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METAI-VOL. III. No. 119 

VOKIEČIAI ARČIAU 
PETROGRADO 

Daug vokiečių kariuomenės su-
trauktavakaru frontan 

NAUJOS SUIRUTES AIRIJOJE 
Visoj Ukrainoj paskelbta kares stovis 

IŠNAUJO AIRIJOJE PRA 
SIDĖJO AREŠTAVIMAI. 

Vyriausybė susekusi airių 
suokalbį prieš Anglija. 

SAKOMA, BIRŽELIO 5 D. 
BUS REGISTRACIJA. 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ RUSŲ 
SALĄ. 

PETROGRADAS, geg. 20. 
—Vokiečių kariuomenė užėmė 
rusų salą Bjorko, Suomijos 
užlajoj atsirandančią, už 30 
mylių nuo Petrogrado. Sala 
Bjorko g*uli pietuose nuo Vi-
borgo. 

ANGLAI LAIMĖJO DVI 
ATAKAS VAKARŲ FRON 

TE. 

2,000 UŽMUŠTA M. BAKU. 

Vokiečiai prieš talkininkus 
sutraukę 1,900,000 kareivių. 

Londonas, geg. 20.—Smar
kus bombardavimas tęsiasi 
Flandrijoje ir *Amiens fronto, 
pranešta oficijaliai. Labjausia 
vokiečių artilerija veikia upės 
Lys išpjovoje, Flandrijoj. Spė 
jama, kad tenai vokiečiai ruo
šiasi užtelti prieš miestą Be-
thune. Tuo labjau, kad toj 

MASKVA, geg. 20.—iš Ba
ku miesto, ties Kaspijos ju-
rėmis, bolševikai išdalies iš- f r o n , ° 7'°*°* 7 0 * ? * 8 " ^ j 

. j sivare kyliu ir jiems ten da-
mušė turkus. Kuone visas, r o s i ^ ^ K a ( i p a s i d a r y t i 

miestas sunaikintas, sudegin- daigiau erdvumos, jie bus pri 
tas. Ten įvyko baisus susirė-; versti stoti ofensyvon. 
mimas. Anot gautų žinių, kaip šeštadienio ryte anglai lai-
turkų, taip bolševikų turėjo :"mė\jo dvi atakas prieš vokie-
žuti apie 2,000. Gi sužeistų bu- i ("hls- v i e n j > r y t u o s nuo A-
sią apie 3,000. 

TALKININKAI BOMBAR 
DAVO COLOGNE. 

LONDONAS, geg. 20.—Pra 
eitą šeštadienį talkininkų la
kūnai bombardavo Vokietijos 
miestą Cologne, anot depešos 
iš Amsterdamo. 14 žmonių už-

j miens, tarpe upių Ancre ir 
Somme, 21 vokietis paimta 
nelaisvėn su vienu kulkas-
vaidziu. 

Kita ataka pasekmingai at
likta aplink Lens. Ir ten pa
imta nelaisvių su kulkasvai-
dzin. 

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad kas valanda laukiamas 
vokiečių užpuolimas prieš tal
kininkus. Vokiečiai, sako, lu-

Londonas, geg. 20.—Angli
jos vyriausybė, sakoma, su
sekusi naują airių suokalbi 
prieš Angliją. Vyriausybės į-
sakymu todėl suareštuota apie 
500 airių vadovų, kaip vyrų, 
taip moterių, didžiuma kurių 
priguli Sinn Fein organizaci
jai. Suimta ir penki parlamen
to atstovai airiai. 

Kol-kas nėra aiškus tasai 
vyriausybės žingsnis. Kol-kas 
vyriausybė formaliai nepas
kelbė prieš juos apkaltinimo. 

Sakoma, kad vyriausybės 
agentai suareštavę Airijos 
pakraščių sargus ir pas tuos 
atradę suokalbio dokumentus. 

Airių laikraščiai Dubline 
tvirtina, kad Anglijos vyriau
sybė nesusekusi jokių suokal
bių. Bet norinti tuo keliu Ai
riją padaryti beginklę, kad 
pasekmingiau ten atlikti 
konskripcfją, kuriai priešina
si airių vadovai. 

Dabar Airijoje stovis kuo
ne toks, koks buvo pirm poros 
metų Velykomis, kuomet ten 
įvyko sukilimas. To sukilimo 
pasekmės Airijai labai liūdnai 
pasibaigė. 

Turės registruoties visi, suė
jus ie j i 21 m. amžiaus. 

Washington, geg. 20.—Kon
gresas priėmė sumanymą kas 
metai ligi karės pabaigos su
registruoti ir Šaukti karei
viauti visus jaunuosius, kurie 
sukanka 21 metus ligi birže
lio mėn. 

Šįmet tokia registracija, sa
koma, įvyksianti birželio 5 
dieną. Pravestas sumanymas 
prezidento dar nepatvirtin
tas, bet karės departamentas 

PRASIDĖJO RAUDONOJO 
KRYŽIAUS KAMPANIJA. EKSPLIOZIJA PARAKO 

New Yorke parodavime daly
vavo ir prezidentas. 

New York, geg. 20.—Didžiai 
iškilmingai čia šeštadienį pra
sidėjo Eaudonojo Kryžiaus 
kampanija, kad surinkti tai 
organizacijai 100 milijonų dol. 
Visoj šalyj kampanija prasi
tęs ištisią savaitę. Manoma, 
jogei bus surinkta aukų'kur-
kas daugiau. 

Čia įvykg didelis parudavi
mas. Parodavo apie 75 tūk
stančiai moterių ir vyrų, kn-

gamina registracijai pienus, rie darbuosis Raudonojo Kry-
Sakoma, kad tų jaunų vyrų ž i a u s kampanijoje. » 

AMERIKONAI ATMU#Ė 
UŽPUOLIMĄ. 

mušta. 
6 talkininkų lakūnai da- j k e r į u o - a t i k pagerėjančio'oro. 

lyvavo užpuolime. Pačiam vi-j Laikraštis Petit Parisien 
dumiestyj padaryta dideli j praneša, jogei priešininkas 
nuostoliai. • 

MAIŠTUS KELIA VOKIE 
ČIŲ KAREIVIAI. 

jie savo oficierius. 

Maskva, geg.' 20.—Gauta ži
nios, kad maištus sukėlė Vo
kiečių pulkas Wesenberge, 
Estonijoj. Nužudė kelis ofi-
nerius. 

Apie 200 kareivių paskui 
suimta ir 10 iš jų pasmerkta 
miriop. 

VISOJ UKRAINOJ KARĖS 
STOVIS. 

Zurich, geg. 20.—Anot Ber
lyno laikraščio Vossische Zei-
tung vokiečių militarinė vy
resnybė visoj Ukrainoj pas
kelbė karės stovį. Karės sto
vi s/ jau pirmiau gyvavo Odes-
soj ir Kijeve. 

Genevoje gauta žinių, kad 
kai kuriose Ukrainos dalyse 
seka kruviniausi susirėmimai' 
vokiečin-austrų kariuomenės 
su ukrainais. 

Ukrainams vadovauja rusų 
oficieriai. 

prieš talkininkus vakarų fron 
tan yra sutraukęs visą parink-
tiniausią savo kariuomenę. 
Tarpe Belgijos pajūrio ir Oi-
se visu tuo frontu vokiečiai 
turi pasigaminę 140 divizijų 
arba 1,900,000 vyrų. 

Anot to paties laikraščio 
vokiečiai šiuo kartu žut-but 
nusprendę paimti Amiens ir 
perkirsti geležinkelį tarpe šio 
miesto ir Clermont, kas reik
štų didelę nelaimę talkinin
kams. Tik gerai dar, kad vo
kiečių norai nekuomet negali 
but% išpildomi, kitaip visam 
pasauliui butų vargas. 

Kaizeris su Hindenburgu 
apskaito, kad jiedu dar per
daug turi kariuomenės. Todėl 
reikia jos žymią dalį suterio-
ti ir podraug pamėginti siek
ti laimės. Kad neteks vokie
čiai žvmios dalies kariuome-
nės, tai aišku, jei tik dar kar
tą stos ofensyvon. Bet su tik
slo atsiekimu, tai jau kitas 
klausimas. 

Ruošiasi ofensy.von vokie
čiai. Bet talkininkai irgi ne
pasilieka užpakalyj, kad tą o-
iensyvą ne tik atremti, bet už-

Su Amer. Arm^a,Prancūzi
joje, geg. 20.—Aną naktį 15 
vokiečių kareivių vieno ofieie 
rio vedami mėgino įsibriauti 
amerikoniškon linijon Pikar-
dijoje. 

TečiaU užpuolimas nepavy
ko. Juos užutakavo ameriko
nai. Oficieris jų užmuštas. Gi 
kareiviai vieni žuvo, kiti su
žeista, dar kiti paimta nelais
vėn. 

turės užsiregistruoti apie 800 
tūkstančių. 

GEN. SEMIONOV VEIKIA 
SIBERIJOJ. 

ANGLIŠKOS KALBOS PA
MOKOS. 

Angliškos kalbos pamokos 
vyrams ir moterims utarnin-
kais i? ketvergais nuo 7:00 li
gi 9:00 vakare Davis Sąuare 
parke, 45 ir Paulina g a t 

Naujos klesos bus pagamin
tos del kiekvienų 25 studentų 
kitų dienų i vakarais. Be to 
klesos bus pagamintos nuo 
4:00 ligi 6:00 vakarais. 

Mokiniai privalo užsiregis
truoti Davis Sąuare ofise. 

Maskva, geg. 20.—Kazokų 
anti-bolševikų vadas, gen. Se
miono v, pa žangi uq ja Siberi 
joje. Anot bolševikų tvirtini^ 
mo, jis* su savimi turįs 3,000 
kareivių ir kurių tik trečdalis 
yra rusai. Kiti yra japonai ir 
kinai. 

Toji Semionovo armija pa
sidalinusi į tris koliumnas 300 
mylių ilgio frontu. Turi ji 
artileriją, kulkasvaidžius, mo
torinius vėžinsite ir lakstvtu-
vus. 

Pirmoji kareivių *koliumna 
randasi jau netoli Siberijos ir 
Amūro geležinkelių susijungi
mo. Jei tą susijungimą gen. 
Semionov perkirstų, tuomet 
visa Siberija ligi Chita butų 
atkirsta. 

Kaip Siberijos vyriausybė, 
taip bolševikų sovietai kursto 
gyventojus ginkluoties ir pa
sipriešinti gen. Semionovo vei 
kimui. 

Bolševikų spauda pažymi, 
kad geli. Semionovą turbūt 
paremia Japonija. Nes kitaip 
jis neturėtų kur gauti karės 
medžiagos. 

Bolševikai mano, kad talki
ninkų įsiveržimas Siberijon— 
neišvengtinas. 

