kur Lie
tuvoje. Prancūzijos. kaimiečių iš
vaizda gan simpatiška ir daug pa
našumo yra j mūsiškius lietuvius. 
Mus visur entuzįjastiskai priima-
-sveikina. \' Vic« L 'Amer igue !" 
Begalo yra svetingi, tik, deja, toji, 
kalba viską gadina. 3ei paprašai 
gerti vandens", tai gauni vyno, ku-

Alleluja skamba. Kryžius trium
fuoja, visi linksminasi! Aš ir svei
kas ir linksmas. Labų dienų pp. 
Juliui, Povytoii, Matui, p-nioms 
ir panelėms, visam "Garso" šta
bui, L. Vyčiams ir visoms kata
likų organizacijoms kuodidžiausio 
pasisekimo! ą 

Kaip Lietuvos reikalai? Lietu
vių Seimas? Tautos Fondas? 
Laisvės Savaite? Apdraudos Sa
vaitės kokios pasekmės? Siųsk 
laikraščių, trokštu! Žinių nesku-

rai atrodo. Čion pavasaris: mev mas. Laike kolektos bažnyčioje I pėk, dvasia labai kenčia! Kūno 

no cia yra gyvas pragaras. 
Labai populeriskos čia yra 

klumpės, net pasiturintieji mies
telėnai nesigėdija klumpuoti. La
bai keistai atrodo, kuomet miesto 
šaligatviais būrys pradeda klum
puoti, tai už' varsto veik gali girdė
ti klum-kluui-klum ir taip be pu* 
baigos. 

Moterys, merginos pasipuošę ge
dulingais rūbais, kas begalo atro
do motononiškai. Viena, karj^-jnar-
šuojant mieste, ant šaligatvių ma
tėsi daUg tėmyjanČių į "Dėdės 
Šamo" vaikus. Mums irgi -buvo 

be ypatingo suderinimo dar .nuostabu j juos žiūrėti. Daugelio 

daigelis davė p*b kelis frankus, reikalai yra aprūpinti. 
Man taip atrodė, kad senai toje Iki tas laiškas Tamstą pasieks, 
bažnyčioje tiek aukų ant syk su- gal aš busiu, tan, kur ginkluotas 
rinkta buvo. kareivis šiuonii laiku privalo bu-

Kad ir daugelis trukumų reikia ti! Didžiuojuosi, kad kariauju po 
kęsti, tečiaus nemažai turiu ir 
smagumo. Dirvos, lankos, upeliai, 
primena man Tėvynę-I^etuvą. 
Anksti rytą vyturėlis gieda eyru-
viru, pempė ir neatsilieka, klikau-
dama gyvi-gyvi. Malonus man jų 
balseliai per šešius metus negir
dėjus! Prancūzijos išvaizda gyvai 
man primena Lietuvą. Tankiai 
užtinku tokių reginių, kaip kad 
ant Nemuno krantij, tarp žaliuo
jančių gojų-gojelių! 

Tik vieno daikto nekenčiu, tar 
vyno ir kitų svaigalų! Turime 
pilną liuosybe: nori—gerk, nenori 
—ne, niekas nedraudžia. Man tas 
labai nepatinka. Iš to nemažai ne
smagumų reikia patirti. Skambu
čių turint, viską galima pirkti,: 
pradedant duona, baigiant saldai
niais. Ir nebrangiau, kaip kad 

"Red, White and Blue!" Vi
siems, visoms su Diev! Aš esu pa
sirengęs sutikti visą tą, ką liki
mas man yra skyręs. 

Su gilia pagarba 
J. B. Saliunas. 

4th Co., lst Inf. Training Regt, 
A. P. O. 727, 0 

A. Ę. F., t k New York. 
(American Army in France). 

(Iš "Garso."). 
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MAIŠIA 

Pirnlie; 
yra kriti 
žmogaus 
tinka d* 
Tuo laik 

K pamatai l 
ziškai jė 
Tuo pači 
sistato 
kurie pas 
žmogaus 

Pirmais 
tais muši 
pobudžio 
liks visa n 
moksliniu 
žymi: Kic 
gyvenimo 
mojanti 
save vest 
guoju kel 
kioje paša 
vena. 

Taigi ti 
j i mas vai l 
svarbus dj 
gelis tėvu 
atkreipia, 
ti. Gi jei 
į a , tai vėl 
kams duo 
globą, kok 
reikalinga. 
tėvų, katr 
globojimą 
Nuo to tu 
metai žųs 
vaikų atla 
ir paskui 
nuolat sirj 
tėvų tams 
tokie vaik 
vo gyveni 
prieš sun 
juos nugi 
ydos. 

Nesenai 
Yorko dab 

• 

vesta nuo< 
mai. Pasin 
ki| šeštuose 
se yra su\ 
blogai mai 

Paskiau 
tamento bii 
rBaltimorėj( 
mvnose nu< 

w 

KAUS tik 2! gaudavo h 
no. O juk 
biausias nu 
nime. 

Kituose 
miestuose i 
gus vaikų 
namų saly i 
nemokė j im£ 
vis tai sv 
t j s, del ki 
šalyj miršti 
Čių vaikų 
penkerių m 

Šiais lail 
«e prasidėje 
ja už gerėsi 
Prie kampj 
pati vyriau 
tuose vaiką 
matuojami, 
vaikų sto\ 
gyventojų 
š i e m s vertžt 

•kampanijos 
Bet labj 

reikalingesL 
su tikslu g 
sielas. Kunr 
ra vienatir 
grūmotų v 
.tinkamą v 
mą, jame gi 
to atbukinu 
sigimimas. 
snų paskui 
šalinti. To 
nelaimingi. 

Juk visoj 
prasti tuksta 
terių, kuri*' 
savo jielaim 

• • 



Penktadienis, gegužio 31 a. U K K U B K * 
i 

11 

r i MUSŲ MOTERIMS. 
*'*»mmm.m»»^. 

— 8 

•:•: 

s— 

BALTASAI ARAS 
x~— i » » » « t i » « » « » » » • • • • • * • • ' 

VAIKŲ GLOBOJIMAS PIR-, žmonės, tai pačių tėvų apsilei-
MAISIAIS JŲ GYVENIMO \ dimo aukos. Tokių nelaimin-

METAIS. 
Pinriieji septyneri metai 

yra kritiškiausias laikotarpis 
žmogaus gyvenime. Su tuo su-
tinka daugelis mokslininkų. 
Tuo laikotarpiu pagaminami 
pamatai busimajai žmogaus fi
ziškai jėgai arba silpnybei. 
Tuo pačiu laiku žmoguje nu-
sistato visokie pajunkimai, 
kurie paskui turi intaką visam 
žmogaus gyvenime. 

Pirmaisiais septyneriais me
tais mūsų gyvenimo tveriasi 
pobūdžio ženklai, katrie pasi
liks visam gyvenimui. Vienas 
mokslininkas apie tą taip pa
žymi: Kiekvienas vaikas savo 
gyvenimo pradžioje yra svy
ruojanti esybė, kuri leidžia 
save vesti geruoju arba blo
guoju keliu, žiūrint į tai, ko
kioje pašalinėje intekmėje gy
vena. 

Taigi tuo laikotarpiu auklė
jimas vaikų tėvams yra labai 

gų aukų kupini kalėjimai ir 
visokios prieglaudos. 

Mūsų tėvai privalo pasimo
kinti, kaip reikia auklėti vai
kus. Tuomet mažiau bus ir 
mūsų pačių tarpe nelaimingų
jų žmonių. Motina. 

PRANCŪZŲ MOTERIŲ 
KENTĖJIMAI VOKIE

ČIŲ NELAISVĖJE. 

Mieste Hot Springs, Ark., 
nesenai moterių draugijos 
kliube turėjo kalbą viena 
prancūzė. J i nupasakojo bai
siausius kentėjimus prancūzų 
moterių ir mergelių, pateku
sių vokiečių nelaisvėn šios ka
rės metu. 

Visoje šviesoje paaiški vo
kiečių baidus gyvuliškumas. 
Užgrobtose prancūzų teritori
jose prancūzės moterys ir 
mergelės turi panešti tikrai 
pragaro kentėjimus nuo vo-

svarbus daiktas. Tečiau dau- j kiečių kareivių žvėriško apsi-
gelis tėvų j tai mažai domos cjimo. Su prievarta jos pri-
atkreipia, nenori to apkainuo-! verčiamos būti motinos ir pas-
ti. Oi jei kartais ir apkainuo-
ja, tai vėl pamiršta savo vai
kams duoti tokią apsaugą ir. 
globą, kokia jiems būtinai yra 
reikalinga. Daugelis yra tokių 
tėvų, katrie net apie fizišką 
globojimą neturi supratimo. 
Nuo to tūkstančiai vaikų kas 
metai žųsta. Kiti tūkstančiai 
vaikų atlaiko tas sunkenybes 
ir paskui išauga nesveiki, 
nuolat sirguliuojantieji. Del 
tėvų tamsumo ar apsileidimo 
tokie vaikai paskui visą sa
vo gyvenimą privalo kovoti 
prieš sunkenybes, į kurias 
juos. nugramzdino fiziškos 
vdos. 

Nesenai tuo žvilgsniu Ne\v 
Yorko dalyj Manhattan pra
vesta nuodugniausi tyrinėji
mai. Pasirodė, kad tarpe vai
ki) šeštuose gyvenimo metuo
se yra suvirs 22 nuošimčiu 
blogai maitinamų. 

Paskiau šalies darbo depar
tamento biuras patikrino, kad 

Vfealtimorėje darbininkų šei
mynose nuo 2 ligi 7 metų am
žiaus tik 29 nuošimčiai vaikų 
gaudavo kasdien šviežio pie
no. O juk pienas yra svar
biausias maistas ^ i k ų maiti
nime. 

Kituose amerikoniškuose 
miestuose irgi sutinkama blo
gus vaikų maitinimus. Blogos 
namų sąlygos, stoka tyro oro, 
nemokėjimas auklėti vaikų, 
vis tai svarbiausios priežas
tį s, del kurių kas metai šioj 
šalyj miršta apie 250 tūkstan
čių vaikų pirm sulauksiant 
penkerių metų amžiaus. . 

Šiais laikai* Suv. Valstijo
se prasidėjo smarki kampani
ja už geresnį vaikų maitinimą. 
Prie kampanijos prisidedajir 
pati vyriausybė. Visose mies
tuose vaikai pasveriami ir iš
matuojami. Suprantama, nuo 
vaikų stovio priguli šalies 
gyventojų ateitis. Todėl vi
siems verta prisidėti prie tos 

•kampanijos. 
Bet labjaus svarbesnė ir 

reikalingesnė yra kampanija 
su tikslu gelbėti mūsų vaikų 
sielas. Kūno liga ir mirtis nė-

vienatinis pavojus, kurs 

k ui savo kūdikius pavesti vo
kiečių vyriausybės nuožiuron. 
Nepaklusnios kareivių no
rams žudomos. 

Vokiečių vyriausybė leidžia 
prancūzėms apleisti vokiečių 
užimtas teritorijas. Bet lei
džia tik toms, kurios yra su
silaukusios nors vieno kūdi
kio. Visos kitos moterys ir 
mergelės nepaliuosuojamos iš 
nelaisvės. Toje nelaisvėje jos 
turi kentėti ir žūti. Daugelis 
moterių ir mergelių išžudyta 
iiz doros ir nekaltybės apgini-
mą. 

Baisiai kenčia prancūzų mo
terys šitoje karėje. Bet su jo
mis podraug kenčia ir visa 
prancūzų tauta. 

Tai yra vokiečių užimtoje 
Prancūzijoje, taip yra Belgi
joje, Lietuvoje ir kitur. Visur 
yra vienodas vokiečių karei
vių žvėriškumas. Visur vieno
dai vokiečių vyriausybė apsi
eina su pavergtomis moteri
mis. Kaizeriui yra reikalingi 
kareiviai. Jo įsakymu tatai 
kūdikiai nuo motinų paimami, 
gabenami į Vokietijos prie
glaudas ir tenai auginami. 
Ateityje iš tų kūdikių kaize
ris susilauks stiprių savo so
sto apginėjų ir ramsčių. 

Dar karės pradžioje buvo 
daug žinių, kaip vokiečių ka
reiviai kankino Lietuvos mo
teris ir mergeles. Suprantama, 
laikui bėgant, mūsų moterių 
kentėjimai turėjo padidėti pa
vergtoje Tėvynėje. Apie tai 
viskas visam fcavo bjaurume 

Kas ten?—Griaudžiai verkia, dejuoja?— 
Skurdu va pripildė pasaulę, 
I t mirštąs žmogus aimanuoja, 
Lyg butų užgesus jam saulė. 

Skundai tarsi iš kapinyno, 
Pasklido it dujos bei garas, 
Tas aimanas visi jau žino, 
Ką paskelbė Baltasai Aras. 

Užuojautą tautos jam tarė, 
Laisvės niekas jam neužvydi, 
Gi kuomel nutils baisi karė, 
Lai tarpsta Lenkija, lai žydi. 

Bet štai ką tas Aras užmano, 
Krauju Vyčio nor sustiprėti, 
Vergiją taip baisią nuo seno 
Lietuviams jis mano uždėti. 

It uodas pas lietuvius laksto, 
Niuniuodams brolyti, brolyti, 
O čia. veidmainys, nuolat mąsto 
Kaip lietuvių kraujo priryti. 

