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METAI-VOL. III. No. 134 

AMERIKONAI LAIMĖJO MUS! 
PRANCŪZIJOJE 

Visur atmušamos vokiečių 
atakos 

16 MILIJONŲ DOL. APSAU
GAI PRlEŠ UŽPUOLIMUS. 

NUSKANDINTA ANGLIJOS LAIVAS S. V. 
PAKRAŠČIUOSE 

S. V. MARININKAI LAIMĖ- NUSKANDINTA ANGLIJOS 
JO MUŠĮ. i LAIVAS. 

Paėmė nelaisvėn 100 vokiečiu. 

Su Amer. Armija Pikardijo 
Je, biri. 7.—Suv. Valstijų ma-
rininkai vakar anksti ryte 
Chateau-Thierry išpjovoje sto
jo atakon prieš vokiečius apie 
pustrečios mylios ilgio frontu 
ir pasivarė pirmyn suvirs dvi 
myli. Be to paėmė nelaisvėn 
100 vokiečių. 

Tuo pačiu laiku prancūzai 
kairiajam šone užatakavo vo
kiečius ir paėmė 160 nelais-
vių. 

Dabar amerikonai yra užė
mę svarbias augštumas ties 
Chateau-Thierry. 

Gauta žinių, kad tie patys 
marininkai vakar po pietų iš-
naujo užatakavo vokiečius. 
Bet pasekmės dar nežinomos. 

Old Point Comfort, Va., 
birž. 7.—Vokiečių nardančioji 
laivė Virginia pakraščiuose 
nuskandino nežinomo vardo 
Anglijos laivą. Įgula čionai iš
sodinama. 

Karės laivai medžioja nardan
čias laives. 

Kinija negali 
Ui talki-

TALKININKAI NEPRADĖS 
UŽPUOLIMO PIRM RU

DENS. 

NUSIRAMINUSI PRANCU 
ZUOS SOSTINĖ. 

Washington, birž. 7.—Mili-
tariniai žinovai tvirtina, kad 
talkininkai pirm ateinančio 
rudens, turbūt, nepradte 
kontrofensyvos prieš vokie
čius. Ofensyva bus galima tik 

bus pristatyta skaitlinga ame-
rikoniška kariuomenė. 

Washington, birž. 7.—Kar.^s 
departamentas vakar kongre
so pareikalavo 16 milijoną 
dolierių Amerikos pakraščiu; 
apginimo reikalams. 

Karės departamentas yra 
suplenavęs įsteigti oro laivy-Į 
nams šešiolika stočių Atlan-
tiko pakraščiais ir tris užla
jos pakraščiais. 

Be to dar pienuojama pak
raščiais pagaminti fortifikaci
jas, į kurias didžiulės armo-
tos butų gabenamos ir išga
benamos specijaliais geležin
kelių vagonais. Vadinasi, no
rima pataisyti taip, kad ar-
motos be jokio užtrukimo su
lig reikalo butų perkeliamos 
iš vienų fortifikacijų į kitas 
visais pakraščiais. 

Pakraščius saugoti nuo prie 
šininko užpuolimo šiandie pa
laikoma daugelis lakūnų ir 
batarejų. Bet oro mašinoms 
nėra tam tikrų stočių. Gi to
kios būtinai yra reikalingos. 
Gaudomos nardančios laivės. 

Kinų tauta yra suskaldyta, 
neturi jokios stiprybės ir be
veik niekam tikusi dabarti
niam pasaulio krizyj. Kinijos 
savimeiliai politikai kitokiais, 
neaiškiais keliais neva ieško 
demokratizmo). Tenai stipriai 
prasiplatinusi prūsiška propa
ganda. Krnų tautą galima pri
lyginti prie trumparegio mil
žino. Tuo tarpu šiandie pasau
liui yra reikaHhga milžiniška 

1 ' Jei bučiau galėjęs ką 
nors nuveikti arba jei bučiau 
matęs nors progą, kad galė
siu pasitarnauti savo šaliai, 
nebūčiau jos apleidęs. Bet 
šiandie ir per ilgą laiką atei
tyje nei jokis žmogus, 
kia partija nei jokis žmogus, 
nei jokia partija ten nieko ge
ra negali atlikti. Kinijai di
džiausias prakeiksmas, tai jos 
politikai, kurie visuomet dar
buojasi nuosaviais privati
niais tikslais. Tie politikai 
ieško tik sau patogesnių ir 
augštesnių vietų ir turtų. Nė
ra tenai vyrų su kiltais val
džios idealais. Nėra tenai nei 
vieno "VVashingtono. Kas svar
biausia, kad respublikos val
dymas yra kaip monarchijos 
laikais klaidingose ir nekom-
petentiškose rankose. 

| CHICAGOS LIETUVIUS 
Spaudoje jau senai rašoma \ sitaiko puiki proga parodyti 

ir garsinama apie tai, kad lie
pos 4 ji diena šiuosmet yra 
skiriama kaipo Ištikimybės 
Diena — Loyalty Day. Toje 
dierioje įvairios Suvienytose 
Valstijose gyvenančios tautos 
rengiasi išreikšti savo lojaHn-
gumą, solidarumą ir dėkingu
mą šios šalies valdžiai ir vi
suomenei, už jos prakilnų dar
bą ir pasišventimą už žmoni
jos reikalus ir idealus. 

