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NARDANČIOS LAIVES 
NUSKANDINO KEL10U -

KĄ LAIVŲ 
Visi svarbesnieji Atlantiko 

uostai uždaryta 
PRASIDĖJO SMARKI MEDŽIOKLĖ PRIEŠ 

NARDANČIAS LAIVES 
KELIOLIKA LAIVŲ NUSKANDINTA. 

f 

VOKIEČIAI Š. AMERIKOS PAKRAŠČIUOSE 
TALKININKAI SULAIKĖ VO -

KIEČIŲ 

WASHINGTON, birž. 4.—Vokiečių nardančios laivės Atlan
tiko pakraščiuose nuskandino keliolika amerikoniškų laivų. 
Visais pakraščiais lakūnai ir karės laivai medžioja vokiečių 
laives. 

Karės laivyno sekretorius Daniels sako, kad vokiečiai tuo 
savo pasielgimu nepakenks Suv. Valstijų transportacijai. Jų 
visas tikslas — nukreipti šios šalies domą nuo didelių žygių 
Prancūzijoje, kur vokiečiai prasimanė briauties ant Paryžiaus. 

prieinamų jai priemonių ap
saugoti laivų plaukiojimą- At
lantiko pakraščiais nuo prie
šininko pasikėsinimų. 

Nardančių laivių veikimas 
Amerikos pakraščiuose kaip 
čionai, taip kitur padarė įspū
dį. Bet nuo vokiečių despera-
tų visako laukta. Nuo šiol 
transportai \ Europą bus lab-
jaus saugojami. A 

Karės laivyno departamen
tas paskelbė, kad, kiek jam 
yra žinoma, nardančios laivės 
šiapus Atlantiko pakraščiais 
nuskandino tris škunerius. 

SMULKESNĖS ŽINIOS A 
PIE NARDANČIŲ LAIVIŲ 

VEIKIMĄ. 

BOLŠEVIKAI SKANDINA 
SAVO PRIEŠININKUS. 

Sako, revoliucija negali ap 
sieiti be aukų ir kraujo. 

SUOMIJA BUS VOKIEČIŲ 
BAUDŽIAVOJE. 

VOKIEČIŲ NARDANČIOS LAIVĖS ATLANTIKO PAK 
RAMIUOSE 

Providence,. R. L, birž. 4.— 
Vakar laivų i%rf«^kiu|rt už
daryta Narragansett užlaja. 

NEW YORK, birž. 4.—Kituomet Vokietija grūmojo, kad ji 
su savo nardančiomis laivėmis pradėsianti veikti Amerikos 
pakraščiuose, šiandie savo grūmojimą ima jau pildyti. 

šioj pusėj Atlantiko vokiečių nardančioji laivė viena ar 
jų daugiau jau nuskandino penkis garlaivius. 

Yra žinių, kad nuskandino net penkiolika laivų. 
Pirm kelių dienų buvo žinių, kad Suv. Valstijų pakraš

čiais veikia vokiečių nardančios laivės. Tečiau tų žinių nie
kas negalėjo patvirtinti. Bet vakar tasai faktas tikrai pa
aiškėjo, kuomet čionai buvo išsodinta nuskandinto škunerio 
(laivo) Edward H. Oole įgula, šitos įgulos laivas nuskan
dinta praeito sekmadienio ryte New Jersey pakraščiuose. 

Kiek patirta, Amerikos pakraščiuose veikia dvi vokiečių 
nardančios laivės, kurių svarbiausias tikslas užpuldinėti a-
merikoniškus transportus. 

Spėjama, kad čia turi veikti milžiniškos nardančios lai-
vės-skraiduoliai, kurie ilgalaike gali išbūti kelionėje. 

Kuomet gauta žinia apie 

New York, birž. 4. — Čia 
gauta bevįeliu telegrafu pa-
gelbos šauksmas "S. O. & " 
nuo pasažierinio garlaivio 
Carolina, kurs išplaukė iš 
Čionai į Porto Rtco. Užpuolė 
jį nardančioji laivė. . 

Chatham, Mass., birž. 4. — 
Gauta žinia, kad vienas lai
vas buvo torpeduojamas už 
Nantucket Slioals. Žinia ne
patvirtinta. 

. 

Boston, Mass., birž. 4.— 
Tarp daugelio žinių gauta ir 
ta, kad viena vokiečių nar
dančioji laivė pagauta ir pris
tatyta New Yorko tiostan. 

Barnegat, N. J., birž. 4. — 
Atlantiko pakraščiais daboja
ma ar kartais nebus užtikta 
kur pliuduruojančių žmonių 
nuo nuskandintų laivų. 

nardančių laivių pasirodymą, 
tuojaus uždaryta New Yorko 
uostas. Panašių priemonių im
tasi ir visuose kituose Atlan
tiko uostuose. 

Washingtone ofieijaliai pat
virtinta žinia apie trijų ^aivų 
nuskandinimą. Taigi tuo pa-
tim patvirtinta žinios ir apie 
nardančių laivių veikimą At
lantiko pakraščiuose. 

Laivą Edward H. Cole už-
atakavo dvi nardančios laivės 
už 75 mylių pietrytuose nuo 
Atlantic Highlands, N. J. 
Cole laivo įgulai nardančių 
laivių komendantai davė 10 
minučių laiko- apleisti laivą. 
Paskui laivą nuskandino ir 
nu durno savais keliais. Nus

tik siu parėdymas iš Washing-
tono. 

Praeitą savaitę čionai at
plaukusieji garlaiviai buvo 
pranešę, kad»vienur-kitur bu
vo matę nardančias laivaę. 
Suprantama, tomis žiniomis 
neperdaug indomauta. 

Žinovai tvirtina, gal čia 
greičiausia veiks nardančioji 
laivė U-53, kuri anais metais 
buvo aplankius Ameriką. Gal 
toji laivė šiandie trankosi po 
visą Atlantiką, ieškodama 
priešininkų laivų. 

Jau tuomet, kuomet šios, ša
lies pakraščius aplankė U-53 
ir nardančioji laivę Deutsch-
land, buvo stiprus Amerikai 
perspėjimas, kad vokiečiai sa-

Norfolk, Va., birž. 4.—Nor-
folk-Nęwport News uostas va
kar uždarytas. Buvo paskly-
dęs gandas, kad vietos pa
kraščiais susekta nardančioji 
laivė. 

AMSTERDAM, birž. 4.— 
Laikraščio "Local Anzeiger" 
korespondentas Zechlin iš Uk
rainos praneša, kad Juodųjų 
jūrių vilnys ant kranto is-
plauja daugelį žmonių lavo
nų. Kai kurie lavonai baisiai 
subjaurioti, surištos rankos 
ir kojos. 

Korespondentas tvirtina, 
kad tie lavonai, tai rusų so 
cijalistų bolševikų aukos iš 
Eupatoria, Krime. Tuos žmo
nes bolševikai pasmerkė mi-
riop. Gyvus suraišiojo, išvežė 
jurėsna ir ten sumetė. 

Eupatoria bolševikų komi
tete buvo viena moteris kaž
kokia Njemitz (Niemiec?). 
Kuomet bolševikų komitetas 
imdavo abejoti apie suimtų 
savo priešininkų pakorimą, to 
iji moteris pirmutinė visuomet 
atsiliepdavo: y 

1 'Reikia karti. Revoliucija 
tori matyti kraują!" 

Korespondentas pažymi, 
kad vienas rusų leitenantas 
po trijų metų kariavimo su
grįžo tėviškėn ir ten atrado 
tėvų namus sunaikintus. Jam 
buvo pranešta, kad bolševikai 
jo tėvus paskandino jūrėse. 
Leitenantas tuomet nuėjo į 
artimą jūrės pakraštį ir ten 
ilgas dienas lukeriavo, ar kar 
tais jūrių vilnys neišplaus jo 

motinos lavonų. 

Su tuo sutiko Suomijos vy
riausybė. 

s, Londonas, birž. 4.—Tarpe 
Suomijos vyriausybės ir Vo
kietijos padaryta slapta su
tartis, pagal kurios Suomijo
je turi but įsteigta monarchi-
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ja iš .vokiečių dinastijos ir 
suomiu kariuomenė pavesta 
vokiečių vadams, anot depe-
šos iš Stoekholmo į laikrašti 
Times. ' 

• 

Be kitko Suomija sutikusi 
Aland salas pavesti ne Švedi
jai, bet Vokietijai. Tenai vo
kiečiai įsteigs savo karės Jai-
vynui stotį. Už tai Vokietija 
Suomijai gvarantavo turėti, 
prieigą prie Arktiko vande
nyno. 

Kadangi Suomijoje betvar
kė ; visiškai dar nepanaikinta, 
todėl Vokietija ilgesniam lai
kui pasižadėjo palaikyti ten 
savo kariuomenę. ( 

Ta slapta sutartis Suomijos 
seimui neparodoma. 

• * » i 

RUOŠIAMA MILŽINIŠKA OFENSYVA PRIEŠ 
IS 

•> 
. m ———— 

Antru kartu jie (JUS "pašventinti" ties-Mana 
\ . * _ 

TALKININKAI SULAIKO . Sužinota, kad šitoje Reims-
VOKIEČIŲ BRIOVIMĄSI. 

BOLŠEVIKAI REIKALAU
JA SUGRĄŽINTI KARIUO. 

MĖMĘ. 

-
— 

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
12 ŽUVININKŲ LAIVŲ. 

» 

Maskva, birž. 4.—Bolševikų 
užsienių reikalų komisaras Či-
čerin pareikalavo Prancūzi
jos, kad šita sugrąžintų Rusi
jon rusų kariuomenę iš Pran-
CUZ1JOS. 

Nuo 1916 metų Prancūzijoje 
veikia, sakoma, visa rūsį *d\-
vizija. 

Čičerin tvirtina, kad Rusija 
šioje karėje nori but pilnai 
neutralė. 

ŽINKELIUS SUOMIJOJE. 
Tai įvyko Airijos pakraičiuo- VOKIEČIAI TIESIA GĖLE 

i \ ^ se. 
* 
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Londonas, birž. 4.—Gegu-

Soissons fronte ofensyvoje vo 
kiečiai panaudoja parinkti-
niausią savo kariuomenę, ku
rios tgn veikia apie 45 divizi
jos. 