Penktąja avenue parodavi-
mo priešakyje ėjo ir preziden
tas Wilsonas, dideliausių žmo
nių minių sveikinamas. 

Taip buvo New Yorko mies
te. Brooklyne parodavimas į-
vyko skyrium. Tenai dalyva
vo apie 35 tūkstančiai žmo
nių. Parodavimai buvo pasi
skirstę į grupes. Kaikurios 
grupės giedojo patrijotiškas 
giesmes. 

IŠTAIGOJE 
Apie 200 žmonių užmušta; ke

li šimtai sužeista. 

Pittsburg, Pa., geg. 19. — 
Spėjama, kad apie 200 darbi
ninkų gali but užmušta ir apie 
350 kitų sužeista ištikus pasi
baisėtinai ekspliozijai parako 
dirbtuvėje Aetna Chemical 
m. Oakdale, už 16 mvliu nuo 
šio miesto. 

Vyriausybės agentai kuo-
veikiausiai pradėjo vesti tar
dymus, kad susekti ekspliozi
jos' priežastį. Jstaigoje įvyko 
kita po kitos net septynios 
ekspliozijos. 

Washington, geg. 20.-^Pra-
eitą šeštadienį visos šalies 
miestuose ir miesteliuose įvy
ko parodavimai pradedant 
Raudonojo Kryžiaus savaitės 
kampaniją. Tuose paroda vi 
mitčse, anot pranešimų daly
vavo suvirs 5 milijonai žmo
nių. ' ; 

Čionaigi parodavime daly
vavo apie 6,000 žmonių. 

JAPONIJA SU KINIJA PA 
« DARĖ SUTARTĮ. 

— Buffalo, 'N. Y., geg. 20. 
—Pirmaisiais karės metais 
vyriausybė nuo Curtiss Aero
plane and Motors kompanijos 
įsigijo 2,209 lakstytuvus. 

— Amsterdąm, geg. 20. — 
Austrija ir Vokietija suvieni
jo armijomis vadovavimą Ita
lijos fronte. 

duoti vokiečiams nepakeliamą 
smūgį. 

Mūšiai ore tęsiasi su visu 
pašėlimu kaip Flandrijoj, taip 
Pikardijoj. Talkininkų lakū
nai parneša žinias apie didelį 
vokiečių kariuomenės visur 
sutraukimą. 

Paryžius, geg. 20.—Japoni
ja su Kinija padarė sutartį 
palaikyti reikalingą tvarką 
Tolimuose Rytuose. Talkinin
kai tą sutartį patvirtino ir 
abiem šalim duos savo pagel-
bą, kad tenai nuslopinti ap-
sireškiantį vokiečių agentų 
veikimą. Taippat ir rusų bol
ševikams nebus leidžiama ten 
visur skleisti nereikalingą be
tvarkę. 

^leveland, O., geg. 20.— 
Raudonojo Kryžiaus paroda
vime dalyvavo apie 25 tūk
stančiai 'žmonių. €ia reikia 
surinkti 6 milijonai dol. Rau
donojo Kryžiaus fondan. 

San Francisco, Cal., geg. 20. 
R. Kryžiaus parodavime da
lyvavo apie 40 tūkstančių mo
terių ir mergaičių. 

TAIKA ĮVYKS ŠĮMET 
VON HERTLING. 

Amsterdąm, geg.ą 20.—Bu
dapešto laikraščio Az Est ko
respondentui Vokietijos kanc-
lieris von Hertling pasakė, jo
gei jis turįs viltį, kad šįmet 
karė pasibaigsianti. J is tikįs, 
kad taiką pagreitinsiąs vaka
rų frontas. 

Pittsburg, Pa., geg. 20.—Pa
rako dirbtuvėje Aetna Chemi
cal Co., Oakdale miestelyj, už 
16 mylių nuo čia, šeštadienio 
ryte ištiko baisi ekspliozija 
darbo metu. Dirbo apie 500 
darbininkų. Ekspliozija pir
miausia ištiko sodos trobesyj. 
Paskui ėmė sekti kitos. Tie
siog, tarytum, dangus su že
me/ susimaišė. Darbininkams 
nebuvo laiko pabėgti/į atvan
gesnes vietas. Kol jų dalis sus
pėjo išeiti laukan, juos apne
šė išlekančių į padanges trori Ekspliozija ir gaisras su-
besių griuvėsiai/ Didžiuma jų naikino telegrafų ir telefonų 
užmušta arba sužeista. Kiti 
žuvo liepsnose. 

Žuvusių ir sužeisti] skait
lius dar nėra žinomas, nes ne
suspėta per dieną ir per nak
tį tinkamai prieiti į sunaikin
tą įstaigą. Užims kelias die
nas dasikasti į kaikurias ap

griautas ir gaisro sunaikintas 
vietas. 

Valstijos ir pavieto autori
tetai pradžioje apskaitė, jogei 
negalėjo daugiau žūti kaip 
šimtas darbininkų. Bet su
žeistų yra daugelis. Daug gu-
linčiųsuže istų darbininkų at
rasta už pusmylio nuo eks
pliozijos vietos. Tie surankio
ta ir atgabenta į vietos ligo
nines. Visi jie taip bjauriai 
sužeista, kad vargiai galės 
pagyti. j 

Nuostolių kompanijai pada
ryta, sakoma, ligi pusantro 
milijono dol. 

Po ekspliozijos iš Čionai vi
sos ligoninės pasiuntė savo 
ambulansus su gydytojais ir 
slaugotojomis. Bet i škarto 
prie degančių griuvėsių nebu-N 

vo galima nei prieiti. Rodėsi 
visas klonis paskendęs liep
snose ir durnuose. Visomis 
priemonėmis imta gelbėti, 
kiek buvo galima nelaimingie
ji darbininkai. Manoma, ar 
liepsnose nebus žuvusios ke
lios ir slaugotojos, kurios m 
atsidavimu ėmėsi gelbėjime 
darbo. 

KARIUOMENĖS SKAIT
LIUS NEAPRIBUOTAS. 

vielas. Pašalinis Pittsburg, 
Cincinnati, Chicago & St. 
Louis geležinkelis užverstas 
griuvėsiais. 

Nelaimės vieton kuoveikiau 
sia pasiųsta valstijine"" polici
ja, kuri liepsnojančius ir rūgs 
tančius griuvėsius apsiautė. 

C H I C A G O J E . 

Taip sako patsai prezidentas 
VVilsonas. 

— Wichita Falls, Tey., geg. 
20.—Žuvo lakuųas kadetą* 
Jerome T. Ancken, kuomet jo 
lakstytuvas 1,000 pėdų 'aug-
štumoje užsiliepsnojo ir nu
krito. 

— Londonas, geg. 20.—Ge
gužės 14 d. vokiečių nardan
čioji laivė sutorpedavo vieną 
anglų karės laivą. 2 žmogų 
žuvo. 

— Londonas, geg. 20.—Pra
eitą savaitę Anglijos nuosto
liai karės lauke buvo 39,889 
oficieriai ir kareiviai. Tš jų 5.-
357 užmušta. 

— Toronto, geg. 20. —Ka
nados vyriausybė paskelbė, 
kad pradėjus birželio 22 d. vi
si svetimžemiai nuo 16 metų 
amžiaus visoj Kanadoj turės 
užsiregistruoti. 

New York, geg. 20.—Praei
tą šeštadienį čia atidaryta 
Raudonojo Kryžiaus savaiti
nė kampanija, kurios metu 
norima surinkti minėtai ka
rės organizacijai 100 milijo
nų dolierių. 

Vakare po paroda vi mų 
Metropolitan Opera Hause į-
vyko milžiniškas susirinki
mas. Kalbėjo prezidentas Wil-
sonas. 

Iš jo balbos, be- Raudonojo 
Kryžiaus, reikalų apkalbėji-
mo, pažymėtina ypač tas, kad 
Su v. Valstijų kariuomenės 
skaitlius turi but beribis. 
Šiandie daug kas kalba, kad 
kariuomenės skaitlius turįs 
but apribuolas ligi 5 milijonų 

Po Harrison gat. tiltu polk 
cija atrado upėje pliuduruo-
jantį nežinomo žmogaus lavo
ną. Sakoma, lavonas kelis mė
nesius išbuvęs vandenyj. 

Du plėšiku mėgino gatvėje 
apiplėšti Charles Blair, "Lake 
View Independente redakto
rių. Bet šis su niekšais apsi
dirbo. Vienam ir kitam tarj t 
ragėn taip užvažiavo su kunv 
štim, kad tiedu persivertę vos 
suspėjo pabėgti. 

Chicago je barzdaskutyklų 
langų stiklai daužomi* Pikta
dariai kuone kasdien sutruš-
kina plytomis vieną-krtą lan
gą automobiliu pravažiuojant. 

— Londonas, geg. 18.—Vo
kietijos vyriausybė riuskyru-
si komisiją, kurios uždą vinie 
—padidinti gimimų skaitlių.: —Londonas, geg. 20.—An-
į^akoma, kad bevaikės poros'glijoje gyventojams padidinta 
bus baudžiamos. mėsos porcijos. 

Anti-satluninė sąjunga pa
siruošusi didelėn ir karšton 
kampanijon, kad Illinois vals-

vyrų. Tečiau prezidentas pa- tijoje panaikinti svaigalų dip-
žymėjo, kad karės laimėjimui bimą, pardavinėjimą ir varto-
gal to skaitliaus neužteks. Ta
tai kariuomenės skaitliui ne 
gali but jokio apruhežiavi-
mo. Tiek bus šaukiama karei
viauti vyrų, kiek jų reikės 
laimėti karę. Gi karė turi but 
laimėta. 

urną. 

Illinois valstijos nfaisto ad
ministratorius Ilarry A. Whee 
ler iškeliavo Washirt|cton ledo 
kainų reikalais. 

Mrs. Lydia Brunkis, 2912 
Wentworth ave., pavojingai 
susižeidė, kuomet valydama 
langą iškrito laukan. 

DUOKITE RAUDONOJO KRYŽIAUS FONDAN. PRISIDEKITE PRIE TOS KILTOS ORGANIZACIJOS. 
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REDAKCIJOS PASTABOS.! 
DAUGIAU BUDRUMO. 

Seniau Amerikos lenkų 
spauda tik iš lenkiškų Euro
pos laikraščių persispauzdin
dą vo visokių melagysčių apie 
lietuvius. Bet šiandie yra jau 
kitaip. Šiandie Amerikos len
kiški laikraščiai nuo savęs 
ima dažniau rašyti apie lietu-
tuvius ir Lietuvą. Lietuvos li
kimas ypač lenkams parupo 
po šįmet įvykusio New Yorke 
Amerikos lietuvių visuotino 
seimo, kuomet seimo paga
mintose rezoliucijose neprie
lankiai atsinešta į lenkus. 
Daug labjaus jiems parupo 
lietuviai, kuomet Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas gavo progos pasimatyti 
su šalies prezidentu. Bet kuo
met andai kaizeris pažadėjo 
Lietuvai ' i neprigulmybę' 
(suprask: vokiškąją vergiją), 
lenkus apėmė tikra baimė. 