Tai bus labai svarbi ir dide
lė diena. Susikaups širdys ir 
jausmai įvairių tautų į vieną 
augštai iškeltą žibintuvą — 
bendron. galingon manifestą 

spėka. ^ ^ 
Taip apie Kfcfc ir kinų i f10 respublika ypaž tokia, ko-

tautų nupasakoja Juhuan t san , ' k l a ^ u o ; > a S m n d l e - M ° n a r -

cijon, kad parodžius šiai ša-
Kinija visuomet mielai j l i a i dėkingumą ir pagarbą už 

priimtų sveiką demokratinėsj Jo s t n u s * žmonijos gerovei, 
valdžios formą. Bet šiandie L i e

r
t u v i a i P r i e š i t o s teutu 

liaudis turi mažai pasitikėji- J *»**estacijos privalo visu 
uolumu rengties. Mes daug 

Karės laivai ir lakūnai die
nomis ir naktimįs veikia pak
raščiais. Ieško vokiečių nar
dančių laivių, feuriog nuskan-

tuomet," kVometPtancnzi jon | ; l i n o M « * k M E * * * i r nežinia 
kur })razuv*. Ypač* ieškoma 
tų laivių prieplauka, jei tokią 
tikrai turi vokiečiai.-

REIKIA LAUKTI DIDĖS 
NIO LAIVIŲ VEIKIMO. 

Nežinia kur dabar vokiečiai 
pulsis. 

Paryžius, birž. 7.—Prancū
zijos sostinė pagaliau nusira
mino, kad iš Marne Šono jai 
negrumoja pavojus. Tuo lab-
jau, kad prancūzų tauta tusi 
pilną pasitikėjimą vyriausiuo
ju talkininkų armijų vadu, sa
vo generolu Foch. 

Nežiūrint pašėlusio jo mėti-
mosi, vokiečiai jau neįstengia 
pasivaryti pirmyn Marne 
fronte. Ir užimtose pozicijose 
laikosi tik prisidengdami di-
deliausiais nuostoliais. 

Bet žinovai tvirtina, kad vo 
kiečiai negalės ilgai >pabuti 
ramus. Negalėdami prasimuš
ti link Paryžiaus Marne fron
te, jie kur-kitur pradės ofen
syva. 

Vokiečiai žino, kad talkinin 
kai iš Pikardijos ir Flandri
jos frontų ištraukė žymią da
lį savo atsargos ir sugabeno 

Vokiečiai yra pasiryžę išpil
dyti savo grumSojimus. 

Washington, birž. 7.—Karės 
laivyno autoritetai yra nuo
monės, kad vokiečių nardan
čių laivių veikimas Atlantiko 
pakraščiais nepasibaigia ma
žesnių laivų skandinimu. Sa
ko, kad jei vokiečiai persime
ta šiapus vandenyno, tai yra 
aišku, kad jie ateityje yra pa
siryžę daug smarkiau veikti 
ir užpuldinėti militarinius lai
vus. Aštriausios priemonės 
tik gali sustabdyti tuos teuto
nų žygius. 

AUSTRAI-UNGARAI GAMI
NASI OFENSYVON. 

Atkreipiama doma ypač į 
pietinius pakraščius. Nes ton 
pusėn laivės galėjo pasprųsti, 
kur nėra taip daug stipri a-
merikoniška apsauga. 

Taippat gaudomos ir minos 
iš Deleware užlajos. 

Meksikoje vokiečių šnipai 
turi prieglaudą ir jie tenai va
ro pragaištingas agitacijas 

žymus kinų advokatas ir bu
vęs Kinijos finansų komisijos 
sekretorius. Juhuantsan nese
nai sugrįžo į Sūv. Valstija*. 
Jis iš Anglijos buvo iškelia
vęs į Hongkonk, kur išbuvo 
ištisus metus* J is labai juodo
mis spalvomis piešia savo te-
vynę-

"Nors Kinija nominaliai 
s4evi talkinmkų pusėje*'; pa
sakoja Juhuantsan, " t a i vie
nok ta šalis nėra perdaug 
priešinga vokiečiams. Seniau 
vokiečių propaganda Kinijoj 
buvo labai prasiplatinusi. Vo
kiečių propagandistai mokino 
kinų liaudį stebėties nepa
prasta vokiečių kultūra ir 
gerbti prūsišką militarinę sis
temą. Manau, kad vakarų tau
tos dar pilnai nesupranta ir 
neįsivaizdina to, kaip vokiečių 

'nuodai giliai įsisiurbę kinų 
prieš ^Suv. Valstijas^Kad tąsi] t a u t o s organįzim>I1. T a į e pro 

Italai taippat sutraukia ka
riuomenę mūšių frontan. 

Rymas, birž. 7.—Karės ko
respondentai praneša iš ka
rės fronto, jogei austrai, un-
garai ir vokiečiai energingai į Marne frontą. Todėl gal jie 

dabar su visu savo pašėlimu l gaminasi pradėti milžinišką 
išnaujo pulsis arba ant Ypre-
so arba ant Amiens, kad pra
simušti prie kanalo uostų ir 
atkirsti belgų ir anglų armi
jas nuo prancūzų armijų. 

Bet taippat galimas daik
tas; kad jie gali staiga užata-
kuoti Verduną. 

Su tuo visu šiandie skaitosi 
gen. Foch ir prideriamai ruo
šiasi visvir sutikti priešinin
ką. 

Maudyklėms vietos ežere 
Chicagoje bus atidarytos bir-

•: želio 14 dieną. Apie tai pas
kelbė viešųjų darbų departa
mentas. 

j ofensyva prieš italus. Tan 
frontan sugabenamos skaitlin
gos armijos ir didžiulės armo-
tos. Kas valanda reikia lauk
ti austrų-ungarų stojimo o-
fensyvon. 

Baisus mušis, matomai, tu
rės įvykti išilgai upės Piave. 
Nes į ten sutraukiamos ir ita
lu armijos, paremiamos pran
cūzų ir anglų divizijomis. 

Šiandie kol-kas italų fronte 
vietomis seka artilerijos dvi
kova. Kai-kur susiremia prie
šakinės sargybos. 