Taippat sužinota, kad vo
kiečiai, turbūt, nusprendę ne
pertraukti ofensyvos, bet mė
ginti briauties arčiau Pary
žiaus, jei vis daugiau ir dau
giau kariuomenės sutraukia į 
tą kylį. 

Nebus stebėtina, kuomet 
talkininkai ir vėl vokiečius 
pašventins ties Marne, kaip 
juos šventino 1914 metais ta
sai pat generolas Foch su gen. 
Joffre. 

ANGLAI VEIKIA FLAN
DRIJOJE. 

nudumo savais Ke mis. JNUS- y<) n a r d a n č i ų Mvių v e i k i m 

kandmto laivo įgula » ^ V gaB į k e l t i .šiapus Atlantika 

IMAMASI APSISAUGOJI
MO PRIEMONIŲ. 

jo amerikoniškas pagelbinis 
karės laivas ir atgabeno vie
tos uostam 

Vokiečių nardančių laivių 
veikimas reiškia, kad vokie
čiai yra sumanę pakenkti ar
ba kaikuriam laikui sulaikyti 
Amerikos transportaciją į 
Europą. 

Uosto 'viršininkas laikinai 
sulaikė visokių laivų išplau-
[imą, kol nebus gautas tuo 

Apie tai praneša karės laivyno 
sekretorius. 

Washington,.birž. 4.—Karės( 

laivyno sekretorius Daniels į-
galiojo viešųjų informacijų 
komitetą paskelbti, kad vy
riausybė ėmėsi, visų galimų ir 

Atlantiko Uostas, birž. 4.— 
Čia atkeliavusieji vienu gar 
laivių iš Kubos keliauninkai 
pasakoja, kad Kubos vyriau
sybė iš" Havanos uosto andai 
per visą savaitę nebuvo lei
dusi išplaukti laivams. 

žės 30 dieną .vieną Airijos uos
tą apleido apie 40 žuvininkų 
laivų, kurių 12 nuskandino vo 
kiečių nardančios laivės. 

Laivės komendantas tų vi
sų laivų žuvininkams įsakė 
sulipti į pagelbines vartis ir 
irties į pakraščius. Paskui ar-
motų šoviniais laivus nuskan
dino. 

Maskva, birž. 4.—Vokiečiai 
šiaurinėje Suomijoje pratie
sia laikinai Au geležinkeliu*— 
vieną į Kem, ant Murmansko 
geležinkelio, prigulinčio Rusi
jai, kitą — į Pečenga užlają. 

-r-' 
Philadelpbia, Pa., birž. 4.— 

Išleista paliepimas neišleisti 
neî  vieno laivo iš vietos uos
to. 

Londonas, birž. 4.—Užpra
eitą naktį anglai atliko pasek
mingą ataką prieš vokiečius 
Flandrijoje. Pasivarė pirmyn. 
Paėmė nelaisvėn 200 vokiečių. 

• 

BOMBARDUOJA PARYŽIŲ. 

Paryžius, birž. 4.—Užvakar 
ir vėl vokiečiai bombardavo 
Paryžių toli šaujančiomis ar-
mo tomis. 

Šeštadienio naktį vokiečių 
lakūnai pametė bombų mies
tan. Apie 20 Žmonių sužeista. 

PRANCŪZAI GAMINA TREČIĄJĄ APSIGINIMO LINIJĄ. 

Prancūzai ima vokiečius ne
laisvėn. 

' i | i f m 

Londonas, birž. 4.—-Vakarų 
fronte visa mūšių linija tal
kininkai pagaliau sulaiko vo
kiečių briovimąsi. Kas valan* 
da prieš vokiečių pastangas 
didėja savo skaitlingumu tal-

'kininkų kariuomenė. Visu 
frontu, kurį vokiečiai pasirin
ko briauties ant Paryžiaus, 
talkininkų atsargos atsistojo 
prieš teutonus. \ f 

Vokiečiai persimetė* per 
Dormans-Reims vieškelį, išil-
gaTYy£inės mūšių linijos. To
dėl prancūzai turėjo apleisti 
miestelį Ville-en-Tardenois. 
Dabar seka baisus susirėmi
mas pietuose nuo td miestelio. 
. Kitoj pusėj savo plataus 
kylio vokiečiai mėgina prasi
mušti prie Villers-Cotterets 
šilo ir prie upės Ourcq klonių. 
Be to, jie deda pastangas pa
sivaryti į šiaurius, upių Aisne 
ir Oise tarpu. Tečiau tos paj-
tangos einą niekais. Ten tal
kininkai prieš juos stoją kaip 
geležinė sien^|Įežiurint skait
lingos kariuomenės sutrauki-
mo. 

Priešininkui pasisekė užim
ti šiaurinę dalį miesto Cha- PRAMATOMA NAUJA 
teau-Thierre, ties'upe Marne,} "TAIKOS OFENSYVA". 
per kur praeina Paryžiaus-
Verduno geležinkelis. 

Priešininkas šiandie turi 
paėmęs apie 15 mylių upės 
Marne pakraščio. Vietomis vo 
kiečiai mėgina persimesti 
skersai Marne. Bet talkininkai 
juos visuomet atbloškia. 

Iš visako matdsi, kad vokie
čiai dabartinėse savo pozici
jose turės apsistoti. Jei jie 
panorės išsijudinti iš vietos ir 
pamėginti briauties pirmyn, 
be abejonės gaus kakton, 
kaip koks padūkęs bulius, 
kurs pažeistas mėtosi į visas 
šalis, kad pasprųsti iš blogo 
padėjimo. 

Prancūzų laikraščiai spėja, 
kad gen. Foch ruošiasi dide-
lėn ofensyvon prieš vokiečius. 
Todėl jų ilgesnis pasilaiky-
mas ties Marne yra•* abejoti
nas. 

Iš Paryžiaus gauta žinių, 
kad prancūzai visu frontu 
tarpe upių Marne ir Ourcq 
ŝtojo kontratakon. Keliose vie 

tose pasivarė pirmyn. Atsiė
mė kelis miestelius. Kelis šim
tus* vokiečių paėmė nelaisvėn. 
Vokiečiams padaryta dideli 
nuostoliai. 

Amsterdam, birž. 4.—Vokie
čių politikiniuose rateliuose 
kalbama, kad ar nebūtų jau 
laikas išnaujo pasiūlyti taiką 
talkininkams arba diplomati
niu keliu pradėti prieš talki
ninkus " taikos ofensyvą". 
Vokiečiams norisi taikos. Bet 
prie jos prieiti negalima. 

KAZOKAI PAKORĖ BOL< 
ŠEVIKŲ VADĄ. 

Maskva, birž. 4.—Dono ap
skrity j kazokai pasigavo bol
ševikų sovieto pirmininką ir 
tuojaus pakorė. Tasai bolševi
kas kituomet organizavo ka
zokus prieš generolą Kalėdi
nes. 

— Madridas, birž. 4.—Ispa
nijoje nežinoma epidemija 
plečiasi. Daug žmonių miršta. 

Vakar Chicagoje policija 
suėmė suvirs 500 bedarbių. 

' O R A S . 

Chicago ir apylinkėg. — 
Šiandie lietus; rytoj debesiuo-
ta ir vėsiau. 
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"UETUVOS LAISVĖS FON
DAS" IR LIETUVOS LAISVĖ. 

Pastaraisiais laikais lietu
viškų socijalistų laikraščiai 
daug ražo apie savo " Lietu
vos Laisvės Fondų." Kas gi 
per vienas l a sa i fondas f 

"Lietuvos Laisvės Fondą/' 
įsteigė "Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba," Šita. gi 
"Taryba/ ' įsteigė Grigaitis, 
Jurgelionis ir Co. "Amerikon 
Lietuvių Darb. Taryba" — tai 
rusų bolševikų sovietų pavy
džias. " T a r y b a " įsteigta su 
tikslu pradėti kovų prieš ša
lies vyriausybę, Suv. Valstijų 
stovį ir tvarką pakeisti da
bartiniu Rusijos stoviu ir 
tvarka. Kadangi Rusijoje so-
cijalistai palaiko anarchiją ir 
sėbraujasi su vokiečiais, to
dėl ir mūsų socijalistai Ame
rikoje būdami buvo manę su
sinešti arčiau su kaizeriu. 

Nežinia, kaip čia but sekęsi 
tai socijalistų "Taryba i , " jei 
ši šalis nebūtų įstojusi karėn. 
Gal ta ' 'Ta ryba" daugeliui 
lietuvių darbininkų butų ap
muilinusi akis. Gal daugeliui 
butų pažadėjusi rojų ir pel
ningas vietas. Gal daugel] 
žmonių butų nuvedusi kur pel
kėtais keliais. 

Juk mes žinome, kad, soci-
jalistai pažadėjimais baisiai 
turtingi. Jie darbininkams 
viską žada. Nesigaili net savo 
" k r a u j o " ir "gyvasties," bi 
tik primasinti vienu-kitą į sa
vo eiles ir jo nesusipratimu 
pasinaudoti. 

Bet štai šalis stojo karėn ir 
specijaliai išleistais įstaty
mais sugniaužė visus kaizea 
rio bernus. Sugniaužė ir tį 
pačią socijalistų "Tarybą," 
kurios viršininkai mėgino tuč-
tuojaus susigiminiuoti su vo
kiečiais ir imti bernauti /kai
zeriui. " T a r y b a " todėl, kad 
negauti kilpos, šiaiidie neva 
jau atmainė savo taktikų. Ne-
užpuldinėja vyriausybės (nes 
bijosi), bet "kovoja" prieš 
kokį tai lietuvių "klierLkaiiz-
mą." Gi -priede dažnai prie 
tos košės prideda spirgučių— 
neva piestu stoja prieš kaizeri. 

Šita taktika, suprantama, 
vyriausybei yra žinoma. Bet 
kadangi lietuviški socijalistai 
šioj šalyj neturi reikšmės, 
neatkreipiama į juos domos. 

Tai tokia yra "Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba." 
"Darbininkų" pavadinta to
dėl, kad butų lengviau mul
kinti lietuvius darbininkus. 

Žinant "Tarybų," lengva 
suprasti kas yra ir patsai so
cijalistų "Lietuvos Laisvės 
Fondas." Nežinančiam tasai 
vardas gana dailiai skamba. 
Kaipgi, čia juk Lietuva ir pa
ti laisvė. Lietuvai laisvė rei
kalinga. Nesusipratėliai pa

klauso socijalistų kaldinimų 
ir duoda " la isvės" fondan. 
Socijaliątus, suprantaina, ima 
džiaugsmas. 

