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VOKIEČIAI ATSIDŪRĖ TIES 
UPE MARNE 

- * mm> i " • M - - i . . • m » _ 

Ties Soissons vokiečiai 
atmušami 

l l M H S DŽIAUGSMAS VO 
KIECIAMS UKRAINOJE 

**m 

KAS VALANDA LAUKIAMA REIMSO PUOLIMAS 
VOKIEČIAI NEPERTO-
LIAUSIA NUO MARNE. 

KIJEVO GUBERNIJOJE 
REVOLIUCIJA! 

Sukilę valstiečiai prašo rusų 
bolševikų pagelbos. 

BERLYNAS (via Londo 
nas), birŽ. 1.—Anot vokiečių 
oficijalio pranešimo, vokiečiai 
paėmę nelaisvėn snvirš 45 tuk- Atakos prasideda ir Amiens 
stančHus kareivių, 400 visokių; fronte. 
armotų ir tūkstančius kulkas- j _ , , . v ^ _» . 

Londonas, mrz. 1.—Reimso 
ai zių. puolimas nei š vengiamas. Tal-

1'Pietuose nuo Pere eu-Tar kininkams nebus galima at-
denois", sakoma pranešime, laikyti skaitlingesnio prieši-
"mes pasiekėme Marne". ninko spaudimas. Be to, vokie 

_ _ eiai eina vis arčiaus upės Mar-
LONDONAS, birž. 1.—Vo- ne ir Paryžiaus-Chalons gele-

kiečiai savo ofensyvoje jau Į žinkelio, kuris yra svarbiau-
pasiekė dešinįjį upės Marne j šias susinėsimas tarpe Pary-
krantą. Krantą užvaldė de- žiaus ir Verduno. 
šimčiu mylių frontu. Upė Mar- j Vokiečių įsibėgimas ir pro-
ne teka per Paryžių. Kairiuo- gresavimas tečiau kas valanda 
ju tos upės pakraščiu eina mažėja. Kuodaugiau talkinin-
svarbus geležinkelis, kuriuo- kai prieš juos sutraukia savo 
mi Paryžius susineša su Ver-1 atsargos, tuo silpniau vo)rie-
dunu. Apie tai praneša anglų j čiai ima veikti. P r i b u k s pa-
generalis štabas. j kan karnai atsargos, vokiečių 

Soissons šone. prancūzai stip, pažangi a vimui bus padarytas 
riai laikosi. Tenai vokiečiai" galas. 
mėgino praplėsti savo frontą, j K a n \ s korespondentai pažy-
bet skaudžiai nukentėjo. m i y k a d talkininkų atsimeti-

Vokiečiai dabar įsivarė ten m a s n u o A į s n e p r į ešininkui 

Maskva, birž. 1.—Kaikurio-
se Kijevo gubernijos vietose 
prieš vokiečius pakilo vals
tiečiai. Prie Jų prisidėjo de
mobilizuoti ukrainų kareiviai. 
Jie turi visokių ginklų ir kul-
kasvaidžių. Sukilusiųjų tik
slas— paimti Kijevą ir Uk
rainos valdymą. 

Sukilusieji kreipėsi į rusus 
bolševikui su prašymu, kad 
šitie pasiųstų jiems savo pa-
gelbą—kariuomene. / 

Aną dieną Odessoje vokie
čiai nuginklavo ukrainų ka
riuomene. Nuginklavimo me
tu imta šaudyti į vokiečius. 
Po šito vokiečiai pradėjo a-
reštuoji intariamuosius ukrai-
nus. 

Valstiečių sukilimai plečia
si ir Podolijoj. 

KADA, KAIP IR KUR 21 M. 
VYRAMS REGISTRUOTIES. 

KAS TURI REGISTRUO
TIES: Visi vyriškiai (piliečiai ir 
svetimžemiai), gimusieji tarp bir
želio 6, 1896, ir birželio 5, 1897 m. 
išėmus tuos, kurie liandie jau tar
nauja kariuomenėje arba karės 
laivyne. 

KADA: Trečiadienį, birželio 
5 d., 1918, tarpe 7 a. m. ir 9 p. m. 

KUR: Lokalių boardų, ty. re-
krutavimo komisijų ofisuose. 

KAIP: Reikia nueiti minėtan 
ofisan asmeniškai ir ten užsire
gistruoti. Jei birželio 5 d. nebusi 
namie, galėsi registruotis lokalio 
boardo ofise ten, kur tą dieną bu
si. Iš ten gautą registracijos ženk
lą paskui pasiusi savo lokaliui 
boardui. Sergantieji gali įgalioti 
savo draugus, kad šitie jus už-

VOKIEČIAI UKRAINUS ŽU 
. JDO DUJOMIS. 

Kasgi čia bus žiauresnis už 
teutonus. 

dideliu kyliu, kurio pats grlas 
atsidūręs ties upe Marne. Var
giai jiems pasiseks pereiti 
Marne ir perkirsti Paryžiaus-
Verduno geležinkelį. Pramato-
ma, kad ties upe jie turės ap
sistoti. 

Bet to vokiečių ilgo kylio 
šonais stipriai laikosi talki
ninkai. Kartais gali talkinin
kai iš šonų vokiečius taip 
spustelti, kad kaip bematai ir 
atkirsta sosto įpėdinio armija. 
Tuomet, suprantama, vokie 
čiams butų tikras *'kaput". 

Prisiartino didelis krizis tal
kininkams, visi tai pripažįsta. 
Bet visgi dar nedesperatiškas 
krizis. Pilnai pasitikima, kad 
talkininkų armijos ne tik vo
kiečius sulaikys, bet jiems 
užduos ir smūgi. 

VOKIEČIAI POSENOVEI 
BOMBARDUOJA LIGONI 

NES. 

daug lėšavo, kadangi prancū
zai su anglais kiekvieną že
mės pėdą gynė. Vietomis be
gindami ligi vieno krito. Per 
upę tiltus plaišino patys ofi-
cieriai paskutiniam momente 
prieš patį priešininko užpuo
limą. Beplaišindami ir patys 
turėjo žūti. 

Vokiečių artilerija * ima 
smarkiau veikti Villes-Breto-
neux linijoje, rytuose nuo 
Amiens ir šiauriuose nuo Al
berto. 

Flandrijos fronte kaikur ir
gi veikia artilerija. 

Iš prancūzų vyriausios sto
vyklos pranešama, kad Aisne 
fronte mūšiuose vokiečiai pa
naudoja 40 divizijų. Kitos £0 
divizijų yra atsargoje. 

Reuterio kompanijos kores
pondentas sako, jogei galimas 
daiktas, kad dabar vokiečiai 
dar naują kitą ataką pradės 
arba Amiens fronte, arba 

Londonas, birž. 1 . -
visoj Ukrainoj valstiečiai pa
kilę prieš vokiečius. Už tai vo
kiečiai labai žiauriai baudžia 
valstiečius. 

Netoli Kijevo sukilusius 
valstiečius vokiečiai išžudė 
nuodingomis dujomis, Į kelis 
sodžius paleido pavėjui dujas. 
Mažai kas iš valstiečių liko 
gyvas. • 

registruotų. 
INFORMACIJA: Jei kas ko 

registravimosi klausime nesupran
ta, gali kreipties į savo lokalį 
boardą, tenai gaus paaiškinimus. 

Už nesiregistravimą bausmė— 
vieneri metai kalėjimo, gi 'paskui 
netekimas svarbių teisių ir pri-
vUegijų ir kareiviavimas. 

NUSKENDO GARLAIVIS' 
SU 25 ŽMONĖMIS. 

""^.SS"BUS M M ' 3 ' a P & u d 0 amerikoniš-
PASAUKTA . . kas pozicijas BIRŽELYJ BUS PAŠAUK 

TA 300,000 VYRŲ 

Dar nepaskelbta paskirstymas 
į stovyklas. 

• 

Boston, Mass., birž. 1.—Gau 
ta žinių, kad Tarpžemių jūrė
se „nardančioji laivė nuskan
dino Furness linijos garlaivį 
Cheviot Range. Su juo nus
kendo ir 25 žmonės įgulos. 

rių plaukė į Angliją. 
— 

TALKININKAI GAVO 400,-
000 TONŲ INTILPIMO LAI

VŲ. 

ŽINIOS 
• • 

— Londonas, birž. 1*—Graikij 
kariuomenė Makedonijoje uždavė 
didelį smūgį bulgarams. Suvii* 
1,500 bulgarų papuolė nelaisvėn. 

Washington, birž. 1.—Va
kar oficijaliai paskelbta, jo
gei birželio mėnesiu busią pa
saukta kareiviauti 280,000 vy
rų. Jie visi prieš rekrutavimo 
komisijas turės stoti birželio 
24 dieną. Tečiau dar nežino
ma, į kokias stovyklas jie bus 
paskirstyti, nes dabartiniais 
laikais dar nežinoma, kur bus 
tuscių vietų. ' 

Jei kariuomenės siuntimas 
į anapus vandenyno su tokiuo 
intempimu ir tolesniai prasi
tęs, reikia laukti, kad ir dau
giau vyrų bus pašaukta. 
. Spėjama, kad šiuo kartu, 
nežiūrint tikro skaitliaus pas
kelbimo, bus pašaukta apskri
tai 300,000 vyrų. 

VOKIEČIAI NEGALĮ PA
DUOTI SAVO KAREIVIŲ 

NUOSTOLIŲ. 

Tik padavė nuostolius ligi ko 

Amerikonai atlikinėja pasekmingus 
užpuolimus 

-

vo 31 d. 
• I 

Garlaivis ^ ^ r p z e m i ų ju- -X** York, birž. 1. ^ f i: 

Tuos laivus davusi šved^a su 
sau naudingomis sąlygomis. 

VVashington, birž. 1.—Dau
giau kaip 400,000 tonų intil-) 
pimo laivų talkininkai fir Suv. 
Valstijos yra gavę nuo Švedi
jos. 'Tfž tai Švedijai pažadėta 
pristatyti reikalingo maisto 
ir visokios žalios medžiagos. 

Tuo tikslu jau senai buvo 
vedamos tarybos. Ir tik dabar 
padaryta sutartis. 

— Washington, birž. 1.—Ka
rės departamentas paskelbė, kad 
vokiečių nardančioji laivė nus
kandino amerikonišką transporti
nį laivą President Lincoln, šitam 
grįžtant iš Europos. 

Washington, birž. 1.—Že
mesnysis kongreso butas pra«odė 
billų, kuriuomi reikalaujama su
virs 12 milijardų dol. karės rei
kalams. 

— Londonas, birž. 1.—Visoj 
Čekijoj (Bogemijoj) pakilusios 
gyventojų riaušės prieš Austrijos 
vyriausybę. 

n 
gauta iŠ Berlyno socijalistų 
laikraščio "Vorwaertz" vie
nas numeris. Anot to laikraš
čio, bal. 27 d. vokiečių genera-
lis štabas parlamento vyriau
siajam komitetui negalėjo pa
duoti, kiek vokiečių kariuo
menė panešė nuostolių pradė
jus ofensyvą kovo 21 d. Pada
vė nuostolius tik-Irgi kovo 31 
dienos. 

Nuo karės pradžios ligi ko
vo 31 dienos vokiečių nuosto
liai esą 564,104 kareiviai. Iš 
tų 236,000 yra prancūzų ne
laisvėje, 119,000 — anglų ir 
157,000 rusų ir rumunų nelais 
vėje. Gi žuvusių esą apie 152,-
000 (Tik tiek?). 

NEBUS STREIKO. 

Ant Aurora-Elgin geležin
kelio linijų streiko nėra ir ne
bus. Darbininkams išdalies 
bus padidinta užmokesnis ir 
visas reikalas pavestas arbi-
tracijos teismui. 

Londonas, geg. 31.—Praeito j Dunkirke. Bet kol-kas šiandie 
ketvirtadienio anksti ryte vo- jie svarbiausias jėgas p a v a r ė 
kiečių lakūnai išnaujo bom
bardavo vieną didelę anglų 
ligoninę, atsirandančią toli už
pakalyj už mūšių linijų. Daug 
ligonių nužudyta ir sužeista. 

Bombardavimo metu ligoni
nėje pakilo gaisras. Apgriau
tas bustas lengvai užsidegė. 
Ugnyj žuvo kelios slaugoto-
jos. 

Matote, kokia vokiečių kul
tūra! 

Amsterdam, birž. 1.—Gene
rolas Aleksandras von Lin-
singen paskirtas vyriausiuoju 
brandenburgiečių komendantu 
visu karės laiku. 

Pirmiau gen. von Linsin-
gen buvo vadas vienos aruijo? 

•upės rytų fronte. 
t 

toja upės Aisne fronte. 
Paimant Soissons 'ą mūšiai 

sekė miesto gatvėse. Tai mu
šėsi užpakalinė talkininkų 
sargyba su šturmuojančiais, 
miestą vokiečiais. Daug nuos
tolių turėjo vokiečiai. , 

Mūšių metu kaikurios mies
to dalys liepsnojo. Bet paskui 
veikiai vokiečiai prigesmo 
gaisrą. 

Gegužės mėnesiu Anglija 
karės lauke panešė didelius 
nuostolius, būtent, 166,802 ka
reiviu užmuštais, sužeistais ir 
nelaisvėn paimtais. 

• 

w Mibvaukee, Wis., birž. 1. 
—Prancūzijoje žuvo vietos 
lakūnas, leitenantas John/ L. 
Mitcbell. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, birž. 1.—Praeito trečia
dienio naktį vokiečiai smar
kiai bombardavo naujas ame
rikonų pozicijas aplink Can-
tagny, vakaruose nuo Mont-
didier. Trumpu laiku jie pa
leido apie 4 tūkstančius smar
kiai eksplioduojančių šovinių. 
Paskui kelis kartus vokiečiai 
mėgino stoti atakon. Bet bu
vo atmušti. 

Šiaurvakaruose nuo Toul 
užpraeitą naktį amerikonai 
atliko labai pasekmingą už
puolimą prieš vokiečius. 

Priešininko lakūnai smar
kiai veikia užpakalyj ameri
koniškų linijų. Bombarduoja 
jie miestelius ir žudo civilius 
gyventojus. Jų tikslas, žino
ma, su savo bombomis patai
kyti į kokius noTS miliiari-
nius sandelius arba stovyklas. 
Bet jiems tas nepasiseka pa
daryti. 

Amerikonai, kaip žinoma, 
ties Cantagny savo užpuoli- nim nutildomi. 

me paėmė nelaisvėn daugelį 
vokiečių. Nup jų patirta, kad 
jie yra prigulėje prie 82 vo
kiečių atsargos divizijos. Tai 
divizijai vadovauja generolu 
von Larne ir von Staugė. Tie
du generolu seniau veikė ru
sų fronte. Vakarų frontan 
perkeltu tarpe gegužės 12 ir 
15 cL Paminėta divizija yra 
veikusi prieš rusus Galicijoje 
1915 metais, kuomet ten ru
sams buvo užduotas smūgis. 

Cantagny apylinkėse prieš 
amerikonus vokiečiai buvo 
pastatę savo " t ankas" . Bet 
amerikonų artilerija jas kaip 
bematai supyški no. 

Naujos amerikoniškos pozi
cijos aplink Cantagny kas
dien vis labjaus stiprinamos. 
Amerikonams nuo to laiko, 
kaip jie inėjo miestan, vokie-

ai neduoda ramybės. Nuo
lat šaudo. Bet dažniausia jų 
tie šaudymai artilerijos ug-

MULAI IR ARKLIAI TU 
RĖS MASKAS. 

Maskos gaminamos ir siunčia
mos mūšių laukan, 

_ _ _ _ _ _ _ 

Washington. birž. 1.—Ame
rikoniškos kariuomenės Pran
cūzijoje kiekvienas arklys ir 
mulas trumpoj ateityj bus ap
rūpintas maskomis, apsaugo-
jančiomis nuo nuodingųjų du
jų, kurias vokiečiai dažnai 
vartoja. 

Tos maskos, dabar speeija-
liai vienoj dirbtuvėj gamina
mos. Kasdien jų pagaminama 
apie 5 tūkstančiai ir kuovei-
kiausia siunčiama į Prancūzi
j a 

HEARSTO LAIKRAŠČIAI 
DEGINAMI. 