Turime pažymėti, kad ka
talikiški lenkų laikraščiai 
nors kartais šį-tą ir parašo 
Lietuvos klausimo reikale, vi
suomet tai daro su atsarga, 
mažiau iškraipo faktus. Len
kų katalikiški laikraščiai lie
tuvių klausime visuomet pasi
žymi švelnesniu tonu. Bet ki
ti, taip vadinami jų tautiški 
laikraščiai, tiesiog šmeižia ir 
bjaurioja lietuvius, kam jie, 
nepasiklausę "brol ių" lenkų, 
savaip rūpinasi savo tautos 
reikalais. 

Lietuvių bjauriojimu ypač 
pasižymi lenkų tautininkų su
sivienijimo organas "Dzien-
nik Związkowy." To laikraš
čio redaktoriai visas žinias 
apie Amerikos lietuvių stovį 
ir veikimą semia iš žinomos 
lietuviškos socijalistų chica-
ginės "darbininkų tarybos." 
Gi pastaroji yra pasižymėjusi 
Amerikos lietuvių katalikų vi-
suomenės šmeižikė. Lietuviški 
soeijalistai neturi vieko pa
kenkti visuomenės darbams 
tautos reikalais. Todėl šaukia
si sau pagelbon lenkus, ret
karčiais anglišką spaudą. Bet 
ir tas soeijalistams neduoda 
pageidaujamų vaisių. Gi soci
jalistų noras Lietuvoje po ka
rės turėti pagiežą, kraujo lie
jimą, lylševikišką anarchiją. 

Be socijalistų yra dar ir ki
tų išgamų, kurie informuoja 
lenkiškus laikraščius. Gana 
to, kad šiandie lenkai ima vis 
daugiau bruzdėti Lietuvos pa
glemžimo reikale. Ima jau 
šaukti susirinkimus ir konfe
rencijas. Suprantamas daik
tas, kad tasai jų darbas—tuš
čias. Bet ir lietuviams reikia 
but budriems. Nes šiandie, to
kių baisių suiručių metu, ga
lima susilaukti neintikėtinų 
atsitikimų. 

Praeitą savaitę "Dz. Związ-
kowy" padėjo ilgoką nuo sa
vęs straipsnį vardu " Geibė

ją su Lenkija, vietoje ku
rios verčiau patekti Prūsi
jos valdžion." 

* 
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mus tas straipsnis. Jame pil
na nepamatuotos baimės. Gi 
melų tai tikra galybė. Baimė 
ima lenkus, kad Snv. Valstijų 
prezidentas oficijaliai priima 
Baltuose Bumuose lietuvių at
stovus, su jais kalbasi. Baimė 
ima, kad prezidentas priima 
lietuvių rezoliuciją, paskelbia 
ją oficijaliam laikraštyj. Juk 
tai lenkams nemažas daiktas, 
jei šiandie angliška spauda 
vis dažniau ir dažniau rašo 
apie Lietuvą ir lietuvius. Ko 
gera, tais dažnais rašinėjimais 
dar gali užtemdinti ir pačių 
lenkų reikalus. 

Kad geriau suprasti to len
kų laikraščio melus ir baimę, 
čia padedame dalį to straip
snio: 

"Atėjo laikai, kuriais ne
galima, ypat»mums lenkams 
Amerikoje tūnoti su suka
bintomis rankomis ir šaltai 
tėmyties į atsitikimus, slen
kančius prieš mūsų akis. 
Ypač lietuviškas reikalas, 
kurio politikiniu centru pa
liko Suv. Valstijos, ačių mū
sų neveikimui ir kokiam tai 
ultra-doriškam nesimaišy-
Vnui į svetimus reikalus, pa* 
Kliuvo visiškai vokiečių val
džios rankosna kaslink san-
tikių Europoje, gi čia Ame
rikoje kaizerio agentų ran
kosna. Sužlibę visiškai ra-
dikaliniai vadovai taip ten 
už jūrių, kaip ir čia Ameri
koje, pilnai pasidavė Berly
no intekmėn, gi lietuviška 
liaudis, neturėdama iš mū
sų pusės jokios pagelbos, 
eina paskui tuos vadovus, 
nežinodami, kad tuomi ga
mina sau prūsišką kilpą. 

"Akiveizdoje to musii 
neveiklumo įvyko tas, kad 
l ietuviškoj konvencijoj, ku
ri atsibuvo kovo mėnesį 
New Yorke, prūsišku dirže
liu vedami lietuviški vado
vai, neturėjo užtektinai sei
lių, kad apspjaudyti lenkus 
ir Lenkiją. Tiktai nepapras-' 
tai susipratusį lietuvių pa
stangai reikia padėkoti, kad 
padarytose rezoliucijose, ku
rias paskui specijale komi
sija nuvežė Washingtonan, 
kad ten induoti prezidentui 
Wilsonui, išbraukta saki
niai, neapykantos nuodais 
garuojantieji prieš Lenkiją. 
Išbraukta taippat posmas, 
kuriame buvo pasakyta, kad 
Lietuva nenori nieko ben
dra turėti su Lenkija, ir kad 
vietoje tos unijos verčiau 
patekti Prūsijos valdžion. 
Tečiau lietuviška delegacija 
nukeliavusi Washingtonan, 
New Yorko rezoliuciją su-
klastavo. Negalėdama pri
dėti visų punktų, tiesiog 
skandališku Lenkijos žvilg
sniu, kas New Yorko suva
žiavime buvo išbraukta, pri
dėjo nors tokį posmą: "Lie
tuva purtosi tik pamintiju-

= 
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Po šito "Dz. Związkowy 
mėgina dar prirodinėti, kad 
rezoliucija buvus suklastuota. 
Gi paskui pažymi, kad lietu
vių suvažiavimo rezoliucija 
buvo padėta oficijaliam Suv. 
Valstijų organe "The Official 
Bulletin" ir toliau rašo: 

" J a u tik vienas tų rezo
liucijų paskelbimas valdiš
kam organe prirodo, kaip 
prezidentas Wilsonas rimtai 
atsineša į lietuvių reikalus. 
Dar turime pridurti, kad 
kuomet Washingtonan at
vyko lietuvių delegacija ir 
apie tai buvo pranešta pre
zidentui, nors tuomet prezi
dentas dalyvavo svarbiam 
kabineto posėdyj, įsakė po
sėdį pertraukti ir pasiskubi
no priėmimų salėn išklausy
ti lietuvių (ielegacijos.'' 

Toliaus tas laikraštis aprau-
doja lenkų neveiklumą Lietu
vos likimo reikale, padeda 
lietuvių suvažiavimo rezoliu
ciją, šitą pavadina tuščiu 
daiktu ir ant galo sako: 

"Sunki ir kieta prieder
mė ginti mus pačius Lietu
voje ir pačią Lietuvą nuo 
Berlyno nagų priguli mums 
(Amerikos lenkams. Red.). 
Mes vieni galime Washing-
toną užvesti ant tikrojo ke
lio ir nurodyti tikrąjį Lie
tuvos stovį. Mes vieni gali
me neprileisti prie to, idant 
prezidentas \Yilsonas lietu
viškų radikalų klastingu
mais apviltas,* leistų lietu
viams patiems valdyties 
Lietuvoje ir tuo patim du 
milijonu lenkų Lietuvoje 
sukaustytų vokiškai-lietu-
viškam junge." 

Šitas paskutinis grūmojimas 
yra mums didžiai svarbus. Be 
abejonės, lenkai mėgins dėti 
pastangas prieiti prie prezi
dento ir lietuvių reikalus pa
statyti netikroje šviesoje. 

Nors, suprantama, augščiau-
sias šalies viršininkas lenkų 
tuščių išvedžiojimų neklausys, 
nes lenkai jau ir taip perdaug 
visko norėtų apžioti, visgi lie
tuviams reikia but budriems 
tais reikalais. Tai Amerikos 
Lietuvių Informacijos Biuro 
Washingtone darbas ir prie
dermė. 

tat jokiuo būdu negalima bu
vo suklisti, bet Čia išrodo kas 
nors nepaprasta. 

Kadangi mums reikia daug 
nukentėti nuo tų t kurie mus 
siuntė ir didis nesusiprati
mas k i l a i a r p visuomenės, tat 
mes priversti esame šaukties 
per tą patį dienraštį ir reika 
laujam paaiškinti iš kur toji 
klaida kilo f Norime, kad bu
tų atšaukta kuogreičiausiai, 
nes iš to gali išeiti blogos pa
sekmės. 

Pasirašom. 
Antanas Bakšys, 
Tamošius Baronas, 
Motiejus Skilius, 
Marijonas Zelenakaitė. 

Nuo redakcijos: Nuo laiko, 
kuomet "Draugas" pradėjo 
spausdinti A. L. Visuotino 
Seimo protokolą, į redakciją 
pradėjo plaukti laiškai-protes-
tai, kad tos ar kitos kolonijos 
atstovai dalyvavę seime ir at
stovavę ne tas draugijas, ku
rios yra paminėtos protokole, 
bet suvis kitokias ir reikalau
ja, kad " D r a u g a s " tas klai
das atitaisinėtų. Gerb. 'Drau
go ' skaitytojams šiuomi pažy
mime, kad visos protokole 
klaidos, tai nėra "Draugo*' 
kaltė. " D r a u g a s " talpina iš
tisai tokį, kokį gavo nuo p. J . 
0 . Sirvydo, antrojo seimo sek
retoriaus. Ar atstovai tų klai
dų pridirbo, ar šeimos rengimo 
komisija, redakcija nežino. 

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

LAIŠKAS "DRAUGO" 
REDAKCIJAI. 

kime Lietuvą ir save." Indo- si atgaivinti personale uni-

Gerb. " D r a u g o " Redakcija:— 
Malonėkite patalpinti dien-

raštyj šį mūsų laišką. Mes že-
miaus pasirašę atstovai iš 
Lietuvių Visuotino Seimo 
New Yorke, griežtai protes-
tuojam prieš ištrauką iš Sei
mo Protokolo, kuris tilpo-
" D r a u g o " No. 107. Ištrauko
je pažymėta, jog mes atstovą 
vom draugijas sekančiai: An
tanas Bakšis, Liet. Vyčių 47 
kp. 6v .Bal t r .par . , Tarnas Ba
ronas, L. Vyčių 47 kp., Šv. 
Baltr. Par.„ M. Skirius, L. Vy
čių 47 kp., Šv. Baltr. par., M. 
Zelenekaitė, L. Vyčių 47 kp., 
Šv. Baltr. par. Argi reikia 
juokingiau? Juk turėjo būti 
sekančiai. Antanas Bakšis, dr-
jos Šv. Baltramiejaus, Tarnas 
Baronas, dr-jos Šv. Antano, 
M. Skirius, dr-ja Šv. Juozapo, 
M. Zelenekaitė, dr-jos Nekalto 
Pras. Panelės Šv. ir LRKM. 
Sąjungos 7-tos kp. Taįgi ne
suprantama iš kur galėjo kilti 
toks keistas išvafdinimas? 
Rodos; kiekviena draugija sa
vo atstovui įteikė mandatą 

(Tae& iš pereito nura.). 