Mūsų socijalistai jau dauge
lį visokių fondų praleido per 
savo' nagus. Daugelį jų ir da
bar dar turi. Bet ar tais fon
dais šelpiama nukentėjusioji 
Lietuva arba Lietuvos laisvės 
reikalai? 

Ne. Socijalistams Lietuva 
yra svetima. Jiems visur yra 
Lietuva, kur tik pasiseka dau
giau darbininkų apmulkinti. 
Bet įie savo fondą aprėdė 
"Lietuvos Laisve," kad butų 
lengviau gauti jin aukų. Gi 
tos aukos skiriamos kaml Jei 
jau joms bus lemta kuomet 
nors išvysti Lietuvos padan
gę, tai tos aukos iškalno -ski
riamos darbininkų "susipra
timui. ' ' Tasai ' * susipratimas' * 
— tai dabartinė socijalistų 
tvarka Rusijoje. Tokią tvarką 
mūsų socijalistai galvoja pra
vesti ir Lietuvoje pasibaigus 
karei. 

tuo jaus "Tėvynės" skiltyse 
atsirado ir nauji sumanymai. 
Autai sugalvota išleidinėti 
mėnesinį žurnalą angliškoj 
kalboj vardu '/The Baltic Jįe-
view." 

Kas gi kitas tokį žurnalą 
gali Vesti ir jį prirašyti, jei 
ne dr. Šliupas. Juk tai senęs 
lietuviškas vilkas. Pabaltijos 
kraštas — jo specijališkumas. 
Ve ir "dž iabas" par vykusiam 
daktarui! 

Deja, ne visiems panašiems 
sumanymams žmonės pritaria. 
Nepritars nei šitam, kibą iš-
ėnrus tik pačius artimiausius 
dr. Šliupo pasekėjus. ' t 

• i —— 

Ištikimybes d m prašymas ir 
Prezidento atsakymas. 
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Releasžd by the Committee on 
Public Information. 

VISU AMERIKOS LIETU
VIU DOMAI. 

______________ 

Iš kelių vietų mums prane
šama apie lenkų pastangas iš 
lietuvių išgauti parašus po 
tam tįkromis blankomis. Iš 
Pennsylvanijos ir ltfew Jersey 
tūlų kolonijų mums praneša, 
kad ten lenkai, vieną-kitą su
lenkėjusį lietuvį" pasigavę, 
vaikščioja po lietuvių stubas 
ir kalbina lietuvius rašyties po 
tuja rezoliucija, kurioj buk 
užreiškiama, kad lietuviai no 
ų prie Lenkijos karalijos pri
sidėti. Vaikščioja lenkai—pa
renkami žmonės, lietuviams 
žinomi — dažniausia laiku, 
kuomet vyrai dirbti išėję, o iš 
moterų parašai įvairiais bau
ginimais išgaunanti. 

Į viršminėtus dalykus atsi
žvelgiant, kad nedavus progos 
svetimiems lietuvfti prigauti, 
atsikreipiame į gerbamą kuni
giją, laikraščius ir visuomenės 
veikėjus, kuoplačiausia skelb
ti lietuviams iš sakyklų, per 
spaudą, draugijų susirinkimus 
i r visais prieinamais budais: 

a) Kad lietuviai nesirašytų 

' 

Prezidentas autorkuoja 
skelbti sekamus susirašinėji
mus. 
Suvienytų Valstijų. 
Prezidentui: 

Ketvirtoje liepos dienoje, 
1776 nietais, šios Respublikos 
uždėtojai pradėjo judėjimą 
žmonių laisvei ir tautų ttisei 
savęs valdytis. Šimtą ketu
riasdešimtys du metų vėliau 
atrandame pasaulio demokra
tiją, kuriai ši tauta pionierė" 
buvo, reakcijos ir autokrati
jos galybe smarkiai užpulta. 

Mes reprezentuojame tas 
tautas ir žmones, kurių sunai 
ir dukterys į šią žemę atvažia-] Iniatra, per Vaino Jaivi, sek

retorius; Finų Kongregacijinė 
Bažnyčia Golgotha, per Jobu 

line, trustisų bordo sekre
torius; Kaleva Panos, per Sa
ra Rayby, sekretorė. ^ 
Grrekai: 

Greko-Amerikoniška Tautos 
Unija, per D. J . Tbeophilatos, 
pildomojo komiteto pirminin
kas, Nicholas L. Bistis, sekre
torius. \ 
Holandai: ' <, 
Msgkegon, Mieli.,, per gerb, 
Ben. Costerbaan; JlolLand, 
Micb., per Henry A. Lange-
land ir kun. J . Dolfin, gerb. 
Gerrit J . Dickema, Majoras 

t 

Belgai: 
Belgo-AmerikoniškaP' Tau-

iškas Susivienijimas, per Fe-
lix- J . Streyckmans, preziden
tas. 
Oenboslavaji: 

(Bogemai, Morą vai, Silezie-
čįai, Slavokai)* Czaaho-Slavo
kų^ Tautos Taryba, per Jaro-
slay Cisar, sekretorius. 
Danai: 

Ekzekutyvėš* Komisijos na
riai, Dr. Max Henius, Carl An-
tonsou, John Cbristonden, 
Henry*!.. Hertz; Patriotiškos 
Tarnybos Lyga, per Jacob A. 
Riis. 
Finai: 

Finų Pagelbos Draugija 

vo vėliau, kaip šios Respublr-
kps uždėtoįai, bet tų pačių 
idealų traukiajni. Tautos, ra
sės įr žmonės, kuriuos mes re
prezentuojame, ar .šiokių &r 
tokių bųdu dalyvuma kovoje 
ima. Vienį, laimingai politiniu 
esimu džiaugdamies, viešai ir 
ginklu prieš pažangos priešus 
kovoja. Kiti, nelaimingai pri
slėgti, vienŲlf pasyviai prie
šintis tegali. Treti gvoMtt bu
vo paimti vis priešo armi jos-
na. Galop, keletas dar įuoša-
liai lieka, sunkiai spaudžiami, 
geležuoto kumščio grasinami, 
baimydamiės but intratktais 
ir nuo kitų atitrauktais, kuo-J Nikodemus Boscb, Gerrit J. 

po jokiomis kitomis rezoliuci-
Suprantama, kas nori po j o m i S ) ^ t i k tomis> k ų r i a s 

užgyrė Lietuvių Tarybų Pi l -karės sulaukti Lietuvoje lie 
tuviško bolševikizmo ir įmi-
sios anaięliijos, tasai togu re
mia socijalisti) fondus. 

Amerikos lietuvių katali
kiškoji visuomenė, ty. lietu
viai darbininkai, nenori savo 
Tėvynei pragaišties. Mūsų vi
sas tikslas — po karės Lietu
vą išlupti iš kaizerio nagų ir 
padaryti ją laisva ir nepri-
gubninga. 

SocijalistaaŠfccupi pravesti 
Lietuvoje liejBfckas bolševi-
kizmas, kad paskui bernauti 
kaizeriui. 

Bet mūsų visuomenė tuos 
socijalistų pienus iškalno pra
mato ir todėl suspės surasti 
prieš* tai tinkamus vaistus. 

Ne socijalistanc-išsigimė-
liams Lietuvos likimu rupįu-
ties! Jei jie nori pabolševi-
kauti, tegu eina sveiki, pas 
rusus bolševikus. Rusija pla
ti. Ten atras sau tiokamos 
dirvos. Galės da r paprakti-
kųoti ir laisvos meilės. 

Bet Lietuva yra mūsų. 
KrikščionįsBS darbininkams 
jinai priguli. Tai krikščionių 
demokratų šalis. 

— • — • 

BEDARBIUI YRA REIKALIN 
CAS. -

Amerikon parkeliavo dr.-
Jonas Šliupas. J is viešėjo Ru
sijoje. Tenai važinėjo kažin-
kokiais lietuvių -ar tai Lietu
vos reikalais. Nežinia kaip il
gai jam ton butų rūpėję lie
tuvių reikalai. Bet neteko pi
nigų, be kurių negalima gy
venti. Žadėjusieji jam kiex 
reikiant pinigų nepristatė. To
dėl senis Šliupas ir sugrįžo at
gal Wasbingtono žemėn, neši
nas Lietuvos vyriausiojo mi-
nisterio portfeliu. 

Kuomet pasklydo ^inios, 
kad parvažiuoja dr. Šliupas, 

domasis Komitetas, o Ameri
kos Lietuvių Taryba išsiunti
nėjo. 

b) Rasytes vjentik tai po> narnos,, nariais, bet pasauli' 
Protestu prieš Vokietijos no
rą Lietuvą pasivergti. Tame 
proteste Lietuvai visiškos ne
priklausomybės reikalaujama. 

c) Su lenkų ar kitais neži
nomai parašų rinkėjais lietu
viams nieko bendra neturėti. 

Tai visų Amerikos lietuvių 
domai pranešdami, liekame 

Su pagarba, 
\ 
\ 

Amerikos Lietuvių Taryba. 

met galutino nuosprendžio va 
landa ateis. Bet visi, per dide-
liausias kančias, ar aklais ar 
atviromis akimis tam pačiam 
tikslui kovoja, už žmonių tei
ses savęs valdyties, kaip kam 
tinkamu atrodo, už teisingą 
ir pastovią taiką. _ 

Augštesnieji rasių interesai, 
kurias mes užpakalyj paliko
me, pasidaro tolygiais aug-
štesniems Suvienytų Valstijų 
interesams šiame daug reiš-
kianciame laike. Mes skaito
me save netik kaipo Amerikos 
bendrijos, vienos ir nepadaji-

bendrijos, lygiai nepadalina-
mos. 