~ r~: 
BOMBARDUO

JA PARYŽIŲ. 
—— 

Paryžius, geg. 31.—Šiandie 
ryte vkiečiai atnaujino Pary
žiaus bombardavimą savo to
li šaujančiomis anuotomis. 

Naktį prieš ketvirtadienį 
vokiečiai lakūnai ir vėl mėgi
no užpulti Paryžių. Bet jų 
buvo vos keli. Buvo pagauti 
armotų ugnim ir neprileisti 
prie miesto. 

Nepadarė jokių nuostolių. 

VOKIETIJA NORI PASI
LAIKYT BELGIJĄ. 

Toji galtonoji spauda intaria-
ma provokiškume. 

ANGLŲ KARIUOM ENĖ MESOPOTAMIJOJ 

New York, birž. L—Flu-
sliing, L. L. ir kituose mieste
liuose žmonės degina žino
mus Hearsto laikraščius, ku
riuose įžiūrima provokišku-
mas. Pirm deginimo laikraš
čių, žmonės iš jų iškerpa ame
rikoniškų vėliavų vaizdelius 
ir pačius laikraščius teškia 
ugnin. 

New Yorko valstijoje ir ki
tur žmonės vis smarkiau ima 
darbuoties prieš geltonąją 
spaudą. 

ISPANIJOJE PLATINASI 
NEŽINOMA EPIDEMIJA. 

Madridas, geg. 31. — Čia 
siaučia nežinoma epidemija 
Čionai serga apie 150,000 žmo
nių. Susirgo pats karalius, 6,-
000 gydytojų, nėra kam susir
gusių prižiūrėti. # 

Spėjama, kad nežinomą ligą 
-yra atvežę vokiečiai su nar
dančiomis laivėmis. 

Amsterdam, geg. 29.—Anot 
vokiečių laikraščių pranešimo, 
aną dieną vokiečių mieste 
Dusseldorfe kalbėjo buvęs vo
kiečių karės laivyno ministe-
ris,' admirolas Tirpitz. 

Jis tarp kitko pažymėjęs, 
kad po karės Vokietija priva
lo pasisavinti Belgiją, kaip 
ekonominiu, taip politikiniu ir 
militariniu žvilgsniais. 

Jisai kalbėjo organizacijos 
"Father land" kuopos susirin
kime. 

Admirolas Tirpi tz savo kal
boje tečiau neprisiminęs apie 
vokiečių nardančių laivių vei
kimo nepasisekimą. O juk jis 
yra tų laivių veikimo suma
nytojas. 

Vienerių metų vaikiukas 1,. 
Davis, 1448 So. Millard ave.f 
nukrito nuo trečiojo augšto 
porčių gatvėn ir net nesusi-
zeide. 

O R A S . 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies debesiuota; 
laukiama lietaus ir griausmų; 
vėsiau pavakarėj; rytoj gied
ra ir vėsu. 
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I 
VISKAS REMIAMA ANT 

MELAGYSTĖS. 
3 Jeiiru socijalistai nebūtu 
išsimiklinusiais melagiais, tai 
i t jų "Darb in inkų T a r y b o s " 
Bebūtų; j i nugaištų i š nuobo-
mo, neturėtų ką veikti. Visas 
jįos veikimas; tai t rukdymas 
mtudingo darbo. O naudinga 
darbą, gali sutrukdyt i geriau
sia, paskleidęs apie ji visokiu 
melagysčių. 
į Dabar t a socijalistų Taryba 
npri melagystėmis sugriauti 
Amerikos lietuvių darbą už 
Eietuvos laisvę. 
-Socijal is tai sako: Mes pada

vė prezidentui memorandu
mų, kuriame reikalavę pripa 
žinti tų Lietuvos neprigulmy 
bį, kurių paskelbė Lietuvos 
l įandratas Vilniuje IX gruo
džio, 1917 m. (Ji, sako, tas 
Ijandratas tų diena paskelbę: 
' į i m ž i n ų Lietuvos susivieni
jimų su Vokiet i ja ." 
5 Melagystė. / " N a n j i e i ^ ' 

meluoja.* Tų dienų Lietuvos 
Tjaryba Vilniuje paskelbė ne 
amžinų susivienijimų su vo
kiečiais, bet pilnų i r visišką 
Iiįetuvos neprignlmybę. 
I (Tik vėliau jau po kelių mė

nesių, tėvynės lietuviai vokie
čių kumšties grumojanii, bai
siausiai varginami — buvo 
priversti sutikti aut nuolaidu 
vokiečiams; ir ne vieni jie taip 
padarė: tas pats ir dar blo
giau, buvo su rumunais, ukrai-
nais, rusais) . 

•S j 

rTaigi ir Amerikos Lietuviu 
Taryba galėjo remties tuo pa-
sįelbimu. O apie vienybę su 
vokiečiais mušu memorundu-
aje prezidentui štai kas pasa
kota : geriau išnykimas, negu 
vokiškas viešpatavimas( bet-
tar obliteration, tban genimu 
demination). Matyt, kad A-
menkos valdžia nieko bloga 
miisų memorandume nematė, 
jdigu jį visų indėjo savo ofi
c i a l i am Buletine No. oQ3 geg. 
7 r l 9 1 8 m. Apačioj po menio-
nmdumo teksto dar prirašyta 
buvo, kad prezidentas pagyrė 
lietuvius už kares rėmimą ir 
išreiškė nuoširdžių užuojauta 
dabart iniam's toviui jų gimto
sios žemės ir jų tautiškoms as
piracijoms ( " T h e Presrdent, 
replying, expressed his appre-
ciation for the loyal support 
of the Lithuanian-Americans 
in this war, and expressed his 
heartfelt sympathy with the 
present condition of their na-
tive land and with their na-
tianal aspirations). 
* Tai kaip dabar atrodys mu-
sif socijalistėliai, t a ip bjauriai 
apsimelave ir ant melagysčių 
parėmę visų savo veikimų. J ie 
garsinu IHIVO protestus, ragi
nai juos skelbti amerikonu 
spaudoje, siųsti valdžiai ir vi
sa* triūsas bus ant niek, nes 
remiama viskas ant melagys
tės, o melagystę visada juk 
lengva išrodyti. 

O bet gi atsiras sucicilikė-
jusių bernelių, kurie "pus i -
švęs, ' ka ip tos beždžionės 
šokti taktan p. Grigaičio šei-
ne-katarinkos. 

IR ŠIE NEGERESNI.' 

Lenkai, po nepasisekimo su 
savo naujos, unijos piršimu, išn 
pradžių tik keikėsi lietuvių 
adresu, iš vadindami \ j uos bol-
šcvikais. Bet paskui susigal
vojo melagystėmis gelbėti "sa
vo tuščių svajonę pasirišti lie
tuvius ant savo lenkiško šniū
relio. "Dzieimik Zwiųzkowy , J 

ga^. 28 d. paduoda tekstų len
kų rezoliucijos, kurių jie no
rėjo pravesti, bet neišdrįso nei 
parodvti seime: tik kada maž-
ne visi išsiskirstė i r liko tik 
apie puskapis j u pasekėjų--len
kų (lietuvio nei vieno# ten ne
bebuvo), jie, tur-but išvilko iš 
kišenės ir savo rezoliucijų ir, 
žinoma, galėjo jų priimti net 
ir vienbalsiai.. Bet t ada salėje 
buvo palikęs vienų lenkų ne
didelis būrelis. O betgi jie ra
šo štai ka ip : 

Rezoliucija. 

Iš lenkų lietuvio "wieco , " 
buvusio nedėldieni*26 d. geg. 
Pulaskio svetainėje, vienbal
siai pri imta 'kaip lenkų taip i r 
lietuvių. 

Va, kad nori. Ar po to gali 
tikėti lenkų teisingumui f Gi 
toje jų rezoliucijoje išvedama 
mintis, kad, girdi, 

1 negerai esų, jog ir lenkai 
ir lietuviai skyrium darbuojų-
sis del savo tėvynių laisvės, 
kad— 

2) j iems geriau pasisektų, 
jeigu ir lenkai ir lietuviai ir 
rusinai išvien tų visų darbų 
varytų, kad— 

o) susidėtų visos t rys tau
tos į vienų valstijų, kad— 

4) girdi, jeigu reikėtų (o 
jeigu ne, tai' ne. Eed.) tai ga
lima butų net visiškų autono
mijų pripažinti ir lietuviams, 
ir rusinams. 

Pasirašo: S. J . Rokosz, A. 
Mazylewski ir S. ,&ukowski. 

Tuščias darbas,* ponuliai. 
J u s patys juk *matėt;v kad. l ie
tuviai nebe baudžiauninkai, 
kad jie ne maži vaikai, kad su 
lenkiškais saldainiais galėtu
mėt juos' suvilioti. 

Ar nebūtų geriau, atmetus 
saldžias svajones, skaityties 
r imta i . su faktais. Tik deja, 
ta rp tų faktų y ra vienas ir 
štai koks: visa denkų ^istorija 
rodo, kad. ta , tauta iš visų sa
vo nelaimių . i r nepasisekimų 
nieko nepatyrė ir nieko neiš-
moko. 

ka protestas -prieš kaiaerio 
užgriebimus, po kuriuo dabar 
abidvi Tarybos renka para
šus. Tą protestą jie vadina 
"kler ikal iškai tautišku pro
testu. ' ' O vadina ta ip todėl, 
kad patys po. juo nenori, rašy
ti es; taigi nori sau surasti pa
teisinimą. Ne, gerbiamieji, ne 
"kler ikal iškai taut iškas tai 
protestas, o lietuvių protestas 
prieš vokiečių valdžių, kuri po 
priedanga Lietuvos neprigul
my bės stengiasi pasmaugti 
Lietuvą. Socijalistai po tuo 
protestu nesirašys vien dėlto, 
kad; jie nebe lietuviai, kad. ne
beteko tautiškos n u o v o k o j 
tautiško jausmo, kad nebemo
ka sieloties Lietuvos vargais ir 
reikalais. Visa kų j ie sugal
voja dirbti .Lietuvos reikalais' 
— tai tik t rukdyt i tikrųjų tė
vynainių pastangas. 

Antai nedėlioj Chicugos lię^ 
tuviai ėjo į j^'polsko-Jitevski 
^ v i e ^ ' kad suardyt i ' lenkų 
klastas. Tų patį vakarą pono 
Grigaičio Darbininkų Taryba 
laikė savo mitingų. Cbieago 
Tribūne'o reporteris buvo vie
name i r kitame sTrsirinkime. 
J isai kalbėjosi su Pijusu Gri
gaičiu ir paskui užcitavo jo 
žodžius: " A š , girdi , nieko ne
žinau apie anų antrų hiitinga. 
J i e / rodos, pretenduoja atsto
vauti visus l ie tuvius ." Gi vi
sų aprašymų (labai t rumpų) 
abiejų susirinkimų redakcija 
užvadino^ " T a i p atrbdo, kad 
lietuviai nėra vienos min t ies . " 
Ar tai mums «rarbė iŠ tokių 
užreiškimų. A r ta i mūsų ne
kompromituoja T 

Dabar visi lietuviai protes
tuos prieš kaizerį, socijalistai 
protestuos prieš lietuvius. Al
gi iš to nebus didelio nuosto
lio lietuvių reikalams? Kų a-
merikonai manys ' apie mūšį 
tautų, ta rp savęs besipešian-
v • * 

/CiųT 
Prikiša socijalistai, kodėl, 

girdi, proteste reikalaujamu 
neprigulmybės, o neapsispren
dimo teisės. Girdi, neprigul-
mybė esanti primetama iš ki
tur, ir esanti netikra, o apsi
sprendimas :— tai savo, sau 
žmonių darbas. Bet tas ir yra . 
kad mes, lietuviai ir reikalau 

, I . Į , 

mybės, ne nuduotas, o tikros, 
tikrų-tikriausios, kokia tautai 
reikalinga ir kokios visa tau
ta (išskyrus socijalistus) rei
kalauja. O apsisprendimas ir
gi gali būti t ikras ir net ikras. 
Senai čia kaizeris (kol dar ne
buvo visiškai įveikęs Eusijos) 
reikalavo-, apsisprendimo tei
sės Lietuvai, Latvijai, Ukrai 
nai! Ko vertas apsisprendimas 
po spaudimu geležinės vokie-
eių kumšties, arba kad ir rau
donosios bolševikų gvardijos. 
I r kaip socijalistai prirodys, 
kad apsisprendimas yra g e - ^ a d a s , skurdas ir ligos gresia. 
resni s už tikrų neprigulmy bę? Tad dar kreiks daug padir-
Tad kamgi da r ir akis muilin- bėti. 
ti . Kam mulkinti ir taip jau K. Pakštas, 
japkvaišusius savo cicilikėlius. T. F." Sekretorius. 
x Pyks ta "Nau j i enos , " kodėl 4 5 6 G r a n d St, 

t i sykiu delegatais ir kitų or
ganizacijų, kad kelionės lėšų 
išvengus arba jas sumažinus. 

J a u dabar butų pravartu, 
kad Tautos Fondo skyriai gal
votų apie pagerinimus auko
mis rinkti, nes daug dar reiks 
aukų visiems Lietuvos-reika
lams, jos gyvybei i r laisvei 
ginti. 

Šiandie nereikia nei abejoti, 
kad iš Amerikos vien tik Tau
tos Fondas rimtesnę Lietuvai 
pagelbų teikia; tad prie Tau
tos Fondo ir pr idera mūsų vi
suomenei spiesties, jį augiųti 
ir tobulinti, nes jis y ra tiltas 
Lietuvos laisvėn žengiant, jis 
yra viltis daugelio tų, knriems 

mūsų protestas nepasmerkė 
vyskupo Karevičiaus, kun. 
Bartuškos, Gabrio. Su kun. 
Bar tuška jau buvo atsilyginta 
savo laiku ir savo vietoje (tik 
gaila, kad scijalistų " s ą ž i n ė " 
neranda reikalingu daiktu sa
vo spaudoje tq pažymėti) . Gi 
su vyskupu Karevičių, jeigu 
jisai ir butų nusikaltęs prieš 
tautų, tai juk nėra nei mažiau
sio reikalo minėti proteste vi
sus tuos lietuvius, kurie prieš 
tautų prasikalto. J u k aiškes
nis reikalas butų protestuoti 
prieš darbus Kapsukų, Gri
gaičių, prieš visų jų pro-kai-
zeriškų politikų. Bet koksai 
reikalas vilkti aikštėn ir rody
ti Amerikos valdžiai ir visam 
pasauliui savo^ skauduolius? 
Tik socijalistai tuo mėgia už-
siimdinėti. t 

Bet palaukite, nelaimingi 
Hiutautėliai, su vyskupo Kare
vičiaus smerkimu. Je igu jūsų 
visų širdyse butų tiek Lietu
vos meilės, jos 'reikalams atsi-

Brooklyn, N Y. / 

'•DRAUGO" ŠERININJOJ 

KONTESTAS 
$2.500 » 7 # IVANŲ 

C/v 

Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms, 
kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės 
Serų. (šėras—$10.00). Kontestan gali stoti netik 
kolonijos, bet ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
gui" žinomi ir patikimi. Didžiausia dovana 

$1000.00 

» : 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
MIEŽIŠKIAI, 

(Panevėžįo apskr . ) . > 
i 

Miežiškių parapijoje skaito
ma ar t i 200 ūkininkų. Pačia
me miestelyje yra viena val
džios mokykla. Prieš karę čia 
mokytojavo rusai mokytojai. 
Vaikų daugiau per 45 nepri
sirinkdavo. 1915-16 m. žiemų 
čia mokytojavo Morta Kam i n 
skaitė ir Elžbieta .Verteli.aite. 
Mokyklų lankė ar t i 50 vaikų, 
kurių skaitlius į pavasarį pa
augo iki 80. Mokyklų užlaikė 
patys parapijtfnai, mokėdami 
po 1 rub. mėnesiui nuo vaiko. 
1916-17 m. čia mokytojavo 
Ipolitas Račius, baigęs Kaune 
valdžios kursus. Žiemų mo
kyklų lankė 45, o vasarų 13( 

vaikų. Mokytojui J . R. įsto
jus į Panevėžio gimnazijų, bu-

Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir 
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičių nauju Bendrovės narių šė-
rininkų—gaus gražius knygynus: y\mą $200.00, 
kitų $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas ddyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dįen-
raščiir f 

Tarpe kolonijų eina dideles i 
LENKTYNES 

Jos tęsis tik iki 31 d. liepos šių 1918 metų. 
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys 
kiekvienos kolonijos šėHninkaJ. * 

Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

. -

Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th Street • Chicago, 111. 
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Klausimų Dėžute. 
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PRAKALBOS R Y l l N Ė J E 
PENNSYLVANIJOJE . 