Išvydęs lietuvių veikimą, 
Teises kad ingytų Tėvynei, 
J is Lietuvą skandinti ima; 
Nors pats klimpsta vargo purvynėj'. 

Seimelius iš papročio šaukia 
Lietuvių tautos išdavikų, 
Tuomi prapultin mumis traukia 
Nedorais keliais bolševikų. 

Lietuviai gana jau vergijos, 
Nuo lenkų yra paragavę. 
Tad pasmerkia pinkles Lenkijos; 
Pataikiusiai valdyties save. 

Lai lenkai daugiau nebemano 
Ant lietuvių bejodinėti. 
Tik patys save tegul gano-
Mes jėgsim save apžiūrėti. 

ĮVAIRUMAI. 

J 

Pranas. 

KAIP IŠMOKYTI VAIKUS 
PAKLUSNUMO. 

Pažvelgus į vaikus Lietuvo
je ir lietuvių augančius vai
kus Amerikoje, jų tarpe at
rasime labai didelį skirtumą. 
Lietuvoje vaikai savo didžiu
moje klauso savo tėvų ir rū
pinasi jiems intikti. Gi Ame
rikoje didžiuma lietuvių vai
kų ne tik kad neklauso savo 
tėvų, bet dar nori, kad patys 
tėvai jų klausytų. Daugelis 
tėvų stebisi tokiuo apsireiški
mu. J ie negali suprasti savo 
vaikų nepaklusnumo. Juk tė
vai juos myli, juos glamonė
ja. Jiems atrodo, kad jie sa
vo vaikus mokina paklusnu
mo, meilės ir pagerbimo kaip 
jų pačių, taip vyresniųjų. 

Čia mėginsiu keliais žo
džiais nurodyti, kodėl vaikai 
įgauna nepaklusnumo ydą ir 
kas vaikus išmokina nepa
klusnumo. 

Be to už paklusnumą nerei
kia vaikui žadėti jokių dova
nų. 

Dar vienas tėvų blogas įpro
tis stabdo vaikus nuo paklus
numo, tai tas: kada vienas iš 
tėvų vaiką pabari a, tai kitas 
vaiką užtaria. Užtarinėjimas 
baisiai sutvirkdo vaikus, įpra
tina juos neklausyti tėvų. Tai
gi šito įpročio tėvams būtinai 
reikia saugoties, jei norima iš 
vaikų susilaukti gerų žmonių. 

Nekuomet prieš vaikus ne
išreikšti savo piktumo, reikia 
juos kuomažiausia barti. Už
uot to gražiais žodžiais ir pri-
vedžiojimais reikia vaiką pa
mokinti. Reikia vengti užta-
riavimo ir nepasiduoti, kad 
vaikas savo verksmu privei
stų tėvus pildyti jo norus. 

I. P. 

NAUDINGI PATARIMAI. 

Vietoje Maušiniųy-morkvos. 
Šiais sunkiaisiais laikais —-

Turiu pažymėti, kad už vai- Į nėra abejonės, tasai patari-
kų nepaklusnumą daugiausiai' mas labai patiks mūsų šeimi-
yra kalti patys tėvai. Patys j nihkėms. Virtos morkvos vi-
tėvai išmokina vaikus nepa-1 suomet gali but panaudoja-

"Naujienų" cicilikas, rinkė
jas žinių iš Chicagos, išskaitė 
lenkų laikraščiuose apie "pol-
sko litewską wiec." Mat jisai 
nieko apie jį nebuvo girdėjęs. 
Juk reikia žinot, kad socijali-
stai turi svarbesnių reikalų ir 
rupesnių, kaip kokie ten tau
tos reikalai. Perskaitęs, susi
raukė ir patampęs lupą, pa
griebė plunksną ir ėmė ve
džioti šiuos žodžius: 

Lietuvių-lenkų peštynės pra
sideda. 

P. Grigaitis džiaugiasi, kad 
jojo Darbininkų Taryba vis 
dėlto turinti ką veikti. Tai 
ypač paaiškėję 26 geg. tos Ta
rybos konferencijoje. 

Žinoma, turi, ir turės. Jos 
* * darbas ' ' augs proporci jona-
liai su darbu visų lietuvių. 
Juk vi^a, ką šie statys, darys 
gero del Lietuvos, visa tai 
Grigaičio . darbininkai turės 
griauti, krimsti, šmeižti. 

Kaip sau norite, vis dėlto 
nepavydėtinas * * džiabas.' ' 

Paaiškėjo, kas labiausia ser
ga klerikalizmo liga. Tai Pi-
jušas Grigaitis. Tą savą ligą 
jisai demonstravo daugelyje 
vietų Naujoje Anglijoje, pas
kui 26 gegužės Chicagoje sa
vo darbininkų Tarybos konfe
rencijoje, pagali aus tos ligos 
simptomus surašė ir į doku-
mentą-protestą, kad, vadinasi, 
niekas neabejotų. 

Linkime vargšui pasveikti, 
nors, tiesą pasakius, to pa
sveikimo ir nesitikime. Kro-
niška, labai jau įsisenėjusi li
ga. Sparnaitis. 

"Draugą*' galima gauti ant 
šių kampų: 

Didmiestyje. 

N. W. Kampas State ir Madi-
son, prieš Boston Store. 
N. W. Kampas State & Van 
Buren. 

Didėle Gramofonų Krautuvė 

Kaina $18.00 

Užlaikau geriausius gra-
raafonus. Kaina nuo $10 
iki $215.00. Turiu dide
lį pasirinkimą rekorchį: 
Lietuviškų, Angliškų, 
Rusiškų ir Lenkiškų. 
Kaina 75c kiekvienas. 

NAUJI REKORDAI: 

Kaina $45.00 

E 3796 Bernužėli nesvaliok |r Eisiu mamai pasakyti. 
E 3797 Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę (M. Petrauskas). 
E 3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras. 
E 8799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Valcas. 
E 2656 Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ir Jūrių melsvumas. Mazurka, 
E 2326 Lietuva, Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemjmėlis Teka. 
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėl i s .^ 
E 3313 Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus. 
E 3340 Prirodino seni žmonės man jaunam mergelę ir Kur tas šalti

nėlis. 
E 8348 Suktinis ir Valą Valuže. (M.* Petrauskas). 
E 3625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva. 
E 3624 Šienapiutė ir Kur upelis teka. 
E 1249 Mano Palvis ir Velnias ne boba. 
E 2397 Klumpakojis ir Polka Kokietka. 
E 2002 Krakoviakas. 

Pinigus galite prisiųsti iškalno arba užmokėti tuomet, 
kuomet ta vorą priimate. 

Katalogą Rekordų ir gramafonu siunčiame dykai. 
Užlaikan laikrodžių, žiedų, branzalletų ir kitus auksinius ir sidabri

nius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas. 
KRAUTUVĖ ATDARA N E D Ę U O M I S . Telefonas DROVER 8167. 

Brukuojamos Maši
nėlės. Kaina nuo 

$10 iki $75 

Moteriški Branzalietiniai Laikro
dėliai. Kaina nuo 

$5.00 iki $50.00 
J. F . BUDRIK, 

3343 So. Halsted Street, Chicago, Ulinois. 

ra 
grūmotų vaiko amžiui. Per 
tinkamą vaiko neprižiurėji-
ma, jame gali nusistovėti pro
to atbukimas arba moralis iš
sigimimas. Tokių apsireiški
mų paskui jau negalima pra
šalinti. Tokie vaikai išauga 
nelaimingi. 

Juk visoj šalyj galima at
rasti tūkstančius vyrų ir mo-

•iu, kurie nusiskundžia ant 
savo nelaimingo likimo. Tokie 

klusnumo. J ie juos išmokina 
dar, kad jie patys vaikų turi 
klausyti. Išmokina juos ne žo
džiais, bet savo apsiėjimais, 
pasielgimais. Dviejų-trijų me
tų vaikiukas štai prašo ko 
pas motiną. Motina atsisako 
duoti prašomojo daikto. Tuo
met vaikiukas ima verkti, ima 
bliauti. Motina tuomet susi
myli jam ir duoda tai, ko jis 

paaiškės pasibaigus karei, i nori. Tai pirmas žingsnis vai-
kuomet vokiečiai bus išvyti 
iš Lietuvos. 

Vokiečiai visomis pusėmis 
yra žiaurus ir žvėriški. Nuo 
jų kenčia nė' tik civiliai vyrai, 
bet ir niekam nekaltos mote
rys. Kenčia jos labjaus už sa
vo vyrus, tėvus ir brolius. 

Todelgi Amerikos lietuvių 
moterių yra šventoji prieder 
mė išvien su savo vyrais, tė 
vais ir broliais darbuoties už 
savo Tėvynės laisvę ir nepri 
gulmybę. Bendrai su vyrais 
protestuoti prieš žvėriškų vo 
kiečių norus pasisavinti arba 
globoti Lietuvą. 

Lietuvos moterys ir merge
lės visuomet yra pasižymėju
sios sato stipria dora ir ne
kaltybe. Už savo karės metu 
kentėjimus jos mes prakeiki
mą ant sužvėrėjusių vokie
čių. To baisaus prakeikimo 
neišvengs nei pats kaizeris. 

Aguona. 

Kampas Halsted & Van Buren 
Kamp. Halsted & Archer 
Kampas 22-ros ir Leavitt 
Kamp. Halsted & Maxwell 
Kamp. Halsted & 14th St. 
Kamp. Halsted & 18th st., 
Kamp Halsted & 31st St., 
Kamp Halsted & 35th St. 
Kamp. Halsted & 47th St. 
Kampas 47th & Wentworth. 

n : . . . . 
mos vietoje kiaušinių pudin
guose ir kitokiuose priesko
niuose. 

Morkvas reikia virinti, kol 
jos visiškai bus kuone susi-
leidžiusios. Tuomet vandeni 
nusunkti, gi tirštimus gerai 
suminkyti. 

Šita morkvų košė dedama, 
sakysime, į duonos pudingus, 
arba į kitokius prieskonius , SKAITYKIT IR PLATINS IT 

Tel Drovar 7041 

Dr.C.Z. Vezelis 
LIETUVIS DEICTTSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
NedėliomUi pagal sutarimą. 

4711 SO. ASHIiAOT AVEHUK 
arti 47-tos Gatvės 

» « » » « « « » « « g 
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AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ? 

Mes Iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatgraunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus 
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimas ir rodą S 
jums nieko nekaštuos. 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius Ir ištiki- S 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kri- • 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo- S 

• se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, mu- ; 
• sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus 5 

S ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus Šiandie. 
MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėllals, : 

I Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pi*tų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver- -j 
! gals ir Subatomis nuo 1 po pietų iki i vakaro. Su viršminėtais reikalais S 
! kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENOY, 
= 3114 South Halsted Street, :-: :-: :-: Chicago, Ulinois. = 

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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I J08EPH O. WOLOM S 
LIETUVIS ADTOKATA8 

Kamb. 934 National Llfo Bldg. 
29 8o. LaSallo St., 

Vakarai* 1666 Milwaukoo Aro 
Cantral 4199 

Raeddenca Hnmbnld 97 
CHICAGO, ZLL. 

miiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiruiiiimiiiiiiiiim 

DR. J. J . VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų 
ligas velug vėliausios santifiko 

metodos. 
9401 So. Broadway St., 

8T. LOUIS, MO. 
Ofiso telefonas, liell Sldney 170 

Kinlock Victor 1026 
CENTRAL 7864 

vietoje kiaušinių. Su morkvo-
mis pagamintas pudingas yra 
ne tik lengvesnis, bet ir gar
desnis. 

KUODAUGIAUSIA 
ŠVIESOS! 

ko pabjuriman. 
Po šito vaikiukas įsideda 

sau galvon mintį, kad^ prie 
kiekvieno kokio daikto reikia 
jau neprašyti, bet verkti. J is 
pamano, kad tik verksmu jo 
norams užganą padaroma. Ir 
jei dažnai tokie motinos ne
išmintingi apsiėjimai atsikar
toja, tuomet vaikiukas pilnai 
įpranta prie nepaklusnybės ir 
jau nelengva jį pataisyti, at- blogas daiktas yra nuo švie 

' ^DRAUGĄ" 

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai 
UŽMOKĖK KADA IŠSIGYTIYSI. Mesk vi-
šokias be vertės gyduoles. Atnaujink savo 
gyvybe laiko miegojimo. Buk pilnas gy\ 
bės ir energijos. Jeigu reikalauji elektros 
diržą nuo Reumatizmo, Diegllaus, Neural
gijos, Paralyžiaus, Nusišaldymo, Dusulio, 
Bronkitis, Susinervavimo, Silnumo, Nevir.š-
kinimo, Galvos Skaudėjimo, "Insomnia," 
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, Hemo-
roidy, Užkietėjimas, Baimingumą. Atsirau
gėjimą, Votis, Drebėjimą, Inkstą Akmenis, 

Pilvinę ir Žarnų ligas, Ligas vyrą ir moterų, Supūti-
mus ir tt., Skaudėjimus visur. Atsiųsk 10c krasos ženk
leliais ar pinigais, o mes tuojaus jums pasiųsime mu-
sų Galingiausi Elektrikos Diržą. Kelioso valandose bus-, 
jūsų krasoje. Jeigu busi užganėdintas, tąl užmokėsi 
$3.85 daugiau ir diržas vertės $10.00 bus tavo. Nešiok 

jį pagal paduotų nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai 
pranešk savo prioteliams. Jeigu nelšgysi bėgyj 60 dienų, tai prlsiųsk mums 
tą diržą, o mes jums tuojaus pinigus grąžinsime, kaip tik gausime nuo 
Jūsų diržą. Moterims reikalaujant diržo reikia prisiųsti 40c krasos ženkle
lių. Adresuokite: 
A. P. OWENS, Dept. 45-E.—152 W. 14th St., New York, N. Y. 