Susivieniję demokratinių 
pasaulio valstijų principe, ku
ris dabar del savo būtybes 
Europos karės laukuose kovo
ja, mes pasiryžome 4 liepos 
dieną, 1918 in„ parodyti spe-
cijaliu apvaikščiojimu savo iš
tikimybę šiai šaliai ir tik
slams, del kurių kariaujame, 
ir mos su pagarba prašome 

PRAKALBOS RYTINĖJE 
m \ Jusų į šį faktą Jūsų draugų 

" ' • • 

Bus nurodoma, ką Amerikos 
Lietuvių Taryįa ir Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika
le veikia. Kiekvienas lietuvis 

piliečių domos atkreipti, kad 
PENNSYLVANIJOJĘ. 3 i e g a l ė t * susidėti su mumis 

pažymint netik tautos laisvės, 
bet pasaulio laisvės metines 
sukaktuves. 
PASIRAŠO: 
Armėnai: 

privalo į tas prakalbas atsi^J Amerikos Armėnų Tautos 
lankyti-ir apie Amerikos l i ^ T j g j j ^ p e r Miran Sevasly, 
tuvių politišką judėjimą suži- p i r m į n i nkas , ir Vochan Clioo 
noti. Kalbės advokatas M. Šil
kas iš PMladelphįjos. • 

Sekančiose vietose praka> 

J 

Birželio 5 d. Wanamie. 
Birželio 6 d. Sugar Notcb. 
Birželio 7 d. Hazleton. 
Birželio 8 d. Minersiuills. 
BiraaJio 9 d. po pietų, King 

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

Birželio 5 d. Wilmerding. 
Birželio 6 d. Bridgeville. 
Birželio 8 d. Homestead. 
Birželio 9 d po pietų Du-

ąoiesne. 
Birželįo 9 d% vakare Wilson. 

kagian, sekretorius; Armėnų 
Tautos Unijos New Yorko 
Skyrius, per Z. Matikia, pre
zidentas. 
•!'.'.» ' iin.nwmi»"Man •wwiuiiiiiniiWĮiJP 

Birželio 10 d. Du Bois. 
Birželio 11 d. Vandergrift. 

PRAKAlaBOS VAKARINĖ 
SE VAMJIJOSE. 

Kalbės Dr. J . Bielskis, na
rys l i e t . Atstovybės Wash-
ingtone, D. C. 
Birželio 5 d., S t Louis, Mo. 
Birželio 7 d., Kansas City, v 

Kansas. 
Birželio 9 d., Omaha, Nebr. 
Birželio 10—11 d., Sioux City, 

Iowa. 
Birželio 13 d. Mason City, Ia. 
Buželio 15 d„ Cedar Rąpids, 

Van Scheven, IJęnry Houker-
boer ir kun. Kdward J. Took; 
Grąnd Rapids, Mieli.,* Jacob 
Steketee, Cornelius Dosker, 
kun. John Groen ir kun. Hen
ry Beeis. 
Italai: 

Amerikos fiomenų Legijo-
nas, per Dr. Antonio ^Stella, 
prezidentas. 
JaiKmai: 

Pietinės Kalifornijos Japo-
nų Sąjunga, per Noriyuki To-
yania, prezidentas; New Yor
ko Japonų Sąjunga, per Rei-
taro Icbinoneia, prezidentas; 
Chicagos Japonų Sąjunga, per 
Tomihoi Maruyama, preziden
tas; Amerikos Japonų Sąjun
ga, San Prancisco, per George 
Shima, prezidentas. 
Kinai: 

_pt 

Amerikos Kinų Tautininkų 
Lyga, per Clian Pe Kiang, 
prezidentas; Amerikos Kinų 
Piliečių Sąjunga, New York; 
Kinų Laisvi Masonai, San 
Francisco,' Cal., Šešios Kinų 
Kompanijos, San Francisco, 
California; Auksinės Valstijos 
Prigimti Sunai, San Francis
co, Cal. 
Lenkai: 

Lenkų Tautiškas Departa
mentas, per Henry* Setmajer, 
sekretorius. 
Lietuviai: \ 

Amerikos Lietuvfų Taryba, 
per Charles V. Cbesnul, sekre
torius. 
Norvegai: 

Norvegijos Sunai, per L. 
Stevenbeim, vyriausis sekre* 
torius Magnus Swenson. 
Pietiniai Slavai: x 

(^roatai, Serbai, Slovėnai), 
Pietų Slavų Tautos rIį|gyba, 
per John J. Grgurevich, sek
retorius. 

i 

Portugaiai: 
I. D. E. S. Viršiausias Sky

rius, San Francjsc4į|* Cal. 
Prancūzai: 

Amerikos Alzasiečių ir Lo-
reniečių Generalė /Sąjunga, 
per' gerb. Daniel Blumenthal, 
prezidentas; Prancūzų Sąjun
gų Federacija Suvienytose 
Valstijose; Prancūzų Institu
tas Suvienytose Valstijose; 
Ne.w Yorko Prancūzų Draugi-

"DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 
$2.500 I I I VANŲ 

W 

c: 
00; 5; 

Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms, 
kurios, nupirks daugiausiai ."praugo" Bendrovės 
šėru- (šėras-^ 10.00). Kontestan gali stoti netik 
kolonijos, bet ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
gui" žinomj ir patikimi. Didžiausia dovana 

$1000.00 

H' 

r; 
> ; 

> : 

>' 

"? 

Q 
H1 

> 
C/Jj 

Kito$ dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir 
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičių nauju Bendrovės nariu šė-
rininky—gaus. gražius knygynus: vieną $200.00, 
kitą $100.00 vertės,. Gaus taip-pat po kelias kopi
jas ildyka "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
raščio 

Tarpe kolonijų eina 4-deles 
LENKTYNES 

Jp$ tęsis 4 * iki 131 d. liepos šig 1918 mėty. 
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys 
kiekvienos kolonijos šėrininkai. 

Reikalaukite instrukcijų ir kvitanoijų knygučių 
Kreipkitės šiuo adresu: 

f 

-̂ Draugas" Publishing Co. 
1800 VV. 46th Street Chlcago, III.. 

. 

" • - ' 

lamarre, generalis sekretorius. 
P raneuzai- Kanadiečiai: 

Prancuz-Kanadiecių Drau
gija, Nėw Yorke. 

gimusių piliečių, sūnų ir duk
terų kkur gimusių pakilimas 
didžiausiame mūsų kautos 
priepuolyje. Jus parodėte, kur 

Rumunai: 
Rumunų Tautos Lyga, Cle-

veland, Ohip, per. Dr. D. Mol-
dovan. y 
Rusai: 

Russkoje Slovo, per Leo 
Pąsvolsky* 
Švedai: v . i 

Jolin Ericson Patrijotiškos 
Tarnybos ,Lyga, per Harry 
Olsen, prezidentas, Harry 
Lund, vice-prezidentas, Evan-

jus stovite, j ie#vien tik jusų 

Iowa. $} Federacija, per Louis *De« 

Synodas, per Gus Brandelle, 
veikiantis prezidentas; John 
Ericson , Lygos Metropoliško 
Distrikto Taryba, per Peter 
Hanson, pirmininkas. 
Šveicarai: 

New Yorko Šveicai^ų Klių-
bas, per Ulrich Eck, »prezi-
dantas. _ 
Vengrai: 

Amerikos Vengry ""Ištikimy
bės Lyga, per Ale*ander Kon-
ta, pirmininkas. 
Vokiečiai: 

Vokiečių Demokratijos 
Draugai, per Franz Siegel, 
prezidentas. 

Prezidento atsakymas seka. 
Mūsų svetimo gimimo 
piliečiams: 

Su didele U^BOjauta perskai
čiau peticijų, man" adresuotų 
jus reprezentuojančiu; įstaigų, 
del jusų sumanymo Nepri
klausomybės Dienų apvaik
ščioti. I r ' a š noriu jums atsa-
kyman apreikšti mano nuo
širdų pripažinimų jusų ištiki
mybę ir gerų valių išreiškiant. 
Niekas šioj karėj nebuvo taip 
maloniu, kaip mūsų svetur 

dažnais ištikimybės išpažini
mais ieškiniams, del kurių 
mes -kovojame, bet per jusų 
veržiaritysį atbalsį pašauk ir 
mams patriotinėn ^tarnybon, 
inimaht viršiausių tarnybų 
paaukoį«int gyvastį'kovoje už 
teisyMę, laisvę ir demokratiją. 
Prieš tokį pasiaukojimų, kokį 
'jus parodėte, . visokie rasių 
skirtumai nyksta, ir mes jau-

gelistų Liuteronų Augustana^iamės piliečiais liuosų dvasių 
Respublikoje. 

Taigi aš laikau už malonu
mų, su nuoširdžiais užgiri-
mais, atkreipti domos visų 
mano draugų tėvynainių į ju
sų peticijų, ir aš prašau, kad 
jie susivienytų- su jumis pada
ryti šių metų Nepriklausomy
bės Dienų, kuomet visi. prin
cipai, kuriems prisiekėme, yra 
išbandomi, padaryti yienų iš 
žymiausių mūsų tautos istori
joje. 

i Kaip 4 d. liepos, 1776, m., 
buvo demokratijos aušra šiai 
tautai, lai mes 4 d. liepos, 
1918 m. apvaikščiosime nau
jos ir didesnės demokratijos 
dvasios gimimų, kurios intek-
mė, mes-vilimies ir,tikime, kų 
po Nepriklausomybės Dekla
racija pasirašusieji apie save 
ir savo tėvynainius svajojo, 
kad visai žmonijai išsipildymų. 

Aš prašau Committee on 
Public Infrmation p a d ė t i 
jums visokiuose prirengimuo-
se, kokius tik šiam apvaik-
ščiojknui daryti norėsite. 

Woodrow Wilson. 
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IŠ CHICAGOS IR APIELINKIŲ. 
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SCRAtfTON, PA. 

* Vietos lietuviai, apturėjo 
daug dvasiško maisto, per; 
misijas laikytas gerb. Tėvo 
Vincento Kulikausko geg. 19 
—26 dd. Pabaigoje misijų ap
lankė mus vyskupas šv. Juo
zapo bažnyčioje ir daugiau 
kaip šešiems šimtams suteikė 
dirmavonę. Didelį įspūdį darė 
tos dienos paroda. Visi, lcurie 
rengėsi įnrie dirmavonės, su 
benu per miestą mariavo 
link vyskupo rezidencijos ir 
pa&kui atlydėjo į lietuviu 
bažnyčią. 