• 

—— 

Bus nurodoma, kų Amerikos 
Lietuvių Taryba i r Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika
le veikia. Kiekvienas lietuvis 
privaįp į tas prakalbas atsi
lankyti ir apie Amerikos lie
tuvių politiškų judėjimų suži
noti. Kalbės advokatas M. Šil
kas iš Piniadelpbijos. 

Sekančiose vietose prakal
bos atsibus: 

Birželio 2 d., po pietų Duryea* 
Birželio 2 d. vakare, Pittston. 
Birželio 4 d. Wilkes-Barre. 
Birželio 5 d. Wanamie. 
Birželio 6 d. Bugar Notcb. 
Birželio 7 d. Hazleton. 

davimo, kiek y l a širdyje vy
skupo Karevičiaus — mes jus 
gal vėl lietuviais pradėtume 
skaityti . Tik po karės viskas 
gerai paaiškės, t ikj istorijai 
prigulės išteisinti arba pa-
pasmerkti vyskupų Karevičių, 
o ne mūsų nutautėliams. 

Kadangi visi tie socijalNtų 
kontr-protestai žymiai t rukdo 
Lietuvos laisvės reikalų, ka
dangi jie labai padeda vokie
čių pienams — nepripažinti 
Lieiuvai t ikros neprigulmybės, 
todėl mes ir esame priversti 
manyti , kad mūsų soeijalistų 
darban kaizeris a r šiokiuo ar-
tokiuo būdu yra įsimaišęs. 

Uosis. 

vo čia atkeltas mokytojauti 
M. Niauronis, Kauno ūkio 
mokyklos mokinys, 1917-18 me
tais lanko mokyklų 60 vaikų. 
Buvo dar norinčhj ir daugiau 
mokytis, bet nebuvo vietos. 
Paskutiniu laiku, dėlei ligų 
(mat, čia prasiplatino dėmėto
ji šiltinė) , mokinių skaičius 
sumažėjo ligi 50.,Įsteigti prie 
mokyklos vakariniai kursai 
nepasisekė, nes Miežiškių pa
rapijos jaunimas labai mfcgsta 

Klausimas: Ąr Joannu Arkietė 
(Orleano mergelė) yra šventoji ar 
ne? Norėčiau išgirsti ką nors apie 
jos gyvenimų. Klausia A- Z. 

pranešta, esąs pakastas už alto 
riaus Šv. Kotrinos bažnyčioje 
mieste Fierbok. Kaip ji nurodė, 

'taip buvo ir surasta. Ji užsidėjo 

Arkietė yra šventoji, kuria, popie
žius Pijus X, 11 bai. 1909 m. pri-! 

Atsakymas. Palaiminta doanna J i i r &ydą ant kurio (ant balto 
lauko) buvo nupieštos lelijos ir 
išrašyti vardai Jėzaus ir Marijos. 

pažino palaiminta. Ji mirė kaipo1 &aip,tik,ji užlipo ant arklio> ft-

PRANEŠIMAS. 

Vakarinėje Pennsylvanijoje, 
Pit tsburgho apielinkėse kal
bės kun. J . Miliauskas Wana-
mie klebonas i r pasižymėjęs 
lietuvių rašytojas. 

Birželio 2 d. po pietų Blls-
wortb. 

Birželio 2 d. vakare Donorą 
Birželio 3 d. McKees Rock. 
Birželio 4.d. Braddock. 
Briželio 5 d. Wilmerduig. v. 
Birželio S d. Homestėad. 
Birželio 8 d. Minersraills. 
Birželio U d po pietų Da-

ąuesne. 
Birželio 9 d. po pietų, Kiiyg-

ston. 
Birželio 9 d. vakare Wilson. 

Šiuomi pranešame, kad L. 
E.-K. Moterių Sųjungos IV 
Seimas įvyks Baltimore, Md. 
kar tu su Federacijos kongre; 
su. 

kankinė^ant laužo už tikėjime ir 
už savo kraštą, turėdama dar vos 
19 metų amžiaus. Griniė G sausio, 
1412 m., mažame kaime Domrenay, 
Prancūzijoj, iš tėvų valstiečių. Ji 
nebuvo išmokinta nei skaityti, nei 
rašyti, bet buvo labai dievota. Bar 
būdama 13 metų ji girdėdavo ne
žemiškus baisus ir savo vizijose 
matydavo šventus: Mykolą, Kotri-
nų ir Magrietą. Tie šventieji daž
nai ją ragindavę eiti į Orleaną, 

vakaruškas ir kortas. Labjau-1 anglų apgultą Prancūzų miestą, 
šiai pasižymi Tautkunų ber
neliai, kurie su lazdomis t ik , 
tai ir vaikščioja. Nepasisekė 
nei knyginėlio prie mokyklos 
įsteigti, nes parapijonai ir 
tam dalykui visai neprijaųčia. 
Mokykla patalpinta privati
niame name, kurie reiktų bū
tinai pataisyti . N. N. 

išgelbėti miestą ir nuvesti karalių 
į Bheimsą, kad tenai galėtų apsi
vainikuoti, kaipo visos Prancūzi
jos karalius (Tuo laiku anglai bu
vo užvaldę jau didžiulę Prancū
zijos dalį). Joanna galop pasida
vė tiems inkvėpimams ir paskyrė 
vasario 13 d. 142(Ub. — kurią tai 

AMBRAŽIŠKĖ. 
Malėtų apskr. 

Balsavimų pasekmės. 

Balsų už Baltimore 712, už 
Clevelandų 292. Balt imore ga
vo balsų 420 daugiau už Cle
velandų. ""' * , ,• 

Dalis susilaikė nuo balsavi
mo, 

/ f a d S^jungietės visos ura į 
Baltimore — bet prisirengu
sios, ne tuščios: 

' , E. Bajoriutė, 
Centro pirm. 

TAUTOS FONDO SEIMAS. 

Lįgšiol Tautos Fondo Sei
mai buvo sykiu su musii Susi
vienijimo &eimu, bet šįmet, 
A. L. R.-K, Federacijai šau
kiant visus seimus į Balti
more, Tautos F*ondas ir-gi nu
tarė seimuoti Baltimorėj, rug
pjūčio mėnesyje. 

Baltimorėje bus kelių orga 
nizacijų seimai, tad Tautos 
Fondo delegatams svarbu bu-

' Vasario 3 d., čia tapo su
rengtas vietinės mokyklos 
vaikų lietuviškas vakarėlis. 
Daugiausia pasidarbavo, va
karų surengiant, vietinė mo
kytoja EI. Kerutai tė i r agro
nomai Žmuidzinai. Išlavinti 
vaikučiai gražiai suvaidino 
dviejų veiksmų veikalėlį 
' ' G intarai . ' ' Po vaidinimo 
gražiai * padainavo vaikų cho
ras keletu lietuviškų dainelių 
ir pasakė eilių. Paskui daina
vo tam tyčia pakviestas iš 
Giedraičių p. A. Dokalskio ve
damas choras. Toliau ėjo žais
lai I r šokiai. Pagaliau, kai ku
rie svečiai pasakė keletu pra
kalbų apie Lietuvos praeitį ir 
dabartį, apie 'mokslo reikalin 
gumų ir Šiaip apie Lietuvos 
mokyklas. Padėkoję rengė
jams už gražaus vakarėlio 
įrengime, svečiai l inkimai iš
siskirstė. Bimbirų Kipšas. 

dieną ji turėjo surasti karalių Ka
rolių VII. r Kad ištyrus josios dievišką pa
siuntinystę karalius pasislėpė tarp 
kitų dvasiškių, bet ji nedvejoda
ma išskyrė iš kitų tarpo, išsivedė 
jį į kitą kambarį ir pasakė jam se
kretą, kurį tiktai žinojo Dievas, ji 
ir galėjo žinoti karalius. 

Karalius jai neintikėjo ant syk. 
Jisai padavė ją ištirti augštam 
teismui iš kunigų ir mokytų vyrų, 
kuriems pirmininkavo Bneimso 

-arkivyskupas. Visi buvo nustebin
ti jos atsakymais. Pagaliaus kara
lius sutiko, kad Joanna Arkietė 
vestų visą jo kariuomenę į Orlea
ną. Ji apsivilko lengvais kareivio 
drabužiais ir pareikalavo sau kar
do, kuris, kaip jai "balsų" buvo 

kėlė savo kardą—kariuomenę apf-
ėmė nepaprastas entuzijazmas. Ji 
nuvedė karaliaus pulkus į Orlea
ną, sumušė anglus, privertė 
juos pasitraukti nuo miesto, vijo 
iki miesto Potay ir tenai galutinai 
anglus 8uriuškino. Po mėnesio ji 
jau buvo Rheimse prie koronaei-
jos Karoliaus VII. Jos misija bu
vo jau išpildyta, ir ji prašė kara
liaus paleisti ją namon. Bet kara
lius norėjo ją panaudoti dar to
limesnei karei. Jis pasiuntė ją 
su kariuomene, kad atimti iš an
glų Paryžių. Bet karalius pats 
nevedė šitos karės nuosekliai, ji
sai buvo paskendęs savo malonu
muose. Ties Compiegne Joanna 
Arkietę suėmė anglų kariuomenė. 
Anglai apšaukė ją ragana ir nu
teisė sudeginti. J i mirė šaukda
ma atkartotinai vardų Jėzaus, Tiii-
rė už savo tikėjimą ir už tėvynę. 
Mirtis atsitiko mieste Rouen, geg. 
30, 1431 m. 

Laikai ir ~ aplinkybės mainosi. 
Prancūziją užplūdo kitas priešas 
iš rytų. Anglai šianefteną Praneuzi- v 
jos didžiausieji prieteliai ir išvien 
su Prancūzija kaujasi prieš vokie
čius. Karės galo dar nematyt. 
Ligšiol kaujasi dar tik žmonės. 
Dievas aiškiau dar į tą karę neįsi
maišė (nors kaizeris nuolat ir gi
riasi Dievo prietelyste: Wilhelm 
und Gott). Iš antros pusės dar ir 
moterys gal dar savo rolės šioje 
karėje pilnai neatliko. Kasžin ar 
nesusilauks nuvargusi žmonija 
naujos inkvėptos mergelės. 

Stockj ir Bondi Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrewa' A Co., 
M« So, Ls Sails sk, aidėtą i t M m. 
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KAIP BŪTI SVEIKU 
PU«I DR. WOLBERO 
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BUTO PRAVĖDINIMAS 
VASARĄ. 

i 

T 

Žmonių apgyventų butų pra-
vedinimas ka r t a s y r a blogai 
suprantamas , gi da r blogiau 
pildomas. Nuo to laiko, kuo
met mokslininkai pirmu kar tu 
pradėjo tyr inėt i chemišką oro 
sudėjimą dirbtuvėse, mokyk
lose, teatruose ir ki tur , £e 
vionam rodėsi, kad kiekvienas 
angliarukšt ies užkaupas yra 
kenksmingas, o net ir labai 
sveikatai pavojingas. 

Bet tai netiesa. Geriausias 
pr i rodymas y ra sveika veido 
išvaizda daugelio farmerių, 
kareivių ir tt., gyvenam* UI 
kambariuose su dvokiančiu ir 
sunkiu oru. 

č*ia einasi apie tai , kad žmo
nės, kurie ilgas laikas išbūna 
tyram ore, gali ta ippat kvė-
pu >ti keletą valandų i r blogu 
oru. Bet žmonės mažakraujai 
ir išblyškėliai gali gyventi 
t iktai ty ram ore. 

Buto pravedinimas vasarą 
y ra tiek lengvesnis i r paran
kesnis, kad galima plačiai ati
darinėti langai i r durys. Bet 
tuomet mus kankina kaitra, 
neretai ir dulkės, kurios pa
tenka vidun nuo gatvių. Nuo 
kaitros mes slepiamės į namus. 
Bet kiek palaukus pasidaro 
mums oras tvankus i r sunkus 
tarpe mūrų. I r mes trokštame 
tyro, o labjausia vėsaus oro. 

I š kur jį gauti T 
-

By koksai nesistematiskas 
langų atidarinėjimas neatsie
kia savo tikslo. Pr ider ia prisi
laikyti t ikrojo pamato. 

Vienam hygijenos institute 
buvo daromi mėginimai tuo 
žvilgsniu. Vasarą, siaučiant 

A P I E GYVASTĮ ŽMOGAUS 
KŪNE. 

/ i 
(Rašo Dr. L.) . 

1. Maisto gabalėlis. 

Kaip ištikro apsireiškia gy
vastis žmogaus kūne f 

Atsakymas, tarytum, y r a 
paprastas ir a iškus: širdis 
plasta krutinėję, kraujas bėga 
gyslomis, oras išeina į plau
čius liuosa srove, pilvas pri
ima ir pervirina valgį, ir vis 
tai gamina gyvastį žmogaus 
kūno. Gi kuomet širdis susto
ja dirbus, kraujas — bėgęs, 
plaučiai ir pilvas atsisako 
veikti, tuomet, suprantama, 
žmogus miršta. 

Bet tai y ra ne atsakymas. 
Delko širdis plasta nuolat, be 
paliovos Kam-gi plaučiams 
yra reikalingas oras, o pilvui 
— valg is ! Kur priežastis, iš
šaukianti kraujo bėgimą gys
lomis, ir koksai siekis jo bėgi
mo T — Ve klausimai, kuriuos 
kievienas, tur-but, ne sykį už
duodavo sau. Todėl pasirūpin
sime atsakyti į šiuos visus 
klausimus. 

Mes visi žinome, kad žmo
gus negali gyventi be valgio 
ir vandens: jo kūnas reikalau
ja mais to ; kitoniškai j is mirš
ta. 

Kaip-gi maitinasi žmogaus 
kūnas T 

Jūsų rankose yra gabalėlis 
mėsos i r duonos, jųs jį įside
date į burną. Cia tas valgio 
gabalėlis patenka į jūsų žiau-
nių (viršutinių ir apatinių) 
tarpą. Tos žiaunys aprūpintos 
dantimis—po 16 kiekvienoje 
žiaunėje. 

Visi dantys, kaip viršutinės, 
ta ip ir apatinės žiaunės, susi-

Kuomet mes kramtome ir 
triname burnoje valgį, seilinęs 
kūno dalys dirba labai smar
kiai ir pagamina daugybę sei
lių. Tos seilės apvoliojo valgį 
ir susimaišo su juo. Jos dar 
kitoniškai pakeičia gabalėlį 
mūsų valgio. 

Toj duonoj, kurią jųs su mė
sa indėjoįe burnon, yra dau
gelis krakmolo; gi krakmojas 
nu seilių veikmė pavirs ta į 
cukrų. Todėl mes jaučiamo, 
kad duonos gabalėlis, gerai 
sukramtytas, tur i truputį sal
dų skonį. 

Kuomet valgio kamuolėlis 
burnoje lieka pilnai sutaisy
tas, tuomet liežiuvis stumia jį 
tolyn, į ryklę (koserę). Dabar 
turime jį nuryt i . Tai darome 
ta ip : ryklė susisiaurina iš vir
šaus valgio kamuolėlio, kurs 
tokiuo būdu slenka žemyn į 
ilgą žarną, vadinamą ryjamą
ja stemple. 

(Bus daugiau) . 

VAIKŲ SVEIKATOS 
KAMPANIJA. 

(Cbild Welfare Campaign — 
Auspiees of State Council of 
Defence. Headąuarters , 315 
Plymouth Court, Chicago, Tel. 

Harrison 7885). 
Ar jus trokštate, kad jūsų 

išaugęs kūdikis atsiektų tą, ką 
jus šiandie jam geidžiate? Dė
dė Šamas, nuoširdžiai priėmęs 
ju$ į šią šalį ir trokštąs jums 
gerbūvio, dabar atkreipė ypa
tingą domą į jūsų mažuliukus 
kūdikius su tikslu sutverti to
kias sąlygas, kuriose tie silp
nučiai kūdikėliai galėtų už
augti sveikais, užganėdintais 
ir galinčiais atsiekti didžios 
svarbos dalykus gyvenime. 
Tai y ra labai svarbus reika
las, nes kūdikio sveikata daž
nai daug pasako kokiuo bus 
užaugęs vyras a r moteriškė. 