Atsiųsk 
Tiktai 

Šeimininkė, kuriai rupi šei
mynos ^sveikatingumas, priva
lo savo namuose turrti kuo-
daugiausiai saulės šviesos. 

pratinti nuo tos ydos. 
Kad ko panašaus nebūtų, 

reikia prie tokių apsiėjimų 
vaikų nepratinti. Jei vaikas 
ko prašo, gi jam iškarto at
sisakai duoti, tai ir neduok, 
nors čia turėtų žemė plyšti. 
Tik šitaip pasielgiant vaikas 
įsitikins, kad jo verksmas ir 
Šauksmas tais reikalaįs nieko 
nederia, kad reikia gražumu 
motinos arba tėvo prašyti, 
norint gauti pageidaujama 
daiktą. 

sos apsisaugoti firankomis ar
ba užlaidomis. Visi langai tu
ri but atviri, tegu per juos vi 
dun ineina saulės šviesa. 
Ypač miegamuose kambariuo
se turi but kuodaugiausiai 
šviesos. Rakandus, kaurus, 
paklodalus reikia kuodažniau-
sia padėti saulės šviesoje. 
• Reikia žinoti, kad saulės 
šviesa išnaikina visokias ligų 
bakterijas. Saulės šviesa taigi 
duoda žmogui sveikatą. Svei
kas žmogus yra laimingas. 

«n 
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICAfiOJE 

PEARL QUEEN KONCERT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žergusia, kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šiiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaUškus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

>> « 
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Rekrutavimo 
Biurai. 

- • 

ChicttKOB vietinės komisijos, ku
rio** rekratuoja kareivius iš tarpo 
registrantų, jau nusamdė biurus 
birželio 5 dienos registrą*jai. Tą 
dieną tuose biuruose registruosis 
visi jaunikaičiai, katrie nuo pra
eito birželio 5 d. (1917 m.) yra 
baigę 21 metus amžiaus. 

Tuose biuruose darbuosis po 
kokius 6 valdininkus kiekvienam. 

Štai biuru, vietos, kur įvyks re
gistracija.: 
Kom. num. \ Adresas. _ 
1—1447 First National Bank 

Bldg; Y. M. C. A., 822 So. 
Wabash Ave.: So. State St. 

a—2348 So. Miehigan Ave. 
3—3103 Indiana Ave. 
4—3333 So. State St. 

T 
Mki mtm 

Penktadienis, gegužio 31 M. Penkti 
• • M M M ^ M a M M M 

m 
Amer. Lietuvių Visuotinojo 
Seimo, kovo 13 ir 14 dd., 
1918 m., New York, N- Y. 

(Užbaiga) 

ATSINEŠIMAS Į KAIMY
NES TAUTAS. 

1). Kadangi žmonija iki šiol 
valdydamos sulig principo 
' 'galybė—teisybė,'' pridarė 
daug skriaudų daugeliui tau
tų, tarpe kurių ir Lietuvai, ir 

2). Kadangi pasaulis galin
gųjų ginklais valdomas nega
lėjo taikoje ir ramybėje gy
venti ir užtikrinti visoms ̂ tau
toms laisvą jų kultūros besi-
vystymą, 

Todėl Amerikos Lietuvių 
5—Wendell Phillips lli-h ; .1 Visuotinas Seimas, pageidau-
6—430 E. 43rd St. 

tus, paklodamas ant riirminin-! galima greičiausia iSsiųsti, 
ko stak) šimtine (auksu), ku
rią skiria Lietuvos atstatymui 
per katalikų Fondą. 

2. Skaitoma Seimą sveiki
nantieji laiškai ir telegramos: 
V. A. Kačkausko ir K. Mažei
kos, Worcester, Mass., M. Sa-
sevieiaus su auka $10.00, Cle-
veland, OJiio; A. Rice, Buffa-

Vaitekunienė, t Murmonienė, 
Worcester Mass.; J> Petkevi
čiaus, Bridgeport, Conn.; Mr. 
ir Mrs. P. C. Supinski, Jersey 
City, N. J,; Ant. Rakausko, 
Valparaiso, Ind.; "Draugas," 
1 ' Vytis,'' Chicago, UL; P. An-
driejauskas Port \Vashington, 
Wis.; Sermantis ir M. Mažei
ka, Chicago, 111.; Pirminin
kas (f) , Cleveland, Ohio; J. 
Molis, Niagara Falls,. N. Y.; 
J. P. Vaitekūnas, J. Sabel, J. 

1). Kad butų įsteigta viso J
T

u , ^ a i , t ^ Yo™&*>"*> į * » « 
pasaulio tautų federacija 'su J" (<™™™™sj™ auka *o.00 
pasauliniu tribunolu, kuriame |Pt>r ^ " ^ I ^ ' J ^ 

moro, Md.; P. MLkafl&uskas, 

Dabartinis Centralis Komite
tas rūpinsis išsiųsti Lietuvių 
Dienos pinigus drauge su A-
merikos Lietuvių Tarybos in-
galiotiniais lygiu balsu. 

6. B. Balutis skaito kitą re
zoliuciją—apie bendrą Pildo
mąjį Komitetą. Kįlo karštos 
diskusijos. Bet po diskusijų 

lo, k. Y.; O. Sidabrienė, M r ™ D \ a l s i a i P r i i m . t a š i a i P 

ja: 

butų visų tautų atstovai ir 
kuris (tribunolas) butų tvir-

7-431 E. 43rd St. 
8—4301 oallace St. 

10—3205 So. Morgan St., Armour 
School, W. 33rd St. ir So. 
Morgan St., Holden School. 
W. 31st ir Loomis St. 

11—2040 \Vr. 35th St. tas ir augščiausias sergėtojas į 
12—2500 w. 36th St., 745 Root St. tarptautiškos teisės, reguliuo- j 
13—1510 Hyde Park blvd. toįas tautų santikių ir apgi-
14—1510 iiyde Park blvd. nėjas jų teisių, kurio jurisdik-
15-E. 57th St. ir Cotta^e Grovc cįjaį pasiduotų visos valsti-

ave- jos, didžiosios ir mažosios, ir 
1G-6140 Kimbark Ave. ^ ^ apributų tautų ginklą 
17—1114 E. 63rd St. : vim i *"""*< 
18—1625 E. 57th St., Jai-kson 

Park Tavern. 
21—Illinois Central Hospital. 
22—New City Police Station. 
23—1545 W. 12th St. 
24—1801 So. Raeinc Ave. ir 14'>(> paremti teisybės ir vieni kitų 

2). Lietuvos valstija nesiva
dovaus imperialistinėmis ten
dencijomis; santikiai su kai-

Hartford, Conn.; B. O. Marke-
1 viėiutė, M. Januleviciai ir J. 
Antanaitis, Swoyers, Pa.; E. 
ir A. Maciulevičius, Bridge
port, Conn.; Teklė Šiaučiūnie
nė, Bridgeport, Conn.; K. 
Brazus, Brooklyn, N. Y.; E. 
Blazevičiutė, HomesteNad, Ha.; 
F. J. Šiugždinis, Watėrbury, 
Conn. (auka $5.00); M. Ker
šis, Niagara Falls, N. Y.; Lie
tuvių Kareivių dr-ja,' Camp 

skambanti rezoliucija: 

PILDOMASIS KOMITETAS. 

Amerikos Lietuvių Visuoti
nas Seimas nutaria, kad Lie
tuvai neprigulmybę išgauti ir 
kituose išlaukinės lietuvių po
litikos klausimuose, Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Taryba tu
ri išrinkti bendra Pildomąjį 
Komitetą, kuris pildytų abie
jų Tarybų bendrus nutarimus. 
To Pildomojo Komiteto buvei
nę ir narių skaičių nutars pa
čios Tarybos. 

7. Kun. F. Kemėšis skaito 
rezoliuciją apie Fondus ir jų 
veikimą. Vienbalsiai priimta 
sekanti rezoliucija: 

PEARL QŪEEN 
KONCERTTNOŠ 

LliiA 

K 

• 

i (iordon, v. pirm. Sauemnas; 
mynėmis tautomis turėtų būti T . XT TTT i u / 

, . . -j I Lietuvių Nepr. Kliubas, Bal-
teisių pagerbimo pamatais. timore, Md. (auka $10.00 Ne* 

prigulmybės Fondan); A. Ma-S). Lietuviai nepakęs pri-1 3 , i • ii i • sandukas, B, Aidukaieiuto, metimo iš šalies kokių nors 
politinių ir ekonominių ryšių 
su kokia nrs tauta. 

4). Seimas, atsižvelgdamas į 
daug sykių presoje iškilusias 
nepamatuotas ir lietuviams 
nepageidaujamas lenkų pre-
Lenkija į vieną politinį kūną, 

Newark, N. J.; Šventakupfių 
Partija, Brooklyn, N. Y. (au
ka $13.42 Neprigulmybės fon
dan); Grand Rapids Lietuviai, 
fjrand Rapids, Mich.; Kun. J. 
Aleknavičius, Lowell, Mass. 

LIETUVOS REIKALAMS 
MOKESNIŲ KLAUSIMAS. 

— 

Amerikos Lietuvių Visuoti
nas Seimas pripažįsta svar
biausiu reikalu, kad visi Ame
rikos lietuviai iš savo liuosos 
valios mokėtų mėnesines 
duokles Lietuvos reikalams, 
siųsdami jas per savo visuo
meniškus fondus. Viso veiki
mo detales-plenus pavedama 
išdirbti viršminėtam Pildoma
jam Tarybų Komitetui 

Šitą rezoliuciją priėmus, jau 
buvo vėloka valanda, prie to 
ir iš rezoliucijų komisijos 
programos visi klausimai ta
po išsemti,. Nemažai nauju 
klausimų dar i neša įvairus de
legatai, bet Seimo didžiuma 

3. Pakeltas vėliavos ftlausi-
arba gauti per Lietuvą kėfiąi**** Po ?S8mpų diskusijų, i yienusjiš tų klausimų randa 
prie Baltijos juros — protes-. vienbalsiai pripažinta tikinai Į g a l i m u s v y kį n t i atskirai kiek 
tuo ja prieš visas paminėtas '< vartoti jau daugumos vartoja- j vienai srovei, gi kiti klausi 
lenkų pastangas. m a s *palvas: žalią, baltą ir * - - -

5).'Lietuva turės garantuo- raudoną,, horizontaliai sudė
ti pilną kultūrinę autonomija, bintas/ Pripažinus vėliavą, 
kitų tautų žmonėmis,. Lietu
voje gyvenantiems. 

8. Nubalsuota, kad šis Sei
mas vadintųsi Amerikos Lie-
tuviu Visuotinas Seimas. Ke
liolika balsu buvo, kad ŽSei-
mas nesivadintų Visuotinas, 
bet tik Politiškas Lietuviu 
Seimas. 

(J. Žemės valdymo klausime 
priimta tokia rezoliucija: 

W. ISth St. 
25—1801 So. Ashland Ave. 
26—2242 \V. 23rd St. 
27—2347 So. Western Ave. 
29—218 So. Western Ave. 
30—Y. M. C. A. Sears Roebuek ii 

Spulka. 
31—3340 \V. Jaelj|n Blvd. 
32—1G01 W. (JrdjfrAve. 
33—233 Fulton St. 
34—Sąbi School, 1432 N, 

S t . 

3 5 — 1 7 0 4 W . Chieairo Ave . ir 2745 
\V . D i v i s i o n 'St. 

3 6 — 1 8 1 4 N . H e r m i t a g e A v e . 
3 7 — 1 4 2 7 Mihvaukec A v e . ir l 'u-

laski Park. 
3 8 — 1 3 2 9 A u g u s t a St . 
3 a — C h i c a g o Commons , 949 \ \ V s i 

G r a n d A v e . 
4 0 — S k i n n e r School . 
4 4 — \ V . 14th PI. ir U n i o n Ave . 
4 5 — 2 0 0 0 C a n a l p o r t A v e . 
e 4 6 — H e n r o t i n Hosp i ta l , UD5 N. 

La Salle St. 
4 9 — 1 5 4 4 Larrabce St . 
5 0 — B u t l e r H o u s c , 212 B r o a d w a y . 
5 1 — 2 3 2 4 Larrabee St . 
5 3 — A l c x i a n Bros . I fo sp i ta l . 1200 

B e l d c n A v e . 
54—4G78 Broadvvay. 
5 5 — C l a r e n d o n Beach , 4o01 Clu-

r e n d o n A v e . 
5 6 — S w i f t School , 5900 M'inthrop 

A v e . 
57—Rogers Park Police Station. mas protestuoja prieš pastan 
58—Hamilton School, 211S Grace gas kitataučių išpirkti LietU-

st. ir Southport Ave. I vos žemes ir apsodinti jas j cijas, kurios Amerikos lietu-
60—1950 Lawrence Ave. | savais kolonistais. ! vii] gyvemman ineš naują era. 
61-3454 Lawrence Av., 4S29 Mil- O^edoju* Lietuvos ir* A- \ Skaitoma rezoliucija kaslink 

waukee Ave. ir Norwood Park m o r i k o s h i n m u ^ ^ ^ už-1 Centralio Komiteto laikomų 
darytas 12:20 vai. po pietų, j pinigų, kurie buvo surinkti | k* visiems dabartiniems vei 

Lietuvių Dienoje, lapkričio 1 
d., 1916 m. Minėtos rezoliuci-

tckviciiame name Sloah's Linl-
mentas yra užsitarnavęs vieta 
vaistų skrynoj kaipo pagrelbeto-

jos nuo skausmų. 
Greitai atleidžia be jokio trinimo 

sustingusias muskulas. 
Grynesnis ir geresnis negu kokie 

pleistrai arba mostis ir nenudažo 
skuros. 