Labai puikiai atrodė mer
gaitės, merginos, baltai apsi
taisiusios su žaliumynais ant 
galvų. Maršuodamoš poromis 
sudarė ilgą juostą mūsų lietu
vaičių armija. Maršavo taip 
gi daug mažų vaikų ir suau
gusių vyrų. Be to, tą pačią 
dieną apvaikščiojom 4 metų 
sukaktuves, pergalėjimo Šv. 
Juozapo par. priešų-nezaliež-
nuikų. Malajau yra, kad mūsų 
lietuviai žengia prie tiesos 
kelio. Per misijas kasdien bu
vo pilna bažnyčia žmonic. 
Nors cicilikai tuo tarpu buvo 
parsikvietė pamišėlį Mockų ir 
laikė "spyČius," bet nieko 
negelbėjo. 

Lietuviai katalikai kaskart 
labjau pradeda susiprasti, pa
mylėti savo bažnytėlę. Grįsta 
taipgi ir suklydę prie parapi
jos. 

Brangus tautiečiai! Atsimi
nę kaip buvo gera Lietuvoj, 
kada dirbę sunkiai per savai
tę, nedėlioję ėjom visi į baž
nyčią melsties, aukoti savo Į J 
darbus Viešpačiui, tad ir čia 
lai globoja mus mūsų motina 
—bažnyčia. Parapijonas. 

CICERO KRONIKA. 
—— 

Gegužės 28 d. Šv. Petro ir 
Povylo lietuviškoje bažnyčio
je nriėmė stoną moterystė* Klebono sukaktuvių 
Julijonas Metelionis su Opa paminėjimas. 
Žilioniute. Moterystės ryšiu Dar nepersenai kaip gerb. 
juos surišo mūsų gerbiamas k u n . H . j . Vaičiūnas užėm 
kun. L Kelmelis. 

Dieve laimink jaunuosius. r a p i jeje , bet jau nedėlioję, ge-
.^, O. & gugės 26 d. suėjo jam trys me-

ROSELANDO KRONIKA. 
Praeitą nedėlią mūsų para

pijos bažnyčioj buvo apvaik
ščiojama Dievo Kūno šventė. 
Procesija buvo labai gražiai 

klebono vietą Šv. Antanp pa:]*W*n£ta ; Didelė padėką pri
klauso Šv. Kazimiero seserims 
už tokios procesijos surengi-

mtmm 4 

OMAHA, NEBR. 
* i tai. Užtai ' vietinės seserys 

(mokytojos, nazarietės) su 
> • 

Puikiai pasidarbavo. 
Nuo gegužės 20 i£i 27 d. bu

vo čia Iteudonojo Kryžiais sa
vaitė. Lietuviai buvo gan 
duosnusvYpač gerb. kun. A. 
Tamoliunas daug kuomi pasi
darbavo ir pardavinėjo Rau
donojo Kryžiaus ženklelius. 

\ -
6 R A N D RAPIDą, MICH. 

tJrand Rapidso l ietupų ko
lonija, kuri pirmiau l u v o ži
noma veiklumti tarp kitų lie
tuviškų Amerikos -kolonijų, 
pastaraisiais keliais metais 
buvo nupuolus kaip* tikėjimo 
dalykuose, taip ir tautiškame 
veikime. Daug žmonių atšalo 
nuo šv. tikėjimo^ vos maža da
lelė ėjo į bažnyčią. Daugiausia 
eidavo ant bedieviškų prakal
bų, kurias cicilikai savo sve
tainėse laikydavoi ir katalikus 
patraukdavo klausyti savo 
blevizgų. 

Dabar, ačiū Dievui, jaji ir 
vėl mums prašvito spindųjys, 
šviesos,' nes sulaukėme jauną 

lietuviams suteikė vardą, kad 
jie neatsisako nuo aukų ir 
parodo duosnią savo širdį. 

Vestuvės. 
Seredoa ryte, gegužės 29 

dienoje, prie iškilmingų šv. 
Mišių, gerb. kunf A. Jamo-
liunas amžinuoju ryšiu suri
šo p. Bol. J. Bazarą su p-le 
Kotryna A. Puišiute. Reikia 
pažymėti, kad p. JŠoį. J. Ba-
zaras nuo daugel metų vra ži
nomas vietos lietuviams ne 
vien tik kaipo geras ir pavyz
dingas tėvynainis, bet ir iš to, 
kad jis yra tų prakilnių inte
ligentų vienas, kurs tiesiog 
paturi lietuvystės dvasią vie
tos lietuviuose. Taipgi, reikia 
nepamiršti, kad p. Bol. J. Ęa-
zaras yra tikroji šv. Antano iš 
Padvos parapijos bažnytinio 
choro siela. Buvusioji gi p-lė 
Kotryna Puišiutė taipgi yra 
daug kuomi prisidėjusi prie 
lietuvystės dvasios paturėjimo 
ir kiekviename svarbiame vei
kime nėra atsilikusi nuo darbo 
ir pasiaukavimo. Tad-gi, jau
niems, jaunavedžiams ir ge
riems tėvynainiams linkiama 
ilgiausių metų gyvuoti laimė
je ir Dievo palaiminime Baž
nyčios garbei ir Tėvynės la
bui. Žvaigždutė. 

septinto ir aštunto skyriaus 
mokiniais bei mokinėmis suži
nojusios apie tai, tylomis su
rengė tą dieną klebonui vaka
rienę su programų. 

Pirmiausiai buvo progra
mas. Viena mergaitė paskam-
bin6 ant -pijano, bernaitis ant 
bubino, paskui sekė keturių j 

mą. 
* * # 

Jo tarpininkystė atnešė nau 
dą Raudonajam Kryžiui, o v a i k u e i l iavimas. Po to vie-

Šv. Onos draugystė, birželio 
2 d. turėjo pikniką Karečkio 
darže. Apie pasekmes nespė
jau sužinoti. 

# # # ' 

Liepos 4 d. rengiasi apvaik
ščioti visos vietinės kata!, lie
tuvių draugijos. 

na mergaitė pasakė pritaikin
tą klebonui prakalbėlę įteik
dama gėlių bukietą. Mergaitės 
lietuviškai pasirėdžiusios pa
šoko "Baltas Mazūras." Pas
kui išėjo lietuvis mužikas su 
savo boba išreikšti klebonui 
linkėjimus. Programėlį išpil
dė mokyklos mokiniai bei n w 
kinės. ' 

Po programėlio visi ėjo prie 
parengtos vakarienės. Gar
džiai ir sočiai užkandus, kle
bonas prakalbėjo į susirinku
sius. Sekantis kalbėjo gerb. 
kun. I. Albavicius ir kun. 
Fredericks; p-lė M. L. Gurin-
skaitė, pp. Juozas Šemiotas, 
F. Strėlčiunas, Aleks. Kren-
cius, L. Martinkus ir nekurios 
seserys. Po gražių kalbelių vi
si linksmai Išsiskirstė į namus 
su maloniais įspūdžiais. 

. * * * 

Geg. 31 d. p. Klimavičiaus 
namuose buvo išleistuvių va-1 
karėlią draugui vyčiui J. iva-
rcekai, "8 kuopos nariui. Iš
leistuvėse dalyvavo gražus 
jaunimo būrelis. Buvo žaislų 
ir gražių kalbų. ^ 

\ Birželio 8 d. ty. ateinančio j 
subatoj Brolių Strumilų sve
tainėj bus pasilinksminimo 
vakarėlis, .parengtas Visų Šv. 
par. komiteto. Gros muzika. 
Bus šokiai ir loto bei pijano 
laimėjimas. 

~ # # # 

Šeimynose Jono Levgau^o 
ir Jurgio Žemaičio praeitą ne-
dėldienį buvo apvaikščiojamos 
krikštynos. 

Jono Levgaudo sūnelis ap
krikštytas vardu Aleksandras. 
Krikštatėvais buvo Antanlts 
Šimkevičius ir Marijona Ba-

£}—3340 W. Jąckson Blvd. 
3g—1601 W. Grand Ave. 
33—233 Fulton St. 
34—Sabi Scjiool, 1432 N. Leavitt 

St. 
35—1704 W. Chicago Ave. ir 2746 

W. Division $t. 
36—1814 N. Hermitage Ave. 
37—1427 Mihvaukee Ave. ir Pų-

"laski Pirk. 
3&—1329 Augusta St. 
39—Chicago CommonS, 949 West 

Grand Ave. 
40—Skinner School. 
*4—W. 14th PI. ir Union Ave.x 
45—2000 Canalport Ave. 
e46—Henrotin Hospital, 935 H. 

h& Salle St. 
49—1&4Ą Larrabee St. 
50—Butler Housc, 212 Broadvvay. 
51—3324 Larrabee St. 
53—Alexian Pros. Hospital, 1200 

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

, rendoH'Ave. 
5(3—S\?ift School, 69̂ )0 Winthrop 

Ave. 
57—Įtygers Park Police Station. 

] 58—Hamilton School, 2118 Grace 

> 

» 

DONORĄ PA. 
—— 

Gegužės 27 d. 6v. Juozapo 
parapija buvo surengus gražų 
išleistuvių vakarą savo para-
pi jonams, išeinantiems Suv. 
Vai. kariuomenėn. Šiuo tarpu 
parapija išleido šiuos narius: 
Ant. Kudžių, parapijos sekre
torių ir L. Vyčių 88 kp. pir
mininką; Frąna Sadauske 

Kelios dienos atgal "Nau-
įienose" tilpo korespndencija 
iš Oicero', rąžyta pagarsėjimo 
trokštančio A-rio. Toje kores
pondencijoj " vyčių pulkinin
kus," dalyvavusius teisme, 
purviniausiais šmeižtais iš
dergė. Ištiesų, ištiesų, popie-
ra kantri yra. 'Nuo visokių 
atmatų juk nieko panašesnio 
ir reikalauti negalima. Tokie 
puvėsiai dvokia. Pr. 

•>. 

# # * 
' mene. 

"Popiera yra kantri ir ra
šalas nieko nesako" — taip 
pasakė sykį kun. jPr. Serafi
nas kalbėdamas apie socijali-
stų lamstus . J ? z < m c l u S * A * a * t e ^ a **P-

Jurgio Žemaičio dukrelė ap-
krištyta vardu^Albina. Krik
štatėvais buvo Slanlslovas Ra-

ciumene. Rep. 