Niekas negali daug nuveikti 
gai dieną, gi į d a r o m i naktį fc 2 Q u ž p a k a l i n i u a r b a k r u m i . Į neturėdamas gero, sveiko ku-
kaitroms, buvo at idaromi lan- d e d f t a g p r i e š a k m i u > 4 i l t i n i 

' 

—ir atbulai. Buvo ištirinėją-
ma oro temperatūra lauke ir 
kambaryje. 

Pasirodė, kad dieną esant 
langams at idarytiems, kam
bario temperatūra buvo kuone 
tokia pat , kaip ir lauke. Gi 
langams esant, at idarytiems 
naktį, o uždarytiems dieną, 
kambario oras būdavo žymiai 
šaltesnis. 

* Todėl turime tokį praktišką 
išėjimą: 

Vasarą butų langai privalo 
but at idaromi naktį, o uždaro 
mi dien4. Gerai y ra kar ta is 
vienu sykiu at idarinėti ir du
ris. Tuomet po visą butą iš-
vaikščioja ty ras i r vėsus oras, 
kurs labai reikalingas žmo
gaus ūpui ir sveikatai. 

KELETAS PATARIMŲ 
MAUDANTIESIEMS. 

a 

m 1 
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Ii 

1. Nesimaudyk, kuomet esi 
labai sujudintas dvasioje. 

2. Nesimaudyk, kuomet jau
tiesi negerai, ar esi nesveikas. 

3. Nesimaudyk po neišmie
gotos nakt ies a r sunkaus dar
bo, bet pirmiau pasilsėk kele
tą valandų. 

4. Nesimaudyk po sotų pie
tų, pusryčių arba vakarienės, 
o tuo labjaus pavar to jus ko
kių nors svaigalų. 

5. E ik į maudyklę išlėto, ne
siskubindamas. 

6. Priėjęs prie vandens pir
miau ištirk jo gilumą arba bė
gimo sriaunumą. 

7. Nusirėdyk išlėto, bet nu
sirėdęs eik tuojaus į vandenį. 

8. Šok į vandenį galva že
myn ir tuojaus visas panerk. 

9. Nebūk ilgai vandenyje, 
jeigu jautiesi nelabai sveikas. 

10. Išsimaudęs išsitrink ge
ra i visą kūną, kad padarytum 
greitesnį kraujo sunkstymąsi; 
grei tai apsitaisyk ir truputį 
pavaikštinėk. 

niij dantų. J i e sukramto ir su
tr ina valgį, labjausia su pagal
ba apatinės žiaunės, kuri tai 
atsikiša, tai vėl įsitraukia, tai 
pasikelia augštyn, tai nusilei-
džio žemyn, persi stumia tai į 
dešiniąją, tai į kairiąją pusę, 
o dantys tuo tarpu dirba, kaip 
girnos. Nepraeina nei kelioli
kos minučių, kad gabalėlis 
mėsos su duona, indėtas į bur
ną, pavirs ta visai kitonišku, 
apskritu, minkštu i r slidu ka
muolėliu. Tečiau čia dirbo ne 
tik vienos žiaunės ir dantys: 
drauge su jomis dirbo ir lie
žiuvis. 

Liežiuvis visųpirma po
draug su nosimi išmėgino val
gį, a r jis y ra gero skonio, ar 
neatsiduoda kuo-nors, a r ne-
sugedęs. Paskui jis — bet vėl 
ne vienas su pagelba lupų ir 
skruostų kilnojo burnoje val
gį, pakišdamas nesumaltas jo 
daleles ir suvoliodavo jas į ka-
mulėlį. Je igu nebūtų seilių, tai 
jis nebūtų galėjęs išpildyti sa
vo užduoties: seilės suvilgo, 
suminkština valgį ir sulipdo 
jo daleles. 

Bet iš kur atsiranda seilės 
burnoje t 

Seiles padaro ypatingos kū
no dalys — seilinęs gilės, ku
rios tur sau paskir tas vietas. 
Žmogaus kūne y ra t rys po
ros: viena pora guli po liežiu-
viu, k i ta — po oda aplink au
sis, o trečia — po apatine 
žiaune iš abiejų pusių. Jos vi
sos tur pavydalą vynuogių ša
kelių. Kiekviena dalelė seili
nęs kūno dalies yrą vistiek, 
kaip krūvelė mažų pūslelių, iš 
kurių kiekviena seilėms išbėg
ti tur i takelį. Tie takeliai ta rp 
savęs susijungia, lyg šakelės 
didelės šakos, i r padaro vieną 
abelną taką, kurs atsiveria 
burnoje. Tais takais seilės bė
ga į burną. 

dikio. Je i jūsų kūdikis (vaiki
nas ar mergytė) galėtų išaug
ti į tokį jaunuolį, kuriuomi 
jus turėtumėt teis£ didžiuo-
ties, ta i būtinai reikia pradėti 
kuouoliausiai juomi rupinties 
netik nuo dienos gimimo, bet 
dar esant motinos įseiuje. 
Kiekvieno kūdikio gerbūvis 
reikalauja gero maisto, švie
žio oro, švarumo ir gero pri
žiūrėjimo lopšelyj. 

Washmgtone, Suvienytų Val
stijų sostinėje, y ra sutverta* 
tam t ikras valdžios komitetas, 
kuris visą laiką darbuojasi dė
lei augančių kūdikių gerovės. 
Suvienytų Valstijų Preziden
tas i r dauguma jo svarbiausių 
daktarų ir visuomenės veikė
jų nuoširdžiai remia viską, ka 
tik tas komitetas arba depar
tamentas veikia mažų kūdikių 
auklėjimo labuL Dėdė Šamas 
ir jo patarėjai gerai žino, kad 
jeigu kūdikis y ra sveikas ir 
t inkamai auga idant tapti ge
ru vyru, jis privalo sverti tam 
tikrą skaičių svarų ir būti 
tam t ikro ūgio. Tik prie tokių 
sąlygų jūsų numylėtinis išau
gęs bus geru mokiniu, geru 
biznierių—žodžiu sakant bus 
100 nuojįmčių tvir tas ir pro
tingas kuomet jau jam reikės 
stoti į savarankią kovą už bū
vį. 

Vyriausybė nusprendė, kad 
šie antr i karės metai—nuo Ba
landžio 1918 m. iki Balandžio 
1919—butų vadinami "Va ikų 
Metai , ' ' ir išleido paliepimą, 
kad visi kūdikiai iki šešių me
tų amžiaus butų sveriami ir 
mieruojami. Taigi Ulinoiso 
valstijos State Council of Na
tional Defence daugeliose Chi~ 
cagos vietose ir mažesniuose 
miesteliuose įsteigė stotis dė
lei svėrimo ir mieravimo ūgio 
visų kūdikių iki 6 metų am
žiaus. Yra išspauzdintos tam 

tikros blankos ant kurių bus1 

užrašoma kiek jūsų kūdikis 
sveria svarų ir kokio jis ūgio. 
Tas privalo but paekryta iki 
birželio (June) pabaigos. 

Visi rekordai bus nusiųsti į 
komiteto buveinę—315 Ply
mouth Court, Chicago, kame 
Mrs. I r a Couch Wood, pirmi
ninkė Vaikų Gerbūvio Depar
tamento State .Council of De-
fense of Illinois, tvarkys šiuos 
rekordus. Vieną blankos kopi
ją galės pasįlikti pas tėvus. 

Sekančiose vietose nursės 
svers ir mieruos kūdikius: 

Centralės stotįs atdaros kas
dieną po pietų. 
Marey Center Settlement House, 

1335 Newberry Ave. 
Eleanor Socal Center, 1515 N. 

Leavitt St. 
Olivet Institute, 1500 Hudson Av. 
Guardian Angel Settlement, 4600 

Gross Ave. 
Chase House, 543 W. 43rd St. 
Christopher House, 1618 Fullcr-

ton Ave. 
University of Chicago Settlement, 

4630 Gross Ave. (atdara rytme
čiais). / 
Žemiau seka sąrašas mokyk

lų, kuriuose vaikai bus fnie-
ruojami ir sveriami kiekvieno
je mokslo dienoje nuo 3 vai. 
iki 5 vai. po pietų. 
Budlong, 2701 W. Foster Ave. 
Franklin, 226 W. Goethe. 
Foster, Union ir O'Brien. 
Haines«231 W. 23rd PL 
Moseley, 2348 S. Miehigan Ave. 
Burr, 1621 Wabansia Ave. 
Graham, 4436 So. Union Ave. 
Hamline, 4747 So. Bishop St. 
Holden, 3055 So. Loomis St. 
Seward, 4600 So. Hermitage Ave. 
Tennyson, 2800 Fulton St. 
Harper, 6520 So. Wood St. 
Lincoln, 2324 Larrabee. 
Kominsky, 1923 So. Throop St. 
Sabin, 2216* Hirsch St. 
Drummond, 1845 Cortland St. 
Summer, 715 So. Kildare St. 
Whitney, 2815 So. Komensky St. 
Corkey, 2510 So. Kildar* St. 
Sheridan, branch, 93rd ir Houaton 
Madison, 7433 Dorchester Ave. 
Scanlan,, 11725 Peny Ave. 
Oglesby, 7646 So. Green St. 
Marshall, 3250'W. Adams St. 
Ericson, 2930 W. Harrison St. 
Clearing, So. Central Ave., arti 

55th St. 
Chopin, 2440 Rice St., arti Camp

bell Avenue. 
Penn, W. 16th St. ir "S. Avers Av. 
Herzl, Lawndale Ave. ir W. 15th 

Street. 
Swing, 1701 Spring St. 
Forrestville, 4451 St. Lawrence 

Avenue. 
Allport, 1718 So. Racine Ave., Pa* 

ncdėliais ir Ketvergais iki 10 
vai. ryto. 

Armitage, 1952 W. Armitage Ave. 
Seredomis ir Subatomis 9 vai. 

Ashland, 1701 AVashburne Ave., 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 2 v. 

Bishop, 4751 So. Loomis St., Pa-
nedėliais ir Ketvergais 2 vai. 

Burlingto, Fisk ir 21st St., Utar
ninkais ir Pėtnyčiomis 10 vai. 

Chicago Commons, 955 Grand Av. 
Seredomis ir Subatomis 9 vai. 

Cornell Sąuare, 51st ir Wood Sts., 
Seredomis ir Subatomis 2 vai. 

Davis Sąuare, 44th St. ir Marsh-
field Ave., Seredomis ir Suba
tomis 10 vai. 

Erie, 1753 W. Erie St., Pane&ė-
liais ir Ketvergais 2 vai. 
Henry Booth, 701 W. 14th Place, 

Subatomis 9 vai. 
Jackson Park, 83rd St. ir Bond 

Ave., Panedėliais ir Ketvergais 
2 vai. 

Milton Avenue, 813 Milton Ave., 
Seredomis ir Subatomis 2 vai. 

Mary Crane, 820 Gilpin PI., Se
redomis ir Subatomis 2 vai. 

New Trier, Chicago Ave. ir Noble 
St„ Panedėliais ir Ketvergais 
2 vaL 

North Avenue, 1714 North,Avc., 
Utarninkais ir Ketvergais 2 vai. 

Northwestern, 1400 Augusta St., 
Ketvergais ir Subatomis 9 vai. 

Providence, 3052 Gratton Ave., 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 10 v. 

Seward Park, Elm ir Sedgwick 
Sts., Panedėliais ir Seredomis 
1 vai. 

j Mes turime daugiau { 
lietuvių pardavėjų 
negu kokia kita krau 
tuvė visoj Chicago j . 

i 
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HALSTED. 20™ STS ~"D 

CANALPORT AVE 

; Išpardavimas del pa-
f I nedėlio, utarninko, 

seredos ir ketverge • 
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1ŠDIRBEJU IŠLAIDOS RAKANDU IŠPARDAVIMAS 
Mes esame nupirkę likusius lotus augštos rūšies Rakandų nuo keletos didelių fabrikų šioj šalyj už nepapra
stai žemas kainas. Gal but kad per ilgu laikus neturėsite taip geros progos kaip dabar nusipirkti gerus ra - ' 
kandus už žemas kainas AJTT LENGVV IŠMOKESČIV-

CHIFFONIER,. drūtai 
padarytas, turi penkis 
didelius stalčius su dide
liu veidrodžiu—gražiau.s 
Amerikoniško $0.50 
ąžuolo p a l i š o . . . . . 

50c | savaite. 

3-jų ŠMOTU Seklyčios Setas, Golonial styliaus, sn dideliais 
rėmais, grynos rudos ispaniškos skuros, ąžuolo, rau- $7^1.50 
donmedžio ir riešutinio medžio pališų, tiktai 

$7.50 iškalno. $1.00 kas savaitę. 

I J I R R A R Y Stalas, didelis run-
dinas, gražus stalas, au gra
žiom kojom—padirbtas iš A-
merikoniško ąžuolo $14 . ' 7 0 

ar r audonmedž io . . . . 

$1.50 iškalno, 50c į savaitę. 
SIS gražus William ir Mary Val
gomojo Kambario Stalas, su sto
rom kojom, visas pa- $1Q.40 
dirbtas iš gero ąžuolo. . 

$2.00 iškalno, 50c į savaitę. 

SIS gražus "PH-
liam Ir Mary val
gomojo kambario 
kėdė su grynos 

skuros 

s ė d y n ė . . . . 
*3 35 

COMBIBTATION ROOK 
Case — padirbtas iš gero 
ąžuolo, u gražiu dideliu 
stiklu, del knygų susidėti 
ir rašomasis sta- $1g.75 
liukas prie t o . . . . 

PLIENINES Ix>vos su tiesiais 
stulpeliais, balto, Vernis Martin 
ar Oak finish, visokio $R-45 
didžio 

$1.00 iškalno, 50c savaitėje 

6IS Pulkus Dresser, 
gryno ąžuolo, arba 
Birds Eye Maple, su 
dideliu veid $1Q.75 
rodžiu,. .* . . . 

$2.00 iškalno arba 
50c savaitėje. 

INDAMS Sudėti ftėputė, 
Colonial styliaus, gryno 
ąžuolo su rundinu stik
lu aplinkui, su keturiom 
lentynaitėni, gražiai 
nupali- $1Q.50 
šuota ' * 

LABAI Gražus Vežimėlis, su 
Auto Hood, augštom pusėm, 
gerais guminiais ratais $1O.:>0 
po xc" 

KJTCHEN Cabinet Case, gra
žiai padirbtas su baltu vir
šum, gražiai nupališuotas, 
su dviem stal- ' JM- 8 8 

čiais. . _ . . . 
VAIKU Vežimėlis, tikro reed 
didelio didžio, gerais gumi
niais ratais. Regulare kaina 
»26.00, dabar $1Q 95 
tiktai 

Ant leavn išmokesė.u. 
MAŽU Vaikučiu lopšine lovelė, 
gražiai baltai pali^uota, su storo
mis šalimis, didžio 4-6x2-6 %A .*• 
didžio 

TRIJŲ Duriu dledaunės—gra
žiai padirbtos su dideliu lediniu 
kambariu ir gerom len $10.85 
tynom po 
PAKELIAMU Viršum Ix>daunės 
kainos nuo $7.90 ir augšėiau. 

Ant Lengvų Išmokesėių. 

TAPESTRY Rrussells Divonai 

—didžio 9x12. Kaina t " | 8 ' 7 5 

4 
po•••••••••*•••••••• 

SEAMLESS Ex-minstcr $ 3 4 

^Divonai, didžio 9x12, p o . . 

DIDŽIAUSIAS DRY G00DS IŠPARDAVIME 
LAUNDRY Muilas, O %c/ 
tiktai '. f 
KUEIN Bros. specijalis 
muilas. Panedėlyj tiktai. 
6 c vertės 3 ^ c 

šmotas. . . \ 
$1.25 Voile Jekntės 73c. 
Moterų ir mergaičių Voile 
jekutės, geros rųšies, 3U 
dideliais kalnieriais, gra-
iai išsiuvinėtos, gra- y 3 ° 

žiaus stiliaus po. . . ; 
10 ' jardų kostnmeriui. 

