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METAI-VOL. III. No. 127 

MŪŠIAI SEKA AISNE FRONTE 
Vokiečiai praneša apie savo 

laimėjimus 
• 

TALKININKAI PASITIKI SULAIKYTI VOKIEČIU 
VESULA 

PARYŽIUS, geg. 29.—Vo
kiečiai mėgina persimesti per 
upę Vesle ties Fismes. Fismes 
miestas yra svarbus prancūzų 
komunikacijos centras. 

Fismes guli pusiaukelyj 
tarpe Rhėims ir Soissons. 

BERLYNAS, geg. 29.—Anot 
vokiečiu oficijalio pranešimo, 
vokiečiai šitoj ofensyvoj jau 
paėmę sekančius miestus ir 
miestelius: Piron, Chavignon, 
Fort Malmaison, Courtecon, 
Cerny, Winterberg, Craonne ir 
Villeberg. 

Be to nelaisvėn paėmę apie 
15,000 kareivių. 

LONDONAS, geg. 29. — 
Kaip čionai, taip visoj Angli
joj -šis vokiečių užpuolimas 
nebaugina gyventojų, kadan
gi jie prie to senai buvo prisi
rengę. Kaip vyriausybė, taip 
gyventojai pilnai pasitiki sa-l 
vo ir prancūzų armijomis.' 
Kaip seniau tos armijos pa
rodė savo didvyriškumą, taip 
ir dabar atsilaikys kadir prieš 
didžiausius smūgius. 

Teutonai perėjo Aisne% 

Londonas, geg. 29.—Vokie
čiai perėjo upę Aisne vaka
ruose nuo anglų musių linijos. 
Anglų vienas sparnas turėjo 
atsimesti atgal, paskelbė ka
rės ofisas. 

Priešininkas nuolat spau
džia anglus Aisne fronte. Prie
šininko atakos nuolat išvysto
mos. 

Vakar ryte ir Flandrijoje 
atsinaujino mūšiai. 

NEPASISEKĖ UŽPULTI 
PARYŽIŲ. 

Tik priemiesčiuose pamesta 
bombų. 

Paryžius, geg. 29.—Užpraei
tą naktį vokiečių lakūnai iš-
naujo mėgino užpulti Pary
žių. Tečiau pasiekė tik prie
miesčius. Ir ten pametė bom
bų. Prancūzai lakūnai užpuoli
kus sulaikė nuo paties miesto. 

RUSAI REIKALAUJA TAL-
KININKŲ PAGELBOS. 

Bolševikai tam yra priešingi. 

Talkininkai stoja kontrata-
kosna Flandrijoje. 

VOKIEČIAI PERSIMETĖ 
PER UP? AISNE. 

Aisne linijoje seka dideli 
mūšiai. 

LONDONAS, geg. 29.—Vo
kiečių užpuolimas seka su vi
su pašėlimu. Tarpe Vailly ir 
Berry-au-Bac jie persimetė per 
upę Aisne ir briaujasi į vaka
rus. Dabar tenai seka baisiau
sieji mūšiai. 

Vokiečiai pasivarė pirmyn 
apie 20 mylių ilgio frontu. 
Tenai jiems vadovauja sosto 
įpėdinis. Jų svarbiausias tik
slas pasiekti upę Vesle, kuri 
eina paraleliškai su upe Ais
ne ir yra nepertoliausia nuo 
pastarosios. 

Pasirodė, kad tenai voMe-
čiai yra sutraukę didžiai skait 
lingą kariuomenę. Prancūzai 
ten turi kuogeriausius susinė
simus. Todėl pasitikima, kad 
laiku ten bus pristatyta at
sarga ir vokiečių briovimąsis 
bus sulaikytas. 

Paaiški, kad vokiečių brio-
vimosi tikslas pastatyti pavo-
jun Paryžių ir paskui atsisu
kus pulties prieš Amiens, kurs 
vokiečiams nuo senai rupi pa
imti. 

Toli vokiečiai nuo Pary
žiaus. Nebus lemta jiems tą 
prancūzų sostinę pasiekti. Bet 
del visako talkininkai privalo 
jau šiandie pagalvoti apie Pa
ryžiaus apsaugojimą. To rei
kalauja strategija. 

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, geg. 29.—Vakar ryte an
glų ir prancūzų kariuomenės 
stojo kontratakon prieš vokie
čius rytuose nuo ežero Dike-
buseh, Flandrijoje. Kontrata
kos talkininkams pasisekė ir 
priešininkas daug nukentėjo. 

Užvakar priešininkas tarpe 
Locre ir Voormezeele savo a-
takose panaudojo, kaip spėja
ma, keturias divizijas (5,000 
vardų ilgio frontu. , 

Londonas, geg. 29. — Iš 
Maskvos pranešama, kad te
nai organizuojasi komitetas, 
kurin ineina atstovai iš visų 
politikinių partijų, išėmus 
bolševikus, su tikslu parūpin
ti, kad į Rusijos vidujinius 
reikalus įsimaišytų talkinin
kai. 

Komitetas pasiųs savo at
stovus' į Suv. Valstijas, kad 
išaiškinti, jogei Japonijos įsi
maišymas Siberijoje būtinai 
reikalingas. 

KADA, KAIP IR KUR RE 
GISTRUOTIES. 

KAS TURI REGISTRUO-i Dideli sukilimai ukrainų prieš 

DIDELI ANGLŲ NUOSTO
LIAI. 

Teutonai perėjo upę Aisne. 

Paryžius, geg. 29.—Oficija-
liai paskelbta, kad vokiečiai 
upę Aisne perėjo tarpe Berry-
au-Bac ir Vailly. Baisus mū
šiai seka tarpe upių Aisne ir 
Vesle. 

Vokiečių užpuolimas nesu
prantamas. 

Paryžius, geg. 29.—Dabarti
nis vokiečių užpuolimas čionai 
nesuprantamas. Tame klausi
me nuomonės pasidalinusios. 
Vieni tvirtina, kad vokiečiai 
briaujasi tiesiog ant Pary
žiaus. Kiti sako, kad šitas už
puolimas — tai tik manevra

vimas, kad paimti Amiens, 
svarbų talkininkų geležinke
lių centrą. 

Pirmųjų tvirtinimas gali 
but teisingesnis. Nes reikia 
atkreipti domą į faktą, kad 
Aisne fronte vokiečių armi
joms vadovauja kaizerio c^sto 
įpėdinis, kuriam rupi pasiekti 
nors Paryžiaus apylinkes. 

Londonas, geg. 29.—Vakar 
pasibaigusioj savaitėj anglų 
nuostoliai karės lauke padidė
j i . 

Yra 33,^94 įmonės. 
Užmuštų arba mirusių nuo 

žaizdų ' oficierių 168* kareivių 
3,527; sužeistų ir nežinia kur 
žuvusių oficierių 735 ir karei
vių 29,264. 
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symai nukenčia nuo didžiulių 
armotų šaudymo, bet ir civi
liai gyventojai. Tų armotų 
šoviniai lekia per 25 mylias ir 
kritę sėja sunaikinimą ir mir
tį. 

TIES: Visi vyriškai (piliečiai 
ir svetimžemiai), gimusieji 
birželio 6, 1896, ir birželio 5, 
1897 m., išėmus tuos, kurie 
šiandie jau tarnauja kariuo
menėje arba karės laivyne. 

KADA: Trečiadienį, birže
lio 5 d., 19&, tarpe 7 a. m. ir 
9 p. m. 

KUR: Lokalių boardų, ty. 
rekrutavimo komisijų ofisuo
se. 

KAIP: Reikia nueiti minė-
tan ofisan asmeniškai ir ten 
užsiregistruoti. Jei birželio 5 
d. nebusi namie, galėsi regis
truotis lokalio boardo ofise 
ten, kur tą dieną busi. Iš ten 
gautą registracijos ženklą pas
kui pasiusi savo lokalini boar 
dui. Sergantieji gali įgalioti 
savo draugus, kad šitie jus 
užregistruotų. 

INFORMACIJA: Jei kas ko 
registravimosi klausime nesu
pranta, gali kreipties į savo 
lokali boardą, tenai gaus pa
aiškinimus. 

Už nesiregistravimą baus-
mė-vieneri metai kalėjimo, gi 
paskui netekimas svarbių tei
sių ir privilegijų ir kareivia
vimai. 

VOKIETIJA NESISKUBINA 
SUTAIKINTI RUSIJĄ SU 

UKRAINA. 

18 LAIV* * * * SAVATPC. 

. Washington; rfeg. 29,—Lai
vų gaminimo taryba praneša, 
kad pasibaigusioje geg. 25 d. 
savaitėje vandenin įleista 18 
naujų laivų,- 109,700 tonų in-
tilpimo. 

I š tų laivų 15 bnvo plieni
niai, kiti trys mediniai. 

Tas reiškia, kad laivų gami
nimas seka su didžiausia pas
kuba. 

vokiečius. 

Maskva, geg. 28. — Kijeve 
seka rusų ukrainų taikos de
rybos, ty. taikos konferencija. 
Konferencijos metu ukrainai 
su rusais susiderėjo pertrauk
ti visokius abiejų pusių gin
kluotus susirėmimus. Bet vo
kiečiai tos sutarties nepaiso.-
Voronežo fronte jie po keturių 
dienų mūšio su bolševikais pa
ėmė Valuiki sodžių ir briau
jasi toliau. Bolševikų organas 
Izviestija tvirtina, kad vokie
čiai nori paimti ir priskirti 
prie Ukrainos didesnę dalį Vo
ronežo gubernijos. 

Be to, vokiečiai nepertrau
kia savo veikimų prieš Kau
kazą ir Dono apškrityj. 

Iš Kijevo gauta žinių, kad 
vokiečiai nesirūpina, kad kuo-
veikiau įvyktų taika tarpe 
Rusijos ir Ukrainos. Ta taika 
jiems nesvarbi, kuomet jiems 
rupi dar didesnius Rusijos 
plotus pasisavinti, arba nors 
kitokiuo būdu pavergti. 

Valstiečių sukilimas prieš 
vokiečius Ukrainoje labai di
delis. Valstiečiai degina miš
kus, griauja ir naikina na
mus, reikalingus vokiečių ka-

CHICAGOJE 

Washingtonas laukia žinių. 

|v*ashington, geg. 29.—Ka
rės departamentas laukia ži
nių iš musių lauko. Neper-
daugiaųsia jų apturi, ypač a-
pie dabartinį vokiečių briovi-
mąsi. 

O Juk vyriausybei žinios la
bai būtinos, nes šios šalies ka
riuomenė Prancūzijoje jei dar 
nelošia, tai turės sulošti spren
džiamąją rolę. 