Paukšty* T. — SLA. 7 kp. 
Tamošiūnas—SbRKA. 57 kp. 
Šakočius Kaz. — Woodmen of 

the World. 
Šakočiutė Elena — Woodraen 

of the World. 
Vasauskas L. — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 
Plymouth. 

Raginskas M. — L. S., Šv. 
Juoz., SLA. 5 kp. ir 6 kp. 

Suela A. — SLA. 246 kp. -

Saint Clair. 
Durickas kun. M. — parap. 
Grabauskas M.—SLRKA. 130 

kp. 
Petraitis J . — Šv. Juozapo 

dr-ja. 
Šmulkštis T. — LRK. parap. 

Scranton. 
Balčietis J . — SLRKA. 83 kp. 
Glazauskas Kon.—L. Uk. Paš. 

Kl. 
Janševičius K. — L. P. P. Kl. 
Kluonis Kaz. — Šv. Jurgio dr-

ja. 
Kričiunas An. — L. Uk. Kl. 
Kuras Kun. J . — Šv. Juozapo 
parap. 

Laurinaitis V. — Šv. Juozapo 
parap. 

Mačiulaitis V. — SLRKA. 30 
kp. ir SLRPB. 50 kp. 

Mardosas V. — SLRKA. 30 
kp. ir SLPB. 50 kp. 

Medalis K.—SLRKA. 155 kp. 
ir Šv. Stepono dr-ja. 

Modeliutė M. — SLRK. Mot. 
dr-ja. 

Panką A.—Šv. Juozapo parap. 
Šalna Mikolas — SLA. 30 kp. 
Šliūpienė L. — L. N. F. 
Sodeika An. — LDS. 34 kp. 
Živatkauskas P.—SLA. 30 kp. 

Shenandoah. 
Abračinskas J. — Šv. Kazi

miero Kar. dr-ja. 
Birštonas P. — SLA- 23 kp. 
Bradickas A / — Nemuniečių 

dr-ja. 
Bubnis K. — Žiburio dr-ja. 
Paiulis V. — Liet. Teatr. Kl. 
Staniškis A. — SLA. 23 kp. 
Vaišnora V. — SLA. 23 kp. 

So. Bethlehem. 
Kumpasauskas P. J . — S. L. 

R.-K. A. 64 kp. 
Stasevičius J. — Tautos Fon

do skyr, 
So. Fork. 

Miknevičius J.—Mass-miting. 

Tamaąua. 
Buškevičius Petras — Vytau

tą dr-ja. 
Gudaitis Kun. P. — Šv. Petro 

ir Povilo dr-ja. 
Kaselis Jonas — L. Vyčių 15 

—58 kp. 
Petekvičius Vincas — SLA. 

204 kp. 
Šeštakauskas A. — Šv. Jurgio 

parap. 
Venckevičius Ant. — Mainie-

rių Unijos 2547 skyr. 
Vilkaitis M. — Šv. Petro ir 

Povilod r-ja. 
Wanamie. 

Bindokas J . — SLA. 230 kp. 
Franka A. — M. S. A. Vartų 

dr-ja. 
Miliauskas Kun. J.—SLRKA. 

75 kp. 
W. Hazleton. 

Čiupkevičius Jonas—Šv* Juo
zapa dr-ja. 

Šergalis Juozas — Šv. Juoza
po dr-ja. 

Wilkes-Barre. 
Baubonis M.—Šv. Jurgio Paš. 

drja. 
Gečas P. — Šv. Trejybės par. 
Kavaliauskas P.—D£K. Keis

tučio dr-ja. 
Kazlauskas J . — Šv. Trejybes 

parap. choro. 
Kazakevičia J.—Tautos Fon

do 71 skyr. 
Kundrotą J . — SLA. 115 kp. 
Kupris M. — SLRKA. 17 kp. 
Leščinskas K. — SLA. 35 kp. 
Lietuviukas J.,— SLRI£A. 17 

kp. 
Lopatto J . S. — Centr. Komi 

teto ir Šv. (Trejybe .parap. 
Mačiutioms K: —-SfaRKA. 17 

kp. . 
Nienius J . J . — DLK. Keistu

čio dr-ja. 
Paukštis Kun. P. B. — j š v . 

Trejybės parap. 
Stulgaitis J . — SLRKA. 14 

kp. 
Šupšinskas Kun. J.—Šv. Tre

jybės dr-ja. 
Vaišnis J . — SLA*35 kp. 
Vilkelis J . — Šv. Trejybės 

dr-ja. 
Wilson. 

Meškevičius P. — Šv. Jono 
Krikš. dr-ja. 

RHODE ISLAND. 

Providence. 
Bankauskas V. — Pil. Kl. Ge

dimino dr-ja ir Šv. Jono dr. 
Kasparavičius J.—Pil. KL, G e 

dimino dr-ja ir Šv. Jono dr. 
Velžis V. — Pil. KL, Gedimi

no dr-ja ir Šv. Jono dr-ja. 

WISCONSIN. 

Kenosha. 
Bacevičius S. B. — L. Dainos 

Dram. Birutė. 
Kudirka J . — SLRKA. 22 kp., 

^ 

RAŠYKITES į "DRAUGO" 
BENDROVĘ. 

i X*t"t<*** VadM*K *«* V&flOO iki $50fl00. 
NUTABTA: j ^^ m%9įįąU nu0 $25.00 iki %10X)O. 

šiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai 
buvo užlnteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsi. 

Vienatinis lietuviu kataliky dienraštis "Draugas" 
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga. Šerai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio naujg. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems. 

Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus. 

"Draugas" nori pasistatyti lietuvig centre savo 
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien 
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet 
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybe, tada mes labjaus jį 
ir mylėsime. 

Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną. 
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W. 

46th Street, Chicago, Iii.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg 

priėmime. n 
Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendroves šėru. 
DRAUGAS PI BLISHING COMPAJTY, 

1800 West 4flth Streot, 
CHICAGO, ILULMOIM. 

Prisiunčiu $ Money Orderiu ar čekiu ir meldžia 

man paslysti "Draugo" Bendrovės šėru. 

Vardas Ir pavarde • • . 

Antrašas • • • • . . . . . . . . 

» » * • • • • • • • . . . . . . . . . . 
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Šv. Juoz. par. ir T. F . 
Kvedaras Andrius — Šv. Pet

ro parap. 

Racine. 
Slavinas Kun. V. — Šv. Kaz. 

par., T. F . 79 sk., ir LDS. 
Vaičiūnas A.^SLRKA. 67 kp. 

ir Šv. Raž. Mot. dr-ja. 
Zakauskas J . — Šv. Kazimie

ro dr-ja. 

Sheboygan. 
Austrevičius Juozapas — Pa

rapijos ir draugijų. 

Skaitant pagal valstijas 
randama šios skaitlinės: 
Connesticut 184 
District ofColumbia 3 
Illinois 109 
Indiana 6 
Maryland 48 
Massachusetts 155 
Michigan 7 
New Hampshire 3 
New Jersey •. 119 
New York 175 
Ohio 24 
Pennsylvania 258 
Rliode Island 3 
Wisconsin 7 

L a b u . . . . 1101 
4. Seimo Rengimo Komisi

jos vardu jos pirmininkas J: 
Kaupas perduoda turinį pada
rytos sutarties tarpe abiejų 
Seimui pritarinčių sriovių, ir 
kurios paaiškėja, jogei tarpe 
atstovų ir tbiejų sriovių tapo 
sutarta ir parašais patvirtinta 

PUZZLE-FINDTF^ SLACKER 

sekanti pamatinė formula: 
"Seimo svarstymų progra-
mon dėti tiktai tokius klausi
mus, kurie abi sriovi bendrai 
apeina ir ant kurių jau iš ank
što abi sriovės pritaria tam 
tikrų rezoliucijų formoje; gi 
tų klausimų, ant kurių iš ank
sto nebuvo galima sutarti, vi
siškai Seime neiškelti". 

5. Abiejų sriovių vadovai 
Seimo akyvaizdoje patvirtino, 
jogei pirmiau einančiame pa
ragrafe minėta padarytoji su
tartis buvo kiekvienos iš šių 
dviejų sriovių prifarta, ir da
bar ši sutartis yra remiama ir 
Seimui rekomenduojama. 

6. Sekančiai abiejų sriovių 
vadovai praneša Seimui, jogei 
abidvi sriovės vieną dienų 
pirm Seimo turėjo savo kon
ferencijas, kuriose buvo nus
tatyta nuo kiekvienos sriovės 
lakštai kandidatų į šio Seimo 
vedėjus. 

7. Rinkimas Seimo vedėjų, i 
Skaito abiejų sriovių kandida
tų lagštus. 

a) Krikščionių Demokratų 
sriovės kandidatai: Pirminin
kas—Jonas G. Miliauskas ir 
Antanas Staknevičius; sekre
toriai: Leonardas Šimutis ir 
Jurgis Tumasonis; rezoliucijų 
komisija: Kun. F . Kemėšis, 
Julius Kaupas, Jonas Karo
sas, Kun. K. Vasiliauskas ir 
J . S. Vasiliauskas. Maršalkos: 
M. Šimonis, p-lė Stalioniutė, 
A. Masandukas, p-lė Varžins-
kaitė, ir kiti. 

b) Tautininkų Demokratų 
sriovės kandidatai: Pirminin
kas: Stasys Gegužis; vice-pir-
mininkai: Pijus Birštonas ir 
adv. Jonas Lopata; sekreto
riai: Juozas O. Sirvydas, pa-
gelbininkas—Lukošius Natke
vičius; rezoliucijų komisija: 
adv. B. K. Balutis, adv. F. 
Bračiulis, Vincas F . Jankaus
kas, adv. J. Lopata, Romanas 
Karuža; kafbėtojai: adv. B. 
K. Balutis, inž. M. J . yinikai-
tis. Maršalkos: P. Sakatus-
kas, P. Faltinaitis, p. Braške-

' '• '''-O* iV'1''11,',., .'y.f"',įsr. / 
Stocks ir Bonde Perkami. Ir-. Fards>e< 
darni Teikiu* darbas. AJMlre^s ** Ob.. 
10* to . La Salle ai., ošdeta ltOO/am, 
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• B H J D B i r I 

Lietuviai 
Amerikoje. 

N E W A R K , N . J . 