Rekrutą vi I I 
• . — 

st. ir Southport Ave. 
60—1950 Lawrence Ave. 
61—345* Lawrence Av., 482$ Mil-

waukee Ave. ir Norwood Park 
62-^3945 N. Springfield ave. 
63—Schurz High School, 4350 

Milwaukee Ave. 
64—3350 Diversey Ave. 
65—įHilstein Park. 
66—2322 N. California Ave. 
£?—Cornell Park, W. 47th St. ir 

So. Western Ave., ir W. 47th 
St. ir So. Woo4 S t 

69—724 W. 47th St; W. 44th St. 
ir Wentworth Av., ir W. 51st 
St. ir Taroop St. 

72--5507 So. Haistejl St. 
73—6249 So. AeMaad Ave. 
77—Ridge Field House. 
78—2532 Mihvaukee Ave.. 
81—1453 So. Ridgeway Avė. 

t 84—3444 Wabansia St. f 
86—827 So. Cicero Ave. 
1—Des Plaines ir Barrington 

village halls. 
3—Wilmette City Hali. 
4—Oak Park Municipal Bldg. 
6—1501 5»th Ave, 1342 50th Ct., 

4901 30th PL, 26th St. ir 60th 
Ct., 53rd Ctl ir 25tb St., ir 
5€01 22nd S t ; Cicero: — 
Lyous Town Hali, Argo Post 
Office, Western Springs 
Town Hali ir La Grange 

Jurgį Gedvile ir Stanislova 
darbštų kun. L Kelmelį, kuris L Klucių. 

Be vakarienės, kuri gražiai 
buvo pataisyta su davimu do-

darbštuniu ir mandagiu būdu 
daug žmonių jau ^patraukė 
prie Šv. Tikėjimo. Jis moka 
apsieiti mandagiai su kiek
vienu žmo&um, o ypač su vai
kais, iš kurių jis mato ateitį 
savo tautai. Kiekviena diena 
mokykloje" mokina vaikus. 
Taipgi rūpinasi parapijos ir 
tautos reikalais ir stengiasi 
išblaškyti tamsos ūkus. 

Aplinkybės kunigo veikimo 
yra neparankios, nes gyvena 
už pusantros mylios nuo para
pijos. 

Klebonija yra įstatyta ant 
randps jau 6 mėnesiai. Tuomi 
užčėdija parapijai pinigų kaip 

v ta i : už šviesą, vandenį, tele-
fpn$ ir U. Geras ir ekonomiš
kas užmanymas. 

Vargonininko neturime jau 
BLUO pradžios gavėnios. Apie 
10 metų Čia Aįargonininkavo 
p. V. Stasevičja. Buvo tai 
darbštus žmogus ant tautiškai 
katalikiškos dirvos. Algą ėmė 
labai mažą. Dabartinėje buan-
genybėje negalėdamas pragy
venti išvažiavo iš Grand Ra-
pids ieškoti kitos vietos. 

van~ų, buvo taip pat įvairus 
programėlis. Vakaras buvo 
atidarytas" su amerikonišku 
himnu "America" ir su lietu
višku himnu "Lietuva tėvy
nė mūsų." Kalbėtojais buvo 
klel). kun. V. Abromaitis, 
kun. S. Vegneravičius, Anta
nas Kudžius ir V. \Pukas. 
P-lės J. Kiveriutė puikiai pa
dainavo pritardama pijanu. 
J. Klimavičius, -Ant. Alekso
ms, Trumpiutė ir Aržuolai-
čiutė taip pat puikiai padai 
navo. 

Birželio 5 d. Lietuvos Vyčių h ^ 2 1 m e t u s amžiaus. 
14 kuopa laikys pusmetinį su
sirinkimą, į kurį ^vra kviečiami 
visi nariai, taipgi vietinis jau
nimas norintis pastoti vyčiais 
ir veikti kartu toje naudingo
je organizacijoj naudai mūsų 
tautos ir žmonijos. 

l į s u s kviečia Valdyba. 

VIBSA P 

Labdaringoji Sąjunga šiuo-
mi išreiškia* vįežą padėką vi
siems kurie dalyvavo iškilmė
je ant šv. Kazimiero kapinių 
gegužės 30 dieną ir sa
vo aukomis pastūmėjo pir
myn darbą įsteigimo našlai
čiams prieglaudos namo. Ačiū 
Jaipgi visoms aukų rinkėjoms, 
kurios padėjo nemažai triū
so, kad tik daugiau aukų. su-

Chicagos vietinės komisijos, ku
rios rekrutuoja kareivius iš tarpo 
registrantų, jau nusamdė biurus 
birželio 5 dienos regisfoacijaT Tą 
dieną tuose biuruose registruosis 
visi jaunikaičiai, katrie nuo pra
eito, birželio 5 d. t(1917 m.) yra 

rinkti, taipgi dvasiškijai ir vi-
Vakarėlyj dalyvavo skaitJ »iems, kurie darbavosi toje 

lingas būrys parapijonų ir 
kiekvienas atsisveikindamas 
su išeinančiais kariuomenėn 
linkėjo geriausios kloties. 

Valio, lietuviai karininkai! 
ĮDonorietis. 

dienoje. 
Aįalonu yra pažymėti, kad 

lietuviai katalikai jau supran
ta savo tautos reikalus ir juos 
paremįa gausiomis aukomis. 

Aukų surinkta, kiek teko 
sužinoti, 450 dol. 

Vardu labdaringos Sąjun
gos visiems pasidarbavusiems 
tOjįę dienoje dar kartą taria
me ačįų. 

A. Nausėda, pirm., 
J. Šliogeris, rast. . x * 

Tuose biuruose darbuosis po 
kokius 6 valdininkus kiekvienam. 

Štai 6iurų vietos, kur įvyks re
gistracija : 
Kom. num. Adresas. 
1__1447 First National Bank 

Bldg; Y. M. C. A., 822 So. 
Watyash Ave.r^o. State St. 

2—2^48 9o. Michigan Ave. 
5—3103 Indiana Ave. 
£—3333 So. State St. . 
5—Wendell Phillips High School 
e—430 Ę. 43rd St. 
7—431 E. 43roT St. 

_8—4301 oajlace St. 
10—3205 So. Morgan St., Armour 

School, W. 33rd St. ir So. 
Morgan St., Holden School, 
W. 31st ir Loomis St. 

11—2040 W. 35th St. 
12—2500 W. 3£th St., 745 Root St. 
13—1510 Hyde Park blvd. ą 
14_1510 Hyde Pa*k blvd. 
15—E. 57th St. ir Cottage Grove 

ave*3 
16-^6140 Kimbark Ave. 
17—1114 E. 63rd St. 
18—1625 E. 57th St, Jackson 

Park Tavern. 
21—Jllinois Central Hospital. 
22—New City Police Station. 
23—1545 W. 12th St. 
24—1801 So. Racine'Ave. ir 1436 

W. 18th St. 
25—1801 So. AsMand Ave. 
26—2242 W. -23rd St. V 

27—234T So. Western Ave. * 
29—218 So. Western Ave. 
30̂ —Y. M. C. A. Sears Roebuck ir 

Spulka. 

• v 

TowrrHall. 
7—Blue Island City , Hali, Oak 
* Lawn Village Hali, office of 

thejPointer, Riverdale. 
• • '•* 

K a d a pers i sa lda i 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter'lo 

PIW-EXPELLER 
Tuoiau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
" IKARĄ" 

36c ir 65c. buteliuką* VIBOBO aptiekose arba 
stibiai nuo 

P. ĄD. RICHTER & CO. 
4-80 W«stiliigtoa Street, New York. N. Y« 

*'Draugą" galima gauti ant 
šių kampų: 

Didmiestyje. 
N. W. Kampas Jtote ir Madi-
son, prieš Boston Stbre. 
N. W. Kampas State & Van 
Buren. 

Kampas Halsted & Van Buren 
Kamp. Halsted & Archer 
Kampas 2f-ros ir Leavitt 
Kamp. Halsted & Maxwell 
Kamp. Halsted & 14th St. 
Kamp. Halsted & 16th st., 
Kamp Halsted: & 31st St., 
Kamp Halsted & 35th St. * 
Kamp. Halsted & 47th St. 
Kampas 47tb & Wentworth. 

L. R. JC. LABDR. SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA. 

• '• T! 

Veidas veidan-
v deisyue yra 

mes visi 
T 

Helmar • 

Išdirbėjai (geriausių Cigaretų -
Visam Pasaulyj. 

Dvas. vadovas JJUIL Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave., 
Chicago, UI. . \ 

Pirm. Antanas Nausėda, 
1658 Wabąnsia ave., Chicago, 
ni. 

Vice-pirm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfield ave., 
Chicago, Įll. 
Nutr rast. Julijonas Šliogeris, 

1*24 So. 50th Ct., C i w o , Tll.vjy. ANTANO D R 4 0 8 AD-
MIN1STRAOIJA, 
VVaukegan, UI. 

Ąleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th S t , 

Ąnt. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St., t 

Ant. Baldys — iždininkas, 
132? So. Victoria S t , 

L. Bąkšįs, Fin. rast., 
1331 Šo. Park Ave., 

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

Maršalkos: 
Pr. Dapkus,' 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
Pranas Bujanauskas, —* or-

f gano priž., 1112 — 10 S t 
m mm » » • • • • - » • - — r t T — ** — ~ — " — ~ »»'— » ^ 

KATALIKŲ SPAUDOS DR. 
JQS CENTRO VALDYBOS 

ASTTJRASĄl: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicago, 
111. 

J. Tumasonis — raitinin
kas, 917 W. 33 s t , Chicago, 
111. 

Iz. Nausieda — i ž d . , 917 
•W. 33rd St., Chicago, HL 

Fin. rast Aleks Dargis, V26 
W. 18th st., Chicago, I1L 

Iždin. kun. Antanas Staniu-
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
cago, m . ** * • ' 

DIREKTORIAI: 

Visi Chicagoje. 
Frank Veryga, 

4539 So. Marshfield ave. 
Jonas Petraitis, 

^549 So. Tahnan ave. ~ 
Povilas Mažeika, 

3315 Aubum ave. 
Kun. Mykolas Krušas, 

3230 Auburn ave., 
Juozapas J. Elias, 

4600 So. Wood st 
Kun. Antanas' Staniukynas, 

2634 W. 67th st. ; ; 
Kun. F^ B. Serafinas, 

2327 W. 23rd PI. 
Kun. Alex. Skrypko, 

4557 So. Wood st., 
And. Bruožis, 

653 W. 18th st. 
Boleslavas Seklecteis, 

3427 Auburn ave., 

Stocke Ir Bonde Perkami Ir Paidao-
dami TeUdus fĮnrtrjfc Ąndtrfrtt % Oo* 

file:///Pukas


I D R A U 6 A S Antradienis, Birželio 4 d. 
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CHICAGOJE. 
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RYTOJ REGISTRACIJA! 