Šitas užpuolimas Amerikai 
yra labai svarbus, nes dauge
lis amerikoniškos kariuome-

PAGROBĖ KETURIS OLAN-
LAIVUS. 

kurius. 

Amsterdam, geg. 29.—Vo
kiečiai pagrobė ir pasiėmė į 
Swinemunde keturis olandų 
laivus — Jant je, Maria, Ja-
coba ir G erzinę. 

Vokiečių vyriausybė pasta
tė Olandijai reikalavimą, kad 
be vokiečių leidimo ir ap^ 
draudimo Olandijos laivai ne
gali plaukioti jūrėmis. 

- - New York, geg. 29.— 
Hempstead, L. I., lakūnų lau-

nės gal jau pateko į mūšių su-1 ke, žuvo lakūnas kadetas — 
Charles B. Passwater. 

Kas lietuviams turi but žino
tina. 

Teisdarystės departamento 
viršininkas Chicagoje paskel
bė priedą prie įstatymo apie 
šnipus. Tasai priedas praves
tas kongrese geg. 16 d. ir ja
me aiškiai pažymima, koks ga 
Ii but prasižengimas ir kaip 
aštriai už tai baudžiama. 

Pataisyme pažymima, kad 
prie maišto priskaitoma štai 
kas: platinimas melagingų ži
nių apie Suv. Valstijų kariuo
menę ir laivyną, kritikavimas 
laisvės bondsų ir karės taupy
mo ženklelių pardavinėjimo, 
kurstymas kareivių ir jurinin
kų prie neištikimybės ir nepa
klusnumo, nedailiais ir įžei-^ 
džiamais žodžiais išsireiški
mas prieš šalies kariuomenės 
arba laivyno viršininkus, arba 
ir kitus žmones, kurie turi są
ryšį su karės programos pil
dymu. • . 

Už tokius prasižengimus 
kaltininkai smarkiai baudžia
mi, būtent 10 tūkstančių dol. 
pabaudai ir 20 metų kalėjimo. 

Streikas ant Aurora-Elgin ge-
1 . ležinkelio. 

Aurora-Elgin geležinkelio 
darbininkai turėjo susirinki
mą ir 400 balsų prieš 7 nut 
rė sustreikuoti, kadangi uni
jos pirmininkas nesutiko dar
bininkams padidinti užmokes-
nį — 10c. daugiau valandoje. 

Ant minėtos linijos konduk
toriai ir motormanai nuspren-., 
dė darbą pamesti naktį prieš 
ateinantį penktadienį. 

Unijos pirmininkas Wolf> 
gyvena Clevelande. Šiaude 
įvyks susirinkimas, kad ko--
kiuo nors būdu sustabdyti* 
streiką. 

Pieno kvortai 10c. 
Chicagoje įsteigta apie 700" 

pieno stočių, kuriose žmonės, 
pieno gali gauti po 10c. kvo* ; 
tai. Tečiau sąlyga yra tokS$* 

Gaus daugiau užmokesnio. 

Box Makers and Sawyers 
unijos 2 tūkstančiu darbinin
kų Chicagoje laimėjo didesnį 

riuomenei, ir atkakliai prieši-1 užmokesnį — 50c. daugiau die 
naši duoti jiems kokio nors noje. Pačios kompanijos pa* 1 

kad žmonės turi pieną patys 
parsinešti ir užstatyti 5c. už 
butelį. V 

Pieno po 10c. kvortai jau 
dabar galima gauti kaikuriose 
miesto dalyse. Ir bus galima 
gauti tik ligi liepos 1 dienos. 

i 

maisto. 
Anot pranešimo, Poltavoje 

gimęs didelis sukilimas prieš 
vokiečius. Tenai gyventojai 
turi kulkasvaidžius. Į tenai f 
pasiųsta stiprus būrys vokie
čių kariuomenės. 

Voki«£!ai Ukrainoje ne bi 
kaip malšina sukilusius val
stiečius. Šautuvų prieš juos 
nevartoja. Bet tiesiog armo-
tas. 

400,000 BUVUSIŲ KAREI 
VIŲ STOS DARBAN. 

Londonas, geg. 29.—Darbo 
ministeris George H. Roberts 
diskusuodamas kariuomenės 
demobilizacijos klausimą pasi 
baigus karei pažymėjo, jogei 
400,000 buvusių kareivių jau 
paruošta prie visokiausių ša
lyje darbų. Iš jų didžiuma ga
lės sugryžti prie savo senųjų 
darbų. 

Teisėjas Mahoney pranešė, 
kad jis apie 300 vyrų* už savo 
šeimynų neužlaikymą pasiun
tęs kareiviauti. 

kelbė užmokesnio padidinimą. 
Chicagoje yra keliolika 

dirbtuvių, kuriose dirbama vi
sokios rųšies medinės skrynios 
ir skrynutės. Tose dirbtuvėse 
dirba apie 5,000 darbininkų. 
Bet ne visi jie priguli prie 
unijos. 

šunes turi būti su antsnukiais] 

Laikinas policijos viršinin
kas Alcock paskelbė, kad su 
birželio 1 d. Chicagoje visi 
šunes turėtų antsnukius. Be 
antsnukių įsakyta policijai šu
nis šaudyti. 

KAZOKŲ VADAS —GEN. 
BOGAJEVSKII. 

Amsterdam, geg. 29. — Iš 
-Rostovo ties Donu gauta ži
nių, kad Dono respublikoje 
sutverta nauja ministerija su 
generolu Bogajevskiu prieša
kyje. Šitas generolas paliko 

Federalė darbo komisija. 

Chicagon atvyko ir federa-
liam buste apsistojo federalė 
darbo komisija, kurios tikslas 
sutaikinti darbininkus su 
darbdaviais pakilus tarpe jų 
nesusipratimams. 

Manoma, kad šita komisija 
dabar čia išris daugelį svar
bių nesusipratimų klausimų.. 

Didelis gaisras. 
Gaisras sunaikino Consu-

mers Co. anglių sandelį, T l 
gat. ir So. Chicago ave. Sude
gė visi trobesiai ir 3,500 tonų 
anglies. 

Ę. Gastron, 29 m. amžiaus, 
įžeidė vieną Raudonojo Kry
žiaus darbininkę. Teisėjas 
Graham už tai jį nubaudė 200 
dol. pabauda. Bylos metu pa
aiškėjo, kad Gastron nėra už
siregistravęs. 

Vakar per Chicago prava
žiavo pulkininkas T. Roose-
velt. Čia jis tik traukiniais su
simainė. Mažai kalbėjo apio 

vyriausias Dono kazokų vadas , k a r ę i r politiką. Iškeliavo 
nusižudžius kitubmet genero-1 Madison Wis. 
lui Kalėdines. 

— San Antonio, Tex., geg. 
29.—žuvo lakūnas kadetas 
Paul M. Currie. 

Vokiečiai naudojasi anuoto
mis, ne lakstytuvais. 

Londonas, geg. 29. — Kad 
naikinti priešininko užpakali
nes linijas ir pozicijas, seniau 
abi pusi tam tikslui panaudo
jo lakstytuvus. 

Šitam užpuolime vokiečiai 
nesinaudoja lakstytuvais. Už
uot jų paleidžia darban di
džiules armotas. Šitos užpaka
lyj viską naikina. Ardo kelius, 
griauja pylimus. Ne tik ka
riuomenė ir militariniai patai-

KĖTURI ŽMONĖS ŽUVO 
PARYŽIUJE. 

ANGLIJOS KAREIVIAI MARŠUOJA SUGRIAUTAIS ŠOVINIŲ KELIAIS KARĖS 
LAUKUOSE. t • 
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Paryžius, geg. 29.—Nuo vo
kiečių toli šaujančiomis anuo
tomis bombardavimo čionai 
užmušta 3 ir sužeista 14 žmo
nių. 

Vienas šovinys plyšo pilno
je žmonių gatvėje, ties gatve-
karių stotimi. Vienam gatve-
karyj buvo 3 moterys. Iš jų 
viena užmušta, kitos sužeista. 

O R A S . 

Chicago i r . apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj nepastovus 
oras, gali but lietaus; ryioj 
šilčiau. 

: : - — 

PRASIDĖJO LINČININKŲ 
BYLA. 

Edwardsville, UI.,' geg. 29.— 
Čia prasidėjo Roberto Prage-
rio nužudytojų byla. Kaltina
ma keliolika žmonių. Liudi
ninkai pasakoja, kad Prage-
rio nulinčiavime dalyvavę a-
pie 150 žmonių. 

n Rytoj "Draugas 
Neišeis. 

Ryta;, gegužės 30 d., 
yra šios šalies tautiškoji 
šventė Decoration Day 
arba Vainikų diena. To
dėl dienraštis "Draugas" 
rytoj neišeis ir "Draugo" 
redakcijos ir administra-
cijos ofisai bus uždaryti. 
Sekantis numeris bus iš
leistas penktadienį, geg. 
31d. 
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€€ DRAUGAS" 
UETL VTŲ KATALTKV DOnrRAffTlS | LETHUAVIAV DJBLY. FRIE1TD 
Etna IraaAbmą Iftkyntt MdėkUeoloa. 

PRsaruMERAToe KAUTA: 
»W"* > . . . . . . . $5.00 

FubliatLed Daily except SundAja by 
DRApOAS FUBLISHnrO OO., Ine, 

Ghloftfo nilnoia 

, 4. Ferkaat ataklraia numeriais po 2c. 
' Prenumerata mokasi i i kalno. Lai
kas skaitosi ano usalrašymo dienos, 
ne nno NauJu Metu;. Norint permai
nyti adrese rtsada reikia prisiųsti 

' Ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba {dedant pinigus 

- f registruota laišką* 

t afcKiaiey §114, Estam. 1008 

TBRMS OP PTTBSCKnrtfOJT: 
One jreav . . . . ^ . . , $0.00 

Taigi lenkų laikraščiams 
nėrft ko ušsivarinfcrf prieš &e-
ttlViiiį*. Jei jie turi jfrretensigą 

("pykti, tegu savo giMimą- su* 
verčia ant "Unios tubelk-
kos," katra tą mitingą šaukė 
ir katra mitinge pripažino7 lie
tuviams teisybę, kad lietuvių* 
-lenkų' unijų tvėrimas yra ne
reikalingas. 

8ix snontae * • • * ' * • • « • * • • • • • • • $1.00 
Thursday's Edition $2.00 
At Mews—Stands 2c a Oopy. Adver-
tlslng rate* on appUcation. 