Gegužės 8 d. .L i e tuv ių sve
t a i n ė j a t s i buvo v i suo t inas 
N e w a r k o l ie tuvių v iešas susi
r i n k i m a s , k u r i a m e t a p o su
t v e r t a komis i j a r i n k i m u i pa
rašų, p e r k u r i u o s i š re ikš p ro 
tes tą p r i e š vokiečių pas ikės i 
n imą p a v e r g t i mūsų Tėvynę 
L i e t u v a . Komis i jos va ldybon 
inėjo 4-rios y p a t o s : p i r m . Kaz . 
Vaškev ič ius , vice p i r m . All>-
S. T reč iokas , sekr . J u l . Ver-
bienė vice-sekr . J . B r a z a u s k a s . 
Pe re i t i p e r l ie tuvių gyvena
m a s s t u b a s i r s u r i n k t i p a r a 
šus, pas ižadė jo ap i e 30 ypa tų . 

Nedė l io j , gegužės 12 d., 
va ldybos i r pas ižadė jus ių pa
r a šus r i n k t i žmonių — ats ibu
vo posėdis , k a d pas i sk i r s t y t i 
darbų ir p r a d ė t i ve ik t i , ty . 
r i n k t i p a r a š u s . B u t ų page i 
dau jama , k a d mūsų. vis i la ik
rašč ia i i r ve ikė ja i pr i s idė t i ] 
d a u g i a u savo d a r b u del iša iš
k in imo ir p a r a g i n i m o r ink l i 
pa r a šus . 

Ta ig i , b ro l ia i l i e tuv ia i i r 
l ie tuvės, n e a t s i s a k y k i t i r nesi-
bi jokit p a d ė t savo p a r a š o del 
pa l iuosav imo m ū s ų Tėvynės 
L ie tuvos . 

K o m i s i j a : 
K a z . Vaškev ič ius , p i rm . 
A. S. T reč iokas , v ice-pirm. 
J u l i j o n a Verb ienė , sekr . 
J . B r a z a u s k a s , vice-sekr. 

P r i e kuopos p r i s i r ašė kele
tas nau jų nar ių . 

Sava i t i n i a i žaislų v a k a r a i 
n u t a r t a l a iky t i seredomis . 

K u o p o s v a l d y b a s e k a n t i : 
p i rm. J . K u d i r k a , vice-pirm. 
A. L a u r a i t i s , p ro t . r a s t . p . O. 
Švelnai tė , fin. r as t . p . D . Vai 
č iūnai tė , ižd. S. Zaleskis , iždo 
globėjas V. Al i šauskas . 

Nauj i n a r i a i bus p r i imami 
ir seredos v a k a r a i s . Į s to j imas 
25c. a r b a $1.20 a n t metų . Už 
tuos pinigus kiekvienas narys 
g a u n a la ikraš t į " V y t į " pe r 
iš t i sus me tus . Mok in i ams įs to
j imas dyka i . V. Koresp . 

13 
CENTS 

OMAHA, N E B R . 

K E N O S H A , W I S . 

Gegužės 8 d. L . Vyėių kuo
pa la ikė p i rmu t in į mėnesini 
sus i r ink imų. T*wp k i t k o buvo 
s v a r s t y t a i r ap i e busiant į L. 
Vyėių kongresą . Vis i vienhal-
šiai išnešė rezoliucijų, k a d šį 
met L . Vyč ių K o n g r e s a s tu r i 
a t s i b ū t i Cleveland, Ohio. Pir
min inkas p e r s k a i t ė la išką p r i 
s iųstų su p a s v e i k i n i m u nuo L. 
Vyčių 4 kuopos iš Cliicagos. 
P a d ė k ą i š re i škė vis i entuzi jas-
t i sku r a n k ų p lo j imu. 

I šk i lming i 40 va landų a t l a ida i . 
(Jegužės 5, 6 i r 7 dienose šv. 

A n t a n o iš P a d v o s parap i jo je 
a t s ibuvo i šk i lmingi 40 valan
dų a t l a ida i . P e r v isas t r i s die
nas buvo i š s t a ty t a s Šv. Sak ra 
men tas . I š r y t o i r v a k a r a i s bu
vo i šk i lmingos pamaldos , miš
p a r a i i r pamoks la i , į ku r iuos 
daug iaus i a i sus i r inkdavo žmo
nių, k a d a t i d a v u s g a r b ę Vieš
pačiui , užs lėp tam Šv. Al to
r i aus S a k r a m e n t e ir, k a d iš
g i r s t i b r ang ių Dievo žodžių. 

Gerb. kleb. kun . A . T a m o -
l iunui į pagelbą p r i buvo iš 
Chicagos ge rb . kun . F . B . Se
raf inas , k u r s ga rs ia i s savo pa
moks la i s — r y t e i r v a k a r e 
skelbė Dievo žodį i r ska t ino 
visus duot i Dievui ga rbę i r 
p i ldy t i Dievo valią č ia an t že
mės . P r i e iški lmių t a i p g i da
lyvavo i r sekant ie j i k u n i g a i : 
T. Ka l amą ja (p r anc i škonas ) , 
M. (J lobą, Al . Grzesikovskis , 
J . Zaplo tn ik , T ė v a s Tamoš ius 
( augus t i j onas ) , W . Bore r ,*D. 
Teahon i r J . Ha l l ahan . 

Pasku t iny j į u t a r n i n k o va
karų i šk i lmingai užba ig ta 40 
valandų a t l a ida i su procesi ja . 

Į te ik ia p r imin t i , k a d visi 
pa rapi jonys dž iaugės i i r buvo 
d a u g i a u s negu užganėd in t i iš 
t a i p pu ik ia i pavykus ių 40 va
landų a t la idų , o ypač iš gars ių 
ir pamokinanč ių ge rb . kun . F . 
B. Seraf ino pamokslų . 

Sąmata . 

DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. KRONIKA. 

Anoje savaitėje diena iš dienos, 
kad nešioki tai toki buvo laikomi 
susirinkimai, prakalbos, tai vaka
rėliai su programais, tai vėl puo
tos. 

Panedėlį, utaminką popiet ir 
vakare buvo rodomi krutamieji 
vaizdai iš karės lauko nuotikių. 
Per visus tris sykius pilnutėlė sve
tainė prisirinkdavo pasižiūrėti 
įvairumo pasaulinės muštynės, 
kaip toji žmonių pagiežos audra 
išnaikino, išgriovė miestus, kai
mus; nusodino liūdnu kryžių vaiz
du laukus, iščiulpė paskutinį lašą 
pakantos artimo iš Europos gy
ventojų... ne vien Europos. Viso 
pasaulio žmonių širdžių... 

Buvo gan indomu matyt Ba-
tiušką buvusį Rusijos carą su savo 
visa šeimyna, viešintį Siberijos ty
ruose and "good t ime" savo ge
ri] pavaldinių išguitą. Gerai pa-
grybaut, pažvėjot. Supras ir jis, 
ką Siberija reiškia. Nejuokas to
kiam ponui, prieš kurį drebėjo 
šimtas aštuonios-dešimtys milijo
nų gyventojų plačiosios Rusijos 
Viena iš švelnesnių šių vakarų da-
lig — tai p-nios Račiūnienės dai-^ 
neles; j i pataikė tiesiog į širdis 
tyliu švelnučiu balseliu. 

suraminimo, paguodos varge. 
Gaila, kad ir panašiuose susirin 

kiniuose kartais iškįla bereikalingi 
laiko ir energijos eikvojimai del 
neapgalvotų tūlų narių išsišokimų. 
Bet ar šiaip ar taip, tokiose vie
tose liepsnelei iškilus greit užpu
čia, neduoda svilti. Užbaigė kuo-
gražiausiai. 

HA15TF0. 20™ ST'S *"D 

CANALPOPT A V E 
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Dvigubas Markas Utarainke visa 
dieną ir vakare. 

« 

Didžiausias Išpardavimas šio Sezono 

mmm 

•M. 

% 

Seredos vakare Labdariai. Ge
rokas jų būrys susiėjo, svarstė, ple 
navo, kaip Labdarybės idealus 
greičiaus įvykinus gyveniman, 
kaip greičiaus suteikus tiems, ka-
* u 1 u n l r 111 I I liilcraainmii Širdimis 

Ketvergas. Šventė. Vaikams nėr 
mokyklos. Po piet turi vaišes sve
tainėje, pasilinksminimą. Žinoma 
seserų mokytojų sumanymas, vaka 
re tą pačią dieną po mišparų da
lis žmonių susiėjo į svetainę ir tu
rėjo gražią progą išgirsti žinomo 
muziko p. A. Pociaus kalbą apie 
muziką ir jos istoriją, kaip ji am
žių keliu keliaudama tobulinosi, 
plėtojosi. Daug indomių dalykų 
pasakė ir apie chorus, muzikaletf 
draugijas, rėmėjus, be kurių pa
ramos muzikai but sunku buvę 
augti. Prisiminė ir apie jaunimo 
nerangumą, papeikdamas, kad 
veltui laiką praleidžia be atodai
ros, kuri galėtų sunaudot prisidė
damas prie dainos draugijos ypač 
prie tokios kaip L. Vyčių Apskri
čio choras. Daug pats sau nau
dos apturėtų ir .kitiems atneštų 
dainuodamas. 

P-lė Bereekaitė sudainavo porą 
dainelių, ir taip gražiai, kad turė
jo atkartot. P-lė Petkiutė skambi
no pijanu irgi gabiai. Apie tas dvi 
jaunas artistes negalima praleist 
nepatėmijus jų gabumų. Jos tai 
tikri talentai. «Jei ir toliaus lavin
sis, tai galės užimt žymią vietą 
mūsų muzikos srityje. Abi yra Šv. 
Kazimiero mokyklos mokines. 

tas vakarėlis buvo surengtas Vy
čių 4 kuopos. 

& # * 

Pėtnyčios vakare parapijos ir 
draugijų valdybos buvo pakviesta 
svetainėn • pasitarimui del ' ' War 
Saving Stamps" rengiamo ap-
vaikščiojimo šio aprubio gyvento-
jų. Klebonas atidaręs susirinkimą, 
prabilo į susirinkusius, pakvie'ė 
kitus kalbėtojus. Buvo ir svetim
taučių amerikomj kalbėtojų. Nu
tarė prisidėt parodavime, kiek 
bus galima. 

^ w ^ 

Paskutinę savaitės dieną suba-
toje Vėl pramogėlė pas poną S. 
Šimulį. Sukviesti svečiai: draugai 
draugės, jaunuoliai linksmai šne
kučiavo, tarėsi, kaip naudingiaus 
suvartojus atliekamą nuo darbo 
laiką ir jį sunaudojus ideaiiniems 
darbams. Gražios mintys, geri no
rai tik tereik džiaugtis iš tokio 
Tautai priauglio. Linkėtina, kad 
visas Chicagos jaunimas daugiaus 
gyvumo rodytų, dėtųsi vis į dides
nį ir didesnį atgimstančios tautos 
darbininkų skaitlių. 