SIJONAMS Perkelis l»e. 
šviesus sijonams perkelis, 
Z& colių pločio, languotas 
ir drižiuotas, 1 Qc 
jardas 
Baltintos Paklodės, l' Vt 
jardu pločio, gero storo 
audeklo, specijaliai / Q c 
jardas 

VAIKU $1.00 SKALBIA
MI SIUTAI 55c. 
Balti ir drižiuoti, taip-pat 
ir Fountloy Žaislams siu
tai išvieno pasiūti gražiai 
aptrimuoti, didžio nuo 2 
iki 6 metų, {Įjge 
kaina 
PAKLODES 49c. 
AVhite Lcad Svaras 7c. 
Anvil Brand St. Louls, 
While Lead, sudėti j ke-
gutes 12% svaro iki 100 
svarų. Specijaliai ant šio 
išpardavimo 7 c 
svaras 
Moterų Panėiataos 19c. 
Burson pančiakos, vėliau-
ios mados, juodos spalvos, 
su oubeltavomis pėdomis, 
Vertės 35c, 4 kiek- 1Qc 
vienam kostumeriiii . . 

Mezgimui Siūlai fipulė 6c 
ONT., CMC. taip pat ir 
Ciarks, Mile End Silki
niai mezgami siuiai 10c 
vertės, specijaliai g c 
Sptile 
M. F. C. Šlėbėms ginga-
mas, gražus drižiuotas", 
nuo 2 iki 9 ja*-dų ilgio 
pecijaliai ant šio iš- 1 Qc 

pardavimo 
« špulės kiekvienam 

Panedėlyj. 
Moterų Panėiakos 5 c 
Moterų pančiakes, dubel-
tavais padais, biskutj su-
gadytos vertės 12% c Ko 
Panedė ly j . . . ' ** 
Carnation Pienos Q ^ c 

dėžutė 
$1.75 Firankos, pora 95c. 
šlėbėms Gingamas 10c. 

VEDAMAS PER 
. PONO KLEIN 

Gražios Scrim Firankos, 
puikios rųšies, su gražiai* 
leicais ir stafkom, 2% 
jardų ilgio, $1.75 QCc 
vertės, dabar ^ 
Gero Kietm«džio Rėmai?, 
puikus dratai, 33 colių il
gio, kaina ant Šio iš- 3 9 c 

pardavimo, t ik ta i . . 
$5 Silkinio Poplino Si
jonas $3.29. 
Specijalis pirkinys 100 
moterų ir mergaičių sijo
nų, tikri Susąuehanna šil
kinio poplino, visokių 
spalvų, taip pat Ir $3* 2 * 
juodo ir mėlyno. . 
GRAŽUS AUDEKLAS 2!e 
Tisark Hope baltintas au
deklas, mastas pločio, vis 
kas gatava tiktai siu- Of c 

ti, jardas 

Southvvest, 1657 W. 20th St , Se
redomis ir Subatomis 9:30 vai. 

St. Elizabeth, 1458 Blaekhawk St,, 
Panedėliais ir Ketvergais 2 vai. 

Trumbull, 2337 So. Trumbull Av. 
Utarninkais ir Subatomis 9 vai. 

Sinai Sočiai Center-4622 Grand 
Blvd. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS, 

8259 80. Halsted St-, 
Chicago, UI. 

Gydo visokias ligas moterų 
Ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėliomis. 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo C 
T. iki 8 v. 

Jjlllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltfllllfllltlllflllllllllllllllllllllllllillit 

1 Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? | 
S 

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pediifc Divonų, Siu- | 
varnų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 
• 

Paul Kvorka j 
1551 -1553 Chicago Ave. I 
Arti Ashland AveM Chicago 

IfiHiinTiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiHiiiiiHimiiiiiiiiiiiiimuiiHniiiitiiNiii 

SKAITYKIT IE PLATINKTP "DRAUGĄ," 



V R X U B K r y 

Per šias kelias dienas įvyko štai kas. 
Bridgeportas, Chicago, 111., atsiųsdamas Haajų; šeriBin-

. kn, persivarė į antra koiitesto klesa, pribuvo naujų dali-
I Į M * n i n k l J i r t o l i m a s Naujos Anglijos, iš Montello, Ma&s, 15 ty. vie 

K n ° ~ t a i Draugija Nuolatinės Pagelbos šv. P. Marijos. Labai 
mums tai malonu pažymėti, kad "Draugas" turi prietelių, 
kad ir taip toli nuo "DraugoM gyvenančių. 

Dar šėras atskrido iš Šv. Mykolo parapijos kont. 
Komiteto, kuris, sako, tik baigia tvarkyties, o kai imsies veikti 
tai lengvai visus subytintsias. Negreitai lietuvis įsibėgėja. Bet 
jei sykį nuspręs tiksle pasiekti, tai kliūtys jam^nebekliutys/Vis 
ką pergalės. Taip ir su "Draugo'' kontestu bus. 

Dabar mušti kontestantai štai po ^iek turi balsų. 
1. Bridgeport, Chicago, 111 1000 balsų 
2. 18-o.įį gatvė, Chicago, 111 260 balsų 
3. North Side, Chicago, III 110 balsų 
4. Town of Lake, Chicago, 111 ! 100 balsų 
5. Cicero, 111 100 balsų 

- 6. W. Pulhnan, 111 100 balsų 
7. Grand Rapids, Mich 50 balsų 
8. Montelio, Mass 20 balsų 

" D R A U G A S " 
1800 W. 46th Street., Chicago, Illinois. 

i -

• v 

Rekrutavimo 
Biurai. 

61—3454 Law»enee Av., 4829 Mil-
waukee Ave. ir Narvvood Park 

62—3945 N. Springfield ave. 
63—Sehurz High Sehool, 4350 

Milwaukee Ave. 
Ckieagos vietinės komisijos, ku- 64—3350 Diversey Ave. 

rios rekrutuoja kareivius iš Urpo j 65—JH l̂stein Park. 
registrantų, jau nusamdė biurus 66—2322 N. California Ave. 
birželio 5 dienos registracijai. Tą 67—Cornell Park, W. 47th St. ir 
dieną tuose biuruose registruosią j So. Western Ave., ir \V. 47th 
visi jaunikaičiai, katrie nuo pra-1 St. ir So. Wood St. 
eito birželio 5 d. (1917 m.) yra j 6£—724 W. 47th St., W. 44th St. 

ir Wentworth Av., ir W. 51st 
St. ir Throop St. 

UMMHmilIHUNlilIlflIlMItHIIIHIIIIHfJttl 

PUS BALSIO SYSTEMAS 
4 

TTrHVt-vftn Vorf «nt»Tii-
Vn i r **#»*»/loVi* o ęm~ 

n** tmn-halsin «TP^+<»-

nm VIMSKVI nntn« +«ir» 
aiSki ir kngva pus
balsio eystemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
anksičau. 

Frank BagdMuna*, 
• šunimi 

3343 South Union Arenue 
arti 14-toa gatves 

UI«NillllllllimMIMBHMWIIIIIIII!lliNII 

••• 
. . . . f » » 

šeštadienis, birželio 1 d-
l_ !___ ...Jf—1 '" 

baigę 21 metus amžiaus. 
Tuose biuruose darbuosis po 

kokius 6 valdininkus kiekvienam. 
Štai biurų vietos, kur įvyks re

gistracija : 
Kom. num. Adresas. 

1—1447 First National Ba.nk 
Bldg; Y. M. C. A., 822 So. 
Wabash Ave.: So. State St. 

2—2348 So. Miekigan Ave. 
%—3103 Indiana Ave. 
4—3333 So. State St. 
&—Wemlell Phillips High Sehool 
£--430 E. 43rd St. j j * 
7-431 E. 43rd St. 
8—4301 oallaee St. 

10—3205 So. Morgan St., Armour | 
Sehool, W. 33rd St. ir So. 
Morgan St., Holden Sehool, 
W. 3l8t ir Looinis St. 

11—2^40 W. 35th St. 
VI—2500 \V. 3Gth St., 745 Koot St. 
13—1510 Hyde Park blvd. 
14—1510 Hyde Park blvd. . 
15—E. 57th St. ir Cottage Grove 

ave. 
18—6140 Kimbark Ave. 
17—1114 E. 63rd St. 
18—1625 E. 57th St., Jackson 

Park Tavern. 
21—Illinois Central Hospital. 
22—New City Poliee Station. 
23—1545 W. 12th St. 
24—1801 So. Katine Ave. ir 1436 

W. 18th St. 
25—1801 So. Ashland Ave. 
28—2242 W. 23rd St. 
27—2347 So. Western Ave. 
29—218 So. Western Ave. 
30—Y. M. C. A. Sears Roebuck ir 

Spulka. 
31—3340 W. Jackson Blvd. 
3^—1601 W. Grand Ave. 
33—233 Fulton St.* 
34—Sabi Sehool, 1432 N. Leavitt 

S t 
35—1704 W. Chieago Ave. ir 2745 

W. Division St. 
36—1814 N. Hermitage Ave. 
37—1427 Milwaukee Ave. ir Pu-

laski Park. 
38—1329 Augusta St. 
39—Chicago Commons, 949 West 

Grand Ave. 
40—Skinner Sehool. 
44—W. 14th PI. ir Union Ave. 
45—2000 Canalport Ave. 
e46—Henrotin Hospital, 935 N. 

La Saile St. 
4^—1544 Larrabee St. 
50—Butler /louse, 212 Broadway. 
51—2324 Larrabee St. 
53—Alexian Bros. Hospital, 1200 

Belden Ave. 
54—4678 Broadway. 
55—Clarendon Beach, 4501 Cla-

rendon Ave. 
56—Swift Sehool, 5900 Winthrop 

•jgėrolPftrk Poliee Station, 
5S^S& a Sehool, 2118 Grace 

btj ir ^Southport Ave. 
450-^,350 Lawrenee Ave. 

72—5507 So. Halsted St. 
73—6249 So. Ashland Ave. 
77—*Ridgc Field House. 
78—2532_Milwaukee Ave. 
81-*-1453 So. Ridgeway Ave. 
&L-3444 Wabansia St. 
86—827 So. Cicero Ave. 
1—Dca Plaines ir Barrington 

village halls. 
3—Wilmette City Hali. 
4—Oak Park MunieFpal Bldg. 
6—1501 58tk Ave, 1342 50th Ct., 

4901 30th Pi., 26th St. ir GOth 
Ct, 53rd Ct. ir 25?h St, ir 
5601 22nd S t ; Cieero: — 
Lyons Town Hali, Argo Post 
Office, \Yestern Springs 
Town Hali ir La Grange 
Town Hali. 

7—Blue Island City Įlall, Oak 
Lawn Village Hali, office of 
the Pointer, Riverdale. 

Sąmoninga gaspadtne 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchterlo 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis bodas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"JKARA" 

35c. Ir 65c buteliukas rtsoM aptiekoM arba 
stačiai nuo 

P. AD. RICHTER & CO. 
74-SO V/mhtm*Um Strvtt. Htm York, N. Y. 

NEBRANGUS 
VESTUVĖMS 
POVANOS 

<R»1 birželio jaunavedės 
yra patartina nupirkti 
tinkama ir naudkifcit do
vana. Kiekviena jauna
vede ttžiauptŲsi #a> usi 
tokią dovaną kaip 

ELECTRIC 
GRILL 

Tas knris yna parodoams 
yra nlkeliimfas su i'bmiy 
rankena. Galima virti 3 
kartus ant sykio. 

ELEKTROS 
TOASTER 

Yra kita* dalykas be ku
rio negalima apsieit'. 
\nt Jo Kalinta graviai 

duoną apgruzdinti. Mts 
taip pat. patariame se
kančias dovanas: 

Eleetric W a f « e Irons, 
Coffee Fereolators, 
Eleetrle Presfcim* Irons 
Chafftnjr I>it*hes. 

šie dalykai Ir daug kiti.i 
ir naudiiitrt kaipo dova
nos iv galima juos pu^ 
matyti 

ELECTRIC SHOP 
72 W. ADAMS ST. 

I3UANCH STORES: 
AISTTN 

5646 VV. Loke St. 
Ilroadway 

4523 Uit>;i(l\\-i.\ 
Logau/ Squarc 

3127 Logau lilvd. 
So. Chieago 

•163 So. Chieago Av. 

iĮIHIIIIHIIlklIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIUIIIUIIIII!^ 

JŪSŲ SUNKIAI UŽDIRBT PINIGAI j 
t turi but sudėti į banką, kurią ju^ žinot kaipo saugiausią, ir su laikų 

Jųs pratuftesite. Mūsų banką yra pilnai saugi ir užsitarnavus Jųsų | 
užsitikėjimo. Tokiu būdu Jūsų taupymai yra saugus, jeigu jie 

• sudėti šiame banke. 
Bukite tikri, kad Jūsų pinigai yra sudėti į banką po Val

stijos priežiūra. 
Bankas moka S nuošimčius už padėtus pinigus ir abelnai ailie-

> ka visokius bankinius reikalus. 

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 & Halsted St., 
PhoiM Drovtr 5052 CHICAGO 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

"Draugą" galima gauti ant; 
šių kampų: 

Didmiestyje. 
N. W. Kampas State ir Madi-
sorf, prieš Boston Store. 
N. W. Kampas State & Vau 
Buren. 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo M u tai ir ovarkotal, var
tės nuo $St iki $50, dabar par
siduoda po $15 Ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $16 
Iki $86 siutai įr overkotal, nuo 
$7.5* iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinktinas kailio 
pamuštu ovarkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $85 Iki 
$85. Dabar $6 ir augsčlau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.60. Valkų 
siutai nuo $8.00 iki $7.50. 
ilsos ir Kuperal. 

ATDARA KASDIKVA 
•edėl iomie IT vakarais. 

U»7a 

A5K FOR FEDERAL DiVIDEND 
COUPONS. GIVEN YVITH PURCHASES 

BY.LEADINC MERCHAfcTTS 

8. aOKDON, 
1415 S. Halsted 8 t , Cbftcago, SIL 

iiIllllIIiliHIlIlIlIlIlIilUIlIlinMIlIlIlIlIlilil 

JOUBPH C. WOLOK I 
LIUTUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 814 National Life Bldg. 
80 So. LaSaMe st., 

Vakarais 160o l£ilwankee Ava. 
Central 0800 

Raeldenee Humbuld 07 
CHICAGO. ELU 

IIIIIIUIIIllIUIIUSIIUIHIfISIUIHIIIHIIIUll 

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. 

Banko Turtas Virš $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

Central feS&Sš Bank j 
1112 W. 35th Street, Netoli Morgan St., Chicago, III. | 

Atdara StIBATOMIS VAKARAS n e 6 iki 9 i t f i i l N Į S 
= 

- 2 
i A sta*e Bank Lietuviškai Kalbama. | 
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Sergėkite savo Akis >x^*^jmžm&smte*xmtm&^xš^^&& i*mm&*&Km<mm*m* 

BEETH0VEN0 

Smctanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raldčs liejasi i krur 
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sių patarnavimų už prieinamų kai- , 
nų, net taip žemai net iki $3.00' 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN BMETANA 
Akių Specijalistas 

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

3-čios lubos virs l'latt'o aptlekos. 
K .imlia ris 14, 15, 16, 17 Ir 18 

Tėmykltc { mano parašų. 
Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dienų. 

Muzikos Konservatorija 
Yra tai vlentntats lietuviška mnziko» mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, kalnuoti ir groti snt pučiamųjų Instrumen
tų, teorijų, harmonija Ir muzikos Istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža nžmokėsnj, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamo*. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiškal arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel. Carai 2122 

Ant t . č lu Lurų 
«S****^^¥-**«W»«**^t^«S$«m^ 

Kunigas Rekomendavo. 
Seneca, Mo., Rugpjūčio, 1917. 

Per persidirbimų ir susirūpinimų aš 
jgavau nervų ligų ir taip Ji mane kan
kino, kad negalėjau daugiau dirbti. 
Aš būdavo kųsdavau sąyo nagus, bai
siai verkdavau. Aš negalėjau su nie
ku draugauti, nes tas mane sunerva-
vo. Aš visuomet norėjau būti viena. 
Gyvenimas man buvo tikra kankine. 
Du daktarai man visai atsisakė, bet 
vienas kunigas man rekomendavo 
Pastor Koenigs Nervine, kurių aš pa
mėginau ir dėkui Dievui esu dabar 
sveika. Babtistų kunigas man tai re
komendavo Stella Patterson. 