Rytoj visose Suv. Valstijose 
įvyksta visų 21 metų amžiaus 
vyrų registracija. Tų metų 
lietuviai turi nepamiršti, kad 
registruoties reikia visiems, 
kaip piliečiams, taip nepilie-
čiams. 

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

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

KUR: Lokalių boardu, 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 lokalini 

Vboardui. Sergantieji gali įgalioti 
savo draugus, kad šitie jus už
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
vilegijų ir kareiviavimas. 

KOVA PRIEŠ ŠARLATA 
NUS. 

Valstijos ir federalės val
džios bendrai pradėjo vesti 
kovą prieš visokios rųšies 
šarlatanus, kaip tai įvairius 
4 * gydytojus", kurie neturi 
tam tikro mokslo ir išnaudo
ja žmones. 

Yra čia visokios rųšies šar
latanų. Į jų eiles galima pris-
k a i t y t i i r soc i ja l i s tus . Š i t i e 
lengvatikiams darbininkams 
žada aukso kalnus, bi tik pa
gauti į savo tinklus ir paskui 
išnaudoti. 

blaivininkų, iš mokyklos vai
kų kuopą. Visi tam pritarė ir 
nutarė kreiptis pas kleboną su 
tais reikalais ir prašyti jo 
pagelbos sutvėrime jaunųjų 
blaivininkų. Rep. 

MM>i>in...i..iiiiiitin.iH,i.ii.itiiiit.!irniiirii<iimrliiMniiiiiiMii i mmimi miniu 

PRANEŠIMAS. 

APSISAUGOKITE! 
— 

Visokios rųšies pik^dariai 
išnaujo nežinia kodėl apnyko 
Chicagą ir grūmoja kaip va
žiuojantiems, taip praeiviams. 

Policijai pranešama apie 
daugelį apiplėšimų, fcpvoginų 
ir kitokių užpuldinėjimų. 

Ypae automobiliai vagiami. 
Žmonėms kiekvienam žings

nyj reikia but budriems. 
— — — — — — — — — _ _ 

SUGRĄŽINO PAVOGTĄ 
MERGAITĘ. 

MILITARINIS KURSAS 
UNIVERSITETE. 

Yra žinių, kad Ulinois uni
versitete bus įvestas studen
tams pilnas keturių metų mi-
litarinis kursas, taip kaip jis 
yra karės akademijoje West 
Pointe. 

Chicaginis universitetas, sa
koma, busianti karės mokykla 
centralėse-vakarinėse valstijo
se. 

MOTERYS REIKALAUJA 
MOS DARBAN. 

Kadangi pirm liepos 1 die
nos į karės stovyklas bus pa
siųsta apie 200,000 vyrų, to
dėl prie visokių darbų vyrų 
vietoje turės stoti moterys. 

Vietos federalis darbo biu
ras jau dabar ima darbuoties, 
kad paliktas vyrų vietas už
imtų moterys. 

PAULINOS PLOTKA BYLA. 

Mergina Pauline Plotka šį
met vasario 17 .d. nušovė dr. 
A. Jindrą. Koronerio teismas 
ją išteisino. 

Bet valstijos prokuratorija 
jai nedovanoja. Ją traukia, 
kriminalin teisman. Šiomis 
dienomis turi prasidėti jos by 
la. 

SURINKTA DAUGIAU 6 
MILIJONŲ. 

Mrs. M. Bordell, jauna mo
teris, aną dieną pavogė Sgdb-
bos (1926 Grand ave.) trijų 
metų mergaitę. 

Kuomet policija suskato 
ieškoti, Bordell sugrąžino 
mergaitę. Pasisakė, kad šį
met jos mergaitė mirusi, to
dėl jinai norėjusi kitą pasisa
vinti. 

Už tai Mrs. Bordell bus pa
traukta kriminalin teisman. 
Gali but nubausta galėjimu 
ligi 14 metų. 

Birželio 5 'd. atsibus regi
stracija jaunų vyrų, kurie nuo 
praeito birželio 5 d. (1917 m.)* 
yra baigę *21 metus amžiaus. 
Lietuviai jauninkaičiai visi iš 
1 iki 31 Precinktų, 29 ward'os 
turi eiti registruoties į sekan
čias vietas po num. 1748 W. 
47th St., 2423 W. 47th St., 
5048 Ashland Ave. ir Cornell 
Square, 51st ir Wood Sts. -

K. V. Janowsky, 
Chairman, 

Local Board 67. 

REIKALINGI AGENTAI 

Tik k* l iejo 18 spaudos naujagadynlška operete "Pumpurėlis", . 
kurią parašė gerb. Kuo. F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. E 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabąrtinioms įaiirama 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 2 5 c už vieną. Agentams 
15 nuoš. nuleidžiame. Reikalaukite pas : 

S 

Draugas Publishing Co. i 
1800 West 46th Street - Chicago, III | 
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Operetė «Pumpurėlis" j I AUKSUOTI ROŽANČIAI 

• — 

Reikalingi visose lietuviu 
kolionijose agentai platinimui 
dienraščio ''Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. .. 

I M • " — • ' '"•'• ' ' • I I IB I" • ^ ' • ' • M U I I I . I U I — ^ — III • • • • — i i — • I M I — Į 

RAČIŪNO NAUJI PA
VEIKSLAI. 

• 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP-
SKRIČIO PIKNIKAS. 

Žaibo greitumu prabėgo ži
nia po visas lietuvių koloni
jas Chicagoje ir apielinkėse, 
kad L. Vyčių Chicagos Ap
skritys rengia milžinišką pik
niką nedėlioj birželio 9 d., 
Bergmans Grove darže, River-
side, IU. Visi sujudo, sukruto 
ir nors dar keturios dienos iki 
piknikui, bet jau rengiasi iš 
anksto. Vasarai užstojus i vai
rios draugijos rengia pikni
kus, bet nepamirškit, kad pik
nikas piknikui nelygus. Liet. 
Vyčių Ch. Apskritys rengda
mas pikniką deda visas pa
stangas, kad kiekvienas atsi
lankęs mitų pilnai užganėdin
tas. Bus įtaisytas puikiansias 
bufetas su skaniausiais val
giais ir gėrimais. Mergaitės-
vytės kaip rožės snkinėsis už 
bufeto ir kiekvienam patar
naus. Šokiams svetainė jau 
senai pagaminta. Muziką pa
tieks puikus benas. Apart to 

| bns dar ir daugiau visokių 
Chicagoje aną dieną pasi- j įvairumų. Dalis pelno eis nuo 

baigė Raudonojo Kryžiaus 
fondan kampanija. Kampani
ja nors užtruko, bet surinkta 
suvirs 6 milijonai dol. 

Vakar prasidėjo kampanija 
organizuoti Raudonajam Kry
žini slaugotojas. Kariuomenei 
ir karės laivynui yra reika
linga tuojaus gauti 25,000 
slaugotojų (nursių). 

Suprantama, Chicago turi 
pristatyti jų kelis tūkstančius. 

UŽDRAUSTA KALBĖTI 
APIE KARC. 

karės nukentėjusiems lietu
viams. 

Taigi ruoškimės visi į tą 
milžinišką pikniką. Patys pra
leisime linksmiai laiką, o sa
vo centais sušelpsime badau
jančius brolius Lietuvoje. Pik*, 
niko pradžia 10 vai. ryte. 

Visus kviečia 
Rengimo Komisija. 

BLAIVININKAI. 

Šioj šalyj viešintiems pran
cūzų kareiviams jų vyriausy
bės yra uždrausta kalbėti ar
ba išreikšti savo nuomonę a-
pie karę. 

Apie tai Prancūzijos vyriau 
sybė pranešė šios šalies vy
riausybei 

27 kuopa Pilnųjų Blaivinin
kų turėjo susirinkimą perei
toje nedėlioję, &v. Jurgio pa-
rap. svetainėje. Tartasi buvo 
apie dalyvavimą Pilnųjų Blai
vininkų Apskričio, birželio 16 
d. į Marquette Parke išvažia
vimą ir nutarta imti dalyvu-
mą. 

Buvo įneštas klausimas, ar 
nebūtų galima sutverti jaunų 

Seredos ir Ketvergo vak., 
birželio 12—13 dd., Bažnyti
nėj svet, Rochester, N. Y. 

Pėtnyčios vak., birželio 14 
d., Utica, N. Y. 

Subatos ir nedėlios vak., 
birželio 15—16 dd., Bažnyti
nėj svet, Albany, N. Y. 

Reikalingo*:—moteria ant North 
Side del valymo kary. Atsišaukite: 

1165 North Clark Street, 
Chicago Surface Lines. 

REIKALINGI:—lipinto jai ant 
puseeverykių (Slippers). At
sišaukite: 1200 Washburn A v. 

Reikalingas sumanus siutų ir Vy
riškų drapanų pardavėjas. Turi mo
kėti kalbas Lietuvių, Lenkų ir Ang
lų. Taipgi turi turėti paliudijimus. 
Atsišaukti pas 

LUSTIGS L'EPT. STORE 
8410 So. Halsted St. 

ATONIC 
mjmsBuEEKf*v7* 

P o Valčiai neužmiršk, kad aarkm-
• l u vaistas tavo skilviui yra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus. 
tes vidurių Ilges paeina i i negero su
virškinime, e tas reiškia, kad reikia 
mėginkite viena. Parduodama pas 
•tona aptlekoriua. 

Mes turime viena mašina (motor) , 
dvi užbaigėjas,, dvi apsluvinėtojas 
Jack biskl naudotą, pigiai ant lengvų 
išmokesčių. Visa skūra, roberiai ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

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

Telefonas: YARDS 8404. 
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JOSEPH O. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 884 National Life BIdg. 
S i 8o. LaSalle Bt., 

Vakarais i s c c Mllwaokee Ava. 
Central i S i i 

Rasidenoe Humbnld IT 
CHICAOO, ILL. 
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8« 
ALEX. MASALSKIS 

Graborius. 
Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
pigiausial. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir an 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dal] grabų 
patįs dirbame. 