Taip mūsų žmones kruta ir kru-
tės, nesiliaus, nepamos atbula ran
ka į gyvenimo prakilnius siekius, 
bet kas kart vis plačiaus ir aug-
ščiaus užsimos, kirsdami švieses
nės ateitin kelią. 

Valio skaidrioms mintims. 
Valio! geriems darbams. 

Truputėls. 

VOKIETIJOS IŠPAŽINTIS. 

Mes nupirkome visa Surplus Stock'a Road-
men's SampeUnių Drabužių Moterims ir Mer
gaitėms Pavasarinių ir Vasarinių Kotų nuo vi
siems žinomos firmos Percival B. Palmer & Co. 
367 W. Adams Str., Chicagos Išdirbejiai. 

• 

mtaf* 
Žiūrėkite kad šias vaizba ženkUs butų ant 

drabužių. 

Šis visas pirkinis eis ant išpardavimo už ma
žesne kaina negu gal ima dabar nupirkti mate-
rijola—Šis bus vienas iš didžiausių išpardavi
mų Kptų ką mes turėjome šį meta—Kiekviena 
moteriške kuri nešioja gerus drabužius turėtu 
būtinai nešioti "The Pan-ners* Garments "—jie 
yra maemiausi. 

Šios sezono gražiausiosi materijolai yra juose, 
ir geriausios rūšies satiną, charmeuse, taffeta, 
šilk moire, vilnonis velour, Delhi. Burella ir 
visas vilnonis poplinas, Spalvose, Pekjn, Bei-
ge, pilkas, žalias, rudas, copenhagen, rožinis, 
juodas ir mėlinos. 

• i 

Jus rasite gražiausias madas šio sezono, ku
rios yra tinkamos kiekvienai moteriškei dėvė
t i ; su dideliais kalnierais; palaidi ir suveržti; 
apvedžioti dideliais gražiai guzikais. 

$9.9P13,88-$21.69 

, 

Ii viens cd b y the Committee on 
Public Information. 

• * » • 

ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyčių 8 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks gegužės 
20 d., 8:30 vai. vakare. Visi na
riai yra kviečiami būtinai atsilan-' 
kyti, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi yra ir nauji na
riai kviečiami prisirašyti. 

A. F. 8. 

THURSDAY 
o>n MEAX 

WH£ATUE5S 
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J i galutinai atėjo. Po ilgo šu
kavimo apie nekaltybę, po griežto 
kaltybės užsiginimo beveik per 
keturius metus, Vokietija savo 
prasikaltimą prieš civilizaciją iš
pažino. 

Tai ji padarė per savo buvusį 
pasiuntinį Anglijon, prineą Lich-
novvsky. Šis buvo patvirtintas bu
vusio didžiosios Kruppo kanuolių 
dirbtuvės direktoriaus, Dr. Muh-
lon. Jųdviejų liudijimo teisingu
mą ganėtinai patvirtino vyras, ku
ris buvo Vokietijos užrubežinių 
reikalų ministeriu, kuomet prin
cas Lichnowsky buvo vokiečių am
basadorium Londone—išvardijant, 
Herr von Jagow. 

Reikalingieji dokumentai buvo 
gauti . Valstybės Departamento 
Washingtone ir iš vokiečių kalbos 
išversti. Jie yra pilnais ir pertik
rinančiais. Po visų Voketijos kal
tybę isparodančių išdėstymų, 
princas Lichnowsky juos sumari-
zuoja: 

"Viena. Mes drąsinom grafą 
Berchtold'ą (Austrijos užrubeži
nių reikalų ministerį) užpulti Ser
biją, nors joks vokiečių interesas 
nebuvo paliestas ir pasaulinės ka-" 
rės pavojus mums žinomas buvo. 
Ar mes žinojome ar ne, Austrijos 
Serbijai ultimatumo tekstą, tas 
skirtumo nedaro. 

"Antra . Mes atmetėme Didžio
sios Britanijos tarpininkavimo 
pieną tarp 23 ir 30 d. liepos, 1914. 
Mes tai padarėme po to, kaip p. 
Sazonov'as (Rusijos užrubežinių 
reikalų ministeris) tvirtai uireiš-
kė, kad jis atakos ant Serbijos ne
pakęs, po to, kaip Serbija, del Ru
sijos ir Anglijos spaudimo, beveik 
su visu ultimatumu sutiko, išėmus 
du punktu, savyje nesunkius su
derinti; ir dargi po.to, kaip gra
fas Berchtold (Austrijos užrube
žinių reikalų ministeris), buvo pa
sirengęs Serbijos atsakymu pa&i-! 
tenkinti. 

"Trečia. Liepos 30 d., grafui 

Berchtold'ui išminties paklausyti 
pasirengus, pirm negu Austrija 
paliesta buvo, vien tik del Rusi
jos mobilizacijos mes pasiuntėme 
ultimatumą Rusijai, o liepos 31 d. 
paskelbėme karę Rusijai, nors ca
ras davė savo žodį, kad taip ilgai, 
kaip derybos tęsis, nė vienas vy
ras nebus shjstas marguoti. Taip 
tai mes iš liueso noro panaikino
me kiekvieną ramaus užbaigimo 
progą. / 

"Nestebėtina, kad tokių neuž
ginčijamų faktų akiveizdoje vi
sas pasaulis, už Vokietijos ribų vi
są kaltę del pasaulinės karės prie 
mus durių susėda. Ar nėra natū
raliu dalyku, jog mūsų priešai 
užreiškia, kad jie tol nenurims, 
kol nesunaikins sistemos, kuri nuo
latiniu pavojumi savo kaimynams 
graso ? 

"Nes priešingai, ar jie nėra pri
versti bijoti, kad į kelius metus 
jie vėl bus priversti ginklo imties 
ir žiūrėti į savo provincijų užgro
bimų miestų ir kaimų sunaikini
m ą ? " 

Dr. Muhlon'o išparodymai. 
Dr. Muhlon'as, vienas Kruppo 

direktorių, sutraukos nepadaro. J i 
tik išparodo, kad liepos viduryj, 
1914 metais, jis kalbėjosi su Ber-
lino Deutsche Bank direktorių, 
kuris jam aiškino, kad bankas 
Kruppui nepadės "tūlose didelė
se transakcijose Turkijoj ir Bul
garijoj,5 J nes politinis padėjimais 
"pasidarė labai pavojingu" ir kad 
Deutche Bank turės palaukti 
"p i rm negu pradės sutartis užru-
bežyje daryt i ." Tas Deutsche 
rich, nuo to laiko Vokietijos vice-
Bank direktorius buvo Dr. Helffe-
-kancleri8. Jis paaiškino: ' ' Austrai 
ką tik pas kaizerį buvo. Į savaitę 
laiko Vienna siųs labai aštrų ulti
matumą Serbijai, duodant labai 
mažo laiko atsakyti. Bus pasta
tyta visa eilė užganapadarymo 
saukiančių reikalavimų tuojaus ; 
priešingai, Austro-Vengrija pa
skelbs karę Serbijai." 

Tau yra ultumatumas, apie ku
rį Vokietijos viršininkai užsiginė, 
buk•- su jais nieko nesitarta. 

Dr. MuMdn; tęsia : " Dr.. Helf fe-
rich 1 pfeįėjo,; kacl teaize'ris tą^vei-
kistą^ iš i Ausfro-VCngrigos /pusės 
pilnai užgiręs.' J is sa&ė, kad su 
Serbija susikirtimas yra vidurinis 

— 

tų kraštų dalykas, į kurį jokiai 
kitai šaliai kištis jis neleis. Jei Ru
sija mobilizuosis^ jis tą pat darys. 
Bet iš jo pusės mobilizacija reiš
kia tuojautinę karę ." 

"Šis nesmagus pranešimas," Dr. 
Muhlon sako, "mano del pasauli
nės karės baimę, kuri jau buvo 
tvirta, pakeitė į visišką tikreny
bę . " J is pasitarė su pačiu Herr 
Krupp von Bohlen, Berline. Jis 
sakė, "kad kaizeris jam (Krup
pui) sakęs, kad tuojaus paskelbs 
karę, jei Rusija mobilizuotus, ir 
šiuo syk: žmonės žiūrės, kad jis 
neatsigręžtų. Kaizerio atkartotini 
pabriežimai, kad šį sykį nieks abe-
jotinume jo apkaltinti negalės, bu
vo, jis sakė, efektais veik komiš
k i . " 

Tą pačią dienų, kuomet Serbi
jai buvo inteikta Austrijos ulti
matumas, kaizeris šiaurinėj juroj 
laivu važinėjosi. Šis faktas dažnai 
buvo vartojamas, kaipo priparo-

a 
savo Balkanų fbteresais dalinai 
prieš Austriją stovėjo." Tai yra, 
von Jagow prileidžia, kad karė 
Vokietijos pasirinkta buvo, kaipo 
alternatyva tarptautinės konfe
rencijos, kuri but apreiškusi Aus
trijos reikalavimus Serbijai netei
singais, dargi Italijos akyse, talki
ninkavusios Austrijai ir Vokieti
jai. 

Kaip prieita prie_to, kad toks e_ to , ] 
rota f prisipažinimas padary 

Dr. Muhlon's sąžinė. 

Su Dr. Muhlonu, tikriausia, tai 
buvo sąžinės dalykas. Kuomet ka
rė prasidėjo, jis rezignavo iš Es-
sen Kruppo dirbtuvės direktory-
stės ir persikėlė į savo dvare
lį Šveicarijoj, arti Berno. Ten jis 
vedė atsiskyrėlio .gyvenimą. Po 
kiek laiko, pradėjo vaikštinėti ži
nios apie užreiškimus, kuriuos jis 
vizitoriams padarydavo; jis buvo 
is Vokietijos po<?itmfTrystės Berne 

dantis Vokietijos neaaitybę. liet smpų sargyba apstatytas. Vėliau, 
kuomet Dr. Muhlon pasiskaitę apie 
ultimatumą Serbijai, jis vėla su 
Helfferich pasimatė, ir jis liudi
ja, kad "Helfferich man sakė, kad 
kaizeris šiaurinėn kelionėn pasi
leido akims atvesti; jis nesurengė 
kelionės ant didelės skalės, kaip 
paprastai, bet laikėsi artumoj ir 
nuolatoj suainešinėjant." 

Von Jagow prūeidimai. 