Draugas'' Poblishiirag: 
? **H> W. 46th $ t . Tel. MoKinley 6114 ChfcagO, 1H. 

•-**£*•'-. ^Sfe*--

į j trečiadienis, geg. 29 d., Šv. Marija Magdilienos. 
'. Ketvirtadienis, geg. 30 d., Dievo Kūno. Sv. Ferdinando. 
«r _^__^_ 

/
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DARBAN ARBA KARIUO
MENĖN. 

I I m . j^HMOn 

Trečiadienis, gegužio 29 

PAŽVELGUS I SAVE. 

! » » » • • • • » ^ » » , 

REDAKCIJOS PASTABOS, 
- - i • • • • • • • • • • i 

• • E^VYKĘ VOKIEČIŲ 
PLENAI. 

I 

i : 

jos plieno "karalius" 
:nrm karės buvo mi-

» "uih'nur. Šiandie gi yra ne-
3 kę» TI«* tik milijonų, bet iš 
Smo tėvynės turėjo išsikraus-
Zryti Šveicarijon. Vyriausybė 
Ijam jo visą biznį sunaikino už 
3ai, kad jis atsisakė duoti pi-
Ifeigų karę vesti. 

Thyssen dabar rašo apie tai 
Amerikoniškam magazine 
fu Manuf acturers' Record.'' 
«$uko, kad dar 1912 metais 
, ^kaizeris buvo kreipęsis į visus 

^vokiečius fabrikantus reika-
Jaudamas, kad tie pagamintų 
fondą karės vedimui. 

A 

Tuomet fabrikantams buvo 
aiškinama, jogei pasaulinė 
karė neiš vengtina palaikyti 

-vokiečiu- militarinę galybę ir 
užtikrinti vokiečiams pirme

nybę visam pasaulyj. 
TJ'l finansinę rjagelbą kaize

r i s fabrikantams žadėjo auk-
iSo kalnus. 

"Man pačiam," rašo Thys
sen, buvo žadama pilnai do-

ivanoti 30,000 akrų žemės Aus
tralijoj (Anglijos kolonija), 
Itaippat $750,000 paskolos su 
;mažu nuošimčiu mano reika-
Jų vedimo pradžiai Australi-

"Kitoms firmoms buvo ža
damos visokios dovanos In-
dijose, kurios turėjo but atim
tos iš Anglijos. Suorganizuota 
net kompanija, kuri turėjo 
eksploatuoti Kanadą. Ton 
kompanijon įstojo didžiausios 
vokiečių firmos. Kompanijos 
kapitalas turėjo but 100 mi
lijonų dol. Pusę tų pinigų tu
rėjo pristatyti vyriausybė. 

"1912 ir 1913 metais įvyko 
visa eilė finansinių konvenci
jų, kuriose dalyvavo ir patsai 
kaizeris. Kaizeris intikinan-
čiais žodžiai pasakojo finan-
sistams apie dideles naudas ir 
pelną, kokį turėsią pamuštose 
šalyse. Vieną savo kalbą kai
zeris pabaigė tokiais žodžiais: 

"Visose turtingiausiose pa
saulio šalyse vokiečių vėliava 
plevėsuos augščiau visokių 
kitų vėliavų." 

Po tokio pasiruošimo 1914 
metais kaizeris gavo progos 
paskelbti karę ir pradėti sa
vo plėšikiškus darbus. 
jį Tečiau praėjo 1915 metai ir 
kaizerio pažadėjimai neišsi
pildė. Pinigai išleista. Kaize
ris išnaujo kreipėsi į fabri
kantus reikalaudamas finan
sinės pagelbos. Pas Thysseną 
pareikalavo milijono -dolierių. 
Šitas atsisakė duoti pinigų. 

Tuomet vyriausybė atšaukė 
įš Thysseno dirbtuvių visus 
karės užsakymus. Sekė ban-
krutijimas. Paskui jo įstai
gas paėmė vyriausybė. Už 
jas davė mažą atlyginimą; 
Tas reiškia kaipir konfiskavi
mą. 

Tokius tai vokiečių vyriau
sybė turėjo pienus pradėdama 

šitą pragaištingą karę. Bet, 
kaip matome, tie pienai pilnai 
nepavyko. Vokietija šitoje ka
rėje ne tik nieko nelaimės, bet 
dar turės nukentėti. 

LENKAI NEGALI DOVANOTI 
LIETUVIAMS, 

Jau buvo rašyta "Drauge," 
kaip Chicagos lenkams praei
tą sekmadienį jų sušauktame 
mitinge Pulaskio svetainėje 
nepasisekė atnaujinti uniją su 
lietuviais. Oi lenkai tan mi
tingan ruošėsi su didžiausiu 
uolumu ir pasišventimu. Per 
lenkiškus laikraščiui jų drau
gija "Unia Lubelska" (to mi
tingo sumanytoja) plačiai iš-
sigarsino. Pasigamino plačią 
lenkiškai-lietuvišką progra
mą. Talkon pasikvietė žy
miausius sulenkėjusius lietu
vius (lenkbernius). Pakvietė 
mitingan ir lietuvius. Lietu
viai, pakvietimą priėmę, susi
rinko kuoskaitlingiausiai. Ir 
tenai viešai parodė lenkų 
klastas ir jų norą pavergti 
lietuvius. Kadangi mitinge 
lietuvių buvo nesulyginama 
didžiuma, tatai lenkams ir 
lenkberniams prisiėjo taikin-
ties prie didžiumos norų. Pra
vesta lietuviams prielanki re
zoliucija, su kuriąja sutiko ir 
patys lenkai. Jie pamatė, kad 
lįetuvių su lenkais kokių ten 
unijų tvėrimas yra nereikalin
gas daiktas. 

Mitingas pasibaigė ir lenkų 
troškimas — pavergti lietu
vius neišsipildė. 

Bet lenkų laikraščiai nepa-
siganėdina tokiomis gražio
mis mitingo pasekmėmis. Jie 
rašo, kad lenkų "Unia Lubel
ska,' ' šaukdama mitingą, tu
rėjusi kiltus norus. Bet, girdi, 
bala žino iš kur tiek daug su-
užę mitingan lietuvhj ir ten 
sukėlę skandalą prieš lenkus, 
buvę suplenavę pasikėsinimą, 
nepakilę grojant lenki] tauti
nį himną ir tt. 

Indomiausia tas, kad mitin
gan susirinkusius lietuvius 
lenkų laikraščiai (ypač "Dz. 
Związkowy") pavadina " bol
ševikais,'* "radikalais" ir ki
tokiais svetimais vardais. Yra 
juk žinoma, kad lietuviški 
bolševikai, taigi visokio plau
ko radikalai, ar kaip juos čia 
pavadinti, nei nosies tan mi
tingan nekišo. Lietuviški bol
ševikai juk džiaugiasi, kad 
lenkai mėgina lietuvius skal
dyti, gi pačią Lietuvą paver
gti. Kas jiems galvoje apie 
Lietuvos arba lietuvių tautos 
likimą. 

Lenkai turi žinoti, kad mi-' 
nėtam mitinge dalyvavo lie
tuviai patrijotai, šios šalies 
piliečiai, katrie šiandie kovo
ja prieš vokiečius už Lietuvos 
pavergimą, kaip lenkai kovo
ja už Lenkijos likimą. Lietu
viai nesikėsina kitas tautas 
pavergti, kaip kad mėgina da
ryti lenkai. 

I Toksai yra pastarasis vy
riausybės įsakymas visiems 
perniai užsiregistravusiems 
vyrams. Tasai įsakymas reiš
kia, kad visi vyrai privalo už
siimti naudingais šaliai dar
bais arba eiti kareiviauti. 

Prie nenaudingų šaliai dar
bininkų šiuo karės metu pri-
skaitomi valgykla ir viešbu
čių patarnautojai, departa-
mentinių krautuvių "kler
kai," keltuvų operatoriai, tar
nai, šoferiai ir kiti, kurių vie
tas gali užimti moterys. 

Bet tasai įsakymas svar
biausia palyti įvairios rųšies 
dykaduonius, katrie per die-
nų-dienas valkiojasi pakam
piais arba užsiimdinėja viso
kios rųšies "sportais." Ši
tiems pagaliau turės pasibaig
ti auksiniai kalnai. Jei netin
kami kareiviauti, privalo im
ties naudingų' šaliai darini, 
bet netinginiauti. 

Pačiam mieste Chicago ta
sai vyriausybės įsakymas su
kėlė baisų sujudimą tarpe vi
sų registrantų, katrie yra 
paliuosuoti nuo kareiviavimo. 
Gi tokių vyrų čia rasis apie 
200 tūkstančiu. Sakoma, jų 
pusė bus paimta prie darbų 
ant geležinkelių. Kiti bus pa
siųsti į farmas, į laivų gami
nimo įstaigas ir į kitas pra
mones, kurios yra reikalingos 
karę vesti. 

Chicagoje yra apie 10,000 
bartenderių registrantų. Ir ši
tiems prisieis skirties su: da
bartiniu užsiėmimu. 

Toks tai vyriausybės parė
dymas. Jisai paliečia visos 
šalies registrantus. Parėdymą) 
reikia pildyti. Neklausyti so-
cijalistų kurstymų, kas visuo
met liūdnai pasibaigia. 

- • • • 

PRAKALBOS RYTINĖJE 
PENNSYLVANUOJE. 

I 

Bus nurodoma, ką Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika
le veikia. Kiekvienas lietuvis 
privalo į tas prakalbas atsi
lankyti ir apie Amerikos lie
tuvių politišką judėjimą suži
noti. Kalbės advokatas M. Šil
kas iš Philadelphijos 

Sekančiose vietose prakal
bos atsibus: 

Birželio 2 d., po piet, Duryea. 
Birželio 2 d. vakare Pittston. 
.Birželio 4 d. Wilkes-Barre. 
Birželio 5 d. Wanamie. 
Birželio 6 d. Sugar Notcb. 
Birželio 7 d. Hazleton. 
Birželio 8 d. Minersville. 
Birželio 9 d. po pietų, King-

ston. 

Nei patys .nepajutome, kaip 
įsisukome į» bėgį* pasaulinės 
politikos. Net ir tie iš mūsų 
minios, kurie nedaug* ką žino
jo ir mažai' Mek interesavosi, 
dabar ima suprasti pergyve
namųjų nuotikių svarbą ir se
kti afrpdžiftfc Mares atsitikimus. 