Del ruraati2mo, neuralgijos skau
damų strėnų, išsisukimų, sumušimų 
ir kitų ligų vartok Sloan's Liniment. 

Sloan's 
Liniment 

VARPAI U iei 

Dabar fn patrirtinto* Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurtę gra-
Jija koncertinų Ir augfital rekomen- J 
duojama ' kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-' 
merlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augSto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

ftorgl &, Vifak Muslc Co. 
1549 W. 47th St., Chicago, 111. 

M/} PA f M 

Pr . G. M. GLASER 
Praktikuoja 20 p&etal ^ 

Gyvenimas ir Otisas 
S149 8. Morgan St., kertė 82 L 

Chicago, Ilk 
BFBCIJAIilSTAH 

Moterišku, Vyriška Ir Talkų 
Taipgi Chronišku tAgų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki t ryto, nuo nuo 11 iki 2 po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak."Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687. 

įgm» m • • * » » • » ' A o » i » » » » » » ^*>»< 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTOR1TEY AT lLAW 
— 

108 W. Monro*, Oor. Clark St. 
Itoom 1207 Tel. Central 220 

-CHICAGO. ILL. 

Gyv.: 8111 South Halsted Street 
Telefonas: TARDS 1198 

DEL LIETUVIŲ ŽEMĖS. 
A. L. V. Seimas pageidau

ja, kad Lietuvos žemę valdy
tų tik Lietuvos piliečiai. Sei-

užgiedoti Lietuvos ir Ameri
kos himnai. 

4. Seimo rengimo komisija 
praneša, kad tikro delegatų 
skaičiaus nežino: iki šiol už-
r e i » i s t r u o t ų 1 , 1 3 0 . T a p a t i k o -

niisija praneša, kad koncertas 
įvykęs 13 d. kovo^ vakare, da
vės pajamų virš tūkstančio 
dolerių. Iš to bus apmokama 
visos Seimo surengimo lėšos., 
St. Šimkui už kneerto suren
gimą išreikšta padėka atsisto
jimu. < 

5. Rezoliucijų komisijos na
rys kun. F. Kemėšis kalba 
komisijos vardu, i* ko paaiš-
ki, kad ji patiekė tris rezolių>. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

' • • ' • 

M , P, ŽILVITIS 
METUVIS GVBVTOJAS 

Itt CHIRURGAS 

Oyrfenhna vieta 
3315 SO. HATiSTED ST., 

Tcl. Drover 7171 
OFISAS: 

S8S0 So. LeaTltt St. 

VAL.: 4—t rakare, nedėtlo-
mle 10—11 ry ta 
Telefonas BOULEVARD 7179 

IŠRASTI? 
Tai yra lietuviška knygutė iš

leista, kurioje yra apie 400 ifi-
radimų, kurie gali butl reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. IS knygutės 
dasiSinosite kokį pelną išradi
mai atnešė ir dar grali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kuria 
išsiusime DYKAI. 
AMERICAN EUROPEA1T 

PATENT OFFICES Inc. 
256 Broadway, Jfew York, 
N. Y. 

*si?rtrtrrtf*i5*ir»75rae-o^^ 

mmmmmmmmmmmmm 
NUSIPIRK MOSTiES 
Tai BUSI GRAŽUS! J* iSdir-

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą" mosčia per ke
lia vakaras, o padary* Veidą tyru 
ir įkaiščiu baltu. Toji mostis 
išima plėmns raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $LOO. Pinigus -̂ galit 
siųsti ir įtampomi*. 

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

utiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimi 
VBEITATIN*: LIETUVIŠKA 

S APTIEKA * 
Philadelphijoj Inkorporuota. 

čionais galima gauti kaipo 
amerikonišką taip ir Europiškų 
gyduolių. Norint gauti katalioga 

i kuriame aprašyta apie visokias 
gyduoles ir ligaa Yeikla įdėti 

S už 3c. krasos ženklelį. 
Reikale kreipkitės pas savo 

tautietį o pilnai busite užganė- ] 
dintl. 

JOHN A. PTJBCHTJS, 
1338 S. 2 St., Philadelphia, Pa. E 

iTiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiT 
• I — 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
t BARGĖN-AS : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai h* orerkotal, ver
tės nuo | f t Iki $S0. dabar par
siduoda po $15 Ir 125. 

Nauji daryti gatavi nuo | 1 6 
Iki H 5 siutai Ir overkotai, nuo 
$7.6* iki IS doleriu. 

Pilnas pasirinkimas kaili* 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo $16 iki 
$86 Dabar $5 Ir augščlan. Kel
nės nuo $1.6* Iki $4.60. Valku 
•lutai nuo $3.00 iki $7.6*. Va-
littct ir Kuperal. 

ATDARA KARDEEITA 
•edėfetomls /r 

S. OOBDOM, 
Uil s. Halsted Bt, Ohloico- m. 

•> I 

62—3945 N. Spriiiįcfield ave. 
63—Schurz Hî 'h School, 4350 

Milwaukee Ave. ^ 
64—3350 Diversey Ave. 
65—Hilstein Tark. 
66—2322 N. Califomia Ave. 
67—Cornell Park, \V. 4Tth St. ir 

So. Western Ave., ir \V. 47th 
St. ir So. Wood St. 

.69—724 W. 4 t̂h St., W. 44th St. 
ir Wentworth Av., ir W. 51st 
St. ir Throop St. 

72-^507 So. Halsted St. 
73—6249 So. Ashland Ave. 
77—Ridgc Field House. 
78—2582 Milwaukee Ave. 
81-—1453 So. Ridgeway Ave. 
84—3444 Wabansia St. 
86—827 So. Cicero Ave. 
1—Des Plaines ir Barrin^ton 

village halls. 
3—Wilmette pty Hali. 
4—Oak Park Municipal Bldg. 
6—1501 58th Ave, 134Ž 50fk Ct., 

4901 30th PI., 26th St. ir 60th 
į* Ct., 53rd Ct ir 25th St, ir 
^ 5601 22nd St.; Cicero: — 

Lyons Town Hali, Argo Post 
Office, Westeru Springs 

mai paliečiantieji bendrą Lie 
tuvių darbą tampa atidedami 
nuožiūrai bendro Pildomojo 
Komiteto, kuris veikiai turės 
būti sudarytas iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Amerikos 
L. ^Tautinės Tarybos atstovų. 
Visa seimo didžiuma aiškiai 
p a r o d o , k a d j a u č i a , j o g e i v i s i 

stambiausi lietuvių reikalai 
tapo tinkamai apsvarstyti ir. 
tam tikromis rezoliucijomis 
perstatyti Amerikos lietuvių 
visuomenei, kuri turės ateity
je per savo organizacijas į gy
venimą vykinti. 

Seimas potam atsistojimu 
pagerbė atmintį Lietuvos 
himno autoriaus Dr. V. Ku
dirkos, taipgi didelio Lietu
vos kulturnešio vyskupo Va
lančiaus, bei visų A*kėjų ir 
kovotojų už Lietuvos liuosybe. 
Malda paminėjimui žuvusių 

. Pagaliaus vieša pade 

CM 
X r i 

. 

POSĖDIS IV. 

Posėdį atidaro pirmininkas 
J. Miliauskas 3:45 vai. po pie
tų. 

1. Pasveikinimai: Ponas P. 
Naruševičius sveikina Seimg 
nuo tremtinių iš Lietuvos cii-
džiuoju karės metu. Nupiešia 
tremtinių vargą, jais rūpini
mosi ir darbe, Lietuvių Cen-
tralinio Komiteto šelpti nu
kentėjusiems lietuviams nuo 
karės. 

Kun. Strimavičiūs, atvažia
vęs Amerikon 3 mėnesiai at
gal, vaizdžiai-nupiešia lietu
vių skurdą karės metu. 

P. P. Stanišiunas is Phila-
delphijos prakalba į delega-

Town Hali ir La Grange 
Town Hali. 

7—Blue Island City Hail, Oak 
Lawn Village Hali, ąifįoe of 
the Pointer, Riverdal*. 

jos reikale kalba kun. J. Ja
kaitis, kun. Augustaitis, kun. 
Milukas. Kaltina Centralį Ko
mitetų neišsiuntime pinigų. P. 
Lopattd aiškina, kad nežiū
rint į yjsas pastangas ir norą 
išsiųsti Lietuvių Dienos pi
nigus, nebuvo galima, nes juos 
užlaikęs -Raudonasis Kryžius 
Washingtone, pamatuodamas 
tuomi, kad Lietuva esanti po 
Vokietijos valdžia. Pinigų 
Raudonajame Kryžiuje efcama 
$127,863.21. Rezoliucija %kai-
"toma antru kartu. Ir po ilgų 
diskusijų priimta. Rezoliucija 
skamba šitaip: 

BUVUSIOS LIETUVIŲ DIE
NOS PINIGAI. 

Amerikos Lietuvių Visuoti
nas Seimas nutaria, kad Lie
tuvių Dienos (1 d. lapkričio, 
1916 m.) pinigai butų kaip 

kėjams, kurie Lietuvai dirba, 
ir padėka tiems veikėjams, 
kurie pasltriusė šį iškilmingą 
Amerikos Lietuvių Visuotiną
jį Seimą surengti. 

Galiausiai pilna ėntuzijazmo 
minia sukilo salėje ir galingu 
balsu užtraukė Amerikos him
ną ir Lietuvos himną "Lietu
va, Tėvynė Mūsų/' Prieš Sei
mo uždarymą sukalbėta mal
da. 

Oficialiai Seimas užsidaro 
7:30 vai. vakare ir visi nuošir
džiai vieni su kitais atsisvei
kindami būriais išsiskirsto 
nešti į platų Amerikos lietu
vių svietą linksmas žinias 
apie atliktą bendrąjį sutarti
nąjį darbą. 

Seimo vedėjai: 

J. G. Miliauckas, pirm. 
St. Gegužis, vice-pirm. 
L. šimutis, I. rast. 
J. O. Sirvydas, M rast. 

» 

*~-

TllODERNIŠKAS motoras su pagerin
tais carburejor'iais yra pertikrinę ir 

parodę žmonėms, kad gazoliną kuri 
v 

padirbta specijaliai dcl motorų-kaip Red 
Crown duoda didesnę jiegą--didesnį grei-
tumą ir daugiau mylių į galioną. Red 
Crown, yra taip kaip tavo automobilius 
specijalįai padirbtas. Geriausi petro-
leunj chemistai ir automobilių inžinieriai 
tą yra pripažinę. . ^ 

Red Crown talpina savyj nuolatinį retežį virimo frakcijų 
pradedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 laipsnių.' Jis užlaiko tą 

/pač ią temperatūrą kad užtikrinus gerą pradžia — tikra propor
cija tarpininkystės virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų sus-
kubinimą — teisingą proporcija virimo kraštų frakcijų su savi 
viešpataujančių karščių vienybę užtikrina augščiausią galybę 
mylių ir greitumo. 

I šie dalykai tai prisideda prie Red Crown išclirbimo, kurie 
padaro ja veiklia. \ 

\ 
\ 

Ant pardavimo visur ir pas agentus ir agentūras. | į 
t 

STANDARD OIL COMPANY 
(Indiana) 

72 West Adams St. Chicago, U. S. A. 

\ 
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Lietuviai 
Amerikoje. 

BUFFALO, N. Y. 

uos. Deklemavu E. Žįvaieiutė. 
L. Vyčių 80 kuopos choras, 
vedamas p. A. Živaičio, padai
navo: "Merge46-man," ^Sau
lelė nusileido," " P e r girę gi
re le" ir Lietuvos himną. Dai
nelės taip-gi /gražiai padai-1 

Nors gyvenimą lietuviu ir: 
lemdo visokios nemalonios 
aplinkybės, kurios stengiasi 
sustabdyti augimą susipjkU-
mo čionykščių lietuvių, bet 
tie visi priešų besistengimai 
eina perniek. Žnioneliai susi-! 

pranta kas kart f vis lajjjau, 
pradeda atskirti ftiogą nuo ge-
FO, aedooda išplėšti įskiepy
to susipratimo ir nenori, kad 
užgestų spindulėlis apšvietos 
mostas į tarpą čionykščių lie
tuvių. Gerokai jau prasiplati
no čia katalikiški laikraščiai 
ir knygelės. Žmonės juos no-

buvo gražus. Žmonės užganė
dinti išsiskirstė. Nesmagu tik, 
kad prie L. Vyčių kuopos ma
žas jaunimo būrelis jJriklauso. 
Choras susideda vos tik iš 14 
ypatų. Ar-gi tik tiek St. 
Louis'e randasi jaunimo. Ga
lima drąsiai sakyti, kad choro 
galėtų dalyvauti ' nemažiau 
kaip 50 dainininkų. Nesmagu 
darosi tą matant. Ką-gi St. 
Louis'o jaunimas veikiai Gal 
leidžia brangų laiką vėjais, 
nieko neveikdami, nesidai-
buodami. Jaunime! Laikas 
jau stoti po vyčių vėliava ir 

čiais ant tautiškos dirvos. 
Kazio Brolis. 