I r galutinai Herr von Jagow, 
karės pradžioje Vokietijos užrube
žinių reikalų ministeris, į princo 
Lichnowskio išparodymus atsaky
damas, tarp kitko padaro šį stebi
nantį prileidimą. " A š jokiu būdu 
nesutinku su nuomone, pas mus 
viešpataujančia, kad visas del ka
rės iškėlimo minas Anglija padė
jo, priešingai, aš tikiu į Sir Ed-
ward Grey taikos meilę ir jo nuo
širdų norą prieiti prie supratimo 
su mumis. Negi karė pas ang
lus populerė buvo. Belgija turėjo 
patarnauti, kaipo kovos laukas." 
Von Jagow dargi prileidžia, kad 
karės išvengti but galima buvę 
per tarptautinę konferenciją del 
Serbijos klausimo. "Mes negalėjo
me sutikti," jis sako, "su^Angli-
jos pasiulijimu dėl ambasadorių 
konferencijos, • nes * j i f bef abe j6nės, 
but pįivedifei miis ?• prie difctok:oį 

diplomatinio pr^aimėjyao.* Nes 
Italija, taipgi buvo' u£ &šrbiją ir 

jį atlankė socijalistų partijos na
riai Reichstage ir vokiečių presą 
pranešė, kad prasišalinęs Kruppo 
oficiozas, gyvenąs Šveicaruose, 
"sakėsi žinąs tūlas paslaptis, rim
tai Vokietijos valdžią del atsako
mybės už karę kompromituojan
čias." Laikraščiai mėgino mesti 
nužiūrėjimą, kad šis oficiozas yra 
proto netekęs. Dr. Muhlon'o už-
reiškimai tuomet buvo paskelbti, 
kad jį išaugstinti arba kaipo ati
dengimus, kurie demokratinei Vo
kiečiuos revoliucijai pagelbėtų. 

Su princu Lichnowskiu buvo 
skirtingas dalykas. Jis yra pusiau 
karališko paėjimo didikos 
"Gratz 'o Austruos ir Kuchelna 
Prūsuos princijos šeštasis prin
cas." Jo tėvo tėvas buvo vienu iš 
Beethoveno patronų. Beethovenas 
daugelį savo veikalų parašė Lieh-
nowskio pilyje Gratze, kur pija-
nas kurį jis vartojo, tebėr užlai
komas. Dabartinis princas, Kari 
Max Lichnowsky, tebeužlaikė kul
tūros ir liberalizmo tradiciją, ku
rią iš savo šeimynos paveldėjo. 
Jis dabartinio kaizerio huzarų sar
gybos Potsdame broliu-oficieri* 
buvo, bet po trumpos armijos kar
jeros jis į diplomatinę tarnybą 
jšįtbjo ir*buvo užėmęs svarbias vie-

« 

tas Stockholme, Konstantinopoly j , 
Buchareste ir Viennoj. J i s pasi-

(Bus daugiau) 



y 

"D R B U G A S" Pirmadienis, gegužio 20 d. 
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LDS. CHICAGOS 
APSKRITYS. 

f 

i 

į 

Chicafcoje randasi įvairių orga
nizacijų ir visos, rodos, veikia, bet 
LDS. Apskritys veikime užima 
pirmą vietą. Tiesa, j susirinkimus 
suvažiuoja neskaitlingas būrelis 
inteligentų, bet perbėgus akimis 
praeitį, matosi nemenkai jau nu
veikta, netik savo organizacijos ir 
darbininkų gerovei, bet daug gero 
padaryta ir visuomenei. Tą'saky
damas neužsitikiu, kad visuomenė 
patikės liems mano žo/Jžiams. Dėl
to, kad tarpe Amerikos lietuvių 
įsivyravus yra tokia pasigirimo 
dvasia, kad ar reikia ar nereikia, 
žiūrėk pilni laikraščiai visokių pa-
sigirimų. Ypač mėgsta tą padary
ti laisvosios minties skleidėjai. Bet 
mes tokios garbės netrokštame ir 
nenorime skaitytojų suvedžioti. 
Savo visus darbus norime paremti 
faktais. Tadgi ir norime čia paro
dyti faktą argi tikrai L. D. S. 
Chicagos Apskritys prisidėjo prie 
visuomeniško veikimo. 

Skaityk atsibuvusio Visuotino 
Seimo protokolą ir jo visas rezo
liucijas ir versk laikraščių lapus, 
kurie buvo papuošti »prieš seimą 
tomsi pačiomis mintimis ir rezo
liucijomis. Ir kas gi jas nušvietė 
tikriausioje šviesoje? Kas jas iškė 
lė ir davė visuomenei spręsti ir to-

^^tlinti? Ar ne LDS. Ch. Apskri
tys. Tiesa, nekurias reikėjo patai
syti, bet iniciatyvas yra Darb. 
Sąjun. Apskr. Ir šiandie galime 
džiaugtis, kad mūsų darbas atnešė 
didelę naudą pačiai Lietuvai. 

Tai seimą atminus. Gi paėmus 
apšvietą reikėtų daug laiko pa
švęsti, kad nupiešus visas jos ša
kas, kur yra Darbininkų nuveik
ta. Juk mums rupi žmonių supra
timas apie organizacijas, vienybė, 
meilė, žmonių gerbūvis, šeimynų 
padėjimas, tikėjinfas, tauta, civi
lizacija ir tt. tt. 

Bet visgi dar nekurie nenori su
prasti mūsų, t. y. darbininkų troš
kimų ir darbų ir žiuri su nepasi
tikėjimu, kas turėtų išnykti iš ge
ros valios žmonių ir privalėtų sto
ti pagelbon tiems, kurie tikrai 
trokšta žmonijai gero. Pagelba, 
pritarimas, užuojauta tikrai rei
kalinga. Ypač laukiame nuo ku
nigijos. * S. Dunojėlis. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SAVAITĖ. 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniii 

"RAČIŪNO NAUJI JUDA-
MIEJI PAVEIKSLAI" 

Prasidėjo Raudonojo Kry
žiaus savaitė. Raginami mūsų 
broliai, sulig savo išgalės, ne
sigailėti aukų tai organizaci
jai, kuri užsiima kiltais dar
bais ne tik karės metu, bet ir 
ramiaisiais laikais. Ypač gi 
karės metu Raudonojo Kry
žiaus organizacija atlieka la
bai kiltus darbus karės lau
kuose, ligoninėse ir privati
niuose namuose. Toji organi
zacija sumažina sužeistiems 
kareiviams kentėjimus. 

Todėl aukokite. Bukite tos 
organizacijos nariai! i 

IŠMUŠĖ BAŽNYČIOS LAN-
GĄ. 

Vakar apie 4:00 po pietų 
vienas žmogelis, eidamas sale 
lietuviškos bažnyčios Cieeroje, 
smogė su ranka langan ir su
daužė stiklą. Sukruvintą ran
ką pasikišo po skvernu ir pra
dėjo smarkiau žingsniuoti. 

Tečiau jo tą darbą pastebė
jo žmonės, suėmė ir pašaukė 
policiją. Nuveltas policijos 
nuovadon pa'sisakė esąs koks 
tai Charles Daurkankas (ar 
kaip kitaip), 1504 So. 50 
Court. 

Geras žmogus panašiai ne
pasielgs. Matyt, bus koks lie
tuviškas " progresyvi s". 

BRIDGEPORTAS. 

• 

Raportas iš lietuvių audijencijos 
pas Prezidentą Wilsoną. 

Pėtnyčioje, Ke^užės 10 d., apie 
8 vai. vakare, šv. Jurgio didžioji 
par. svetainė, prisipildė publikos 
netik iš mūsų kolonijos, bet maty
ti buvo žymesnių žmonin-veikėjų 
ir iž kitų kolonijų, kurie labai 
indomavo išgirst apie lietuvių au-
dijenciją pas Prez. Wilsoną. 

Gerb. kun. F. Kemėšis, vienas 
iš delegatų, kuris atlankė Prezi
dentą Baltamjame Name, plačiai 
ir interesingai paaiškino ištraukas 
iš Lietuvos praeities ir vaizdžiai 
nupiešė audijeneiją ir Suv. Val
stijų Prezidento gražų prielanku
mą lietuviams ir jų veikimui. Su
sirinkusieji labai buvo užintere-
suoti ir su didžiausia atyda klau
sėsi kalbėtojo. 

Buvo skelbta, kad jokių aukų 
nebus renkama, na ir nebuvo, bet 
mūsų gerb. veikėjas kun. F. Ke
mėšis, kaip visuomet, taip ir da
bar, ragino visus telktis į būrį 
nuolatinių Lietuvos gelbėtojų, o 
kadangi kalba ir raportas buvu
siojo delegato Washingtone, pakė
lė žmonių upą ir drąsą, kadangi 
pradėjo suprast ir pamatyti, kad 
iš aukų, nors ir nepergausių, va
romas yra didelis ir šventas dar
bas Lietuvos gelbėjimui ir jos pa-
liuosavimui — tai žmonės su mie
lu noru rašėsi f aukotojus Tautos 
Fondan, 

Tokiu bodu Bridgeporto T. F. 
32 skyrius laimėjo tą vakarą net 
25 naujus nuolatinius aukotojus. 

Visi susirinkusieji išsiskirstė la
ba patenkinti iš to ką girdėjo ir 
tikrai dėkingi esame gerb. kun. F. 
Kemešiui, kurs teikėsi pasidalint 
ir su mumis savo [spūdžiais ir ži
nioms, iš taip svarbių nuotikių, 
kaip lietuvių audijeneiją Balta

is karės lauko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
frontų. Extra!!!! Rusijos re
voliucija!! Illiustruotos kariš
kos ir Tėvynės daines. Bus ro
domi: 

Panedėlio vakare, geg. 20 
d., Bažnytinėje Salėje, West 
Pullman, 111. 

Seredos vakare, geg. 22 d., 
Meldažio Salėje, 2242 W. 23rd 
Place. 

Nedėlioj, gegužio 26 d., po 
pietų 3 vai., vakare 8 vai., 
Bažnytinėje Salėje, 815 Park 
Ave., Racine, Wis. 

Panedėlio vakare, geg. 27 
d., Jono Bauk. Salėje, 719 lst 
Ave., Milwaukee, Wis. 

Utarninko ir seredos vak., 
geg. 28 ir 29 d., Bažnytinėje 
Salėje, Sheboygan, Wis. 

Ketvergo vakare, birželio 6 
d., Mendelssohn Salėje, N. 
Main St., Rockford, 111. 

PaieSkau brolio Jono Gribavičiaus; 
paeina iš Kauno gub., Vilkmergės 
pav. Paieško sesuo Domicėlė Wilma 
sekančiu adresu: Mogilewskoj grub., 
Stanc. Saltonowka, selo Staro-Rud-
nia. Russia. 

Taippat paieško brolio Juozapo 
šiaulio sesuo Ona Malinauskienė, 
paeinančio iš Kauno gub., Šiaulių 
pav. Meldžiu atsišaukti po viršminė-
tu adresu. 

REIKALAUJA 
Reikalingas:—vaikps padėt prie ofi

so ir taip-pat būti pasiuntiniu. Atsi
šaukti sekančiu antrašu: 
1928 W. 4Sth St.. Chlcaffo. 111. 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

CHICAGO VISGI PASIRO
DYS. 