Miss L. Fehling rašo iš Ft. Wayne, 
Ind., 1224 Park Ave., kad ji vartojo 
Pastoriaus Koenigs Nervine ir visuo
met buvo juomi užganėdinta ir pata
ria kitiem jį vartoti. 
n %/ U i | Labai puiki knyga apie Ner-

a * A | vų Ligas ir sampelinis bu-
•* • , * r l , teliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev. 
Fatber Koėnig, Fort Wayne, Ind., nuo 
1876 m. ir dabar per 

KOENIG MED. CO., Chieago, m . 
62 AV. Lake St., arti Dca r boru 

Pardaoda Aptickose f 1 bonka, 6 už $5. 

MUŠU KAREIVIAMS 
Paveikslas gražus—atminimas brangus^—iiusittakit karei

viui savo. Tas jo širdj ramins ir ener^i|a gaivini*—jei šypsantį 
veidą regės—linksmą žodelj girdės nuo savo tėvelių, brolių ir 
seselių—taip-pat ir nuo pažįstamų merelių. 

' Artistiškos pozas nustatys, gralius 
paveikslus padarys jums žinomas. 

W. J. STANKŪNAS 
3315 S. H Jsted ir 33rd PI. 

• * : 

DYKAI 
• 

DYKAI 

SKAITYKIT IR PLATSNKIT 
DRAUGĄ'' <<-

Su kiekvienų pirkinią dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime 
didelia eilę (Caraeras) ir kitų reikalingų dalykų. » 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROWN PHARMACY 
4 5 5 2 S O . A S H L A N D A V E N U E 

(TELEFONAS YARDS J* 06. 

• 

— 1 
Biznieriai Garsinkites "DRAUGE"c1 

• i - '• + • 3 

GROJAMI PIANAI JAU PARDUOTI 

y y f l ' 
TtA DTOTtr 70«J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKHTISTAS 

•alandoa: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal satarlm%. 

4711 KX ASHLAJTD AVKICK 
• m 47-toa Gatvė* 

- — ^ r -

DR. J. J. VIZGIRDAS 
Lietuvis gydytojas 

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų 
\\gtu rtįfim vėliausio* aantifiko 

metodo*. 
S i t i So. Broadmay St., 

8T. LOUIS, MO. / 
Ofiso telefonas. | iel l Sidney 170 

Kinleck Victor 102f 
CENTRAL 7864 

Jeigu, jus tu 
rite seną pi
aną ar vie-
troia, kurią 
jus norite 
apmain y t i 
m o priim
sime ir go-» 
rą kreditą 
jums duo
sime. 

$395 

TIKTAI PAS KLEIN IlKOS. PIANU KRAUTUVĖJE. 
Kerzlieim Grojanti Pianai yra Žinomi kaip viepi iš penkių rųšių groja
mų planų paaulyj. Yra pripažinta, kad šie grojami pianai turi leng
viausius pedalus ir tarpus turi taipgi puikiausi baisa ir pažymėtina 
tvirtumą. 

Kadangi mes gyvename šalyj mie* 
sto, kur pigesnes raudos, tai mes 
galime parduoti šiuos 500 dul. ver
tės pianas po ' 

ir duoti jums DYKAI LEMPA, 20 Mt'ZIKOS VO
LELIU, SLOLELJ IR UŽDANGALĄ. 

ATMINK—Kiekvienas grojamas pTanas yra gvaran-
tuojuotas per Kiein Bros. Gvarancijos bondsas ir 

absoliutiškas užganėįdinimas. 
Sąlygos $ 2 . 5 0 K A S S a V a i t C ^ ^ nepriskaitome 
t iKta i 

Amerikos s iebėtinas'$225 
Kerzhekn grojami Ivanai, 
muzikos skrynelės, 8uo-
lclei, 'Uždangalais £S 1 "7R 
visai dykai- už. . . r* ' • *• 

Cable-Nclson ir kiti Kerzbeim Patys-Grojanti Pianai iki $700. 

Jokių nuošimčiu. 
nPECTJALIAI 

Truputį\ naudoti grojanti 
pianai gvarantuoti $275. 
Jtfaliet ir Duvi« Pianas 
naudotas $7^.00. 

DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKA KRAUTUVE CBICAGŪJE 

• • 

PIANO STORE 
2027-29 SOUTH HA! STED ST 

n J F D A R Y K I T Kl A I D O S K a d a T**hiQsit t mūsų krautuvę atsi-minkjt 
n i - U M n i rvi i i \ t f t i u u w nutią ir vietą. Atdarą Utarn. ir Subat. vak. 

PEARL OjUBEN KONCEHTINA 

NEMOKĖK PINIGUS B E R E I K A L 0 
' Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 

Parduodame už ž* ii^usiį kaiuą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso'darbams yra naujau
sios mados. UžlaJkom visokius laikrodžius, žiedus, šliulji-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koneertiiiŲ geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
ceutij krasaženklį gaus kataliog^ veltui. 

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

Telefonas: DROVER 7309 

t 
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šeštadienis, birželio r a. 
_ 

D R A U G A S 
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UETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
Kviečia prisidėti prie jos su Šerais, vieno šėro kaina — 10 dol., vienai ypatai parduodama 

b šėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Noriatiems pirkti Rusiškus 

rubl ius p a r d u o d a m e juos a n t vieno p u n k t o p ig iau , negu bile koks b a n k a s Amerikoje i r negu 
skelbiama yra laikraščiuose rubHŲ kursas.— Užsakymus sinskite ir reikalaukite informacijų šiuo 
adresu: 

4̂  

LITHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION 
3 2 0 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

IS CHICAGOS IR APIEUNKIŲ. 
i 

T0WN OF LAKE KRONIKA dPčtnyeioa vakare iškilmingai už 
sibaigė gegužinės pamaldos. 

Geguži* 29 d. L. Vyčių 13 kp 
laikė susirinkimą. Pirmiausiai ge 
rokai apkalbėta rengiamiej, vaka-j 
rėliai: birželia 2 ir 5 d. Pirmasis 
bus viešas, kurio tikslas pagerbti 
savo kuopos dvasiško vadovo kun. 
N. Pakalnio vardadienį, gi pasta
rasis bus šeimyniškas ir-gi, rodos, 
su programų. 

Paskui nutarė turėti išvažiavi 
mą biržei k) 9 d. kur nors už mie 
sto j girias. Pabaigoje p. J . Kn 
minskis atsisveikino su vyčiai.-; 
Kaminskus tapo pasauktas \ Dėdė,-] 
Šamo kariuomenę. 

Šis jaunuolis buvo tykus, djĮHi 
ir blaivus. Prigulėjo prie L. V. IS 
kp., prie Blaivininku 21 kp. ii \butt Papuofita. 
prie " D r a u g o " bendrovės, žodžiu 
sakant, buvo uolus visuomenėm 
veikėjas. 

# * # 

Liet. Vyčių 14 £uopa turės sa
vo gegužine, nedėlioj, birželio 2 d., 
U i veršides' miškuose. 

Šv. Antano parapija rengia iš-
važiavimą-piknikiį, birželio 9 d., 
National Grove, Rivorside, IU. Ti
kimasi, kad išvažiavimas puikiai 
pavyks. 

& £< 4fc 

Didelės permainos įvyksta Dar
bininkų užeigoje, kuri randasi po 
numeriu 1447 So. 50th Ave. (kam
pas 15-tos gatvės). Kitas gaspado-
įius užima vieta, i i vieta gražiaus 

# * # • 

,>> Mušu kolonijoj "Draugo ' sen
ui nkų kontesto komitetas irgi vei
kia, varosi, kabinasi balsais į šim-
tą-kitiį. Tiesą pasakius nors da-

- bar mūsiškai ir stovi už nugaros 
kitų kolonijų kuopų, bet kas gal'» 
žinoti ką jiems lemia rytojus. Su 
Šv. Kryžiaus parapijos lietuviai 
katalikais negalima ba i kauti. Bei 
kia tik labjau paagituoti tą idėjo 
prakilnų rėmimo darbą ir žiūrėt* 
mūsiškai akies mirksnyje palik 
vwus ir laimės tūkstantinę. 

priežasčių nepavyko. Lietuviams 
biznieriams reikėtų būtinai susi
organizuoti ir neduoti žydeliams 
išnaudoti lietuvių, nes tie žv^dpa-
laikiai daugiausia iš mūsų pinigų 
bildina sau milžiniškas krautuves 
ir puošniausius palocius. 

* t # 
Lietuvių patarlė sako: "Nėra to 

blogo kas neišeitų ant gero.' ; 

Mūsų eieilikėliai pamatę Dar
bininkų užeigą po numeriu 1447 
South 50tk Avenue, veda
mą Lietuvių Darbininkų Sąjun-

ft 
• 

* * * 

Čia norėta vietinius biznierius 
suorganizuoti, bet dėlei nežinomų ; Vyčių kuopos choro metinis susi-

kaip kas išmasno tamposi, kaiposi, 
tūpčioja prieina net prie šlykščių 
judančių pozų... Šokus yra vienas 
iš dailės šakų .̂ bet tokie šokiai ir 
toks šokimas, kaip tik priešingas 
dailei... Visi visur atsiliepia buk 
dhbar tokia mada, taip šokama ir 
ką čia dabar išsimano niekinti, 
keikti. Mada te 4>una sau mada, o 
kad pavadintum šių laikų liga, 
but dar teisingiaus. Užtai ir pa
tartina visiems šokėjams gyditis. 

Panedėlis. ' * D raugo' ' kontest o 
reikalai. Tos tūkstantinės laimėji
mas parupo, uitai ir susirinko 
daug daugiaus gudrių galvelių, 
Apveizdos Dievo parapijonų, pa
sitarti kaip ją pagaut. Tą užbai
gus Tautos Fondo kolektorių sekė 
pasitarimas, plenavimas didelių 
žygių. Dievaži prie ko jie ir prisi
rengs rengdamiesi. Gal pradėjus 
ne viena gyvo lietuvio neaplenks 
neįtraukę į skaičių Lietuvos gel
bėtojų armiją. Linkėtina, kad taip 
ir pavyktų... 

Utarninkas prabėgo be žymės. 
Sercda, Parapijos ir ketvirtos 

Gegužės 20 d. Labdarių Są-g-> 
kuopa laikė susirinkimą. Susirin 
kiraan atsilankė gana daug narių 
Visi svarstymai rimtai apkalbėta 
Miela ir smagu pabriežti, kati 
Šiame susirinkime laimėta net 4 
garbės nariai, inesanti Labdary 
bės Są-gai po 100 dolerių. Teuž 
moka jiems'Augščiausias už jų 
gausias aukas. 

# *= • 

Saldžiausios Širdies V. Jėzau* 
moterių, mergaičių draugija gegu
žės 26 d. Elijošiaus svetainėje bu 
vo surengus pasilinksminimo va 
karėlį Labdarybės naudai. Kadan
gi tą dieną buvo karšta, tai daug 
jaunimo buvo išvažiavę į laukus 
miškus. Svetainėje žmonių visai 
mažai tesimatė. Dėlei tos priežas
ties gal draugija turės ir kiek 
nuostolių. Vytė. 

Šeimyniškas vakarėlis. 

<Geg. 26 d. A. L. R.-K. Mot. ^Sa
gos Apskritys buvo surengęs šei
mynišką vakarėlį. Sąjungietes 21 
kuopos puikius pagamino užkan
džius. Prieš vakarienę pažaista, 
pašokta ir padainuota. Susėdus 
vakarieniauti visų pirma atkalbėta 
malda. Laike užkandžių 21 kuo
pos pirmininkė p-lė M. Hrenzaitė 
papasakojo apie savo kuopos v e į 
kimą: kas nuveikta ir ką yra vei" 
kiama. Toliau kalbėjo p-ni O. Nau
sėdienė, apskričio raštininkė, apie 
moterių veikimą ir nepertraukda
ma savo kalbos pasidalino įspū
džiais, kokius ingavo audijeneijoj 
pas prezidentą Wilsoną. P-lė K. 
Norviliutė gražiai padeklemavo 
eiles. Po skanių užkandžių sudai
nuota lietuvių himnas. 

Sąjunyietė. 

rinkimas. Išsirinko naują valdybą. 
Daug gražių darbelių pasibriežė 
veikt. Matysim ar išsipildys paža
dai. 

Ketvergas. Vaišės ketvirtos Vy
čių kuopos savo širdies draugams, 
išeinantiems į kariuomenę. Susi
rinkęs jaunimas žaidė, dainavo 
valandėlę. Paskui sėdo prie užkan-, 
džių. Vienas, antras prabilo apie 
bendrą visiems gyvenime tikslą, 
apie priedermes, kokios kada neti
kėtai ant žmogaus nukrinta, ku
rias be pasipriešinimo turi nešt, 
kad ir butų labai nemalonios, del 

gos kuopos, iš didelio- susirūpini- iiSk(M v 4 a T a i p ^ v c u i 
tuo nežinojo m * k* d a r y t i , l u l a s ^ m i n j o n u ^ ^ p a s a u l v j e . nežinojo nei iaį d a r y t 
pagarsėjęs šlamšt minkąs, net 
' ' Naujienose'' N pradėjo tą užeiga 
garsinti. Dabar jau ir šlamšto 
skaitytojai žino, ka<f eia yra tok
sai šaltinėlis iš kurio galima apsi
šviesti, protą" patobulinti, nusipirk 
ti rimtą laikraštį. Prie to dar ga
lima gauti šaltakošės, saldainėlių 
ir k. v 

Už apgarsinimą paprastai reikia 
mokėti pjnigus. O čia didžiausias 
priešas gaišina net uždyką. Tai 
puiku. Daugiaus reikia tokių gu-
rasirdzių. 

i 
* .# m 

Mūsų kolonija labai nusiminė, 
kuomet apleido tyius du žymiausi 
veikėjai, pp. donas Zalaginas ir 
Petras Uarbuzas. J i e ' panedęlyje 
iškeliavo į Camp Wheteler, Ma-
son, Georgia Dėdei Šamui tarnau
ti. Juos lydėjo didelis būrys gimi
nių, pažįstamų ir draugų. P r. 

18 G-VĖS KRONIKA. 

žinok, kad ir tavo likimas Įnar-
pliotaa į milijonines įvairybes, ku
rios it valtys ant juros tarp ban
gų blaškomos ir nežinia kokią at
mainą sekanti valanda atneš. 

Visas vakaras, kad iv žaista, dai
nuota ir norėta būti linksmais, bet 
nebūta. Tarsi it kokio lūkesio, 
spaudimo migloje širdis panerta. 
Iš kur tas tau džiaugsmas ir be
kils, kad niusų broleliams liūdna 
dalužė lemta. 

Pėtnyeia ^raniurino nieko ne
sakiusi. 

Subata irgi panašiai tą padarė. 
v Truputėlis. 

Didėle Gramofonų Krautuve 

Kaina $18.60 

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

NAUJI REKORDAI: 

Kaina $45.00 
/ 

E 3796 Bernužėli nesvaliok Ir Eisiu mamai pasakyti. 
E 3797 Jau kad aš augau ir šią nedolėlę (M. Petrauskas). 
E 3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingąs vyras. • 
E 3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Valcas. 
E 26 56 Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ir Jūrių melsvumas. Mazurka. 
E 2326 Lietuva, Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
E 3813 Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus. 
E 3340 Trirodino seni žmonės man jaunam mergele ir Kur tas šalti-

y nelis. 
E 3348 Suktinis ir Valą Valuže. (M. Petrauskas}. 
E 8625 Miškas užla 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 iškabto arba užmokėti tuomet, 
kuomet tavora priimate. 

Katalogu Rekordų Ir gramofonų siunčiame dykai. 
Užlaikau laikrodžių, žiedų, bramtalictų ir kitos auksinius Ir sidabri

nius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas. 
KRAl TVVtl ATDARA NEDAILIOMIS. Telefonas DROVER 8167. 

Drukuojamos Maši
nėlės. Kaina nuo 

$10 Iki $75 i 
Moteriški UruusalicUniui Laikro

dėliai. Kuinu ano 

$5.00 iki $56.06 
J. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois. 