Bet vis yra menkas daiktas 
prieš tai, kas tenai trumpoj 

| ateityj gali įvykti. 

yra tikra tiesa, galima numa
nyti iš to, ką rašo kaikurie 
Meksikos laikraščiai apie vo
kiečių nardančių laivių pasi
rodymą Amerikos pakraščiais. 

Antai valstybės departa-J 
mente gauta žinių, kad Gua-
dalajara laikraštis rašo, jogei 
vokiečių nardančių laivių už
puolimas prieš Suv. Valstijų 
pakraščius didžiai pasisekęs. 
Girdi, vokiečių laivės be kit
ko nuskandino penkiolika 
Suv. Valstijų karės laivų. Bet 
Suv. Valstijų vyriausybė ši
tai laikanti didžiausioj pa-
slaptyj. ; 

Kas gi čia tikės tokiems 
plepalams. Bet vokiečių agen
tai muilina akis meksikonams, 
skleizdami tokias melagingas 
žinias. 

tokių, kurie mano, kad vokie-J K i m j a ° g a l i n t i p a s [ ų s t į milži-
taujančių kinų yra daugelis 

dujos laikais liaudis nepasi
tikėjo valdininkais. Tasai ne
pasitikėjimas perkeltas ir į 
naują valdžią. Liaudis nepasi
tiki savo vyriausybe pinigiš-
kuose reikaluose. Negalima 
nei pagalvoti, kad Kinijoje 
butų galima pravesti, pav., 
tokias laisvės paskolas, kokios 
pravedamos* Suv. Valstijose. 
Kinų tauta yra tur t ina* Bet 
tie t u t t ^hepaw^am^ry r7au -
sybės nuožiūrai. 

" A r galima tikėties, kad 
Kinija ims kokį nors dalyvu-
mą šioje karėje! Mano atsa
kymas aiškus. Negali to pa
daryti, kadir norėtų. Kinų 
tauta suskaldyta. Jinai yra 
naguose savimeilių politikie
rių, kuriems toli prie patrijo-
tinių darbų. Kinija šiandie yrą 
bejėgė. Turi perdaug nuosa-
vių nesmagumų. Jei savo rei
kalų neįstengia sutvarkyti,'tai 
kaip gali kitiems pagelbėti. 

Daug kalbama apie tai, kad 

mūsų dėkingas širdis tiems, 
kurie joms tiek daug gera da
rė ir žada padaryti, kurie iš
kėlė ir savo žvaigždėton vė-
liavon ryškiausiais ruožais į-
rašė obalsį: "Už mūsų ir jūsų 
teises ir liubsybę". Mes turi
me parodyti, kad pilnai jiems 
pritariame ir pilnai apvertina-
me jų auką. šita prakilnia mū
sų jausmų išraiška parodyki
me mūsų tautos didžiausiam 
prieteliui — prezidentui Wil-
sonui mūsų dėkingumą ir iš
tikimybę! 

Chicagos lietuviai! Ta pro
ga čia-pat. Ruoškimės. Išju
dinkime ir pritraukime mūsų 
organizacijas, parapijas, drau
gijas, kliubus ir visus lietu
vius. 

Kas tik lietuvis, kam mie
las ir brangus tas vardas, tau
tos reikalai — privalo dėties 
į bendrą darbą. 

Ištikimybės Dienos reikalais 
yra šaukiamas visuotinas Chi
cagos lietuvių organizacijų, 
parapijų, draugijų, kuopų, 

VOKIEČIAI ATBLOKŠTI 
TIES OISE. / 

"T1 

Paryžius, birž. 7.—Užpraei
tą naktį vokiečių kariuomenės 
stiprus būrys persimetė per 
upę Oise, Sempigny apylinkė
se. Tečiau prancūzai vokie
čius atbloškė atgal, paskelbė 
karės ofisas. 

Siauriuose nuo Aisne pran
cūzai susistiprino savo pozi
cijas. 

Smarkiai artilerija . veikia 
Venilly-la-Poterie apylinkėse, 
kur yra ir amerikoniška ka
riuomenė. 

čių kariuomenė yra neperga 
Įima. 

"Didesnė dalis propagandos 
pravesta labai gudriai gyvu 
žodžiu, privatiniu keliu. Tasai 
vokiečių darbas jau senai ten 
buvo varomas ir nuolat stip
riai palaikomas. Paskui pada
ryta intaką į spaudą. Ir šian
die kinų dienraščiai visuomet 
stovi Vokietijos juisėje". 

Patsai Juhuantsan yra as
muo labai ypatingas. Mokslus 
ėjo kuone visose Europos sos
tinėse. Baigė Cambridge uni
versitetą Anglijoje, kur išgy
veno dešimts metų. Tenai jis 
ir apsivedė. Sugrįžęs Kinijon, 
tenai jis buvo paskirtas fi
nansų komisijos nariu. Paskui 
įstojo diplomatinėn tarnybon 
ir gyveno Kinijos ambasadoje 
Londone. Kumet jam diploma
tinė tarnyba pasidarė nepa
kenčiama, užsiėmė advokatū
ra. Jis buvo pirmasis kinas 
advokatas- Londone. Perniai 
jis su savo 'šeimyna sugryžo 
Kinijon ir buvo advokatu 
Hongkonge. Aplankė Kanto
ną ir Pekiną, kur randasi ki
nų politikinio gyvenimo ir 
veikimo centrai. Bet nepaken
čiami politikiniai santikiai jį 
privertė apleisti tėvynę. Su 
širdgėla jis atkeliavo į Suv. 
Valstijas. / 

skolingi Dėdei Šamui. Pas jį j 
mes gavome prieglaudą bėg
dami nuo žiaurios carato ran
kos ir priespaudų; mes turime 
būti dėkingi už, tą užuojautą, 
kurią parodė šios šalies val
džia mūsų nukentėjusiems.., . , , , . , _ ^ _ 
broliams, jų naudai skirdama i ̂ b ų valdybų arba jų inJ 
Lietuviu Dieną, už n u o l a t i n e i ^ « f ™ » " " " " ^ J " * " -
šios šalies visuomenės pašei- * e h o 1 3 d l e n a ? o

l e V 0 . A P V ^ ' 
pa, teiktą mūsų tautai ir u i * » T J ^ 1 ^ ^ ^ 
pasižadėjimą inkunvti b r a į ^ 8 ^ £ J ^ S ! L ' 
giausius mušu troflrin-ta fcr "ff1 *-«aiiKu vienybes 
viltis — duoti Laisvę ir Ne-
prigulmingą Lietuvą!. 