Karės ženklelių pardavnu* 
jimo savaitė Chicagoje pasi 
baigė, bet, kaip pranešama, 
nedavė pageidaujamų pasek 
npų. Bet tas nereiškia, kad 
Ghicago pasiliktų užpakalyj. 
. Karės ženklelių pardavinė

jimas tęsis ligi ateinančią 
Naujų Metų. 

Gi ligi to laiko bus galima 
parduoti daugiau, kaip reikia. 
Bus surengtos kitos tam tik
slui kampanijos savaitės. 

PARODAVIMAS R. KRY
ŽIAUS REIKALAIS. 

Šit*j šeštadienį ir Chieagoje 
pradėta Raudonojo Kryžiaus 
savaitės kampanija dideliu pa 
rodavimu, kuriam dalyvavo 
apie 25,000 žmonių, didžiumo
je moterių. Chicago per savai
tę turi surinkti 6 milijonus 
dolierių. 

PRANEŠIMAS MANO GER
BIAMIEMS KOSTUME-

RIAMS IR VISUOMENEI. 
Iš priežasties persikėlimo į nau

ją vietą padariau spceiales žemas 
kainas ant tavoro kuris 4csis nuo 
gegužio 11 d. iki birželio 1 d. 

Padidėjus bizniui ir norint už
ganėdinti visus savo kostumerius, 
aš buvau priverstas persikelti po 
num. 3239 S. Halsted St., kadan
gi ji yra geresnė vieta. 

Vieta yra geriau ir sulyg vė
liausios mados įtaisyta, taigi ma
no kostumeriai gaus geresnį tavo-
rą ir darbą. Aš turiu nupirkęs ge
riausio Škotijos ir Irlandijos ma
terijoj, kurie turi labai gražias 
spalvos, kurios dėvisi labai puikiai, 

Mano krautuvė atdara nuo'ry-
to 7:30 iki 9:30 vai. vakare. Ne-
dėldieniais nuo 8:00 ryto iki 2.30 
po pietų. Bet jeigu pasitaikytų ra
sti krautuvę uždarytą, galima ma
ne visuomet rasti mano rezidenci
joj po num. 3247 Emerald Ave. 

A. MAUSNER, 
Lietuvis Siuvėjas, 

3239 So. HALSTED ST. 
Telefonas Yards 6408. 

Parsiduoda:—prie Rockwell Ir 70-
tos gatvių 6 kambarių medinis namas 
su plyto fundamentu; šiltu vandeniu 
šildoma ir kiti naujausi įvedimai; lo
tas 50x125 arti lietuviškos bažnyčios 
ir mokyklos. Parsiduos pigiai. 

Peoples Realty & Insurance Co., 
47th Ir Ashland Avenue. 

jam Name.—Lai būna nuoSir-
dus ačiū Jam užtai! 

Vienas iš Buvusiųjų Prakalbose. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda:—auksinių daiktų krau

tuve, ereroj lietuvių apgyvento! vietoj. 
Galima puikiai pragyventi, nes šiame 
mieste randasi apie 18,000 gyventojų 
(lietuvių apie S,000), o aš esmi tik
tai vienas auksorlus. Tatgl butų ma
lonu, kad tą vietą užimtų lietuvis, o 
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo 
yra, kad turiu liettt J Suv. Valstijų 
kariuomenę. Malonėkite atsišaukti 
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai 
sekančiu adresu: 
F. K. Strzyneekis, O. D„ Savininkas, 
150 Broadway, . . Melrose Park, IN. 
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TtMYKTT VISI! 
Aš turiu farmą 20 akrų derlingos 

žemės, 1 mylia nuo miesto labai pa
ranku su vaikais arti bažnyčios ir 
mokyklos. Aš tenai gyvenau kelis me
tus esu labai patyręs tą, kraštą, ž m o 
nės labai linksmai gyvena, ž iemos vi
sai nėra. Oras visada vienodas; nėra 
karščių nei šalčių. 3 kartus j metus 
auginą vaisių. Sveikas kraštas del li
gonių. Tenai yra lietuvių kolonija. 
T'oriu parduot* ar mainyti ant namo 
ar loto. priežastis nevedęs esu, nega
li»: vienas apeiti. Norintiems plates
nių žinių, kreipkitės laišku ar ypa-
tiškr.i nuo 6 ryto iki 5 vai. vakaro. 

M. J. J., 
10649 Michigan Ave., Roseland, III. 

IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIllflllflllllllllllllllllllllfll 
Du vartoti četverykų taisymo "fin-

ishers" su motoru; geriausiam stovyj 
ant pardavimo pas "K. Kaplan & Sons 
skuros ir taisymo krautuvės. 
4608 S. Ashland Ave., Tol. Yards S404 

Mušu kainos yra pigiausios. 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas: YARDS 3404. 
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PRANEŠIMAS 
Pranešu katalikiškai visuomenei, 

kad aš turiu labai gražiu geležinių 
kryžių visokios išdirbimo. Kaina 25 
dol. Ir augščiaus, augščio nuo 6% 
pėdų ir didesnių. Rašykite arba a-
teikite patys. 

S. Dovydaitis 
SOOl So. Halsted St. Chicago. 

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų 
ligas velug vėliausios santifiko 

metodos. 

2401 So. Broadwaj St., 

, ST. LOUIS, MO. 
i 

Ofiso telefonas, Bell Sidney 170 
Kinlock Vlctor 1026 

CENTRAL 7864 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ja iidir-

ba Mentholatum Co. Priefi eisiant 
galt ištepk veidą, mosčia per ke
lis vakaras, o padarys veidą turu 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėmos raudonos, juodas ar 
ba šlakas ir prašalina visokias 
spuogas nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c ir $1.00. Pinigas galit 
siusti ir štampomis. 

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

i •• -

ALEI. MASALSKIS 
Gra bėrius. 

Lietuvis fra-
borlus. Atlie
kame visokia* 
laidotuvės ko
pi fiauslai. tu 
rims savo Ka 
ra bonus ir an 
tomoblllus. 
ra i p gi > dides
nė dalj rrabų 
patjs dirbama 

3307Aub*n 
Telephone Ifrover 4181. 

-4" tmimmmmm » » » • « 1 1 * m m m Į 
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I J08EPH 0̂ WOLON | 
= LUOTU V M ADVOKATAS 

Kamb. 8J4 Nat 
SI 80. L 

t lf l lwaul 

Dr. k. R. Blimenthal 0 . D. 
v Aklų Specialistas 

rmcartmas Dykai 
Offlso Adynos: nuo 9 Ii ryto Iki t 

vai. vakare. Nedėlloms t Iki 12. 
4S4S B. Ashland Ave. Kamp. 47 84. 

Telefonas Tardą 4S17. 
Telephone Boulevard 64S7 

iniimiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
Rezld. SSS S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A . ROTH 
BUŠAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 
Valku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: SS54 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9691. 

VALANDOS: 10—11 ryto S—S po 
pietų: 7—8 vak. Nedėliomis 10—17 d. 
Ulll 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 l l l l l l l l l l l l l lt l l l l l l 

įal Life Bld«. 
iiile st., 

Vakarais 1888 *fllwaukaa Ava. 
Central 9199 

RajBdenea Hambnld ST 
CHICAGO, rJLL. 

iiiiiiiimiiii 11 miliniu tiiiniiuiiiiiiii 11111 r 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja SS metai 

Gyvenimas Ir Ofisas 
814t 8 . Morgan St.. kertė SS i . 

Chicago, 111. 
8 P E C U A U S T A S 

Moterišku, Vyrišku Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po 
plet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 667. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 
P U S B A L S I O S Y S T E M A S 
Užtikrinti kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi į 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšičau. 

Frank Bagdžiunai, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 3 4-tos gatves 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l lf 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 l l l l l 
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Telefonas: PULLMAN 842 J 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
1JETTJVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
10731 SO. MICHIOAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 
&mm~mmmm»~»»»~*»»»mmmmmmmmįj 

Telefonas: McKINLET 6714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OYDO VISOKIAS LIGA8 
1457 BO. WB8TKRsT BLVD. 

Kampas W. t B-tos gatvėa 

Tel. Cicero 252. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGA8 

4847 W. I4th S t , Cicero, III. 

VALANDOS: nuo 9 iki 12 * 
ryto, nuo B iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlloms: 
nuo 9—12. 

»mm»į 
Tel U>rov« 7042 

Dr.C.Z. V eželis 
LIETUVIS DE1CTTSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėllomla pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAICD AVENUE 
• arti 47-tos Gatvės • • • • • i 

m 
savo Akis 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
i . — . . . 1 . * - , i , i — • • - - - • ' ' - ~ • 

Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje. 

No. 1487. Karoliai Jvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
Jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su pri-
siuntimu 7 5 c 

No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu 
tik S1.75 

No. 1439. Galima 
gauti Jvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuoti ant 5 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . S2.00 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

i ę 

DRAUGAS PUBLISH1NG CO., 
1800 WEST 4ėth STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

: < 
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Operetė "PumpUTellS f 
Tik ka išėjo iš spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", 

kurią parašė gerb. Kun. F . B. Serafinas. Muzika sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laikams. 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 25c. už vieną. Agentams 
25 nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite p a s ; 

» 

| Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, III. | 
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LITHUANUNR'CJ 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Neužsitlkėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekorlui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
taiką Jųs akims tik daugiau blogo. 

Aft turiu 16 metų patyrimą Ir 
galiu lityrt Jųs akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

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

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

S-člos lubos, viri Platt'o aptiekoa 
Tėmykite J mano parašą. 

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

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. 

MDARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

• "DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. « 

"DARBININKAS" visuomet turi viso ty, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u t l i n g a , i n d o m u i r 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS" nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kainu: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadvvay, So. Boston, Nass. 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- ji POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. U $750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
j žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar.— atsįeis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą* Ur kitas poperas uariai gauna 4ykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengi kad ten ją sutve
rus. Rašyk, ̂ klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir danę krou 
tuvių parduoda tą. pači® 
kavą po SOo. 

19c 
GĖRIAI 818 

SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai seras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 4 1 . 
bent kokia. I U i ! 
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DAIRV 
ŠVIEST AS 

WKST 8FDK 
2164 Milwankeea. 
1*71 Mllwaukeea. 
1S5A l f i lwaukeea . 
1611 W. Madison 
S8St VV. MadUon 

1644 W Cnicag-oa. 
1888 Blue Islandą 
2812 W. North a, 
1217 S. Halsted st 
1882 B. Halsted st 
1818 W. l l t h st. 

S l S l W. U n d st. 
SOUTH 8IDB 

8881 Wentworth ą, 
8427 8. Halsted st 
4729 B. A*blanda. 

I O K T H 8IDB 
411 W. DlTlsionst 
728 W. North a. 
284f Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
141S N. Clark •*. 