Gi lietuvių mintis labiausiai 
intempta Lietuvos laisvės iš-

j gavimui. Kas gyvas, tuo rūpi
nasi, tuo serga, apie tai kalba; 
net ir lietuviams socijalistams 
Lietuvos laisvė parupo, nors ir 
iš kito galo (jų mintis: per 
Lietuvos apsisprendimą — į 
soči jalistiška tvarką ). 

Bet pasaulinio sūkurio1 pa^ 
gauti, kad neatsidurus rolėje 
skiedrelės, bangų nešiojamos 
ir daužomos, turėtume kart
kartėmis stiprinimą* į truku
mų ir nedateldių papildymą, 
į grasančių pavojų prašalini-
mą: turėtume dažniau daryti 
tautinės sąžinės perkratymą. 

Prisižiūrėję arčiau į dabar
tinį musųi išeivijos stovį, mes 
pastebiame štai5 kokius gana 
kdemHiB* i* svarbius dalykus. 

1). Amerikos lietuvių? nutau
tėjimas snamerikondjimas pa-
skutiniaisiais laikais nepapra
stai greitu1 žingsniu eina pii<-
myhi To; ko taip bijojome, 
prie& ką; tarėmės kovoti viso
mis savo dvasios ir organiza
cijos pajėgomis, tas ateina da
bar savaimi-, be vargo, be 
trukšmo, be kovos. Gavę pro-
ga arčiau pažinti* ir pamylėti 
Dėdę Šamą, mes nejučiomis 
patys į jo glėbį puolame, nors 
ir su savo neva išrokavimais 
— bet visgi puolame. Mūsų 
širdys padalintos, mūsų dva
sia stovi akyvaizdoje didžios 
problemos, kurią išrišti protas 
atsako, o jausmai... tie jau ne
be vienodai mtts veda: vienus į 
Ameriką, kitus į Lietuvą. Tiek 
tėra aišku, kad jeigu karė pa-
sitęstų dar keletą metų — gal 
jai pasibaigus nebedaug atsi
rastų norinčių grįžti į Lietuvą 
budavoti josios laisvę ir ger
būvį. 

2) Mes, lietuviai katalikai, 
jau suprantame vieną didelę 
tiesą, kad mūsų tautos ir išei
vijos graži ateitis visų-pirma 
priklauso nuo stiprumo ir 
sveikumo tautos branduolio— 
lietuvių katalikų visumenės. 
Toji visuomenė per Keletą pa
skutiniųjų metų atsiskyrė nuo 
visokių svetimų intekmių, su
tvarkė savo organizacijas, su-
budavojo spaudą. Gal kai-kas 
padaryta buvo perdaug sku
botai; netobulai, gal pridaryta 
klaidų; bet gyvenimas tas 
klaidas ištaisys. Šiaip ar taip 
padarytas buvo vienas labai 
svarbus darbas: mes apsi
sprendėme tikėjimišku ir tau
tišku žvilgsniais. 

Eidami tuo keliu toliau, mes 
dabar prieiname prie nusista
tymo sau ekonominiai-socija-
lio programo. Tikėjimo ir tau
tybės žvilgsniais mes sudaro
me t. v. lietuvių katalikų vi
suomenę. Toje visuomenėje 
raiįdasi žmbnių įvairių politiš
kų ir socijalių pažvalgų, nors 

| ir viršija, be abejo, žmonės, 
išsidirbę sau krikščioniškai-
demokratiškas pažiūras. Krik
ščioniškos demokratijos obal-
siai vis labiau skleidžiasi mū
sų visuomenės tarpe, daryda
mi intaką ir į kitas politiškas 
sroves. Bet norint užimti aiš
kią vietą tarpe kitų srovių 
politikos ir socijaliais klausi
mais, būtinai reikia geriau 
nustaityti bent pamatiniai dės
niai, ir svarbiausieji reikala
vimai, kaip principų, taip ir 
taktikos srityje. Tai padarę 
krikščionys demokratai galės 
ir patys užimti tarpe kitų be-

rolę ir padės p a a r ė t i kitoms 
srovėms. Mūsų liberalai tau
tiečiai tik dėlto taip ilgai tri
nasi ir pešasi visi "vienoje 
srovėje," (kurią jie dar-gi va
dina viduriniąja), kad nepa-
siaiškinb savo ekonominiai-
-socijalib programo. Kuomet 
vieni iš jų (Naujosios Angli
jos Sandariečiai) yra ne kas 
kitas kaip socijalistai liaudi
ninkai, kiti (didžiuma "tau
tiečių") sudaro tautiškų libe
ralų srovę, kuri sulig savo pa-J 
^iurų, palinkimų, užsiėmimų, 
be abej[o bus labiau konserva-
tyviški ekonominiai-socijaliais 
reikalais, kaip krikščionys de
mokratai. Krikščionys demo
kratai, kiek aš suprantu, 
kaip tik ir turės užimti vietą 
tarpe vienų ir kitų, (tarp so-
cijalistų liaudininkų ir nacijo-
nal-liberalų>) tuo būdu padė
dami jiems atlikti senai jau 
prasidėjusį ir taip skausmin
gai varomą atsiskyrimo pro
cesą. 

Be paminėtų dviejų dalykų, 
pastebiame dar i r kitų svar-| 
bių: tai nuolat augantį ištvir
kimą iš Lietuvos atvažiavusių 
nevedėlių bernų (išskyrus vy
čius), ir inėjimą į lietuviško 
gyvenimo sceną čia augusio 
jaunimo, ir kai-kuriuos kitus. 

Visa tai kaip ir nauji da
lykai, reikalingi gero apsvar
stymo ir pasekmingo išrišimo. 
Tais klausimais norėsiu ir aš 
pasidalinti savo mintimis su 
"Draugo" skaitytojais. Bet, 
darydamas pradžią, norėčiau, 
kad atsilieptų kiti, geresni už 
mane. 

"DRAUGO!' §£RfNll¥KŲ 

KONTESTAS 

N 

(A 

$2.500 DOVANŲ 
Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms, 

kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bepdrovės 
šery. (šėras—$10.00). Kontestan gali stoti netik 
kolonijos, bet ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
gui" žinomi ir patikimi. Didžiausia dovana 

Kitos dovanos: $500.00, $300-00. $200.00, ir 
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičių naujų Bendrovės narių šė-
rininkų—gaus gražius knygynus: vieną $200.00, 
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas i Idyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
raščiu. 

Tarpe kolonijų eina dideles 
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 
ktekvienos kolonijos šėrininkai. • • 

Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 
Kreipkrtės šiuo adresu: 

'Draugas" PubEshing Co. 
1860 W. 4<Sth Street Chicago, III. 

• 

Ypač svarbu, kad aiškiai 
nusistatytume savo socijaliai-
-ekonomines pažiūras, nesą tie 
dalykai juk bus pirmiausiai 
dedami pamatan Lietuvos po
litikos reikalų. Norėdami su
daryti tvirtą politišką srove, 
čia Amerikoje ir stiprią poli-[ 
tiška partiją ten Lietuvoje, 
krikščionys demokratai turi 
pirmiausiai apspręsti aiškiai 
savo reikalavimus ir siekinius* 
Savo plytelę turime pridėti ir 
mes, Amerikos lietuviai krik-
ščionys-demokratai. 

Uosis. 

TIKRIEJI LIETUVOS LAI
SVĖS PARDAVĖJAI. 

nesveikai mąstanti. Žmogus 
būdamas normališkame padė
jime niekuomet nenorės vergi
jos, bet bolševikai nori jos. 
Sis apsireiškimas gana aiškiai 
parodo, jeigu cicilikai kuomet 
nors užvaldytų pasaulį, tai be 
jokios abejonės jie įvykdintų 
tikrąją vergiją, panašiai į da
bartinę Rusijos vergiją, kur 
bolševikų žandarai prisidengę 
liuosybės principais daug 
žiauriau elgiasi su nekaltais 
žmonėmis negu caro mušeikos. 
Panašus dalykai prie cicilikų 
labai dažnai esti, Kur tik jie 
pasisuka tuoj ir užteršia ramy
bės atmosferą su netikusiomis 
savo prakalbomis ir agitaci
jomis už pigųjį socijalizmą. 
Cicilikai, kaip tas žydelis, kurs 

Jau iškeptas duonos riekelė 
daug geresnė,* negu javai ant 
lauko. 

# # 

Vienas margas ant žemės 
yra daug vertesnis, negu visa 
provincija nebūties šalyje. 

prastos laidotuvės neturtingo, 
negu didelės iškilmės egoisto. 

* 
• ' . # • ' • • 

Ar turtas gali duoti laimę? 
Apsidairykit aplinkui! O pa
matysite linksmą elgėtiją. 

• # • • 

Žmonija gerbia pasisekimus, 
bet pamažu mano apie prięmo-

ant turgavietės atsistojęs siu-1 nė», su kurių pagelba juos pa
lo praeiviams supuvusias ei* ' s i e k t i> kiek dienų ir naktų 

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

Birželio 2 d. po pietų Elis-
worth. 

Birželio 2* d. vakare Donorą 
Birželio 3 d. McKees Rock. 
Birželio 4 d. Braddock. 
Birželio 5 d. Wilmerding. 
Birželio 8 d. Homestead. 
Birželio 9 d. po pietų Du-

quesne. 

Birželio 9 d. vakare Wilson.' ne svarbiausią, vadovaujančią 

Pastaruoju laiku lietuviški 
bolševikai tur but apsirgo ma
nija ar kita kokia nors smege
nų liga, kad negali surasti 
Lietuvos pardavėjų. Tai ištik-
rųjų negeras incidentas, kad 
socijalistai kaip maži vaikai 
nežineliu roleS lošia. Dar butų 
nesvarbu, jeigu karta padarę 
blogai tylėtų, bet dabar karts 
nuo karto mėgina prikibti 
prie sau nepatinkančių ypatų 
neva kaslink Lietuvos parda
vimo. Ne, drauguČiai, neieško
kite tųjų pardavėjų kitur, jie 
visi yra bolševikų abaze. Nuo 
senai yra žinoma, kad tikrais 
Lietuvos liuosybės pardavėjais 
yra visi bolševikai, neskiriant 
nei lietuviškų bolševikų. Judo-
šius Kristų pardavęs niekam 
nieko nesakęs nuėjo į sau pa
tinkamą vietą ir tenai pasiko
rė, bet mūsų bolševikai taip 
nedaro. Jie mėgina įvairiais 
budais geriausius visuomenės 
veikėjus juodinti. Niekas ne
gali užginčyti fakto, kad cici
likai buvo ir dabar yra di
džiausiais liuosybės priešais?, 
ypač tautiškam atbudimui. 
Kur tiktai koks susirinkimas 
arba prakalbos surištos su 
Lietuvos klausimu, tuoj cici
likai maištus kelia, kad pa
kenkti geram darbui. Panašus 
apsireiškimai leidžia manyti, 
kad vos su mažu išėmimu visi 
bolševikai ir jų pasekėjai yra 

bules, taip bolševikai nori 
antmesti savąją vergiją, bet 
vargiai kas įtikės toms apga
vystėms. 

budėjimo ir darbo reikalauja 
pasisekimas ir kaip metas į 
metą laimėjimas atsitolina ir 
pabaiga rodosi dar toli. Bet 

Na, gal dar neaišku kas Lie- ] tas viskas nieko nereiškia, jei-
tuvos liuosybę pardavė! Tik
tai gerai pepkratinėkit savo 
juodąją sąžinę tuoj pamatysi
te, kad jus cicilikai norėjote 
ir dabar norite parduoti vokie
čiams Lietuvos laisvę. 