Jei Chicagos lietuviai soli
dariai išeis manifestacijon, tai 
bus ženklas, kad jie yra iš-
tikrimi ir dėkingi šiai šaliai, 
parodys savo tikrą jausmą ir 
tuo pačiu tarpu pritrems gal
vą tam nelemtam gaivalui, 
kuris gyvu žodžiu ir spauda 
juodina mūsų tautą šios šalies 
žmonių akyse. 

Tautiečiai! Artinasi begalo 
linksma ir smagi valanda! Pa 

(Chicagos miesto ir Illinois 
valstijos liet. katalikų drau
gijų sąjungos) birželio 4 ą 
dieną laikytame susirinkime 
išrinktoji komisija, susidėjusi 
su L. Vyčių Chicagos Apskri
čio komisija, kurios ingalio-
tos šį darbą pradėti. 

Chicagos lietuvių visuotino 
susirinkimo šaukimo komisi
ja: 
A. Jocius, P. Baltutis, 
I. K. Sakalauskas, M. Zujus, 

J. Leščauskas, 

nišką kariuomenę talkinin
kams pagelbon. Nesuprantu, 
kaip tas galėtų but įvykinta. 
Visųpirmu pati šalis neturij 
tinkamos skaitlingos kariuo
menės. Paskui — tam tikslui 
reikalingi rekrutai, kurių la
vinimas užimtų labai daug lai 
ko, kol prilygtų narsioms tal
kininkų armijoms. Pagaliaus 
tam tikslui nėra pinigų. 

"Ne. Kinija negali suorga
nizuoti ir išlavinti skaitlingoj 
kariuomenės. To padaryti y-
pač negali dabartinė valdžia. 

"Kinijai išganymas turi 
ateiti tautos apšvietimo keliu; 
Visupirma reikia kinų tautą 
pramokinti darbuoiies vienam 
tikslui. Tuo tikslu yra tautos 
atgimimas. Apšvietos iš spau
dos laisvė suvaržyta. Uždraus
ta laikraščiams kritikuoti val
dininkų darbus. Už tai aš
triai baudžiami redaktoriai, j 

"Kodėl aš čia taip atviriaij lų 

kalbu? Todėl, kad norėčiau 
sulaikyti piktą, kurs jau per-
giliai įsiėdė kinų tautoje". 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
Londonas, birž. 7.—Per gegu

žės mėnesį talkininkai numušė 
388 vokiečių lakstytuvus vakarų 
fronte. 

Londonas, birž. 7. — Anglija 
šiandie turi tiek daug maisto, kad 
nardančių laivių veikimas visai 
niekais nuėjo. 

MVashington, birž. 7.—Šalies ] i-
nigyno sekretorius McAdoo reika
lauja, kad kongresas karės mokes-

j tis tautai padvigubintų, nes atei
nančiais metais pramatomos labai 
milžiniškos karės išlaidos. 

Londonas, oirž. 7.—Internatio
nal News Service korespondentas 
iš tikrų versmių patyręs, kad vo
kiečių nardančios laivės Amerikos 
pakraščiuose ir tolesniai veiksian
čios. Jų visas tikslas — skandinti 
transportus. 

Berlynas, birž. 7.—Anot ofici-
jalio pranešimo, pastarosios ofen-
syvos metu vokiečiai paėmė nelais
vėn 55,000 talkininkų kareivių, 
suvirs 1,500 oficierių, 650 armotų 
ir daugiau kaip 2,000 kulkasvai-

Madridas, birž. 7.—Portugalijo
je sustreikavo geležinkelių darbi
ninkai. 

Paryžius, birž. 7.—I s Zuriebo 
pranešama, kad vokiečių spauda 
daug rašo taikos reikalais. Vokie
tijos parlamente pagaminta taikos 
rezoliucija. 

AUKOS RAUDONAJAM 
KRYŽIUI. 

Aukos Raudonajam Kryžiui 
Chicagoje vis dar plaukia^ 
Ligšiol surinkta $6,250,000, 
Reiškia $250,000 daugiau, kaip 
reikėjo surinkti. 

Albany, N. Y., birž. 7.—Suareš
tuotas paeinąs iš Chicagos lietu
vis slackeris John Olsen, 27 m. 
amžiaus. 

Paryžius, birž. 7.—Rusų bolše
vikų vyriausybė visus Rusijos 
Juodųjų jūrių karės laivus pave
da vokiečiams su sąlyga, kad po 
karės tie laivai bus sugrąžinti Ru
sijai, v 

*OklaJioma City, birž. 7.—Kan
didatas į kongresmanus, socijalis-
tas Orville C. Enfield, vietos fj- į 
deraliam teisme nubaustas 20-čiai 
metų kalėjimo už suokalbiavintą 
prieš draftą. 

e 

Chicagos policijos viršinin
kas Schuettler mirtinai sega 
Aleksijonų Brolių ligoninėje. 
Kas valanda laukiama mirti« 
Pagaliaus pavago jį plau<v 

uždegimas. • 

O R A S . 