TRENTON, N. J. 

Pavyzdingos krikštynos. 
Gegužės 12 d. pas p. Jaru

ševičius atsibuvo pavyzdingos 
krikštynos. Susirinkusieji s Vo
čiai ir bekalbėdami apie karę 
nepamiršo ir savo tėvynės 
Lietuvos bei badaujančių bro
lių. Prisiminus p. J . Veliviui 

ri ai skaito. Vi šoki šlamštai po] išvien dirbti jau su dirban-
truputį tirpsta kaip sniegas 
pavasaryj. 

SLRKA. čia j steigta kuopa 
turi jau 28 narius ir nepasiga-
nėdina gyvavimu taip sau, bet 
nutarė viešai pasirodyti. Bir
želio 2 d. daro išvažiavimą į 
vietą tarpe Niagara Falls ir 
Buffalo, La Salle stop 47. Ne-
persenai partraukta buvo j 50 
lietuviškų vėliavų. Nedalauk-
ta ir išvažiavimo — žmonės 
tuojaus išpirko ant susirinki
mo taip, kad ant išvažiavimo 
reikės daugiau net parūpinti. 

Buffalos lietuviai nepamir
šta ir tėvynės reikalų. Jau po
rą sykių darė rinkliavas. Šį 
kartą ir Vėl truputį sumetė 
aukų tėvyaei t. y. gegužės 26 
d. laikytame susirinkime. 

Aukojo sekantieji: 
Antanas Dielininkaitis $1.75. 
Po 1 dol.:, Stasys Karma-

rinas, J . Navickas, A. Radze-
vičia, SLRK. 201 kp. iš iždo. 

Po 50c: Kaz. Zlotarskis. 
Po 25c: J . Junis, Kučinskai, 

P. ŠilinienėrŽOc 
Smulkių aukų 75c Viso 

$8.44. 
Aukos tapo tuojau išsiųstos 

Tautos Fondui. Garbė buffa-
liečiams Erškėčio Gėlė. 

TVĖRĖJAI Ir ARDYTOJAI. 
Kokių Žmonių yra vykinami naudingi viuomenei užmanymai—=0 kokiu 

jie yra ardomi aiškiausj pavyzd} suteikė A. Glseevvskio trusto kreditorių su
sirinkimas įvykęs Mildos svetainėj, pereitą nedėlią. 

Susirinkimas tapo sušauktas Komiteto organizuojančio Mildos Teatro 
Bendrovę, su tikslu suteikimo progos didesniam būriui kreditorių vienu sy
kiu prie tos bendrovės prisirašyti ir tokiu būdu bėgyje keliii dienų atimti 
Mildos Teatro iš trusto kompanijos. 

Susirinkimo vedėjais buvo komisijonieriai pasirašę ant Ckarterio bend
roves, visų žinomi 9c gerbiami,piliečiai:—Shlepavlčius, Ažulcas, Gajibis, o 

n i l O t a . Z o d z i U S a k a n t V a k a r a s ' jiems pagelbėjo nariai bendrovės tarybos, gerbiami ukėšiai—Kindoris, Ged
vilai, Kwedaras, Belnoris, Pakalnis ir kiti. 

Ar tai iš priežasties karščio ar dėlei lfitos kokios—susirinkime dalyvavo 
vos tik 82 ypatos, daug mažiau negu buvo tikėtasi. 

Pildydamas pareigas organizatoriaus, atidarydamas susirinkimų paaiš
kinau kas ir kaip yra veikiama, kas jau yra nuveikta ir kas dar lieka nu
veikti. Tame paaiškinime priminiau susirinkime lajkyta balandžio 22 dieną, 
kuriame dalyvavo arti 500 kreditorių, kurie rimtai apsvarstė dalykus vien
balsiai nutarę sutverti bendrovę atėmimui Mildos Teatro iš trusto kompani
jos, ir nuveikimui to darbo paskyrė Komisijų, kufi dabar ir darbuojasi. 

Komisija šita jau gavo d ia r t e r j , parūpino knygas ir blankas certifiUatų 
dėlei bendrovės Šerų ir veda organizavimo darbų, kuriuo pasekmė yra pri
sirašymas nuo laiko paminėto susirinkimo 200 na«jų narių sudėjusių trusto 
cartifikatų sumoje virš $30,000.00; ką pridėjus prie pirmiau suorganizuo
tų kreditorių sudaro virš 800 ypatų su kapitalu arti $115,000.00. 

Prie tos progos perskaičiau laiškų iš trusto kompanijos, rašytų 14 dienų 
kovu naėnesio, i Houghton National Bank, reikale kreditoriaus F. Misiūno, 
norinčio sužinoti kada bus mokami pinigai už tuos trust certifikatus. Atsa
kymas trusto kompanijos skamba sekančiai: 

"Gavome Tamistų laiškų iš 12 dienos kovo paliečiant} A. 01szewskio 
trustų. Mes niekada nemokėjome jokių dividendų iš to trusto ir negalimo 
mokėti pakol namai nebus išparduoti. Parduoti namus dabartiniame laike 
yra beveik negalima ir tur but kad išeis daug laiko pakol išparduosime už
tektinai namų, kad mokėjus dividendas. Su pagarba, Etc." 

Iš to laiško yra aiškiai matoma kad kreditoriai veltu tikisi gauti už sa
vo trust certifikatus visus pinigus, nes trustas ir nekalba apią visų pinigų 
išmokėjimų, bet vien apie Išmokėjimų dividendų. Kas reiškia mokėjimas 
dividendų tegul žingeidus paklausio Tananevičjaus banko kreditorių, o da-
sižinos. Bet ir^ dividendas mokėti trusto kompanija nepažada pakol namai 
nebas išparduoti. Tas gali užimti dešimts metų ir ilgiau. Per tų visų laiką 
kreditoriai turės džaugtis savo trust certifikatais, nematydami nei sumos 
nei procento. 

Tokios tai aplinkybės pagimdė užmanymų nelaukti ilgiau, bet atimti iš 
trusto namus už tuos trusto certifikatus. Atėmę namus kreditoriai gaus iš 
jų randas, kuriuos eis už procentų. Pardavus-gi namus gaus jie ir suma. 
Atėmus namus prasišalins lėšos trusto patarnavimo ir tokiu būdu visas pel
nas iš namų eis kreditoriams. Be to prasišalins pavojus licitacijos turto, ku
ri įvykus suės Ir namus ir žmonių pinigus. 

Atėmimui namų iš trusto kompanijos yra reikalinga padaryti du dalyku: 
1) Kreditoriai turi suirašyti ant tokio pareikalavimo ir sugrųžinti trus-

tul jo certifikatus;»2) Turi būti sutvertos bendrovės ant kurių vardo namai 
butų perrašyti, ir kuriuos išduotų kreditoriams šėras, parodančias kokį dalį 
kapitalo kiekvienas kreditorius į namų yra lndėjęs.' 

Tas viskas yra atlikta kreditorių paėmusių namų po No. 3222-4-8 So. 
Halsted St., ir tas yra dabar daroma paėmimui Mildos Teatro. 

Man suteikus šituos paaiškinimus, kalbėjo ponas A. 01szewskis, nuro
dydamas visas aplinkybes dėlei kurių trusto kreditoriai privalo organizuotis 
ir imti namus u* savo trust oertifikatus, Jeigu nori neprarasti savo pinigus. 

Tame paaiškinime ponas 01ssew8kis pabriežė faktų kad iŠ jo kredito
riai negali tikėtis išmokėjimo pinigų, kadangi viskas kų jis turėjo Jau yra 
kreditoriams atiduoda. Sulyg savo pasiulljimo išmokėjo 50% pinigais, o už 
kitų 50ęį> atidavė visa savo turtą teisino paskirtam trustui. . 

Paaiškino toliau, kad jeigu butų galima visų turtų Išparduoti tokiomt 
k a l n i n i kiek jis yra tikrai vertas, tai visi kreditoriai galėtų gauti visus sa
vo pinigus pilnai, bet atėjus karės laikams namų tų nieks noperka, ir kad 
jeigu bėgyje 5 metų namai nebus iš liuosos ranos išparduoti tada trustec 

a p i e a u k a s , Vis i SVecia i SU t u o ' turės pilną teisę išparduoti visų turtų iš licitacijos, o tada kredijorlal negaus r ' . ^ . v . . u i savo trusto certifikatus daugiau kaipo 2d centų už dolerį, o gal dar Ir 
sutiko ir aukojo sekančiai: r o J mažiau. 
1 r\f\] • CJ V i m n i c T Volivi** f Imant-gi namus, kreditoriai negali nei vieno cento žudyti, nes namai ne-
x u u i . . o . V e l i u m e o. v u i v x ^ ^ r a n ( j a s > kuriuos eis kreditorių naudai, o imant procentų už savo pinigus 
V Rnrt»vipvirv«in«i V V n i s i p t n ir sulaukus geresnių laikų, tai nors ir pigiau namus pardavus vis vien bus 
A. Šukiutė, M. Jaruševičius ir 
K. Velivis. Po 50e: A. Biekšis. 
Po 25c: R. Bagdonienė, M. Va
ranavičienė, A. Markauskienė, 
J. Sakalauskas, J . Keršys. 

rcmYodu srofl* *f&<J* 

jau galima išrinkti doler] už dolerį. Todėl tai ir pritarė kreditoriams rašytis 
prre Mildos Teatro Bendrovės ir imti tų iš visų jo namų puikiausia nuosavy
bę, kuri dabar neša $10,000.00 randos į ruetua, o išėjus kontraktui gali neSti 
ikt $15,000.00 į metus, arba patiems valdant teatrų; galima J metus išrinkti 
iki $22,000.00 arba 10% nuo indėto kapitalo grynai, kas metų. 

SPRINO VALLEY, ILL. 

Birželio 2 d. L. V. 28 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkime. 
Žadama daug k*ti nuveikti, nes 
sumanymų, įnešimų daug 
prieš akis stovi. Kiekvieno 
vyčio priedermė iškalno pri
sirengti į susirinkime einant, 
užmiršti visus dalykus, kas 
kur dedasi, bet tik galvoti, 
kaip tinkamiau viskų išgvil
denti, apdirbti, kad nereikėtų 
to pačio dalyko svarstyti antru 
*yk. Sykį klausimas nutartas, 
nubalsuotas, tai turi būti jis 
šventai pildomas. 

Tad-gi Vyčiai, nepamirški
me susirinkimo ir savo prie
dermių. Laikas nuo laiko-mes 
mokėsime netik veikale suloš
ti, ar dainelę sudainuoti, bet 
didelius darbus nuveikti. 

gia puiky vakarėlį. Loš du 
gražiu vąikaluku, taipgi bus 
ir dainos. Kam tik laikas leis, 
ateikite pasigerėti Vyčių va
karėliu. 

Kviečia visus — Valdyba. 

Iki tam laikui viskas buvo rimtai svarstoma ir susirinkimas užsilaikė 
pavyzdingai gražiai Ir pritarė užmanymu, kuris jau yra paremtas 800 kredi
torių prie bendrovių prisirašusių. Bet štai kreditoriams pradėjus rengtis etti 
prie s ta lo , pr i s irašymui pr ie Mi ldos Teatro bendrovės , arti durių sėdint is 

o m u l K i ų a u k ų -OC. VISO SpJ.UU. chieagos lietuvių žinomas Szaszkus pašoko ant kojų ir su didžiausiu riksmu 
T«;«« . i ' o f d k n v n b-ri*bčlvrr»/w pradėjo viskų kas yra daroma apsaugojimui kreditorių nuo nuostolių nie-
į a i p g l aiSlOUVO Klltvfc>l}iiu& | k m t l Rėksniui pradėjus rėkauti, būrys kreditorių silpniau su dalykais su-

m c ~ T V l r o I n v i / o B i K t n r « n _ 1 s ipaž inus lų pradėjo ner imaut i . Apl ink Szaszką sus idarė r:'tas rc'ksnių ir pa 
pafc p . o. r j i v e i e v i c i a u ^ , «.ui įsu k Į l o l e r m a g N u o t o l a l k o r i m t a s svarstymas dalykų buvo negalimas. Prasi 
šelpimui nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių aukojo: K. Vaita-
vičius 1 dol. Po 50e: Svecin-
*kj*v J . Ekokvičius, «L Janse* 
vičius. Po "25c: J. Keršys, J . 
Kkelevičius, * B. Marcinkevi
čius, Viso $3.25. 

Visi pinigai tapo perduoti 
Tautos Fondo 55 skyriaus iž
dininkui. K. Velivis. 

f 

BINGHAMPTON, N. Y. 

Mūsų kolonijoj yra keletas 
didelių "progresistų," kurie 
progresuodami net visai išpre-
gresuoja iš Bingliamptono pa
likdami žmonas su vaikais di
deliame varge. Štai nesenai 
vienas toks 'progresistas' pa
bėgo nuo savo pačios palikda^ 
mas jų su trims mažais vai
kais dideliame skurde. Mote-
re nežinodama kų daryti eina 
pas katalikus klausti< rodos. 
Kokių gi rodą. gali žmonės 
duoti. Vargk moterėlė su vai
kučiais ir tiek, o vyras gal 
kur apie mergaites vėl suka
si ir gal taiko kurių padaryti 
nelaiminga. Su laiku gal to
kie " progresistai visi pames 
moteris. Laisva meilė. 