. A. Vargdienis. 

AUKSINĖS MINTYS. 

Dangus nepagelbsti žmogui, 
kuris dirbti nenori. 

gu tik ilga kova laimėjimų už
sibaigs. 

* 

m m m 
Jeigu kas moka parašyti ge

resnę knygą, pasakyti geres
nį pamkoslą, ar padaryti ge
resnius spąstus negu jo kai
mynas, tai nors pastatytų sa
vo namus tarp girių, žmonės 
išmins taką į jo namus. — Ž. 

* • & 

Stock* Ir Bonda Perkami Ir Pai-dno-
dami reiklus darbas. Andrews M Oo* 
10« Ko. La gaila it,, aidėta 10M m. 
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"Draugą" Kontestas. 
Turime pranešti labai svarbų " D r a u g o " Bendrovės val

dybos nutarimą* kad kontcfcte gali dalyvauti ne tik kolonijos 
su savo komifetais, bet ir atskiri, pavieniai asmenys, by tik 
tie asmenys butų niums žinomi ir patikimi. Ir pavieniai asme
nys gali laimėti didžiausias dovanas. Kai-kur yra nepatogios 
sąlygos susiorganizavimui kontesto komitetų, užtat daug gali 
nuveikti vienas žmogus. Net ir ten kur susiorganizuos komi
tetai, gali veikti savo vardu ir pavieniai asmenys. Tik kad ne
iškiltų kokių nesusipratimų tarp komitetų ir pavienių kontes-
tuojančių asmenų, jiems gal vertėtų padaryti iškalno kokią 
nors sutartį. 

Visi kontestantai, ar kolonijų komitetai, ar pavieniai as
menys, dalinami į dvi klesi. 

Išpradžių visi kontestantai randasi pirmoj klesoj. Pir
mos klesos kontestantas už kiekvieną atsiųstą šėrą (gatavais 
pinigais) gauna 10 balsų. Kontestantas, gavęs išviso 500 bal
sų, pereina j antrą klesą. Antros klesos kontestantas (ar ko
lonija, ar pavienis asmuo) už kiekvieną naują atsileistą šėrą 
gauna jau nebe 10, bet 20 balsų. Be to ir už pirmuosius šėrus 
balsai taip-pat pasidvigubina, vadinasi iš 500 balsu pasidaro 
1000 halsų. 

Iš to aišku, kad kiekvienas kontestantas turi rupintie. . 
kad kuogreieiausiai dasivarius iki 500 balsų. 

Dabar balsų skaičiumi kolonijos stovi šitaip: 
1) Šv. Jurgio parapija, Cliicago, 111 480 balsų. 
2) Apveizdos Dievo parapija, Chicago, 111 240 balsų. 
3) Šv. Kryžiaus parapija, Chicago, 111 100 balsų. 
4) Šv. Antano parapija, Chicago, 111 100 balsų. 
5) Šv. Mykolo parapija, Chicago, III 100 balsų. 
6) Šv. Petro ir Povilo parapija, Chicago, 111 100 balsų. 
7) Grand Kapids, Michigan 50. balsų. 

< i DRAUGAS f » 

1800 W. 46th Street., Chicago, Illinois. 

Lietuviai Amerikoje 
• K 

MASON CITY, IOWA. 

Lietuvio kunigo išsiilgimas. 
Šis miestelis yra labai pui

kus ir gražus. Atsilankius į jį 
sykį, pastebėsi, kad mažai te-
surasi tokių miestelių, kurie 
savo gamtos grože taip jį 
puoštų, o ypač, kas pažymėti
na, kad vietinių lietuvių šir
dys tikrai lietuviškos ir ilgia-
si jie lietuvio vadovo, kurs 
aprūpinti} juos dvasios reika
lais ir apipasakotų apie Tėvy
nės meilę. 

Tasai jų trdškimas išsipildė, 
nes gegužės 13, 14 ir 15 dieno
se apsilankė čia gerb. kun. A. 
Tamoliunas, klebonas iš Oma
ha, Nebr. ir aprūpino jų dva
sios reikalus. Taip-gi apipa
sakojo ir patarė jiems labai 
daug naudingų dalykų. Prie 
to gi priminė jiems ir apie 
Tėvynės meilę. 

Visi vietos lietuviai buvo 
labai užganėdinti ir patenkin
ti gerb. kun. A. Tamoliuno at
silankymu. I r išreiškia širdin
giausią savo padėką ir mel
džia neužmiršti jų ateityje ir 
atlankyti juos kuotankiausia. 

S—ta. 

Skiri ui, kuris pasiuntė Tautos 
Fondo centrui. 

Labai yra liūdna pranešti, 
kad p. Kvietinskiui neilgai 
buvo lemta džiaugties su jau
na pačiute, nes Dėdė Šamas 
jau pašaukė savo kariuome
nėn. Ten Buvęs. 

SIOUX CITY, IOWA. 

kiai nusisekė. v Pelno parapijos 
naudai liko 86 dol. 65c. 

Už tokį surengtą gražų kon
certą ačiū visiems choristams, 
o ypač vargonininkui. Geistr-
na butų, kad mūsų choras 
tankiau rengtų panašius kon
certus. Parapijonas. 

SO. BETHLEHEM, PA. 
——— 

Mūsų miestelio katalikai 
darbuojasi k ie i tiktai gali. 
Rengia prakalbąs, renka au
kas ir vis ar* tai sušelpimui 
nuo karės nukentėjusių lietu
vių, ar išgavimui Lietuvai lai
svės. Štai nesenai SLRKA. 
kuopa buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo p. K. Pakštas 
apie naudingumą Susivieniji
mo organizacijos ir reikalą 
šelpimo nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių. Ragino, kad kiek
vienas lietuvis užsidėtų mėne
sines mokestis. Prakalba vi
siems labai patiko. Socijtflis-
tai tečiau nebuvo užganėdinti. 
Jie nerimavo kodėl p. K. Pak
štas nepriėmė klausimų žo
džiais, bet norėjo, kad sura
šytų ant poperio. Kuomet rei
kėjo klausimai surašyti ant 
popierio, tai mažai radosi to
kių, kurie rašyti mokėjo. 

Geg. 19 d. buvo surengtos 
antros prakalbos. Kalbėjo Dr. 
J. J . Bielskis. Gražiai papasa
kojo apie Lietuvos dabartinį 

tytas anglų ir lietuvių kalbo
se. Paskui prasidėjo svarsty
mas. Socijalistams pasirodė 
labai neaišku kas tą protestą 
sumanė pakelti. Jiems rodėST, 
kad tas protestas yra pakeltas 
kunigų, už tai, buk Preziden
tas Wilsonas norįs išvaryti iš 
Washington L. Informacijos 
Biurą. Bet p. St. Daunoras 
paaiškino, kad tą sumanymą 
pakėlė ne kunigai, bet L. V. 
Seimas, kuris atsibuvo kovo 
13—14 d., 1918 m., New Yor-
ke ir kad tas protestas yra ne-
prieš ką kitką, bet tik 
prieš Vokietiją. Bet vistiek 
socijalistai buvo priešingi tam 
protestui. Prieš pat balsavimą 
socijalistai apleido svetainę; 
nekiek ten jų ir buvo: 5 ar 6; 

J . G rūdys duoda įnešimą, 
kad butų leidžiama per balsus, 
ar protestuot prieš Vokietijos 
valdžią ar ne. Įnešimas pri
imtas. Visi balsavo protestuot' 
ir kuogreičiausia surinkti po 
peticija lietuvių va/dus ir pa
vardes. 

Pirmsėdis pakelia klausimą, 
kaip parankiausia ir greičiau
sia butų atliktas tas darbas. 
A. Peldžius duoda įnešimą, 
kad butų išrinkta iš kiekvienos 
draugijos po vieną narį ir su
darytas tam tikras komitetas, 
kuris pasirūpins iš savo drau
gijos surinkti parašus. Įneši
mas priimtas. Tapo išrinktas 

stovį, apie Amerikos lietuvius| komitetas iš šių ypatų: St. 
Daunoras' nuo L. Vyčių, A. 
Peldžius nuo Moksleivių, P. 
PranckevičiuS nuo L. R.-K. S. 
A., p. Abračinskienė nuo Mo
terų draugijos, C. Baltrušaitie
nė nuo Širdies Jėzaus draugi
jos, J . Petronis—Brost vi ninku, 
A. Matukaitis — Šv. Jono dr-

ir kaip jie kovoja už Lietuvos 
laisvę ir neprigulmybę. Pra
kalba visiems labai patiko. 
Kaip visuomet, taip ir tose 
prakalbose socijalistai bandė 
k išties su klausimais, bet ga
vę gerą atsakymą nuleido no-
ses. Abejose prakalbose aukų į 

Šaltas oras daug kenlua 
Weikatai. Pasigelbėk stt 

Sloaą's Llnimcntiį, kuris tuojaus 
skausmą palengvins, nereikia nei 
trinti. 

Daug geriau negu kokie pleistrai 
arba niostis ir nėnudaio skufos. 

Del rumatiznio, skausmų, neu
ralgijos, strėnų skaudėjimo, išsisuki
mų sumušimų ir šeivų muskulų, vi
suomet turėk Sloan's Linemento bu
teli parankiai. 

Sloan's 
M/L L S F/\hv 

^ 

DRAUGYSTĖS SV. JOBO 
EVANGELISTO VALDOTA, 

Chicago, UI. 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PI. 

S.- Dargis, pagelbihinkas, 
638 W. 18 st. 

P. 01šewskis, prot. ra§t. 
2022 S. Union ave. 

A. Yokubaitis, fin. rast.' 
2006 S. String s t -

A. Grisius, kaserins, 
732 W. 19* s t 

— 

Tautos Fondą surinkta 48 dol. |-jos, J . O rodys — T. Fondo, 

KEVVANEE, ILL. 