Chicago ir apylink< 
Šiandie ir rytoj gražus oras 
šiandie vėsiau. 
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po Sc. 
Prenumerata mokaal iš kalno. Lai

kas akaltoal nuo uiairašymo dienos, 
no nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siusti isparkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
| registruota laišką. 
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DRAUGAS PL BLISHDIO OO., Ino. 
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Thursday'i EdlUon $3.00 
At Icwi fltanda So a Copy. Adrer-
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1800 W. 46th St. TcL McKiniey 6114 Chicago, 111. 

Penktadienis, Birželio 7 d., Šv. Roberto. 
Šeštadienis, Birželio 8 d., šv. Medardo. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
GARDI NEZALIEŽNINKO suaukojo, kiek per visus pir-

DU0NA. 
Iš lengvos p. Vielate's ran

kos, mūsų išeivijoje bene pri
siveis nezaliežninkii pryčerių, 
nelyginant kaip tarakonu. Kas 
tik dirbti tingi, tas ima "ru-
nyti" į "kunigus." Jeigu ga
lėjo bučeris Mickus, kalvis 
Mikalauskas, jeigu galėjo bar-
beris Brazauskas, jeigu šiaip 
jau šunų šukuotojas Strazde
lis galėjo "to luomo žmogum" 
patapti, kodėl gi jisai, skais
tus Lietuvos bernelis, kad ir 
tamsuolėlis, ir tinginėiis, ir 
jokio darbo dirbti nemokantis 
ir nenorintis — kodėl gi jisai 
negalėtų "kunigėliu" patap
t i Ar butų čia teisybė ant 
svieto. 

Štai, pavyzdžiui, kų rašo 
tūlas Vincentas Daunis ponui 
Strazdui. (Laiškas, tarsi viš
tos koja išvedžiotas, pateko 
netikėtais keliais į mūsų ran
kas. Nemainome iš jo nei vie
nos raidės)." 

Pastanaveu paprasiti tamsta 
gerbemas K. kleboni D. C. Stras-
das asz Wineenta Daunis klono-
ius tamsta geros svvekata meldu 
tamsta doki manė patarema gre
tai asz noru likti tautiškas ku-
negas kaip galima Ka turu pa
daryti meldzu tamsta doki ma
ni atsakima greeeu skubiki asz 
brolau ne jokais klausiu bet an-
tikruiu asz noru matiti tamsta 
maloneketi ta viskai Del manis 
padoriti greceus kaip gali su 
gadone D C Strazdas A. B. \V. 
Daunis. 

Cia nereikia nei komentarų. 
Čia viskas aišku. Dauniams 
ne kunigystės, bet beržinės 
košės reikia. Tai butų pama
tas jų žmoniškumui išauklėti. 
Paskui juos reikėtų metams-
kitiems ant abėcėlės pasodin
ti. Apšvietos pamate ingiję 
jie gal nustotų svajoti apie 
tautiškus kunigus, o panorėtų 
šiaip jau naudingais žmonė
mis darbininkais patapti. 

Tinginystė ir pasileidimas 
— tai tikroji močiutė visos 
mūsų nezaliežninkijos. 

PASIŠVENTIMAS MŪSŲ 
TAUTOJE ĮSIVYRUOJA. , 

Nevien tos tautos gali di
džiuotis savo narių pasišven
timu, atsidavimu, kurias nuo 
seno savitu valstybiniu gyve
nimu džiaugėsi, taigi turėjo 
progos tas savų paliečių do
rybes išauklėti. Galime ir mes 
pasidžiaugti pastebėtinai grei
tu pasiaukojimo dvasios augi
mu. Pavyzdžiui galima kelius 
faktus privesti. 

Didžiausiu pavyzdžiu yra 
New Yorko buvusis Seimas. 
Tiek delegatų suvažiavo, tiek 
draugijų d ide l iu atstovų 
siuntimo iškaščius pakėlė! Ne
paprasta pažanga padaryta, 
sulyginus su 1914 metų sei
mais. 

Imkime Tautos Fondų. Per 
pastaruosius metus lietuviai 
Tautos Fondan veik tiek pat 

mesnius tris. Ir lietuvių duos-
numas kaskart didėja, o nesi-
mažina. 

Geru pasišventimo pavyz
džiu yra dabartiniu laiku pa
rašų rinkimas po protestu 
prieš Vokietijos užsimojimą 
pasivergti Lietuva. Kiek 
tai pasišventusių lietu
vių pa stubas vaik
ščioja, prikalbinėja, gaišta, 
nuovargio paneša, iškalbinėji
mų išgirsta! Visa tai mielu no
ru nukenčia, akyvaizdoje 
troškimo Lietuvą liuosa, ne
priklausoma matyti. 

Arba vėl tas faktas, kad 
pastarąjį Tarybos suvažiavi
mą Washingtone, kuomet lie
tuviai su Prezidentu matėsi, 
visi užprašytieji savo lėšomis 
važiavo (A. L. T. narius iš
ėmus). 

Visa tai materijalė pusė, 
aukos, kurios tatai paveda
mos. Išmokstame pasišvęsti, 
ingi jame tų privalumų, be ku
rių jokia su ambicija tauta ap
sieiti negali. Ir juo daugiau 
pasiaukojimo dvasios turėsi
me, tuo greičiaus atsieksime 
didžio lietuvių tautos siekinio: 
būti nepriklausoma tauta, Lie
tuvos valstybę atstatyti. Mo
kėsime už tautą ir augščiausią 
auką daryti: jei reikalas yra, 
už tėvynę gyvybę paaukoti. 

I. B. 

PRAKALBOS RYTINĖJE 
PENNSYLVANIJOJE. 

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

Sekančiose vietose prakal
bos atsibus: . 