Mergaitės, nuo ko, ko, bet 
Tų pačių diena, vyčiai ren- jau nuo socijalistų bėgkite 

kaip nuo ugnies. 
Binghamptonietis. 

SPRING VALLEY, ILL. 

ST. LOUIS, MO. 

Gegužės 19 d. L. Vyčių 80 
kuopa buvę surengus gražų 
vakarų. Pirmiausiai vaidinta 
" K a s Bailys. ' ' Jau žinomi čia 
gabus lošėjai p-lė P. Litma-
niutė, J . Simanavičius ir V. 
Kazukaitis puikiai veikalukų 
atvaidino. Toliaus vaidinta 
• 1 * rangusai pabučiavimas,' ' 

kurį taip-pat pasižymėjusieji' 
scenoj L. Živaitienė, P. Šve-

P. Zvinekaitis ir p-lė M. 
ifiutė puikiai atvaidino. To-. 
us sekė dekleaiacijo* ir dai-

Susirinkimas. 
Nedėlioj, geg. 26 d. tapo su

šauktas didelis lietuvių susi
rinkimas del pasitarimo, kaip 
turėsim apvaikščioti liepos 4 
d., idant parodžius svetim
taučiams savo " dvasių, kaip 
mes suprantame tautų reika
lus, kad esame ištikimi šiai 
šaliai. Susirinkimas pavyko 
gerai, mat nebuvo kam truk
dyti. Ne vienas socijalistas ne
atėjo ant susirinkimo, tokiu 
būdu nebuvo kam ir trukšmo 
kelti. Visi svarstė gražiai pa
statytus klausimus. Galime 
sakyti, kad apvaikščiojimas 
pavyks. S. 

dėjo ardymas darbo, kuris telkia kreditoriams vienintelį prog.j išvengimo dl 
dellu nuostolių. Szasskas tapo vadovu! ITžmetlnojimai krito i š l u p u Saaszke-
člų taip greitai, kad Ir suprastųjų nebuvo gulima. Grūmojimas kumščiomi 
Olsaevakiui, Komisijai, ir man pačiam pasidarė atrakcija susirinkimo. Klau
siau su atyda visų riksmų, visų užmėtinėjimų, norėdamas iSgirsti nors vienų 
protingą ir pamatuotą išvedžiojimą, bet veltu. Iš daugiausiai erzinančių 
Smsąkeeatam t«fcMtaH»*»ajt«akt4au sekančiu: 

1) Kokia teisė turt Hertmanaviczius organizuoti kreditorius ir vadin
tis "attorney in fact?" 

2 Kokią teise turėjo Hertmanaviczius Inkorporuoti Mildos Teatrą ant 
sumos $150.000.00? 

8) Kokią teisę turi Hertmanaviczius reikalauti atlyginimą už savo dar
bą ir estpensus? 

4) Kokia teisė Hertmanaviczius BU Visbaru turėjo pereitą vasarą tyri
nėti dalykų stovj kada buvo išrinktas Komitetas iš 16 kreditorių? 

5) Kokią teise turėjo Hertmanaviczius išvadinti Seasskus burutėmi? 
Jeigu šitie visi klausimai butų pastatyti rimtai, be užsikarščlavimo, bo 

riksmo, tai atsakyti į juos batų labai lengva, ir iš atsakymų visi butų užga
nėdinti. Manau, kad tie visi klausimai gali žingeidauti Ir kitus kreditorius, 
todėl čionai ir duosiu pilnus atsakymus^ šitaip: 

J ) Hertmanaviczius būdamas pats kreditorių, turėjo teise neklausiant 
Szaszkaus leidimą sužinoti dalykų stovj, o kada atrado kad už tuos trusto 
Certifikatus nebus galima gauti visų pinigų ir už 5 metus, turėjo teisę su
prast kad vieninteliu išėjimu kreditorių yra susiorganizuoti ir vlrsU patiems 
savininkais ir gaspadoriais turto kuris jų pinigais yra l>agumintas. O kada 
Hertmanaviczius dasiž^inojo iš sekretoriaus valstijos Illinois, kad toks užma
nymas yra Įvykinamas sulyg Jstatymų mūsų valstijos, tai jam nereikėjo Jau 
kreiptis prie Szaszkaus Ir jo advokato kurie veikthmil prie kreditorių Tana-
nevlčiaus Ir kitų bankų vien 10 centų nuo dolerio suteikė kreditoriams. 
Mat Hertmanaviczius turėjo geriaus suprast visus kelius kaip reikia Jš bė
dos išeiti negu Szaszkus ir jo advokatai, kad jis surado būdą atėmimo turto 
ir trusto kompanijos ir atidavimo jo kreditoriams į pilną savasti, ir sutvar
kymo dalykų taip gerai kaip yra valstijinios bankos tvarkomas. O kada su
manymai Hertmanavicziaus pritarė arti 1000 kreditorių, tai jis Ir turi teisę 
pasivadinti "attorney in fact," nes sulyg tokio burlo kreditorių ingaliojimo 
jis visą reikalą veda. čia mat ir-'be Szaszkų apsieina. 

2) Inkorporavimas Mildos Teatro bendrovės su kapitalo $150,000.00 bu
vo vienbalsiai nutarta 500 kreditorių dalyvavusių susirinkime balandžio 22 
dieną. Iš tos sumos kapitalas $40,000.00 turi but sudėtas trusto certifikatais 
atėmimui Mildos Teatro iš trusto. Kadangi sutvėrimas bendrovės lėšuoja 
kreditoriams kelis tūkstančius dolerių, jie turi teise už savo pinigus gauti ir
gi šėras, vertės gi imamo namo yra užtektina, kad ir pinigai sumokėti 
atėmimui namo ir sutvėrimui bendrovės dalininkams sugrjžtų, už tai ir tuos 
visos šėros bus vertos tų pinigų kokius kreditoriai sudės. Be to, pasitaiko 
dažnai, kad trusto certifikatai nesueina lygiais šėrais, tr kad dapildymui 
šėrų reikia damokėti kiek pinigais. Jeigu nebūtų paimta tūkstantis šėrų 
daugiau tai utvarkyti šitą dalyką nebūtų galima. Pinigai-gi nplaukiantieji iš 
palidymo šėrųt eina iždan bendrovės, ir gali but suvartoti tokiems tikslams 
kokius bendrovė matys už atsakančius. Jie gali but suvartoti sumažinimui 
pirmo mortgage, arba išpirkimui šėrų Iš tokių dalininku, kurie gali atsi-
rast vargingame padėjime. Tas parodo, kad paėmimas charterio ant 1000 
šėrų daugiau kaip kad reikia paėmimui nmo iš trusto kompanijos, buvo bū
tinai reikalinga. Tas tik parodo, kad prie tokių darbų geresnių negu Szaszkų 
galvų reikią. v 

3) Atlyginimą už darbą turi teisę reikalauti kiekvienas žmogus, ir rei
kalauti užmokesties nėra jokių prasižengimų. Be to, organizuojant minias 
žmonių ir tveriant korporacijas pasidaro gana žymios išlaidos, kurias Hert
manaviczius padengia iš savo kišenės tarnaudams visuomenei. Todėl, nuo
šimtis pažymėtas organizatoriui padengia ne tik jo darbą, kuris ačių tokiems 
szaszkams yra tankiai labai nemalonus ir apsunktai tas, bet lygiai ir tuos vi
sus iškaščius. Jeigu Szaszkas norėtų patirti kiek toks darbas yra vertas, gali 
pasiteirauti kitų tos rųšies korporacijų, ir dasižinoti, kad už vien išpardavi
mą šėrų jau sutvertų korporacijų agentai paprastai gauna 10%. Hertmana-
vlc*ius-gl aUleka visą darbą už 3% arba daugiau negu tris sykius pigiau. 
Tokiu būdu patarnavimas Hertmanavičiaus yra pigesnis negu kreditoriai 
galėtų kur nors gauti. Be to, be Hertmanavicziaus ir pats Szaszkas per šim
tą1 metų nežinotų, kad tokį darbą galima atlikti. Juk ir jo advokatai to iki 
šiam laikui nežinojo. * 

4) Kas link nuotikių komiteto iš 16 kreditorių iš pereitų metų, klausi
mas nebūtų reikalingas, jeigu Szaszkas butų su atida perskaitęs raportą to 
Komiteto pagarsintą laikraštyj "Naujienose" tuojaus po antram kreditorių 
susirinkimui. Mfat'iš i 6 ypatų Komitetas pats paskyrė 6 ištyrimui dalykų. 
Tame Komitete dalyvavo: Visbąras, Kalėda, Simonavičius, Pakalnis, Meš
kauskas ir Hertmanaviczius. šitas Komitetas ištyręs dalykus pas federalio 
teismo Referee Eastman, pas Trustee, Recorderlo Office, ir advokatus Stein, 
Meyer ir Stein atrado viską taip kaip buvo pirmiau Hertmanavicziaus pa
vadinta susirinkime 1 liepos. Komitetas iš 16 turėjo potam savo susirinkimą, 
o vėliau sušaukė susirinkimą kreditorių į Mildos svetainę. Taigi kam Szasz
kas žmones melais mulkina? 

5) Kalink pavyzdžio Hertmanavicziaus priversto, palyginančio pasek
mes bičių ir skruzdėlių darbo su buručiu—čia ištikrųjų Hertmanavičius yra 
nusikaltęs, ir pasiteisinimo nėra. Burutes turi pilną teisę Įsižeisti neprie
lankia joms pastaba, kadangi ardytojaus žmonių yienybės ir sukeltojais 
triukšmo susirinkimuose yra ne burutės bet Szaszkai. Todėl labai žemai per
siprašau buručių už Įžeidimą! 

Reikia prie tos progos pastebėti malonų apsireiškimą, kad pastangas 
Szaszkų suardyti pradėta darbą vėjais eina. Tame pačiame susirinkime, ne
dėlioj prisirašė prie Mildos Teatro bendrovės keli desėtkai žmonių ir sudėjo 
arti $10,000.00 trusto certifikatais. Mat išmintingi kreditoriai pamins szasz
kus po kojų ir atliks savo darbą. Mildos Teatro bendrovė gali tik džiaug
tis, kad jos narių tarpe siasakų nebus. Bus vien rimti žmonės, kurie sau 
užsitarnaus garbę ir apsisaugos nuo nuostolių. 800 rimčiauswr kreditorių 
jau šiandie yra susiorganizavusių, yra dar vietos ir , kitiems kurie ssaszku 
smarvia nėra dar persiėmę. Tokius rimtus krefiitoCjiusV mes k^vt^čiame prisi
dėti prie mūsų bendrovės, bet szaszkų nei iš toto prisiartinti neprašome. 

PrisirašyU-rfalima Kiekvieną dieną mano ofise, o ku^greičiau reikalinga 
suma trust certifikątų susidės, tuo greičiau rimti kreditoriai džiaugsis pasek
mėmis savo triūso. ?3u pagarba, 

d. d. HERTMANOWIGZ, Organizitorius, 
3133 Emeraid Avenue, Chlcago, III. 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau-
•ias vaistas tavo skilviui yra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių Ilges paeina ift negero ara-
viriklnimo, • tas reiškia, kad reikia 
mėginkite vieną. Parduodama pa* 
vlaus aptiakoriua. 
' • ' • ' » i I I i u i >, 

i NORTH SEDECIEMS. 
Kurie norite dienrašti "Dran

gą" ant nedėlios a r u&slmSyO ant 
metu, emalefftėiate »wuie»tt iatšką 
ar ypatlSkal f namus. Taipgi dar 
daug y r a . neužsimokėjusių, malonė-
kitę užsimokėti, pas mane, nea 
gaTtma kiekviena dieną a r vakarą. 
Be to galite nusipirkti "Draugo" 
Bendroves iėrua pas 
pirkti* 

A. 
16&8 Wabajnsia Ave,, ant 3-čių lubų. 

Operatorka Kuri Valdo Jūsų 
Telefono Šaukimus 

O 
TAVO ŠALIS IR TAVO 

PAREIGA. 
Jeigu tu manai, kad tavo 

pareiga savo kraštui tarnauti 
ki«k tik jėgos leidžia, tai pir
miausiai tu turi apsirūpint I 
apie savo sveikatą. 

Laikų dvasia reikalauja to
buliausiai išvystyto kūno ir 
proto ir užimant augščiausio 
laipsnio svarbume vietą, bet 
neesant sveiku, tu nieko nega
li nuveikt. 

Geri viduriai—būtinai rei
kalingas sveikatos stovis ir 
Trincrio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Eliksiras yra tin
kamiausiu priglaudėjų visose 
vidurių ligose. 

Trinerio vaistas reguliuoja 
vidurius, atitaiso sveiką alkį 
prigelbsti virškinimui ir su
stiprina nervus. Ąptiekose 
$1.10. 

Trinerio Linimentas nustab-
dys tavyje skausmus ligose 
reumatizmo, neuralgijos, strė-
nųskaudėjimo, išsinarinimo, 
sutinimų, skaudžių raumenų 
ir tt. 

Ąptiekose 35 ir C5c, per 
krasą 45 ir 75c. -

Jos Triner €ompany, 1333-
1343-So. Askland Ave., Cliica-
go 111. (Apgars.) 