Geg. 14 d. gerb. kleb. kun. 
J. Čižas amžinuoju motery
stės ryšiu surišo p. J . Kvie-
tinską su p-le P. Galinaieiute. 
Vestuvių iškilmė atsibuvo ant 
farmą, 4 mylios nuo miesto. 
Svečiai važiavo šešiais auto
mobiliais. Bevalgant pietus p. 
V. Skirius prabilo gražiais 
žodžiais į svečius linkėdamas 
jaunavedžiams laimės gyveni
me. Taipgi prisiminė apie nu-
teriotą Lietuvą ir badaujan
čius brolius prašydamas, kad 
kiekvienas sulig išgalės paau
kotą į Tautos Fondą. Visi su 
tuo sutiko. Aukojo sekančiai: 
P. Galinaieiutė-Kvietinskienė 
1 dol. Po 50c: J . Kvietinskas, 
V. Svirius, M. Kvietinskienė, 
J . Kvietinskas, A. Ambrozai-
tis, J . Vinevičius, J . Droman-
tas ir K. Kvietinskas. Po. 25c 
aukojo šešios ypatos. Viso su
aukojo 6 dol. 50c. 

Pinigai tapo perduoti p. V. 

Geg. 19 d. bažnytinis Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
buvo surengęs labai gražu 
kencertą su ižlaimėjimu baž
nytinių vargonėlių. Koncerto 
vedėjum buvo p. J . Prakaitis, 
kurs padėjo nemažai triūso ir 
energijos prirengdamas chorą 
prie tokio gražaus programo. 
Programas atidalytas su tau
tišku himnu. Paskui choras 
sudainavo "Sveiki broliai*' ir 
44Saulelė tek." Solo "Pauk
šteliai mieli" išpildė p. M. 
Adomonienė. Solo "Ave Ma
ria ,: išpildė p. A. Petronis, 
žymus tenoras, "Medžiotojo 
dainą" padainavo kvartetas: 
p-ni M. Prakaitienė — sopr. 
p-lė Strazdaitė — alto, p. A. 
Petronis — ten. ir p. J . Pra
kaitis — baso. Paskui choras 
sudainavo " Karvelėli ' ' ir 
"Sudiev Lietuva." Vyrų cho
ras padainavo "Lietuvos die
vai didi ." Ant galo choras 
padainavo " K u r bėga Šešu
p ė . " 

Koneertas labai puikiai pa
vyko. Parapijonai yra dėkingi 
vargonininkui p. J . Prakaičiui 
už didelį pasidarbavimą. Vi
sos dainos publikai labai pa
tiko, ypač kvartetas, nes dide
liu rankų plojimu privertė 
atkartoti. 

Pasibaigus dainų programui 
buvo rodomi paveikslai Ame
rikos didvyrių ir Europos žmo
nių, kurie tapo paliesti karės. 
Laike to Miss M. Bali aiškino, 
kas tai yra Raudonas Kryžius 
ir delko mes privalom jam dė
ti aukas. 

Galiaus prasidėjo balius ir 
išlaimėjimas vargonėlių. Var
gonėlius' laimėjo Leonas Tu
mas, šešių mėnesių senumo vy-

35c, kurios tapo pasiųstos T. 
F. centrui.-

Negaliu užtylėti neparašęs, 
kad pas mus yra dar ir tokiu 
lietuvii|, kurie darbuojasi tik
tai, kad suradus kur pigesnę 
degtinę arba didesnį stiklą 
alaus, kurie vakarais < boles 
daužo, kortomis iš pinigų lo
šia. Tokių teko užeiti renkant 
parašus po protestu prieš vo
kiečius. Gėda yra ir rašyti, 
kad tokie lietuviai netik kad 
patys nesirašė, bet dar ir ki
tus nuo to atkalbinėjo. 

Vienas toksai "d idvyr i s" 
ėjo per visus saliunus ir bjau
riausiais žodžiais dergė lietu
vius ir agitavo, kad nesirašy-
t\į po protestu. Gaila, kad to
kių išgamų randasi mūsų tar
pe. J . žemaitis. 

KATALIKŲ SPAUDOS T>Br 
JOS CĖtiTM> VALDYBOS 

ANTRASAI: 

Kun. P . Lapelis — pirm., 
1<®06 Wabash ave** Chicago, 
M. 

kas, 917 W. 33 s t , CEfcagb, 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Chicago, EL 

TAUTOS I2D0 VAL
DYBA • 

SPRINO VALLEY, ILL. 

Spring Valley'o ir apielinkės 
L. Visuotino susirinkimo 

protokolas. 
Gegužės 19 d. šv. Onos pa-

rap. svetainėje, 3:30 vai. po 
pietų buvo sušauktas visuoti
nas lietuvių susirinkimas dėlei 
protesto prieš Vokietijos už
griebimą Lietuvos. Į susirin
kimą atsilankė delegatų iš 
įvairių sroviij ir draugijų. 

Susirinkimą atidarė J . Pet
raitis. J is paprašė susirinku
sių, kad butų išrinkta valdy
ba. Tuojaus tapo išrinkta tam 
susirinkimui valdyba. Į val
dybą pateko sekančios ypatos: 
St. Daunoras, pirm.; A. Pel
džius, raštininku. St. Dauno
ras užėmęs vietą, paaiškino 
susirinkimo tikslą ir kam jis 
yra šaukiamas. Taip-gi jis pa
prašė susirinkusiųjų, kad ne
keltų bereikalingų klausimų 
ir ginčų. 

P-as J. Gvazdinskas duoda 
įnešimą, kad butų perskaity
tas protestas, kuris yra 
prisiųstas iš Washington, D; 
C. nuo Lietuvos Informacijos 
Biuro. įnešimas priimtas. Pir
mininkas paprašė Julių Čepu-

V. Brusokas n IO Sv. Petro a 
Paulio, P. MatuLevičius nuo 
Šv. Kazimiera dr-jos ir A. U e-
tauta i La Srile, 111. ; ;. . . fi - p ^ ^ _ „ t f t i i i i * 

Nutarta komitetui susirink
ti dėlei pasitarimo, kaip pa-
sekmingiau veikti geg. 20 d., 
7 vai. vak., Šv. Onos parap. 

St. Daunoras, pirim 
A. Peldžius rast. 

CICERO "DRAUGO'' SKAI
TYTOJAMS. 

Kam neatneša vaikas kas
dieną dienraščio "Draugo" , 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsiu tai pataisyti. 

Kas norėtų gauti "Drau
gą" mėnesiui ar net savaitei, 
teateina pas mane arba te-
prisiunčia savo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no
rės 

J . MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, 111 

tį, kad jis perskaitytų tą pro-
ras. Visas vakaras labai pui- Į testą. Protokolas tapo perskai-

ŠV. ANTANO DR-JOS AD
MINISTRACIJA, 
VVaukegan, 111. 

Aleks Jankauskas — *pirm. 
919 — 8th St., 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St., 

L. Bakšis, Fin. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2. P- Kazdeleviče, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis: 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, — or

gano priž* 1112 — 10 S t 

Amerikos Lieto v, Mokykla 
Mokinamą: angliškos i» lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Su v. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, piliety st ės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
lkl 6 po pietų; vak. nuo 7:«0 iki 9:20 
3106 So. Halsted SU Chicaso. Ui. 

Pirmininkas, kun. F . Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi
cago, ĖL 

Pirm. pagelb. tani; J . J. 
Kaulakis, 324 Wharton S t , 
Philadelphia, Pa. 

Raštininkas, L. Simutis, 
3230 Auburn Ave., Chicago, 
m. 

Iždininkas, kun. S. J . Ce-
panonis, 318 So. Fourth S t , 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J . Jak-
Stys, 421 Cleveland Ave., Ha-
rrison, N. J* 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
S14t S. Morgan St., kertė 82 t. 

Chicago, 111. 
8PECIJ AUSTAS 

Moteriško, Vyrišku ir Vaiku 
Taipgi Chronišku Ligų. 

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

Telephone Yards 687. 
i&2f&9E988*a 

'-**$*>'- f^BS*-

Tai. Cicero 261. 

Į I 

PRANEŠIMAS 
Prasidedant nuo Birželio (June) 1-mos, 

1918, bankinės valandos Universal Sftate Ėan-
ko bus sekančios: 

Panedėliais, Seredom, E:tvergais ir Pėtny&om 

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 
s 6:30 iki 8:30 vakaro. 

UfflVERSAL STATE BANK 

• 

3252 South Halsted Street, 

. * 

Chicago, IU. 

• 

=T: 

•m**- ^*0&į^. 

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

ITo. 1487. Karoliai Jvai 
rių spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau " y \ 
jate. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prl-
siuntimu 75c 

No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Ova-
rantuotl ant 6 metų. 
Kaina su prisluntimu 
tik $1.75 

ITo. 1430. Galima 
gauti Įvairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Gold." Gva-
rantuotl ant 5 metų. 
Kiekvienas atskirai 
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisluntimu . . . $2.00 

« ' • * • • 

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos noritfe. 
Pinigus galite siųsti išperkant Money Ofder, registruota

me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS P U B L I S H I N G ' C O . , 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

— 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniii 
Rezld. 033 S. Ashland BĮvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S854 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693. 

VALANDOSE 10—11 ryto 2—8 po 
pietųi T-*8 vak. Nedėllomls 10—1* d. 
Ufllllllllllllllllltflllltlllllllllllllllllllllltlflll 

L. E. E. LABDR. SĄ GOS 
CENTRO VALDYBA. 

Dvas. vadovas kun. Myko-
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicago, UI. 

• 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabansia ave., Chicago, 
UI. 

Vice-pirm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave., 
Chicago, UI. 
Nnt. rast. Julijonas Šliogeris, 
1424 So. 50th a . , Cicero, UI. 
Fin. rast. Aleks Dargis, 726 
W. 18th s t , Chicago, 111. 

Iždin. kun. Antanas Staniu-
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
cago, u i . 

DIREKTORIAI: v 
Visi Chicagoje. *t 

Frank Veryga, 
4539 So. Marshfield ave. * 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Talman ave. 

Povilas Mažeika, 
UOJLŪ Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J . Elias, 
4600 So. Wood st. 

Kun. Antanas KStaniukynas,' 
2634 W. 67th st. 't 

Kun. F. B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PL 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood s t , .; 

And. Bruožis, 
653 W. 18th s t 

Boleslavas Sekleckis, 
3427 Auburn^ave., 

^*^»*^«»^>^»«^ t -»«^ i^«^ f *» *^^C*^* $4»*»^3»3MO£*»»OMtf* 

BRi Si 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4847 W. 14th Si., Cicero, IU. 