Birželio 7 d. Hazleton. 
Birželio 8 d. Minersmills. 
Birželio 9 d. po pietų, King-

ston. 

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

Birželio 8 d. Iloinestead. 
Birželio 9 d po pietų Du-

ąuesne. 
Birželio 9 d. "vakare "VYilson. 
Birželio 10 d. Du Bois. 
Birželio 11 d. Vandergrift. 

PRAKALBOS VAKARINĖ
SE VALSTIJOSE. 

Kalbės Dr. J. Bielskis, na
rys Liet. Atstovybės Wash-
ingtone, D. C. 
Birželio 7 d., Kaušas City, 

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

Iowa. 
Birželio 13 d. Mason City, Ia. 
Birželio 15 d., Cedar Rapids, 

Iowa. 

Ką tuodu žodžiu žada. 
Istorija parodo, kad kiek

vienai pasauliniai katastrofai 
atsitikus, žmonija surimtėda* 
vo. Ieškojo nelaimių priežas
ties, taisė klaidas ir su naujo
mis pajėgomis statė naują gy
venimą ant naujų pamatų. 

Tas pats beabejo bus ir šiai 
didžiai audrai praūžus, kuriai 
lygios pasaulis dar nėra ma
tęs. \ 

Lengvai galima permatyti, 
kad po šios karės ateis gady
nė viešpatavimo tikrosios de
mokratijos. Žmonės, ištroškę 
tikros laisvės^ sutriuškins be 
pasigailėjimo visas stovinčias 
ant kelio prie jos kliūtis ir už
tikrins ateičiai tokią tvarką, 
kurioje bus nebegalimi žymes
ni pasikėsinimai ant žmonių 
laisvės, ar jų valdžios (demo
kratijos) — ar tai iš pusės pa
vienių žmonių, ar tai iš pusės 
ištisų luomų ar tautų. Ta tik
roji laisvė ir žmonių valdžia, 
beabejo, nebus priešinga Die
vo valiai; Dievas laimins de
mokratijos pažangą, jeigu tik 
Jojo sutvėrimas-žmogus ati
duos Sutvertojui prigulinčią 
garbę, ką žmogus dažnai už
miršdavo padaryti. 

Gi už savo Sutvertojaus pa
niekinimą žmonija dažnai nu
kentėdavo, taip kaip ir dabar 
kenčia. i . 

Dievas apreiškė savo valią, 
nurodė žmogui idealą, parodė 
kelius, kaip prie jo siekti, bet 
žmogus savo puikybėje kar
tais prieidavo iki to, kad pa
ties Dievo buvimo nebepano-
rėdavo pripažinti ir pasiimda
vo viską tvarkyti savo apri-
buotu protu ir savo silpnutė
mis pajėgomis. To viso rezul
tate būdavo bausmės, taip 
kaip ir dabar — regima baisi 
bausmė, pasaulinė katastrofa, 
išnaikinimas dešimčių milijo
nų gražiausių gyvybių, šimtų 

NAŠLAIČIU BALSAS, 
Našlaičiai atsišaukia į visus 
gerb. klebonus Chicagoje ir 
•aistijose: Illinlois. Indiana, 

Michigan ir Wisconsin. 
Artinasi Šv. Antano diena, 

13 d. birželio. Labdaringos 
Są-gos Centras išsirūpino šį-

milijard^ turto, brangiausių 
mokslo ir dailės tvarinių. 

Bet Žmonija, savo krauju 
nusiprausus, atsiminė Dievą ir 
Jojo 10 prisakymų. Kančios 
atgimdė krikščioniškas sielas, 
vakarykščiai bedieviai skęsta 
į misticizmų, masonas šaukia
si į Dievą tais pačiais jaus
mais ir žodžiais, kaip ir ka
talikų kunigas. 

Tarpe visų šios gadynės di
džių pasaulinių perversmių 
vis aiškiau ir aiškiau reiškiasi 
nauja gyvenimo formula, iš
reikšta tik dviem žodžiais: 
Krikščioniškoji Demokratija. 

Tai sintezė visų žmogaus 
brangiausių idealų, visų jo gi
liausių troškimų. Laisvė Die-
vuje, augimas ir plėtojimasis, 
džiaugsmas ir laimė laisvų pi
liečių Dievo mintin ir pagal 
Jojo tikslų — štai ką reiškia 
tuodu žodžiu. 

Krikščioniškoji Demokra
tija galės išrauti su šak
nimis visas priežastis bai
sių socijalių žmonijos ligų ir 
užtikrins pasauliui tikrą ir 
tvirtą pažangą. Ji negali ža
dėti rojaus ant žemės. Ji nesi
tiki susyk apgalėti visas kliū
tis ant kelio prie gerbūvio, do
ros ir ramybės; iš tų kliūčių 
didžiausia buvo ir bus — tai 
pati žmogaus prigimtis, linku
si labjau į pikta. 

Bet Krikščioniškoji Demo
kratija žada ir užtikrina tikrą 
pažangą, gėrynei ga, pirmynei-
gą prie to žmonijos idealo, 
kuri nurodė Kristus, kalbėda
mas apie Dievo Karalystę ant 
žemės, ir prie kurio siekia visi 
geros valios žmonės. Tas idea
las — tai žmonija, sudaranti 
lyg vieną šeimyną surištą 
stipriais meilės ryšiais, garbi
nanti tą patį Dievą, pati save 
valdanti, bet kartu klausanti 
savo išrinktųjų civilių ir vi
suomeniškų vadų ir teisėtai 
paskirtųjų dvasios vadų — 
žmonija be išnaudojimų, be 
skriaudų, žmonija soti, link
sma ir sveika, žmonija, vyki
nanti energiškai lygybės prjn-
cipą ir šiame gyvenime (ne tik 
laukianti tos lygybes už grabi
niame gyvenime), žmonija pa
rėmusi visus savo santikius ant 
meilės ir teisingumo, žmonija 
duodanti kiekvienam progą 
augščiausiai išvystyti visas 

met (ant visados) nuo Jo Mal. savo prakilniąsias pajėgas, 
Arkivyskupo leidimą daryt. žmonija, kuri netolins žmogų 

atstatymo, prie jos sutvarky
mo ir pakėlimo. Kitaip viso* 
mūsų pastangos nueitų nie
kais. 