PEKATORKA kuri sėdi 
prie s\vitchboard, yra vi
suomet vikri, gyva ir 

greita, gatava duoti savo ge
riausią patarnavimą Jusi) 
šaPukimams. Tiktai keletą mi-
nutu jos laiko pašvenčia, kati 
gauti juioe reikalingą nume
rį, bet tie žmonės taip grei
tai šaukia paskui vieną kitą, 
neatsižvelgdami, kad yra Ir 
kitą žmonių kurie taip pat 
nori tą patį numer] gauti. 

Akys, ausis, lupos, rankos 
ir p ro ta i yra visas sukoncen-
truotas ant mažučių elektros 
lempučių kurios laiks nuo 
laiko sužiba; visokie balsai, 
su visokiais ūpais žmonės, 
kurie būtinai nori gauti savo 
numerį tuojaus, mašinerijos 
kurie perleidžia balsus į 
tam tikras vietas. 

Atsižvelgiant ant'tokio sun
kaus darbo kiekviena opera-
torkai yra duodami S kartus x 

per dieną atsilsėti, kurie lai
ką ji praleidžia gražiuose/ 
seklyčios kambariuose aprū
pintuose per kompaniją. 

Reikalingiausias dalykas 
prie operavimo telefono yra 
sumanumas, geras girdėji
mas, ' greitumas, susivaldy
mas. Nors gal tas darbas nė
ra taip labai sunkus, bet 
reikalauja augsto inteligen
tiškumo ir daug taktikos. 

Bevelk kiekvienas žmogus, 
kuris aplanko telefono kom
paniją ir mato operatorkas 
su dideliu atsidėjimu ir grei
tumu duoda žmonėms šau
kiamus numerius. 

CHICAtlO TELEPHONE 
COMPANY 

Pamėgink Prieš Pirkimą 
Pasirinkit savo dvira
ti iš 44 «tHlu. spalyū ir 
didžio visiems žinomo 
*Ranirer.' Mes siunčia
me ant išmėginimo 80 
I>1KM1. freitfht užmo
kame iki J UBU mtestui. 
Galite sugražinti i ©i tfu 
Jums nepatinka, ir 
nieko Jums nekainuos. 
Rašykit tfltojaus pra
šant dMelio iliustruo
to katalojcp parodant 
pilna eile dviračiu, ra-
taplankių ir kitu reikalingu 
dalvku firie dviračiu. Nusiste
bėsi i žemas kainas. 
Važtaėjunti AsrcRtnl reik«Hiur«—Vaikai 
gali padaryti pinigus imant orde
rius ant dviračiu, rataplankiu ir Sun-
dr ies . Gal i te d a r y t i biznj t ies ia i su di-
dž iaus iu dviračiu krautuve Amer iko j . 
Nepirkite tol kol nesužinosite ka mes 
galime Tamstai padaryti. 
M F . A D CYCL.E COMPANY 

DRAUGYSTĖS SV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, BL 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PL 

S. Dargis, pagalbininkas, 
638 W. 18 st. 

P. 01&ewskis, prot. Tašt. 
2022 S., Union ave. 

A. Yokubaitis, fin. rast. 
2006 S. String st, 

A. Grisius, kaserms, 
732 W. 19 st. 

Specialis Pasiulyjimas Grynos Vil
nos Siutu ir Overkotu po $20 

"~'~>$SP% 
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V R A nepaprastas at-
; sitikimas kad galima £auti 

grynos vilnos Siutus ir Over-
kotus šiose dienose po $20, 
ypačiai tokios geros rijšien, kriaučių siūti kaip ši
tie drabužiai. Užtat nepraleiskite šios progos. Ne
sakant tą, kati jie ženklina Jums sutaupytus $5, 
bet užtat, kad mūsų kaina $20 yra nustatyta su
lyg seao t>Ll;liiio. 11—i;:-0i LX£ į.liLjii.u prieš 
pakilimą vilnos—o dabar mes juos parduodame 
už senas kainas. Pamatykite ir jus tikrai žinosi
te, kad tai yra tikras .bargenas. 
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JUOSĖ atra-
*ite FOIUHĮ Traci-

ng militarkujš Modciių 
Kypačiai del jaunų vaiki
nų, taip pat turime del 
biEniavų žmonių. Matėri-
jolas ir spalvos yra labai 
gražios — Worateds, Che-
viots, Sergės ir kitoki. 
Kaina tiktai $20. 

Kiti po $15 iki $40. 

pepaJK-v 

tfU3a\-
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• I CLfcTHING 
"Oat of the High Rmt Bistrict 

STORES MHwa«kec and 
Chicmyo Avės. 

North Ave. and Larrabee Street 
Atdara subatos vakarais iki 10 vai. Nedcliomis iki pietų 

Siaudienes Skrybėles 
Jeigu ieškai gražios Ir mad-
nios skrybėlės geros ry.sies 
iš kurių galima pasirinkti 
sau tl»kama. Mes jums pa
rodysime visokiu tinkamų 
skrybėllŲ nuo Sennits iki 
Porto Rioos, nuo Manilos 
iki Panamos po 

$1.50 iki $6 
Skrybėlė- kurią Jųs matote 
čionais yra Sennit, ir yra la
bai populeriškas modelis, 
labai geros 
rųšies tiktai . $1.50 
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ROSELANDO KRONIKA. 
• 

Visų Šventų parapijos ba-
zaras davė #ryno pelno 2,500 
dol. Tnei'su. išviso buvo 4,500 
do). Bazaras tęsėsi 8 dienas. 
Lotas, dovanotas bazarui p. 
F. Jagmino, paliko dar neiš-
laimėtas. Dabar galiukai ti 
kietų jau surinkti visi, užtat 
serijų laimėjimas ant loto at
sibus subatoj, birž. 8 d., bro
lių Strumilų svetainėj. Tame 
pačiame laike bus ir pijano 
laimėjimas. Manoma, jog biz
nis pasiseks pusėtinai ir tokiu 
būdu norima iš bazaro gryno 
pelno davaryt i ligi 3,000 do l , 
kaip jau iškalno buvo nusprę
sta. 

Visų Šventų parapija šįmet 
atsistojo ant tvirtų finansinių 
ir dvasinių pamatų. Naujų 
narių į parapiją įstojo ir ve
lykinę atliko 450 ypatų. T\a-
daisįa kaip kurie " v e i k ė j a i , " 
k a d ' parapijų suardžius, su
tvėrė bereikalo kaiminvstėį 
naujų parapijėlę. J ie manė, 
kad Rosclandas tuomet neiš
laikys. Bet Dievas davė taip, 
ka(fj šįmet prie mūsų parapijos 
tiek) prisirašė naujų lietuvių, 
kiek randasi visoj kaimyniš
koj parapijoj (AVest PulĮma
nė) . F ž sėdynes inplaukė šį
met 1,000 dol. daugiau, kaip 
pernai. Viso velykinę išpažin
tį šįmet atliko 2,000 ypatų. 
Džiaugiasi vietiniai lietuviai 
katalikai iš savo parapijos 
gražaus veikimo ir iš ypatin
go Dievo palaiminimo. 

Visu Šventų parapija tikisi 
šįmet atmokėti 5,000 dol. sko
los. 

L. Vyrių 8 kuopa labai nu
siminė, kuomet sužinojo, jog 
jos prezidentas p. Kareėka 
yra šaukiamas kariumenėn 
Dėdei Šamui tarnauti . Nariai 
jo pagerbimui rengia vakarėli. 

Gegužės 21 d. atsibuvo ves
tuvės p. Mykolo Misiūno su 
p-le Franeiška Kanceviėiut". 
F-as M. Misiūnas vra VisYi 

» 4. 

Šventų parapijos komiteto na
rys ir priguli prie L. Vyrių 8 

I 

VARGAS BEDARBIAMS! 

Su ateinančiu pirmadieniu 
Cliieagoje prasidės nauja ne
paprasta medžioklė. Šalies vy
riausybės įsakymu policija 
ims gaudyti visokius dykaduo 
nius, kaip tai t rampus, loafe-
rius ir kitus nedirbančius žmo 
nes ir nežinia kieno lėšomis 
gyvenančius. Tokie visi turės 
užsiimti naudingais darbais, 
arba eiti kareiviauti arba ap
leisti miestų. Apleidžiusįus 

juos toks pat li
kimas lauks. 

Pirmiausia policija apsi
dirbs su 21-31 metų amžiaus 
visokiais tinginiais i r dyka
duoniais. Paskui imsis už 
31-b'O metų amžiaus žmonių. 

Visi bedarbiai ir dykaduo
niai bus suimti ir jiems bus 
pasiūlyta stoti darban, arba 
eiti kareiviauti arba apleisti 
miestą. 

Xe vienam bus dantų grie
žimas. O juk Chicagoje tokių 
ponų yra pilna, ypač snliu-
nuose ir poolruimiuose. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

Kun. l ie tuvninkui , Baltimore, Md. 
Paveikslų neturime. Pertrumpas lai
kas atspausdinti. 

J. Pzikas. Forest City, Pa. Pinigus 
gavome. Ačlų. ; 

J. Kesminas, Racine, Wis. Taip, 
įvyko maža klaida. AtsipraSome. Ati
taisome. 

Gvardija D. L. K. V., Chicago, 111. 
Tamstų tižakymas bus padirbtas bir
želio 1 d. 

Sv. Juozapo Dr-ja, $t. Louls, Mo. 
Tamstų užsakyme umu laiku iSpildy-
sime. Gausite į patį laiką. 

Rūta Rldff. F.oan Ass'n, Akron, O. 
Knygrutes padarysim© apie birželio 
10 dieną ir pasiųsime. 

J. K. Plungls, EHsabeth, N. J. Kny
gą pasiuntėme. Malonėkite atsiteisti. 

O. Mockaitė, St. Louis, 111. Pinigus 
gavome. Ačiū. 

t -

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau giminių ir pažjstamų gy

venančių Amerikoj. AS paeina iš Su-
vnlkų gub., Vilkmergės pav., Alvito 
parap.; gyvenau arti Kibartų. Malo-
n^čiau. kad giminės ir pažįstami at
sišauktų sekančiu adresu, už ką bu
siu labai dėkingas. 

Jonas Mockus, 
18H4 Menard St., St. Louis, Mo. 

__ 

eras . 
aspadorius 
erai 
yvena 

ir 
erai apsirokavęs 
erą ukę 
eroj vietoj ir* 
reitai veikia 

flERIAUSIAI Š i i I GYVENA ŲKININKAI 
Išmintingas žmogus neprivalo skursti dirbtuvėje 

3E 3C )E 

VAINIKŲ DIENA. 

PaiNHliuMla:—labai pigiai medinis 
dviejų pagyvenimų namas. Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Handos neša 
$240.00 J metus. Gazas ir toiletai vi
duje. Lotai apie ta vieta* verti tl.KOO. 
Priežastis pn.rde.vimo, savininkas Iš
važiuoja J rarmas. Kaina $2,200.00 
Namas yra 4521 So. Marshfleld Ave. 
Kreipkitės pas savininką nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. 

Jonas Jonikas, 
I 4605 So. Ashland Ave., Chicago, 111. • 

• 

Vainiku diena arba Pecora-
tion Day vakar visoj šalyj 
bnvo iškilmingai paminima. I r 
Cbioa.co.jo visokių tikėjimų 
žmonos ant savų kapinių turė
jo pamaldas. 

Ant lietuviškų Šv. Kazimie
ro kapinių, kaip kas metai, į-
vyko ^ednlimros pamaldos. 
F.uvo daugelis lietuvių. Buvo 
renkamos aukos našlaičių prie 
irlaudos naudai. 

Vi t oi d Stasewiez važiuoda
mas su automobiliu sužeidė 6 
motų mergele Marie KeUv. 
Mergelė mirė S v. Bomardo li
goninėje. 

PRANEŠIMAS. 

Kas per mane užsirašys ant metų 
dienrašti "Drau&a" Ir "Darbininką" 
gnus dovanų gryno 14 k. aukso fon-
tanlnę plunksną "Autoerat" vertes 
$2.50. 

Užsirašiusieji "Draugą" ant metų 
sraus dovanų gražaus išdtrbimo Ste-
reoskopą su 25 paveikslais apie ka
re Vokietijos su Belgija vertės $1.50. 
Užsirašantieji "Drangą" ant pusė me
tų arba "Darbininką" ant metų gaus 
dovanų "Cosmo Couple" writlng set 
vertės $1.00. Už prisiuntimo dovang 
reikia prisiųsti 15c pinigais arba kra-
sos ženkleliais. 

O. P. Rosmanskas, 
636 Maine St., 

Sugar Notch, Pa. 

Amerikos daug lietuvių skursta, 'nes nemoka gyventi. Dirb-
• tuvėse bei mainose paprasti darbininkai gyvena kaip vargai. Jie 
• uždirba tiktai ant paprastos duonos. Jų ateitis niekuomet nėra 
• g e r e s n ė u ž j ų prae i t į . T o k a p a d ė j i m a s y r a beveik v i s ų d i r b a n č i ų 
B už algą. Vienintelis išėjimas iš to keblaus padėjimo šiandie yra 
P būti i&dirbėju-savininku reikalingų žmonijai turtu. 
• ^ Tokiais išdrbėjais-savninkats šiandie yra ūkininkai. Jie » pagamina ir turi reikalingiausią daiktą—maistą. > 
• Maisto šiandie trūksta, todėl ūkininkai už savo produktus 
• p a i m a d i d e l i u s p i n i g u s . , . 

* . Musų bendrovė lietuviams suteikia f?erą ncprigulmingą gy-
** venimą. Nekuric iš lietuvių, kurie keletą metų atgal skurdo 

dirbtuvėse taip pat, kaip ir jus, Šiandie yra pasiturinti darbda
viai. Ant savo ūkių jie užlaiko tokius darbininkus, kaip jie pa-
tįs kitą syk buvo. 