VALANDOS: nuo 0 lkl 12 >S 
ryto, nuo 8 Iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioma: 
nuo 9—12. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

Tra tai vienintele lietuviška mu«iko« mokykla Suvienytos Val-
•tijose, kurtoje mokinama •kambintl pianu, mandolina, gitara, «mul-
kuotL vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tu, teoriją, harmonija ir muatkos istorija. * 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsni. tdresite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos muėu prieinamos. B*T 
platesnių žinių ateikite ypatiskai arba rašykite: 

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

Ant trtčiu Lubų 
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D. R. A.\k GA.S Trečiadienis, gegužio 29 d. 
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I CHICAGOJE. f 
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S V. KAZIMIERO KAPINIŲ 
DIENA. 

; 

Gegužės 30 diena, šiuose 
metuose, šv. Kazimiero kapi
nėse įvyks iškilmingos pamal
dos 11:30 išryto. Bus egzekvi
jos, mišios šv., pamokslas ir 
procesija, kaip paprastai. 

Pamaldose dalyvaus visi 
Chicagos lietuviai kunigai; 
Chicagos vargonininku cho
ras atliks visus giedojimus. 

Visi Chicagos ir apielinkių 
lietuviai katalikai yra kvie
čiami dalyvauti šioje iškilmė
je. Bus renkamos aukos naš
laičių prieglaudos pastatymui. 
Lai nei vienas neatsisako sa
vo aukos pridėti. 
-.30 GEGUŽAS VAŽIUOKI-
ME VISI CHICAGIEČIAI Į 
5V. KAZIMIERO KAPINES. 
BET NEI VIENAS SUAU 
CCS TEGUL NEVAŽIUOJA 
BE KVOTERIO, O VAIKAS 
BE DEŠIMTUKO. TAIS PI 
NIGAIS BUS PATIESTI PA 
MATAI NAŠLAIČIŲ PRIE 
GLAUDAI. 

CICERO, ILL. 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

Gal ne viena ypata nustebo at
ėjus j Šv. Antano par. svetainę 
nedėlioję, gegužės 19 d. Visos sve
tainės sienos buvo artistiškai ap
kabinėtos visokiais išdirbiniais vai
kų parapijinės mokyklos. Akį 
vėrė gražiai išsiuvinėtos paduškai-
tės, visokie mezginiai, piešinėliai 
ir k. Daugiausiai spalvos aiškios ir 
tinkamai suderintos. Lietuviška 
dvasia tuose čiagimių vaikų išdir
biniuose apsireiškė. Pasirodo, kad 
dvasios negalima panaikinti. Lai
minga bus mušu tauta ateinan
čiose gentkartėse. 

Nemenką padėką už tą viską 
turi būti išreikšta vietinėms moky
tojoms (seserims nazarietėms) ui 
jų nenuilstančią energiją. 

, . . — — — — — — — — — 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
CENTRO SUSIRINKIMAS. 

^įdCabdaringos Są-gos Centro susi
e k i m a s atsibus seredoj, gegu
lės 29 d., Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje, Union ave. arti 
J8-tos gatvės. Kuopų ir dr-jų de
legatai ir kunigija teiksis skaitlin
gai atsilankyti. Valdyba. 

PASTABA. 
' Kuopos teiksis aprūpint savo 

rinkėjas dėžutėmis ir ženkleliais. 
Ženkleliai bus gaunami ant centro 
susirinkimo geg. 29 d., o dėžutės 
randasi pas P. Mažeiką, 3315 Au-
Jmrn Ave. 

Taipgi turiu patarti, kad nesant 
laiko atsakančiai pasitarti ant pra
ėjusio eentro susirinkimo, teiksis 
pačios kuopos sutvarkyti savo rin
kėjas. Gal, teks maždaug bendrai 
pasitart ir ant sekančio eentro su
sirinkimo, bef kuopos visgi turi 
bnt jau prisirengusios iškalno. 

Tikimasi, kad visuomenė pa
rems taip svarbų reikalą gegužės 
30 d. duosniomis aukomis reikalui 
pastatymo našlaičiams prieglau-

* » * 
dos namo. 
\ ii . Nausėda, pirm., 

Jul. Šliogeris, rast. 

Vakare, tos pačios mokyklos 
mokiniai ir mokinės ten-pat paro
dė savo kaip kur ir nepaprastus 
gabumus. Išpildė nemenką dalj 
programo. Jų dainavimas tėvynės 
dainelių ir himnų žavėjo publiką 
ir kėlė jos jausmus priduodami 
stipresnį prisirišimą prie savo nu
mylėtos tėvynės. 

Buvo parodytas paveikslėlis: 
Lietuva retežiuose apkaustyta su 
erškėehj karūna ant galvos ir su 
dideliu skaitliu našlaičių, kuri nu
liūdus vaikščioja po savo buvusių 
gyventojų kapus. Našlaitės dai
navo pritaikintas griaudingas dai
neles. Paskui visos našlaitės išėjo 
į publiką parinkti aukų del sa
vo nukentėjusios tėvynės. Žmonės 
pasirodė atjaučianti dabartinį pa
dėjimą Lietuvoje. Duostiiai auko-
jo. 

Vietinis fdebonas, gerb. kun. H. 
J. Vaičiūnas pasakė gražią prakal-
bėlę. 

Vakaras užsibaigė atgiedojus a-
merikonišką ir lietuvišką Irimnus. 
Už sudarymą tokio programo žmo
nės yra dėkingi seserims mokyto
joms. 

Valio, ateinančios gentkartės! 
Pr. 

! 

BRIDGEPORTAS. 

Geo. Paleski, Kingston, Pa. Tamsta 
kreipkitės prie "Garso", Brooklyn, 
N. Y. Sus. L. R.-K. Am. organo. 

Dominlcan Sisters, Grand Rapids, 
Mieli. Pradžiamokslis, A. B. C. spau
doje. Kaip tik atspausdinsime, tuo-
jaus Jums pasiųsime. £ 

Jokūbas Galliusts, Westfleld, Mass., 
A. Rices, Bufalo, N. Y., L. Banaro-
wka, Pittsbnrgh, Pm., J.Usas, Spring-
field, 111., A. Loncius, Roseland, IU., 
M. Janulienė, Beloit, Wis. ir G. Pa-
pidis, Cliloago, 111. Laiškus gavome. 
Adresus permainome. 

T. J on Įkaitė, E. St. Louis, IU. Ad-
reac permainome. Esate užsimokėję 
už "Draugą" iki SO d. gegužio šių 
metų. 

A. Stokna, Amsterdam, N. Y. Laiš
ką gavome. Tamstos prašymą pildo
me. Malonėkite atslteist. Esate ap
simokėję tik iki 1 d. gruodžio perei
tų metų. 

J. Vaikevtfius. Worcester, Mass. 
Už klaidą labai atsiprašome. Tamsta 
esi apsimokėjęs iki 1 gruodžio šių 
metų. . 

P. Zataveckas. Ačiū už laišką. Mū
sų kaltė. 

Kun. Urbonai, Da Bols, Pa. Atsi
prašome už klaidą. Stengsimės ant 
toliaus jų išvengti. 

Wm. Misevicse, Mulkeytownt III. 
S. Jančius, New Haven, Conn. Prenu
meratas gaovme. Ačių. 

Ona Vaitkienėj J. Lapinskas, Alek. 
Budreckis, Chicago, UI. Po $10.00 
"Draugo" šėrų gavome. - Aelų labai. 
Paliudijimus pasiųsime urnai. 

/ 

eras 
aspadorius 
erai 
yvena 

ir Perka 
erai apsirokavęs 
erą ukę 
eroj vietoj ir 
reitai veikia 

: 

GERIAUSIAI ŠIANDIE GYVENA IIKININKAI 
Išmintingas žmogus neprivalo skursti dirbtuvėje 

E DE Dt 

PRANEŠIMAS. 

ATSISVEIKINIMO 
VAKARĖLIS. 

Lietuvos Vyžių Chicagos 
Apskričio susiriiriKmas įvyks 
nedėKoj, birželio 2 d., 2 vai. 
po pietų, Dįęvo Apveizdos pa
rapijos svetainėje. 

Pranešu kuopoms iŠ anksto, 
kad kiekviena išrinktų ir pri
siųstų delegatus. Susirinkimas 
bus labai svarbus, nes apart 
kitų svarstymų bus svarstoma 
apie rengimdsi į VI Lietuvos 
Vyčių kongresą. | 

L. V. Ch. Ap. Raštininkas. 

Geg. 23 d. Lietuvos Vyčių 4 
tuopa buvo surengus liūdną VSL-
fcarėlj atsisveikinimui su savo my
limais draugais vyčiais, kurie iš
keliauja tarnauti Dėdei Šamui. 
Vakarėlyj dalyvavo daug jauni
mo. Apart skanios vakarienės, ku
rią pagamino mūsų mergaitės, bu-
YO išpildytas ir trumpas progra
mėlių P-as V. Puzaras padaina
vo solo "Vai aš pakirščiau,'' p-lė 
ŽBereckaitė "Plaukė sau laivc-

. " ir "Sunku gyventi/* Dainos 
visus labai sugriaudino. Paskui ra
minančią ir gražią prakalbėlę pa-
aakė p. P. M. Mažeika. Ant galo 
j£rb. kleb. kun. Ig. Albavįčius iš
reiškė jauninkaičiams geriausius 
Knkėjimus ir kad visur ir visados 
feutų geri tėvynainiai. Po to nau
jokai kiekvienas trumpais žodžiais 
atsisveikino su įpnimu. 

'"L. V. 4 kuopa neteko šių narių: 
į , Juodelio, K. Stulos, F. Roko 
a B. Stanevičiaus. 
* Laimingos jiems kloties. r . R. v. 

Pereitą savaitę sekančias" Bridge-
porto lietuvių šeimynas aplankė 
garnys ir paliko "dovanų: 

Jeronimą ir Agotą Vaineikius. 
Dovanojo sūnų, kuriam prie krik
što davė vardą—Jurgio. 

Praną ir Teodorą Neimlus. Do
vanojo dukterę, kuriai prie krik
što davė vrfrdą—Teodora. 

Stanislovą ir Feliciją Nausėdus. 
Dovanojo sūnų, kuriam prie krik
što davė vardą—Stanisjovas. 