Iki šiol L. Ž. Bankui sumo
kėta apie $75,000. Tūli, užsi-
rašiusiejie L. Ž. Banke šėrus, 
dalį įmokėję da laukia. Viso 
sumos pasidarys, kai visi su
mokės, apie $125,000. Bet ką 
tai reiškia tokiam rimtam ir 
tokiam svarbiam dalykui? 

Su šimtu tūkstančiu, kad ir 
su dviem, valstijos neatstaty
ti, Lietuvos lenkų-dvarininkų 
žemės neišpirksi, neišparce
liuosi ūkininkams daug pa-
gelbos paskolomis neatneši. 

Reikią daugiau surinkti, o 
kad surinkus reikia dirbt, o 
pirm visko reikia, kad prita
rimo ir pagelbos gero noro 
lietuvių turėjus. 

Taigi, prieš išvažiuosiant į 
Lietuvą, bi tik karė greičiau 
užsibagtų, aš dar kartą ma
nau apvažuoti bent svarbes
nes lietuviškas kolonijas. Lan-
kysiuosi, kur ir kaip prisitai
kysiu: p. Šimkus kartas nuo 
karto rengia vienur kitur cho
rus, jei busiu vietinių rengėjų 
kviestas, prie choro prisitai
kysiu. 

Washingtono Lietuvių In
formacijų Biuras ir susirinki
mas Lietuvių Washingtone 
lankymuisi pas prezidentą ta
rė leist kalbėtojus po lietuvių 
kolonijas, mane kvietė prisi
dėti, ten karts nuo karto pri
sišlies iu.« 

Tūlos kolonijos, kuriose vi
siškai nebuvęs, arba kuriose 
nors buvęs, bet kurios Lietu
vių sumanymams turi priejau-
tos, užkvies, ten pats vienas 
atsilankysiu. 

Pirm visko vienok, sakau, 
tikiuosi, kad gerbiamieji laik
raščiai, gerbiamieji klebonai 
ir taip lietuviai-tautieeiai ta
me darbe man pagelbės, nes 
ištikrųjų yra būtinas reikalas 
ir laikas. Kun. J. Žilinskas. 
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"DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 
i i •• 

$2.500 DOVANŲ 
Skiriamos didžiausios dovanos'toms kolonijoms, 

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

$1000.00 
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 ddyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
raščiu, 

T a r p e 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 
kiekvienos kolonijos šėrininkai. 

Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

"Draugas" Publishing Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t r e e t C h i c a g o , III. 
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SKAITYTOJŲ MINTYS. 
Laikraštis negalės būti gyvas | Mūsų didžiausia priedermė 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
JONIŠKIS, 

(Šiaulių apskr.). 

rinkliavas kasmet našlaičių nuo Dievo, bet1 artins prie Jo, 
naudai artimiausiame nedėl- kuri padės kiekvienam žmo-
dienyj prieš arba po Šv. An 
tano dienos. Taigi gerb. klebo
nai, Chicagoje ir artimiausio
se minėtose valstijose teiksis 
padaryt bažnyčiose našlaičių 
naudai kolekta. Labd. Są-ga 

Joniškyj nuo Kalėdų ligi 
Užgavėnių buvo rengiama kas 
šventadienis spektakliai. Pir-
miaus vaidinimai dažniausiai 
būdavo ruošiami sodžiuose, 
menkose triobose. Dabar, 
esant Joniškyj dviem salėm, 
visi sodiečiai prisirengę at
vyksta ir eia suvaidina. Ypa
čiai atsižymėjo gabumu Jakiš-
kiečiai. Pelnų gi paskiria savo 

ir ind<Wus, jeigu sląaitytojai 
bus maitinami vien redakcijos 
mintimis. Redaktoriai kartais 
nutolsta nuo gyvenimo pulso. 
Oi tas pulsas geriausiai atsi
lieps pačių skaitytojų išreiškia
muose mintyse. Mes kviečiame 
savo skaitytojus kuodaugiausiai 
atsiliepti šiame skyriuje "Skai
tytojų Mintys'' ir išreikšti sa
vo mintis į?airių įvairiausiuose 
mūsų gyvenimo klausimuose. 
Redakcija, tas mintis pagerbda
ma, duos joms pilną autonomi
ją, palikdama sau kaip, papra
stai, redakcijos teises. 

"Draugo" Redakcija. 

AR L. VYČIAI GERAI 
PADARĖ. 

kaimo mokiniams sušelpti, ir 

gul'atsiekti j o ^ ' t r k r l g a i u t i - * * ' . % * r u k ~ f i au l iu n e ' 
nį ir amžiną tikslų — tai yra, 
amžinų vienybę su Sutverto-
jum. 

Del tokio idealo verta pasi
švęsti ir padirbėti, del jo ne 

stengiasi visomis išgalėmis šį- r gaila, kad ir visas savo pajė-
met pradėt našlaičiams prie- gas paaukoti. Ir lai to idealo 
glaudų statyti. Kiekvienam' išpažintojai, vieni kitiems ran-
aišku, kad tokią įstaigų pra
dėti, reikalingi pinigai, o naš
laičiams prieglauda taipgi bū
tinai reikalinga. Todėl tebūna 
kiekvieno širdis atvira ir ran
ka ištiesta žūstančiam mūsų 
jaunimui svetimtaučių prie
glaudose. Gerb. klebonai teik
sis šį našlaičių atsišaukimą 
pagarsinti iš sakyklų 9 dienų 
birželio mėn., o 16 d. birželio 
paantrint pagarsinimų ir pa
daryti kolekta našlaičių rei
kalams. 

kas padavę, eina tvirtu žing
sniu pirmyn, vykinti geresnį 
rytojų. 