- PRANEŠIMAS 
. . i . . i • . i i i 11 

Prasidedant nuo Birželio (June) 1 mos, 
1918, bankinės valandos Universal State Ban
ko bus sekančios: 

Panedėliais, Seredom, Ketvergais ir Pėtnyčiora 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

Utarninkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų ir nuo 

6:30 iki 8:30 vakaro. 

UNIVERSAL STATE BANK 

• ; 

3252 South Halsted Street, 

\ 

Chicago, 111. 

fe 3E 

• 
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Puikiausi Tautiški Paveikslai! 

CICERO KRONIKA. 
Ateinantį nedėldienį, birželio 2 

d-r devintą vai. ryte, parapijos 
okykto vaikučiai eis prie pir-
og šv. Komunijos. 
Tą patj nedėldienį bus ižkilmiii-

joe pamaldos &rit kiemo Sale kU1-
bonijofl. 

i • 

Nedėlios bėgis Apveizdos Dievo. 
parapijos. 

Gyvenimo bėgis lig .ta nesibai
gianti daina, kuri dainuo j asi ta ip: 
"Katąs ratą veja, kad ir veja ne
paveja" ir vėl ' K a t ą s ratą veja, 
kad ir veja nepaveja7'... Nedėlia, 
panedėlis, utarninkas ir vėl nedė
lia, panedėlis, utarninkas... Karto-, 
jasi ir kartojasi. 

Nedėldienis. Labdarių vakaras. 
Losią du trumpučiu veikalėliu. Lo
šėjai nuo "Town of Lake" Lab
darių kuopos nariai. Sulošta, na 
kaip dabar pasakyt, te būna gerai 
žinoma buvo kaip kur ir negerai. 
Visur taip ložiama. Daugiaus nė
ra ko ir norėt. Artistą tai ne bly
ną, ne taip lengva iškept uitai ir 
atleistina. Pasibaigus pirmai vaka
ro daliai, prasidėjo antra : šokiai. 
Muzika iš Utfubų karksi, plerpsi 
visokiais balsais. Jaunimas šoka 
inirtęs, gal ir pernakt šoktų jei 
muzika nepaliautų telikusi. Šokt 
tai šok, ką bepadarysi, kad visi 
ir visur šoka, bet nereik pereit ri- j arkivyskupą 
bų kuriuos ir šokiai turi, o dabar ; 

BRIOGEPORTO KRONIKA. 
L. Vyčių 16 kp. susirinkimas. 

Gegužės 29 d. L. Vyčių 1G kp. 
laikė savaitinį susirinkimą. Nors 
narių ir neperdaugiausiai atsilan
kė, bet kuopos reikalai gerokai li
kosi pastūmėta pirmyn. Apart kit
ko L. Vyčių 13 kp. iš Town of 
Lake atstovas p. V. £>. kuopiį už
kvietė į rengiamus vakarėlius: bir
želio 2 ir 5 d. Kuopos nariai už-
kvietimiĮ priėmė ir prisėdėjo ant 
Town of Lake nuvažiuoti. S. 

# # * 

Labdarių 5 kuopa, pereitam 
sekmadienyj turėjo nepaprastą 
susirinkimą. Buvo svarstoma rin
kimas aukų Kapų Apvaikščiojimo 
dienoj ant Šv. Kazimiero lietuviš
kų kapinių-. Buvo taipgi kalbama 
apie birželio 9 d. rengiamąjį LaK 
darių, Šv. Jurgio parap. svetainė
je, balių. Paraginti gerb. kun. Ke
mėšio prisirašė amžinaisiai nariais 
sekanti: Ig. Anužis, P. Lazdaus-
kas, A. Pamedintaitė, P. Skupai-
tė, J. Katutaitė ir p~. Strodomskie-
nė. Sumokėjo šimtines: P. ""Laz-
dauskas, P. Česnakaitė, P. Savic
kaitė ir Apaštalystės Maldos Dr-
-ja. Bfvo taipgi kalbama apie sta
tymą naujo namo. Nutarta pradė
ti statyti šįmet ir paskolą imti ne 
iš kokių bankų, bet per Chicagos 

Raporteris. 

Bridį/cpoftietės atsižymi jo. 

Kapų apvaikščiojimo dienoje 
Labdarių 5 kp. rinko ant Šv. Ka
ži micro kapinių aukas našlaičiams. 
Viso surinkta 110 dol. 48 centai. 
Surinko sekančiai: 
Petr. Česnakaitė .'... .j . . .$21.83 
A, Pamedintaitė 19.42 
E. Darcįutė '14.63 
P. Preikšiutė 14.52 
K. Varanavičienė 10.G4 
P. Žilvitienė 9.55 
E. Urbaičiukė 8.57 
S t Jovaišaitė '. 4.75 
K. Volteraitė 2.39 
H. Jovaišaitė 2.36 
St. Volteraitė v . . 1.82 

Viso 110 dol. 48 centai. Kaip 
girdėti, tai buvo surinkta apie 
009 dol. Reporteris. 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
KUOPOS NAUJI GARBĖS 

NARIAI. 
Kun. N. Pakalnis, E. Karžev-

skaitė, P. Jonikaitė, E. Šedvilaitė 
ir Ona Trakšelaitė. 

FARMOS! FARMOS! 
Nereikalauji pirkti šmotą neišdirb

tos žeiiu'-s jeigu nenori. Mes turime 
visokių Išdirbtų žemiu, didelių ir ma
žų su budinkuis ir su gyvuliais. 

Mūsų fanuos randasi geriausiuose 
pavietuose Wlsconsino valstijos, kaip 
tai: Taylor, Clark, Lincoln, Langdale, 
Marathon ir Priee. 

y 
Mes parduodame savo farmas ant 

10 metų išmokesčio plano. Mes taip-
pat parduodame gyvulius ir mašinas 
ant lengvų išmokesčių. Mes maino
me formas ant miesto namų. Atva
žiuokite ar rašykite sekančiu adresu: 

Loeb & Hammel Realty Co., 
2209 W. 23rd PI., Chicago, IU. 
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Kezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone HAymarket -8644 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moteriškų, Vyriški}, 
Vaiku ir Tisų chronišku ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted S t , Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2-«-8 po 
pietų: 7—8 rak. Nedėliomis 10—1?. d. 
umiimniHimiiiimiutiiitiiiHiiimmiiin 

ATONie 
^3BEnaBSEEGJ0Enf* J9A0 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias raistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus. 
tes vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, a tas reiškia, kad rejkls 
meginklts viena. Parduodama pas 
visus ąptiakorius. 

, . . I • • • *m ' " I ' ' — " I * — - n « ! ! ! • • ' • » ' I 1 ^ • • ' ' " • • 

Amerikos Lletuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abeinos istorijos, geografijos, colijl-
kinės ekonomijos, pilietystės, dallla-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki H po pietų: vak. nuo 7:80 Iki 9:80 

SlOtf So. liiUsrytd St« flfci—S»l 13L 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlI 
Tel. ^rospect 4866—7905. 

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

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

5058 SO. ASHEAND AVE., 
Kamp. 51 gat. Chicago. ' 
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popiety i 
ir 8-8 vak. Nedėlioms, 10-12 ryto. ' 

luiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiHim! 

Lietuvos Ženklas (Herbas) su didmiesčiais. Vytautas sumuša kryžiokas ties Žalgiris. 

Pažvelgus i Šiuos paveikslus, kiekvienam lietuviui sujuda min-
tįs, — Kaip Lietuva didele ir galinga praeituose amžiuose buvo. 

Šie paveikslai yra puikiai spalvuoti ir artistiškai padaryti. J ie 
yra mušu tautos gaivintojais, jie yra papuošalais mušu k a m b a r į ; 
Jie turėtu rastis kiekvieno lietuvio stubeleje arba instaigoje. 

Didumas: 15 x 20. Kaina: vienas 30c. abudu 50c. 
Užsisakant daug, daug pigiau. Vėliau pardavinesiu juos del sieniniu kalendo

rių 1919 metams. Reikalauju agentu. Adresuokite: 

Augr. Laukžemis, 196 New York Ave. Newark, N. J. 

Telefonas: PULLMAN 842 
Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS \ 
10781 SO. MlOHIGAN AVE., 

ROSELAND, ILLINOIS 

Taietonai: McKINLEY S7« 4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 SO. WE8TEKH BLVD. 

Kampas W. 15-tos ffatrės. 

Mlllliuilllllllllltlllllllfllllllllllllllllllllllttllllllllllltllllllllllllllilllllllllllljllilllllltmiu 
AR TURITE NESTROPU SKOLUTINKA? 

Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų senas 
ir neatgaunamas 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 teisingra, mes . 
galime jums iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne- ^ — ^ 
reikalaujant nei vieno "cento išaugšto. Pamėginimas ir r o d a i 
jums nieko nekaštuos. 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- S 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose i* kri- 1 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrlkuo- S 

se ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, inu- S 
| sų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus \ 
E ir rodą nieko neimame. , Rašykite arba ateikite pas mus šiandie. 

MUŠU OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, j 
E Seredomis ir Pėtnyčiomis n u o ' l po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver- -
\ gaiš ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais 1 
E kreipkitės pas mus ypatiškai a r laiškais ant sekančio antrašo: 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, 
\ 3114 South Halsted Strejf, :-: :-: :-: Chicago, Illinois. J 

illIlIlIlHIIMIIIIIIlllllllItJllllllllllllllllllllllllllllllUUIlHllllIlIlIUIIIilUitUlIlIlIlItffftin 

Of. A. R. Btomentlial 4 . D. 
Aklų Specialistas 

ratarisoas Dyaal 
Offiao Adynos: nuo 9 Iš ryto Iki i 

T*1. vakarą. Nedellams 8 iki U 
4*49 S. Ashland Ave. * a m p . 47 81 

Telefonas Yards 4417. 
Telephone Boulevard 6487 

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai 
UŽMOKĖK KADA ISSIGYDYSI. Mesk vi
sokias be vertės gyduoles. Atnaujink savo 
gyvybę laike miegojimo. Buk pilnas gyvy
bės ir energijos. Jeigu reikalauji elektros 

/diržą nuo Reumatizmo, Dtegliaus, Neural
gijos, Paralyžiaus, Nusišaldymo, Dusulio, 
Bronkitis, Susinervavimo, Silnurao, Nevirš-
kintmo, Galvos Skaudėjimo, "Insoranla.," 
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, Hemo-
roidy, Užkietėjimas, Baimingumą, Atsirau
gėjimą, Votis, Drebėiinią, Inkstų Akmenis, 

Pilvinę ir Žarnų ligas, Ligas' vy-tų ir moterų, Supui 
mus ir tt., Skaudėjimus visur. Atsiųsk 10c krasos ženk
leliais ar pinigais, o mes tuojaus jums pasiųsime mū
sų Galingiausi Eiektrikos Diržą. Keliose valandose h 
jūsų krasoje. Jeigu busi užganėdintas, tai užmok-
$3.85 daugiau ir diržas vertės $10.00 bus tavo. Neš 

ji pagal paduotų nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, ^M 
pranešk savo prieteliams. Jeigu neišgysi bėgyj 60 dienų, tai prisiųsk mums 
tą 6\ržą, o mes ' juras tuojaus pinigus grąžinsime, kaip tik gausime n t 
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. 



D R A U G A S šeštadienis, birželio 1 d. 

MILŽINIŠKAS 

\ * 

Nedėlioję, Birželio 9, 1918 
BERGMANS GROVE DARŽE 

RIVERSIDE, ILL. 

Piknikas prasidės 9 valanda iš ryto \ :•: ' Į Ž A N G A 2 5 c 

RENGIA 

W LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRITIS W 

YaKo visi ant pirmo šio meto pikninko. Ipa t ingai jaunimas, kuriam spečiališkai y ra pr i rengta 
žaislai. Bus didžiausi orkestrą, visokios ruses žaidsmės. Lietiuviškas Medus ir t ikri lietuviški užkan
džiai. Tai y ra venintele proga jaunimui smagiai laiką praleist. 

Kviečiame visus lietuvius. »** RENGĖJAI. 

millHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllItlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 

| CHICAGOJE. I 
IIIItlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIlllUllllllillilIlIlIliilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIH 
A T V A Ž I U O J A KUN. DOM. 

MIKŠYS. 

Po dviejų savaičių i 
Chicagą atvažiuoja kun. 
Dom. Mikšys. Prieš karę 
jisai buvo klebonu Debeikuose 
Ukm. apskr. Kauno gub., kur 
pastatė naują gražią bažny

čią. Karei prasidėjus pastojo 
į Rusijes armijos kapelionus 
(kariškuoju kapelionu jisai 
jau buvo ir laikė Rusu-Japonų 
karės). Bolševikams paėmus į 
savo rankas valdžią ir kariuo
menę—visi kapelionai, taigi ir 
k u n . M i k š y s b u v o n u o v i e t o s 

prašalintas (mat bolševikų ka
reiviams Dievo nereikia). 
Buvo kurį laiką apsigyvenęs 
mieste Nagasaki, Japonijoje, 
o iš ten dabar atvažiuoja, kad 
susipažinti su Amerikiečių lie
tuviu jrvvenimu. 

Žmogus dar pilnose pajiego-
se, darbštus visuomenininkas. 

N. P. 

linois nepaprastas susirinki
mas bus biržeiio-June 2 d. 
1918 m. P. \Yoodmano svetai-
bųs pranešimai ir nutarimai. 
J. B. Dimšą, 3431 Emerald Av 

Yra šaukiami visi draugijų 
atstovai, nes bus labai svar-
nėje, 3251 Lime St. ir 33 gat-
Butinai turi te ateiti . 

Kviečia valdyba 
vės, 7 vai. vakare. 

PRANEŠIMAS. 

"NEGEISTINAS" KALBĖ
TOJAS. 

T a u t o s F o n d o 3 2 s k y r i u s a n t 
Bridgeporto laikys savo mėnesinj 
susirinkimą šv. Jurgio mokyklo
je ant trečių lubų ateinantį pa-
nedėlį 3 d. birželio 8 vai. vakare 
Keikės pasitarti, išrinkti komite
tą rinkimui parašų po protestu 
prieš vokiečių užrobimus. 

Lai taip-pat visi kolektoriai at
sineša savo blankas ir sukolektuo-
tus pinigus. Skyrius turi per po
rą šimtų narių. Tai nors syki te
pu visi atsilanko. 

Skyriaus Valdyba. 

Praeitą ketvirtadienį fu-
laskio svetainėje (\Vest Side) 
buvo sušauktas ukrainų mass-
mitingas. Mitingas buvo šau
kiamas pagaminti protestą 
prieš vokiečių šeimininkavi
mą Ukrainoje. Buvo daugelis 
kalbėtojų: ukrainų, lenkų ir 
kitų. Tarpe kalbėtojų buvo ir 
gerb. kun. N. Pakalnis. 

Lenku laikraščiai rašo, kad 
tasai mass-mitingas buvęs su
šauktas su tikslu sujungti 
slavių tautas. 

Kun. Pakalnio kalba lenkų 
laikraščių atstovams labai ne-
patikusi. Girdi, mitingas bu
vęs sušauktas su tikslu vieny
ti slavius, gi kun. Pakalnis 
savo kalboje pažeminęs Len
kiją, nes tarp kitko pasakęs; 
" . . . Lenkija su prievarta už
valdė Lietuvą ir Ukrainą, gi 
kuomet paskui ta Lenkija pa
teko nelaisvėn, šiton ir mus] 
in t raukė" . 

Kaip matome, pasakyta (jei 
tik taip buvo pasakyta) tei
sybė. Bet lenkams tas baisiai 
nepatinka. J ie nestato prieš 
tai kokio nors savo argumen
to, bet tik sako: "Negeist inas 
kalbėtojas. Nepažįsta istori-
jos . 

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVI
MAS 

Šv. Antano parapijos žmo
nių į National (Jrove, River
side, atsibus birželio 9 dieną. 
Nuvažiuoti galima 22-ros ir 
La Orange karais. Kvieeia vi
sus cicerieeius ir ehicagierius. 

Komitetas ir 
Klebonas. 

P . S. Cicerietės mergaitės 
surinko ant kapinių $126.61. 

Laukiame pranešimo ir iš 
kitų kolionijų. Red. 

Reikalingas sumanus siutų tr vy-
riSku drapanų pardavėjas. Turi mo

k a i kalbas Lietuvių, Lenkų ir Ang
lų. Taippi turi turėti paliudijimu*. 
Atsišaukti pas 

LUSTIGS 1 E P T . STORE 
3401-13 So. Halsted St. 