Joną ir Emiliją Kazakauskus. 
Dovanojo sūnų, kuriam prie krik
što davė vardą—Mečislovas. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

tt- Draugo" 125 num. vietinėse 
žiniose iš Altorinės draugijos vei
kimo aprašimėlyj įsiskverbė klai
da. Išspausdinta buvo: Taipgi nu
tarta nupirkti šėpą sudėjimui baž
nytinių drabužių. Turėjo-gi būti 
taip: Taip-gi nutarta nupirkti se
tą bažnytinių drabužių. 

KONCERTAS. 
VV i 

Westėrn Konservatorijos 
pijano ir dainavimo mokiniai 
geg. 26 3. studijos kambary
je buvo surengi koncertą. A-
part svetimtaučių fcfrogrante 
dalyvavo ir" keturi lietuviai, 
būtent: S u t & r ^ e Bulteriu-
tė), Walters (p-lė Valteraitė), 
Damber (p.j Dambrauskas) ir 
Kaymond (p. Ramanauskas). 
Tarpe publikos koncerto, pro
gramo -klausė ir 12 lietuvių. 

J. 

PAIEŠKOJIMAI. 

Amerikos daug lietuvių skursta, nes nemoka gyventi. Dirb
tuvėse bei mamose paprasti darbininkai gyvena kaip vergai. Jie 
uždirba tiktai ant paprastos duonos. Jų ateitis niekuomet nėra 
geresnė už jų praeitį. Toks padėjimas yra beveik visę dirbančių 
už algą. Vienintelis išėjimas iš to ̂ keblaus padėjimo šiandie yra 
būti išdirbęju-savininku reikalingų žmonijai turtų. 

, Tokiais išdrbėjais-savninkais šiandie yra ūkininkai. Jie 
pagamina ir turi reikalingiausią daiktą—maistą. 

Maisto šiandie trūksta, todėl ūkininkai už savo produktus 
paima didelius pinigus. 

Mūsų bendrovė lietuviams suteikia gerą neprigulmingą gy
venimą. Nekurie iš lietuvių, kurie keletą metų atgal skurdo 
dirbtuvėse taip pat, kaip ir jųs, šiandie yra pasiturinti darbda
viai. Ant savo ūkių jie užlaiko tokius darbininkus, kaip jie pa
tįs kitą syk buvo. 

Jei jųs turite progą, jųa taip pat galite būti išdirbėjais-sa-
vininkais, kaip daugelis lietuvių miestelyje, Phelps, Wisconsin. 

KUPONAS 
GERBIAMI TAMSTOS:— 

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų 
ukes, kurias jųs garsinate. 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

Miestas 

^tr^ / N / w v /> /^ywy v Nf 

Geras žemes galite pirkti nuo Sanborn Žemės Kompanijos, 
nes mes turime suvirs 30,000 akrų' mūsų žemė yra prie Phelps 
miestelio, ir miestelis yra labai puikus, ant krašto ežero, ten yra 
puikus fabrikai ir ant geros transportaeijos, kur North-Westerii 
Linija eina per vidurį jo. Mūsų žemės yra prie gerų kelių, ne
toli mokyklų, ir netoli miestelio. Mes turime ūkių gražiai išdirb
tų, su sodais, namais, gyvuliais ir visokiais ukininkiškais įtaisy
mais. I r tūXime žemės neišdirbtos, tiktai apaugusi mažais krū
meliais, kųr galima lengvai nuvalyt. Galite pirkti ukes nuo mū
sų už taip žemas kainas kaip nuo $15.00 iki $25.00 už akrą. Mes 
parduodame Žemę ant lengvų išlygų. *! 

ATVAŽIUOK, O PERSITIKRINSITE PATS SAVE 

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

SANBORN LAND CO. 
Phelps, Vilas County, VVisconsin 
niiiiMii , i I 

A. d. BACHUNAS. Kolonijos Direktorius 
u ^ *' u \ i* r. \ u 

Paieškav vietos a i sakrlstijona ar 
vargonininką,; esu jaunas mokinys, 
galiu vesti cfcora. Jeigu kuriam ii 
gerbiamu klefconų reikalingas bučiau, 
meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 

8. W. R. 
4520 8. Hermitage Ave..*Chicago. 111. 

+T=±=± ¥+ **« T — - - — 

PRANEŠIMAS. 

ANT PARDAVIMO. 

Paratdaoda: gVosernė. Gerai iš
dirbtas bisnis prie lieturiškos bažny
čios, lietuviu apgyventoje vietoje. 
Parsiduoda greitai:, nes savininkas 
laukia pašaukimo karėn. 

J. A. Poška, 
4481 80. Falrfield Ave., Chicago, IU. 

Analizuoja vandenį. 

Praeitą šeštadienį Coliseu-
me politikiniam susirinkime 
majoras Thompson kalbėda
mas kelis kar tus nusilpo. 

Kadangi nusilpimo priežas
tis nesurasta, todėl paimta 
Išanalizuoti vanduo, likęs stik 
le, iš kurio majoras susirinki
me gėrė vandenį. 

-*/*>* -•?»»• 

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS LIETUVIU PIKNIKAS 
Rengiam** 

LIET. NEPR1GULMINGO KLIUBO 
Nedėlioję , B i rže l io - June 2rą. 1918 

QEO. M. CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL, 
Pradžia 11:00 vai. I i ryte Tlkietaa 25c. ypatal. 

KVIEČIA K0MITETA5. 

Parsiduoda:—namas lietuvių kolo
nijoj. Gražioj vietoj prie 19-tos gat-
vėa ir Francisco Ave. greitu laiku, 
nes avivikaa i i priežasties lfgos turi 
apleisti Chtcaga. Pigiai. 

j . A. Poška, 
4432 »o. Falrfield Ave., Chicago, 111. 

"RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI" 

Ii karės lanko: Rusijos, 
Vokietijos ir Turkijos karės 
fronte Extra!!!! Rusijos re
voliucija!! miustruotos kariS-
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi: 

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

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

s Kas per mane užsirašys ant metų 
dienrašti "Draugą" ir "Darbininką" 
gaus* dovanų gryno 14 k. aukso fon-
tanlnę plunksną "Autocrat" vertės 
$2.60. 

Užsirašiusieji "Draugą" ant metų 
gaus dovanų gražaus lšdirbimo 8te-
reoskopą su 25 paveikslais apie ka
re Vokietijos su Belgija vertės $1.50. 
Užsirašantieji "Draugą" ant pusė mė
tų arba "Darbininką" ant metų gaus 
dovanų "Cosmo Couple" wrltlng set 
vertės $1.00. Už prisiuntimo dovanų 
reikia prisiųsti 15c pinigais arba kra-
908 ženkleliaia 

O. P. Rosmanskas, 
636 Maine St., 

Sngar Notch, Pa. 
1IIIIIIIIUIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 

Mes turime vieną mašiną (motor), 
dTi užbalsrėjas,, dvi apsiuvinėtojas 
Jack biskj naudotą pigiai ant lengvų 
iŠ mokesčių. Visa skūra, roberiai ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. KAFLAIT * SONS, 
4008 8o. Ashland Ave., Chicago, IU. 

Telefonas: TA*RDS 8404. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiii 

ALEX. MASALSKIO 
Graborius. 

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
piglauslai. tu 
rime savo Ka 
rabonus Ir au 
tomobillus. 
Taipgi dides
nė dalj grabų, 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drovąr 41 SO. 

mmmmmmmmmmmm 

Geriausia Pro
ga Norimčiam 

Biznio 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii! 

| OESZOŠ. "Pumpurėlis'* \ 
Tik ką liejo Ii spaudos naujagadyniska operete "PumpurėllsH

f 
kurią paraše gerb. Knn; F. B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems î Htiwwir 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 35c. oi vieną. Agentams 
S SS nuoš. nnleidžiame. Reikalaukite pas; 

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

Kūlis Furniture House 
3224 So. Halsted S t . 

CHICAGO. ILL. 

Draugas Publishing Co. i 
1800 West 46th Street - Chicago, III. | 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliiiiiiiililliiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiimiiiitiittiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiis 
3 LIETUVIŠKA KRAUTUVE 

ERNEST WEINER Ory Goods 
1800 W. 47th Gatve\ Kampas VVood gatves 

M*~ 

"DRAUGį" 

• « 

Telefonas: FUi^LMAN S42 

Dr. D. J. BAG0ČIUS • 
LIKTU VIS GYDYTOJAS 

LR CHIRURGAS 
10781 SO. MICHIGAN AV1L, 

ROSELAND, ILLINOIS 
įįm • • • • • • • • • • • • • • » » » » o » » m • > 

Tai Drover 704J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKH7TSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą. 

4711 SO. A8HLAHD AVKNUB 
arti 47-tos Gatvės -

i » * « i 
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f JOSEPH O. WOLOH i 
LIETUVIS ADVOKATAS = 

Kamb. S24 National Life Bld«. 
19 So. LaSalle St , 

Vakarais ĮICC lillwaukee Ava. 
Central f 199 

Rasldenoe Humbnld 9T 
CHICAGO, DLL. 

iimimiiniiimiuioiiiiniiiii 

Telefonas: McKINLKY 1744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
9457 SO. WE8TKRJr BLVD. 

Kampas W. IS-tos 

* •vi\mm»mmmmmmm:nmxxnM\v&xmM. 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketveriais ir Snbatomis. 

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

I. ' .1 • ' . ! II . I I I . r*raj.YuvaSirittuv::;B:iiiiu.; 
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t 

Dr. k. R. Blimenthal 0 . D. 
Aklą Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offlso Advnos: nuo 9 i i ryto iki 9 
vai. vakarą. Nedėlioms 9 iki 11. 

4949 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St, 
Telefonas Yards 4917. 

Telephone Boulevard 6487 

pardavėjai ir daug kran 
tuvių parduoda tą pačia 
kavą po 

19c 
GKRIAUSI8 

SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

M t / C 

OOCOA 
sulygina su 4 1 . 

kokia, | 4 C 
LL 

DAniY 
SVIESTAS 

39c 
WK8T StDM 

1964 a€ilwaukeea. 
1979 MUwaukeea. 
19S4 Milwaukeea. 
1919 W. Madison 
1999 W. Madison 

1944 W Chloagoa, 
1494 Blna Islandą 
1411 W. North a, 
1117 S Halsted ai 
1911 8.^Halsted st 
1119 W. l l t k s t 

9191 W. l l n d st. 
499 
719 
944a 

9417 S Halsted .t tt4i 
4719 S 

1411 Wentwortha 

HORTH SD3S 
S*. Divlsionst 
W. North a. 
TJnooln av. 
linaoln av. 

9419 N. Clark st. 