Joi jųs turite progą, jus taip pat galite būti išdirbėjais-sa-
vininkais, kaip daugelis lietuvių miestelyje, Phelps, Wiseonsin. 

•' * į 

Geras žemes galite pirkti nuo Sanborn Žemės Kompanijos, 
nes mes turime suvirs 30,000 akrų musų žemė yra prie Phelps 
mieste l io , ir mies te l i s y r a labai p u i k u s , a n t krašto ežero, t e n y r a 
puikus fabrikai ir ant geros transportacijos, kur North-Western 
Linija eina per vidurj jo. Mušu žemės yra prie gerų kelių, ne
toli mokyklų, ir netoli miestelio. Mes turime ūkių gražiai išdirb
tų, su sodais, namais, gyvuliais ir visokiais ukininkiškais įtaisy
mais. I r turime žemės neišdirbtos, tiktai apaugusi mažais krū
meliais, kur galima lengvai nuvalyt. Galite pirkti ukes nuo mu
sų už taip žemas kainas kaip nuo $15.00 iki $25.00 už akrą. Mes 
parduodame žemę ant lengvų išlygų. 

ATVAŽIUOK, O P E R S I T I K R I N S I T E PATS SAVE • 
1 

Jeigu norite daugiau informacijų, kaip tai, apie orą, že
mę, produktus, kaip čia ūkininkai apsidirba ir daugiau kitokių 
dalykų, tai iškirpkite tą lakstei], kur rašosi "KUPONAS" ir 
parašykite savo visą antrašą ir pasiųskite. N 

Va k' a r atida ryt a * * munici-
pal p i e r " vasaros sezonui. Ten 
yra šokiams sab's, restoranai 
ir priemoniniai daržai. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

iiiiimiituiuiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitf 
Mes turime vieną maSIna (motor) , 

dvi ii*t>a!£.'Jas., dvi apatuvlnrtnjaa 
Jąck bisk) nandota pigiai ant lengvu 
išmokeečiu. Vfsa akura, roberiai ir 
visokį re a3m ožiai žemiausia kaina. 

K. KAPLi AH A SONS, 
4808 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 8404. 
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JIIIIIItlIlIlinilllllSllllllllinillllllllllllllHI 
Rezld. 938 8. Ashland Blvd. Chioago 

Telephone Haymarkec 9644 

Ra?:. Liutkui (Chiongo). Velykos 
1923 motuose bus 1 d. balandžio. 

B)nu:tiamptotii<-<'-itii (Biugtiampton, 
N. V ) , K. Vrli\iiii (Trdlfon. N. J . ) , 

k p . P - n i a M l S l l i n i e n . 0 l s t o i O 1 t Kazio Broliui (St. Loiilfc Mo.) , St. 
T T . v . , . . . j I)»IM»K'IIIII (Sprinc Vallcy, 111.). F.rS-
u. Vvcin kuopa praeita susi- ktv-io (iėioi (Burraio, N. Y.). Kores-
rinkimą. 

fiee;. 2S d. atsibuvo vestuvės 
p. Jurgio Paukšeio su p-le 
Paulina Baleiauskaite P a s J . 
Paukštis yra žinomas roselan-
dieeiams lietuvių biznierius. 

Praeitą nedėldienį tapo ap
krikštytas Antano Srolio sū
nelis vardu Bronislovas Adol
fas. Kuinais buvo ado]Tas r ag -
lys ir Marijna Zobelienė. 

Juozo Sadulos sūnelis* ap
krikštytas vardu Adomas Juo-

•r 

zapas. Krikšto tėvais buvo 
Jurg is Dambrauskas ir p-lė 
Stanislava Kaėinskaitė. 

Reporteris. 

porulencijos telpa, 
daupiau. 

Ačiū. įraukiamo 

Kada persisaldai 
itrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rkhter'io 

PAIH-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

35c ir 65c. buteliuką* visose aptiekuse arba 
Btaiini nuo 

F. AD. RICHTER St CO. 
1-80 VVashinKtoa Street, N«w York. N. Y« 

DR. A: A. 
UU8AS OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

Bpeolaltetaa Moteriškų, VyrlSkrj, 
Valkų ir Tisų chroatšku Ugų 

Otatut: 1X54 8. H&lsted 8 t , ChU-ago 
TeUphon* Drorer 9691. 

VALAND08: lt—11 ryto I — l po 
pietų; 7—1 Tftk. Nedaliomis 10—12 d. 
UlIUIIIIf l l l l l lf l lfl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l 
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GERBIAMI 
KUPONAS. 

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų 
tikės, kurias jus garsinate. 

Vardaa ir pavardė 

Adresas . . . t . . . . , t 

M irsi ns 

• 

•*•.' 
1 

SANBORN LAND 
•mn, r •• 

* • > - "a T^V 

* • 

Vilas County, consin 

% Kolonijos Direktorius 
9 m ¥ * S ' | *:.; » t - a ti, H t-

—— -

» — 
ALEX. MASALSKIS 

Graborius. 
Lietuvla gra
borius. Atlie-
kame visokias 
laidotuvės ko-
plglauslal. tu 
rims savo Ka 
rabonus ir au 
tomoblllua 
Taipgi dides
nė dali grabu 
pat}s dirbame. 

8 — 

S307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 41S0. 

I • . 

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS LIETUVIU PIKNIKAS 

mmmmmmęmtmmmmmmm 
4% 0% Geriausia Pro-
ga Norimčiam 
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eretė << • 99 urens e/i 

s Biznio 

s 
Tik ką -Išėjo 13 spaudos naujagadynlška operete "Pumpurėlis", 

kuria paraše gerb. Kun. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 5 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartinlcms laikams. 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c. u i viena. Agentams 
S 2& nuoš. nuleldžlame. Reikalaukite pas t 
5 - | 
| Draugas Publishing Co. § 
| 1800 West 46th Street - Chicago, III 1 
lilIlIlIlIIIIIIIIIIlIflIllIlIlilIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItflIlIlIlIlIllIIIIMIIIlIflIlIftlIlIIIlllHIIIlT 
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Rengiama 

LIET. NEPRIGULMINGO KLIUGO 
Nedėlioję, Birželio- June 2rą. 1918 

OEO. M. CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL. 
Pradžia 11:00 vai. M ryto - Tikietas 25c. ypatal. 

KVIEČIA KOMITETAS. 

duot viską. Yra geriausia ir 
didžiausia rakandų krautuvė 
ant Bridgeporto. Turiu tik ke
lias dienas laiko. Norintieji 
biznio pasiskubinkite. 

Kūlis Furniture House 
3224 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. 

Iš Lalui. Są-iros Tkp veikimo 
i\i*g. 5 d. L. R. K. Labr. 

Sa-£Cos 7 kuopa buvo surengus 
vakarą Aušros Vartų parapi
jos svetainėje. Visų pirma kal
bėjo p. Stankus, kuris savo 
prakalboje gražiai nurodė 
kaip yra prakilnu prigulėti 
prie I^abd. Sąjungos ir šelpti 
našlaiėius, nes patekę į sve-

K A M 
LEIDI SLINKTI 
S A V O P L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kal-
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų, plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, I 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- | 

tus "Dermafuga". Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafuga" nėra I 

"Dermafuga" padarys tą, kad Ta 
plaukai bus tankus, švelnus vo plaukai Dus tankus, švelnus t 

t i m t a u c i ų p r i e g l a u d a s į s a i l g a skaistus! Oda T a v o galvoje bus ty 
nenaudingais Lietuvai. Po to ^^SST^^t^ ntlinks 
t a p o s u l o š t a s m o n o l o g a s " Ž V - Busi patenkintas savo plaukais! N< 
, . _. , , , i i *i pavydek kitų puikiems plaukams 

d a » i r D z ū k a s . A n t g a l o k a i - i e s pats gali turėti dar dailesniusl 
KAio n P o Š k a k u r i u r n e r m o Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
ne^o p. i oska, kuris ragino l u v i s d y k a i i š b a n d y m u i « s a mpn ą". 
k i e k v i e n a r a š y t i e s p r i e L a b d . PHsiųsk 10c stampomis persiuntimo 
c • • i A- i • i v -y ėsų, gausi išbandymui dėžute "Der-
S ą - g O * i r p i r k t i l e i d ž i a m o 1S- mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
laimėjimui loto tikietus. ^ v " d ^ T

ą : " P u i k u s P Iauka i"-
Vakaras puikiai pavyko. ARGIL SPECIALTIES CO., 

F . Ž. P. O. Box 37, PhUadclphia, Pa. 

d 

•*— 

Telefonas: PUl^LMAN 342 

"PIRMAS DEKTINDARIS" 
' RENGIA • Z 

LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA 

Ned„ Birželio-June 2,1918 
Sv, Kryžiaus Parapijos Svetainėje 

4oth ir Wood gat. 
Pradžia 7 valandą vakare k 

Bus prakalbos. Kalbės garsus kalbėtojas L.oyola Fnivernity moksleivis 
J. Poška. Bus lošta taipgi juokinga komedija "Dvi Sesutės," kurią atliks 

< atsižymėjusios artistės, deklemuos angliškai ir lietuviukai, gros kapelšėikai 
ant muzikas. Sv. Cecilijos choras dainuos po vadovyste gerb. V. Daukšto 
ir visokį parnarginimai, kurių člvš negalima nei apsakyti ir tt. 

Gerbiamieji, dėlto tas programas specialiai surinktas, kad pagerbti 
vardo dieną mušą gerbiamo i r visų myfimo kun. N. Pakalnio. Už tai kaip 
seni, taip jauni, nepraleiskite tos progas, atsilankykite ant šio vakaro. Nes 
tokio programo nebuvo ir gal nebua Pžtai savo reikalus atidėkite ant to
liau, o visi ant to vakaro ateikit. Kviečia Rengėjai. 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GTDYTOJAS 

I B CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIGAK AVE3., 

ROSELAND, ILLINOIS 

L I E T U V I Š K A K R A U T U V E 

ERNEST WEINER Ory Goods I 
1800 W. 47th Gatve, Kampas VVood gatve* i 

r:""".:iiT.r.T:.::nr.r:.̂ vxrTp[ŲĮx:jif;:;iij •B—! 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketveriais ir Snbatomis. I 

Dideliame pasirinkime gaunami, i 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės. 

- • i . - 1 - ' fDLi..j.jLVJ.'.iiL.iL... 

BERI 
nas), b; 
oficijali 
paėmę 
stančius 
armotų 
valdžių. 

° P i e t 
denois'*, 
< < mes p 

Sfii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMii i i i i i iuii i i i f i i i i i i i i i i i i i iuii in 

:-
UishJLsAJSiJ, iijLtinvjia 

Telefonas: McKlNLET 57 C 4 

0r. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VISOKIAS LIGAS 
»4&i MO. WKSTKRJf l tLVD. 

Uampas W. i B-to* fmtvea. 
Bome Blend ve i lmo 
pardavėJmJ Ir daug krau 
tUTlų parduoda tą pa^lo 
kavą po BOe. 

Dr. A. R. Btamentiial 0 . D. 
Aklo SpedallatM 

Pat&rlma* Dykai 
Offifto Adynoe: nuo 9 Ii ryto lkl 9 
_ inl. vakare. Nedėlloma 9 lkl I I . 
4« 11 S. Ashland Ave. Kamp. 47 BL 

Telefouaa Varde 4S17. 
Telephone Bo»levard 6487 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

43c 
WKST «H>» 

2964 Ml lvankeea . 
1S78 Milwau«eea. 
145* MUwaukeea. 
1619 W. Madlson 
S899 W. Madlson 

C0FFEE 
19c 

Riedučių Sviestai 
Labai seras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Beakęs 
sulyginę su 4 | A 
bent kokia, ItiPi 
1-1 9T. , ^ U | 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c 
L 

1144 W Chicago a 
1836 Blue Is landą 
2111 W. Nortk a 
1217 8. Halsted st 
1811 8. Halsted st 
1819 W. U t h st. 

•191 W. l l n d et. ; MORTB aTDB 
SOUTH SIDH 

9989 Wentworth a 
8417 8. Halsted et 
4719 8. Aahlanda 

498 W. JLUTlalonst 
719 W. Norta a 
1444 Lincoln av. 
8144 Uneoln av. 
8418 N. Clark st. 

LONDl 
kiečiai 
pasiekė 
krantą, 
šimčiu n 
ne teka 
ju tos 
svarbus 
mi Pary 
dunu. A 
generalis 

Soisso 
riai laik 
mėgino 
bet skau 

Vokie^ 
' dideliu k 

atsiduręj 
giai jiei 
Marne ii 
Verduno 
ma, kad 
sistoti. 

Bet te 
šonais si 
ninkai. ! 
kai iš š 
spustelti 
atkirsta 
Tuomet, 
čiams b 

Prisia 
kininkan 
Bet visg 
kriris. P 
taikiniui 
kiečius 
užduos 

VOKIE 
BOMBi 

Londo 
ketvirta* 
kiečių h 
bardavo 
ligoninę, 
pa kaly j 
ligonių 

Bomba 
nvje pak 
tas bust 
U^nyj ž 
jos. 

Matoti 
turą! 

Amstei 
rolas Al 
singen p 
lirandenb 
visu kar< 

Pirmia 
gen buvo 
grupės 

http://pn.rde.vimo