Reikalingas:—atsakantis kriaučių.*. 
Darbas ant visados. Užmokestis gera. 
Atsišaukite: 

M. Rekstis, 
14 06 So. Wood St., Chicago, UI. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

T. ir M. J. Zekas, Rochester, ffi 
Kueinas, Kenosha, Wts. Pagarsini
mus priėmėme ir indėsime laikraš-

(t in. Aeių. , 

A. į i m t u s , J. M a Stauskas, A. Alek
siu. Adresus permainėme. 

F . Nainienė. Chicago Heights, Ui. 
Tamstai katalogą, pasiuntėme. 
Pr. Mtui.jošaitė, Chicago; Ad. Jakutis, 
Chicago; Ant, Paulukaitė, Brockton. 
Mass. Nuolatinės pagclbos Sv. P . M. 
Dr-ja, Montello, Mass. Pinigus už 
"Draugo" šėrus gavome ačių. 

The Lithuanlan Store, Ath'ol, Mass. 
Atsiprašome, net ne mųs tam kaltė, 
pa l tas kartais pavėlina pristatyti 
Parašėme paltai, kad jis tvarkiau 
dabotų siuntinius. . 

Ant, Kersevic*, Forest City, Pa. 
Esate užsimokėję Iki geg. 23 d. 191S 
Liet. Moksl. Dr-tė, Gary Ind. — iki 
gt^g. 31 d. 1919 m. J. Plkunlene, Ro
chester, K. Y. — balandžio 7 S., 191i>. 
F. Harmon, Milwaukee, Wis.—rugpj. 
18 d., 1918 m. P. Krivickas, Herhi-
mer, N. Y. — gruodžio 1 d., 1918 m. 
P r e n u m e r a t a s g a v o m e . A Č I I Į . 

G. Karp, Wes:ville, 111. Pinigus už 
pavienius numerius $3.06 gavome. 
A č i ū . 

VISŲ Aveniu; Parap., Roseland, 111. 
Pinigus | 2 5 gavome. Ačių. 

•. . 
TEATRAS 

"PIRMAS DEKTINDARIS" 
: L • S R E N G I A -

LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA 
> • 

Ned., Birželio- June 2,1918 
r.< Kryžiaus Parapijos Svetainėje 

4oth ir VVood $>at. 
Pradžia 7 valandą vakare 

i 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Reikalingas:—registruotas aptieko-
rius ir taipgi pagelbininkas ir prak
tikuojantis darbininkas ar mokintini! 
Auistinyčioje, taipgi senesnio darbi-
rinko. Atsi.^aukito 3337 So. Morgan 
St. kaipgi pranešama, kad viršui to.« 
ai>tiekos yra gera v'eta daktaro ofi-
St l i . 

Kreipkitės reikale po viršmlnėtu 
r. n t ra Su. 

PAIEŠKOJIMAI. 

Paieškau brolio Klemenso ir sese
rų Onos, Elžbietos ir Rozalijos Žekų 
paeinančių ift Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pužaloto Parap., Dragonių 
kaimo. Meldžiu Jie patįs ar kas apie 
juos žinotų, praneškite sekančiu ad 
resu. 

Juozas žikas, 
<*A \Vad&worth St., Rochester, N. Y. 

Paieškau brolio Jurgio Kucino pa
einančio iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Girkalnio parap. Plamiaus apie 
metai atgalios gyveno Kenosha, Wis. 
Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

M. Kueinas, 
465 N. Sherldan Rd., Kenosha, Wis 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda:—labai pigiai medinis 

dviejų pagyvenimo, namas. Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Randos neša 
$240.00 j metus. Gazas ir toiletai vi
duje. Lotai apie tą vieta verti $1,50.0. 
Priežastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja j farmas. Kaina $2,200.00 
Namas yra 4521 So. Marshfield Ave. 
Kreipkitės pas savininką nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. 

Jonas Jonikas, 
4805 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Illlltllltlllliuillllllllllllllllllllllllllllllllll 
Mes turime vieną mašiną (motor) , 

dvi užbafgtjas,, dvi apsiuvinėtojas 
Jack biskj naudotą pigiai ant lengvų 
išmokesčių. Visa skūra, roberial Ir 
visoki mažmožiai žemiausia kaina. 

K. KAPLAIC A SONS, 
4608 8o. Ashland Ave., Chicago, m 

T e l e f o n a s : Y A R D 8 3404. 

miumniHtuiiiiiimHmmiiiHiiminmii 
PRANEŠIMAS. 

\ E X T R A SUSIRINKIMAS. 
\ Susivienijimo Liet. R. K. 
Pašelpinhi. Dr-jy. valstijos H-

\ 
Kas per mane užsirašys ant metų 

dienrašti "Draugą" ir "Darbininką" 
gaus dovanų gryno 14 k. aukso fon-
taninę plunksną "Autdcrat" vertė? 
$2.50. 

Užsirašiusieji "Draugą" ant metų 
gaus dovanų gražaus išdirbimo Ste-
reoskopą su 25 paveikslais apie ka
rę Vokietijos su Belgija vertės $L50. 
Užsirašantieji "Draugą" 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. 

"Draugo" Skaitytojui, Gary, Ind. 
Jeigu Tamstų kun. klebonas neima 
inlcijatyvos parašų po protestu rin
kime, tat juk tą ir Tamstos galite pa
daryti: kreipkitės į IJet. Inform. Riu-
rą (708 Fifteenth S t , N. W., Wosh-
ington, D . C.) iŠ kur gausite protes
tų blankų ir instrukcijų. 

V. P. BHsogallcčiui. Tamstos atsių
stame straipsnyje "Tvirtas pamatas" 
yra nemaža gražių minčių, bet jas 
reikėtų tvarkiau ir aiškiau išdėstyti 
Dabar jos sudarkytos, iškraipytos tr 
išbarstytos. Jas visas sutaisyti ir Un-
kamon eilėn 11 naujo suglausti — 
imtų daugiau laiko, negu naują 
straipsn} parašyti. Todėl nedėsimo, 
bet nenusiminkite. Spėjame, kad Ta-
miata su laiku bust žymus publicis
tas, bet viskam turi ateiti savo lai
kas. Brangi mums Tamstos užuojau
ta "Draugui." Mėginkite rašinėti 
trumpesnius Ir lengvesnius dalykė
li us. 

M. Mikšailet (Chlcagoje) . Susirin
kimo pranešimą gavome pervėlai. 
"'odei netelpa. Visokius pranešimus 
1 rašome prisiųsti dviem dienoms 
anksčiau. 

Parsiduoda:—•vienas mūrinis dvie
jų ar.gštų ir vienas medinis irgi dvie
jų augštų namai, piet-vakarinis kam
pas Shields Aye. ir 87th Place. No. 
835 W 87th Place, Chicago, labai pi
giai tik už $3,000.00. Norintiems pirk
ti, platesnioa žinios bus suteiktos pas 
Krank J. Palt, 3205 So. Morgan St. 

Bus prakalbos. Kalbės garsus kalbėtojas Loyola Unlversity moksleivis 
J. Poška. Bus lošta taipgi juokinga komedija "Dvi Sesutės," kuria atliks 
a t s i ž y m ė j u s i o s a r t i s t ė s , d e k l e m u o s a n g l i š k a i i r l i e t u v i š k a i , g r o s k a p e l s č i k a i 
ant muzikos, ftv. Cecilijos choras dainuos po vadovyste gerb. V. Daukšto 
Ir visoki pamarginimai, kurių čia negalima nei apsakyti ir tt. 

Gerbiamieji, dėlto tas programas «peeiaiial surinktas, kad pagerbti 
• a r d o d i e n a m ū s ų g e r b i a m o i r v isų m y l i m o k u n . N . P a k a l n i o . Už t a i k a i p 
seni, taip jauni, nepraleiskite tos progos, atsilankykite ant šio vakaro. Nes 
tokio programo nebuvo Ir gal nebus. Uitai savo reikalus atidėkite ant to
liau, o visi anf to vakaro ateikit. Kviečia Rengėjai. 

M ' • 

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS LIETUVIU PIKNIKAS 
l I $r Rengiamas 

LIET. NEPRIGULMINGO KLIUBO 
- " 

T' Nedėlioję, Birželio-June 2rą. 1918 r 

; 0E0.M.,6HERNAUSK0DARŽE,LY0NS f lLL. | 
Pradila 11:00 vai. I i ryto Tlkletas 25c. ypatai 

ū •!' . KVIEČIA KOMITETAS. 
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Niekad Nėra per Vėlu 
KOŽNAM LAIKE GALITE PRISIDĖT PRIE MŪSŲ 

50 SAVAITINIO KLIUBO. 
-

•m "* 

Kad pripratyt pasidėjimui mažos savaitinės sumos, mūsų banką* 
jvedė 50-savaitinį kliubą, prie kurio galima bile kada pristot. Po su-
kakimui 50 savaičių, jeigu tik buvo apmokama kožną savaitę, bankas 
suteiks jums visus sumokėtus pinigus su trečiu nuošimčiu nuo šimto. 

Kiekvienas taupinantis aplaikys sunumeriuotą kortelę su savo 
vardu ir pravarde, kurioje laike kiekvieno dėjimo pinigų bus pažymė
ta. Galima mokėt savaitėmis arba kartu iš kalno už kelias savaites. 

v Į šį kliubą gali prigulėti kaip suaugę, taip ir vaikai. Įstojimas 
nieko nekaštuoja. Turime 5 kliasas del pasirinkimo, iš kurių galite 
pasirinkt vieną ar daugiau. , 

KLIASA 25. Mokėsit 25c. savaitėje per 50 savaičių* ir gausite $12.50. 
KLJASA 50. Mokėsite 50c. savaitėje per 50 savaičių ir gausite $25.00. 
KLIASA 100. Mokėsite $1.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $50.00 
K L I A S A 200 . Mokės i te $2 .00 s a v a i t ė j e p e r 5 0 s a v a i č i ų ir g a u s i t e $ 1 0 0 . 0 0 

KLIASA 500. Mokėsite $5.00 savaitėje per 50 savaičių ir gausite $250.00 

Prie virsminėtų sumų jeigu bus reguliariškai mokėta, gausite 3 
procentą (nuošimtį) daugiatf. 

Prie kliubo galima prisirašyti kiekvieną dieną nuo 9 vai. ryte iki 
4:30 po pietų, ketvergo ir subatos vakarais nuo 7 iki9 vakare. 

Neatidėliokit, bet tuojaus šiandie pradėkite taupyti j mūsų di-
del] ir užsitikjmą banką prie kertės. 

*m~ >*įfc- •<*&. 
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US PIKNIKAS 
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i RENČIA ' 

ivienijimeLiet. JĮ.A, MkMM^M 

TAVO ŠALIS IR TAVO 
PAREIGA. 

-

Jeigu tu manai, kad tavo 
pareiga savo kraštui tarnauti 
kiek tik jėgos leidžia, tai pir
miausiai tu tur i apsirūpint 
apie savo sveikatą. 

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

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

Trinerio vaistas reguliuoja 
vidurius, ati taiso sveiką alkį 
prigelbsti virškinimui ir su
stiprina nervus. Aptiekose 
$1.10. 

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

Aptiekose 35 i r 65c., per 
krasų 45 ir 75c. 

Jos Triner Company, 1333-
1343 So. Ashland Ave., Chica
go Ll . (Apgars.) 

Nedėlioję, Birželio-June 2, 1918 
BERGMAN'S ORO VE-DARŽE, Riverside, (H. 

Pradžia 9 ui. ryti. Inžanga 25c Ypata! 
"T-r. — • 

Širdingai kviečiame visus Chlcagros lietuvius be skirtumo lyties, kaip 
jaunus, taip ir senus. Bus pulki muzika ir visokių gražių ir minkštų gėrihių, 
taipgi ir užkandžių. Jog tai ir visi žinote, kad šis pirmas toks puikus išva
žiavimas iš miesto pakviepuotl tyru--oru. 

Tai L. Ri K. 1©1 kuopa parengė savo nariams pasilinksminti, tai na
riai nepamirškite ir savo pažjstfamus atsivesti } šj pikniką, o rengėjai steng
sis užganėdinti svečius ir narius kuopuikiausiai. Kyleča KOMITETAS. 

L 
PASARGA: Iš visų dalių miesto imkite 22 gatvės karus iki sustos, o U ten 
Riverside karus Iki DAItžCI. 

i? 

Biznio 
Išeidamas į karę turi par

duot viską. Yra geriausia ir 
didžiausią rakandų krautuvė 
ant Bridgeporto. Turiu tik ke
lias dienas laiko. Norintieji 
biaiio pasiskubųfkite. 

Kūlis Furniture House 
3 2 2 4 S o . H a l s t e d St. 

CHICAGO. ILL. 

i 

ALEX. MASALSKI? 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
piglauslai. tu 
rime savo Ka 
ra bonus ir a u 
tomobilius 
Taipgi dides
nė dalj grabų 
patjs dirbama. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone E>rover 41S9. 

PEOPLES STOCI 
YARDS 

• ? w STATE 

ASHLAND AVENUE Kampas 47tos gat. 

Mus turtas virs 8 milijon dol. 
riiiiiiiiiiiiiiiifiifiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiii 
eiiiiifiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliifiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiniiiiTiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

•v 

Žinotina Gerbiamiems Mano 
Kostumeriams fr Visuomenei 

kad i r priežasties persikėlimo į naują vietą padariau 
specialiai žemas kainas, kurios tęsis nuo Gegužio 11-tos 
iki Birželio 1-mos, 

Iš priežasties padidėjimo mano biznio ir del paran
kesnio priėjimo kostumeriams buvau priverstas persikel
ti savo biznį į didesnę ir parankesnę vietą, po No. 3239 
So. Halsted St., kuri vieta yra geriausiai prieinama. 

Pr ie to turiu pasakyti , kad mano kostumeriai kaip 
ir pirma gaus geriausį darbą, kokį tik artistiški siuvėjai 
gali atlikti ir kuogeriausią patarnavimą, nes prie mano 
naujai įrengtos vietos yra įtaisyta viskas parankiausia 
del padarymo gero darbo ir patarnavimo visuomenei. 

vDar turiu pranešti, kad šitam persikėlimui turiu prisipirkęs ge
riausių Skotlandijos ir Irlandijos materijų, kurios turi neapsakomą 
gražią spalvą ir designs (desains) ir geriausių Shetlandijos salų jaunų 
avinukų vilnų, kas duoda geriausią vertę dėvėtojams ir turiu pastebėti, 
kad apart to visko mano kainos yra labai konservatyviskos. Su pagarba, 

A. MAUSNER, 
Lietuvis Siuvėjas. 
3239 South Halsted Street, 

i 

Pnone Yards 4«OS. 
Chcago, Illinois. 

L 
P. S.—Mano storas būna atdaras nuo ryto 7:30 v. iki vakaro 

9:30. šventadieniais—ryte 8 vai. iki 2 vai. dieną. O radus storą užda
rytą, malonėkite kreipties bile laiku į mano rezidenciją (gyvenimo 
vietą):—3247 Emerald Avenue. i 

Dr. G. M. GLASER 
P r a k t i k u o j a 26 meta i 

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 88 %. 

Chicago, UI. 
BPEOIJAIilSTAS 

Moterišką, Vyriškų ir Valku 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 8 ryto, nuo nuo 12 iki S po 
piet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 887. 

I t iome | BlenA vežimų 
pardavėjai tr daug krau 
tuvią parduoda tą pačią 
kavą po 8 0 c 19c 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COGOA 

Geriausia Bankea 
sulyginę su 
bent kokia, 
1-1 ST. 

1 
14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c / 

WEST HLIMB 
8864 Milwankeea. 
1878 MlMraakeee 
1954 Milwaukeea. 
1518 W. Madison 
8888 W. Madison 

1844 W Chicago a. 
1888 Blae Island a 
2818 W. North a. 
1817 8. Halsted st 
1882 8. Halsted st 
1818 W. 18th m 

8188 W. SSnd st. 
SOUTH 8 IDH 

8888 
498 W. Dirlsionst 
789 W. Iforth a. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ S 8 4 9 Lincoln av. 
8487 S. Halsted st J 1 4 4 Llneoln av. 
8789 a Ashland a. 8418 H. 
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