8307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4119. 

r F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORirEY AT LAW 

106 W. Monroe, Oor. Clark 88. 
Roora 1207 Tel. Central 220 

CHICAOO, ILL. 

Ovv.: 8118 Soufh Halsted Street 
Telefonas: YARDS 8898 

- 8 

81 — - * 
Tai Drover T848 

Dr.C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

Talandos: n u o d y t o Iki i vak. 
Nedėliodllf pagal sutarimą. 

4718 SO. ASHLAND AVBNUB 
arti 47-tos Gatvės 

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

II. Rekfttls, 
4406 »©. Wood S t , Chicago,* 111. 

Reikalingas:—registruotas aptieko-
-1US ir taipgi pagalbininkas Ir prak
tikuojantis darbininkas ar mokintinis 
MI istlnyėioje, taipgi senesnio dar bi
riuko. Atsišaukite 8837 So. Morgan 
st_ Taipgi pranešama, kad viršui tos 
aptickos yra gera vieta daktaro ofi
sui. 

Kreipkitės reikale po viršmlnėtu 
antrašu. 

Telefonas: McKLNLEY 1764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
OTDO VISOKIAS LIGAS 
S4*f SO. WCSTERS BLVU. 

Kampas W. IS-tos gatvės. 

FARMOS! FARMOS! 

/T . \ 

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

No. 1487. Karoliai Jvai 
riu spalvų. Reikalau-
nant paminėkite ko
kios spalvos pageidau 
Ja t e. Lenciūgėlis ir 
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prl-
sluntimu . . . . . . . 7 5 c 

Ko. 1488. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gva-
rantuoti ant 6 metę . 
Kaina su prisiuntimu 
t ik g l . 7 5 

No. 1488. Galima 
gauti {vairių spalvų 
karoliais. Kryželiai 
"Roman Oold." Gva-
rantuoti ant 6 metų. 
Kiekvienas atskirai 
{dėtas gražioje dėžu
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su 
prisiuntimu . . . $2.00 

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

me laiške, arba vienčentiniais krasos ženkleliais. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO.. 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, JLLIN0IS 

6 
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Telefonas: PULLMAN 842 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

LR CHIRURGAS 
18781 8 0 . MICHIOAN AVB., 

RO&ELANLV ILLINOIS 

Nereikalauji pirkti šmotą neišdirb
tos žemės jeigu nenori. Mes turime 
visokių išdirbtų žemių, didelių ir ma
žų su budinkais ir su gyvuliais. 

Mūsų farmos randasi geriausiuose 
pavietuose Wisconsino valstijos, kaip 

, tai: Tayior, Clark, Lincoln, Langdale, 
Marathon ir Price. 

\ 
Mes parduodame savo farmas ant 

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

Loeb & Hammel Realty Co., 
2209 W. 23rd PL, Ooicago, HL 

•ii 

A. L R.-K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA: 

PAIEŠKOJIMAI. 

Paieškau brolio Klemenso Ir sese
rų Onos, Elžbietos ir Rozalijos žekų 
paeinančių Iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pušaloto Parap., Dragoniu 
kaimo. Meldžia jie patįs ar kas apie 
juos žinotų, praneškite sekančiu ad
resu. 

Juosas žlkas, 
24 Wad*worth St., Rochester, N. T. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA: — Geras pia
nas; labai pigiai. Atsišauki
te: Stanley J. Petkus, 3329 
So. Morgan St., Chicago, 111. 

Ant 3-čiu lubų. 
, i . 1 '• 

ANT PARDAVIMO 
gerai apmokama vaistinyčia (aptie
k i ) lietuviškoj -slaviško j ir čekiškoj 
apielinkėj. Geros priežastis del par
davimo. Atsišaukite: 

R. A. Cavanagb, 
106 N. LaSalle St.. Chicago, 111. 

Telefonas Maln 1275. 
• i • » • " • • < • • * • • • • • I I I I W I I I M i • ! • * • » m« • •• 

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO. 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, Dl. 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W. PL 

S. Dargie, pagelbininkas, 
638 W. 18 s t 

P. 01šewski8, prot. raSt 
2022 S. Union ave. , 

A. Yoknbaitis, fin. raSt 
2006 a String st. 

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

* 

* Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Ave., Hartford, 
Conn. . 

PLnn. pagelb. J. Ckrebliu-
nas, 425 Pacą St, Baltimo 
re, Md. 

Bažtininka8, Kun. F. Ko-
mėšis, 8230 Auburn Ava, 
Chicago, m. 

Iždininkas, Kun. V. Ma 
tulaitis, Secred Heart Ree-
tory, P. O. Silver Creek, 
New Philadelphia, Pa. 

Iždo globėjai: A. Bajo-
riute, 723 Saratoga St., Bal-
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Ave., Ęomestėd, 
Pa. 

x » 

NAUJAS LAIKRAŠTIS* 

"GARSAS" 
"GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

"GARSAS" yra viera 
geriausiu ir svarbiausių 

/ 

Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

"GARSO" prenumera
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

"GARSAS" 
456 GRAND ST., 

BR00KLYN, N. Y. 
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Rezid. 93* S. Ashland Blvd. Ohlcago 
Teiephone Haymarket 9644 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moterišku, Vyrišku, 
Valkų ir Tisų chronišku Ugu 

Ofisas: 8S54 8. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 8693. 

VALANDOS: l t — 1 1 rjrtb 2—S po 
pietų; 7—8 vak. Nedėllomta 10—XI. d. 
ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i innii i i i i i i i i i i 
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Dr. A. R. BlBmeottial 0 : D. 

Offleo Adrnoe: nuo 0 i i ryto Iki • 
vai. vakarą. Nedel ionu 9 Iki 11. 

4«4t 8. Ashland Ave. Kamp. 47 Bt. 
Telefoną* Yardi 4S17. 

Telephone Boulevard 4487 

Didėlę Gramofonų Krautuvė 
Užlaikau geriausius gra-
mafonus. Kaina nuo $10 
iki $215.00. Turiu dide
lį pasirinkimą rekordtj: 
Lietuviškų, Angliškų, 
Rusiškų ir Lenkiškų. 
Kaina 75c kiekvienas. Kaina $18.00 Kaina $45.00] 
NAUJI REKORDAI: 

E 3796 Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamai pasakyti. 
"E S797 Jau kad aš augau ir šią. nedėlėlę (M. Petrauskas). '̂* 
E 3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras. 
E 3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Valcas. 
E 2656 Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ir Juriu melsvumas. Mazurka. 
E 2326 Lietuva, Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis Teka, 
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
E 3313 Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus. 
E 3340 Prirodino seni žmonės man jaunam mergelę ir Kur tas šalti

nėlis. 
K 3 348 Suktinis Ir Valą Valuže. (M. Petrauskas). 
E 8625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva, 
E 3624 Sienapiutė ir Kur upelis teka. 
E 1249 Man* Pafvis ir Velnias ne boba. 
E 2397 Klumpakojis ir Polka Kokietka. 
E 2002 Krakoviakas. 

Pinigus galite prisiųsti iškabto arba užmokėti tuomet, 
kuomet ta vorų priimate. 

Katalogą Rekordu ir gramafonų siunčiame dykai. 
Užlaikau laikrodžiu, žiedų, hranzali<>tų ir kitus auksinius ir sidabri

nius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas. 
KRAUTUVĖ ATDARA NEIMLIOMIS. Telefonas DROVER 8167. 

JL 

Dr. G. M.GLASER 
Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
1149 S. Morgan St., kertė SS t. 

Chicago, 111. 
8PECIJALISTA8 

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų ligų;. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo nuo 13 iki t po 
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Tards 667. 

PRANEŠIMAS. 

Brukuojamos Maši
nėlės. Kaina nuo 

$10 iki $75 

Moteriški Branzalletiniai Laikro
dėliai. Kaina nuo 

$5.00 iki $50.00 
J. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Street, . Chicago, Ulinois. 
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Kas per mane užsirašys ant metų 
dienraštį "Draugą." Ir "Darbininką." 
gaus dovanų gryno 14 k. aukso fon-
taninę plunksną. "Autocrat" vertės 
12.50. 

Užsirašiusieji "Draugą" ant metų 
gaus dovanų gražaus išdirblmo Ste-
reoskopą su 25 paveikslais apie ka
re Vokietijos su Belgija vertės $1.50. 
Užsirašantieji "Draugą" ant pusė me
tų arba "Darbininką" ant metų gaus 
dovanų "Cosmo Couple" writlng set 
vertės 31.00. UŽ prisiuntlmo dovanų 
reikia prisiųsti 15c pinigais arba kra
sos ženkleliais. 

O. P. Rosmanskas, 
636 Maine St., 

Sngar Notch, Pa. 

AR TURITE NESTROPU SKOIiUTINKA? 
Mes iškolektuojame nuo nestroplų skolininkų senas 

ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius be raštiškus 
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo 
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai 
some kokia skola yra Ir už ką, bile tik teisinga, mes 
galime jums iškotektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamėginimaa ir rodą « 
jums nieko, nekaštuos. 

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištiki- S 
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir krir- * 
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus f a b r i k u o j i 

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

MŪSŲ OFISAS YRA ATDARAS del ypatiškal atsilankančių: Panedėliais, : 
• Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkals, Ketver- ; 

S gals ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtals reikalais S 
5 kreipkitės pas mus ypatiškal ar laiškais ant sekančio antrašo: 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, 
: 3114 South Halsted Street, :-i t-: :-: OUcago, IlHnois. : 
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pardaTėjal tv daug krau 
tartų parduoda tą pačią 
kavą po 90c 

19c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
0O0OA 

Geriausia Bankes 
sulyginę n U . 
bent kokia, | 4 C 

DALRY 

WB8T sn>a 
1064 Mi lwaukeea 
1171 Miliraukeea. 
l t S « Mllwaukeea. 
1111 W. Madison 
I 8 l t W. Madiaon 

1144 W Chicago a. 
18I« Blue Is landą 
t e i s W. North a. 
1117 S. Halsted st 
1813 B. Halsted et 
1111 W. l l t h s t 

i l t į V . l l a d st. 
SOUTH STDB 

l t I I W t s t w o r t h a 
S41T B. Halatad st 
4 7 l t B. Aahlanda. 

4 t t W. DtTlsionet 
71t W. North a, 
I t 4 t Llaoola av. 
1144 Linaoln av. 
8418 M. Clark « . 

( 
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