REIKIA STIPRINTI L. Ž. 
BANKAS. 

Lietuvoje kaip matyti iš pa-
skučiausiųjų žinių, lietuviškie
ji reikalai eina vis geryn. Rė : 

das lietuvių stiprėja. Pabėgė
liai, ypač inteligentai, vierias 
po kito grįžta. Neužilgo ren-

turtingiems moksleiviams. 
Atėjus gavėniai, visi rengia

si pasilavinti ir pasilsėti, kad 
po Velykų, saulelei sušildžius, 
vėl naujomis spėkomis pasi
darbavus. Jaunimas daugiau-
sia\ dabar spiečiasi apie mo
kyklas, kurių jau nemažai at
sirado. Uoliai lankosi į vaka
rinius kursus, kur jų esama. 

Klaidą dar gali pataisyti. . 
Lietuvos Vyčiai nutarė lai

kyti savo Seimų vieni Cleve-
lande, Oliio. Ar jie gerai pa

yra pirmiausia gelbėti Tėvy
nę, o paskui rupinties mažes
niais reikalais. 

Išgelbėti tautų bei Tėvynę 
tegalima vienybėje — vieny
bėje galybė. 

O kada mes susieisime į vie
nybę, kada mes suprasime vie
nybės galybę, jeigu mes dp 
bar, tokiame svarbiame mo
mente, šaltai žiūrim į vienybę 

L. Vyčiai nutarė laikyti Sei
mų vieni. Netikėjau, kad L. 
Vyčiai taip padarys! Netikė
jau, kad ta prakilnaus jauni
mo organizacija pastatys sa
vo organizacijos reikalus pir
miau už tautos bei Tėvynės 
reikalus! 
» Lietuvos Vyčiai turėjo duo
ti pavyzdį; turėjo pirmi prisi
dėti prie to taip prakilnaus 
vienybės bei N tautos darbo, 
bet jie atsimetė. ( 

Man rodos, L. Vyčiai tų padarė? Ne! 
Katalikų Federacija kviečia' d a r e neapsvarstę, arba neku 

visas organizacijas į Baltimo- H o s e k u o p o 8 e b u v o K F S e i . 

giama perkelti iš Voronežo į 
Kur yra susitvėrusios Labd. I Vilnių ir į Kau^nų lietuviškų 

Sa-gos kuopos, ten teiksis 
kuopų valdybps pranešt klebo 
bonams ir pagelbėt rinkliavos 
dienoje 16 d birželio. Pinigus 
našlaičių naudai, teiksis gerb. 
klebonai prisiųst Labd. Sâ -
-gos Centro išdininkui, kun. 
Antanui Staniukynui, 2634 W. 
67th St., Chicago, 111. 
Labd. Sa-gos Centro Valdyba. 

šias mokyklas. Žodžiu, daly
kai tvarkosi. 

Neužilgo, turbūt, kad tik 
abelna karė pasibaigtų, galės 
ir Lietuvos Žemės Benkas pra
dėt Vilinuje veikti. Reikia 
prie to rengties ir tai rimtai 
rengties. Abejonių negali būti. 
Norėjome Lietuvos, tai dabar 
norėkime prisidėti ir prie jos 

ŠVEDIŠKIAI, 
(Naumiesčio apskr.). 

Nuo pereiti] metų spalio 30 
d. čia atidaryta mokykla; mo
kinių 80. Mokytojauja Pr. Už
upis. Per Kalėdas buvo čia 
įtaisyta vaikams eglelė. Nuo 
vasario 24 d. gyvuoja čia kur
sai suaugusiems Upelis. 

VIRBALIS, 
(Vilkaviškio apskr.). 

Vasario 10 d. mūsų mieste
lyje vaiflino "Piršlybos" ir 
"Tarnas įpainiojo." Nors re
tai pas mus vaidinama, bet šį 
kartų pasisekė neblogiausiai. 
Publikos buvo kimšte prikim
šta. Pelnas yra skiriamas el-
getnamiui. J. Neščiokas. 

(Iš "Liet. Aido.") 

rę seimauti drauge. Tas yra 
daroma del'didesnės vienybes, 
sustiprinimo tautiškos-katali 
kiškos dvasios ir del labo Tė 
vynės. 

L. Vyčiai taipgi buvo kvie
čiami į tų prakilniausj ir da
bartiniame laike reikalingiau
si vienybės darbų. Bet L. V. 
to turbūt nesuprato, arba ne
norėjo suprasti, jie nutarė sei
mauti vieni f 

Jeigu L. V. nutarė ir laikys 
savo Seimų Clevelande vieni, 
o ne Baltimorėje drauge su 
kitomis organizacijomis, tai 
man rodos, padarys nedova
notinų klaidų. 

Mūsų Tėvynė ant pražūties 
kranto!!! Ji turi daug priešų, 
kurie jų trokšte trokšta pa-
skandyti! Jų žudo vokiečiai, 
rusai, lenkai ir mūsų pačių 
socijalistai. Jie girdo Lietuvų 
ašarose ir kraujuose, jos pa
čios sūnų ir dukterų! 

Tėvynė, būdama didžiausia
me varge, šaukia mus į pagel-
bų. Ji prašo, kad mes eitumė
me jos gelbėti, kad eitumėme 
gelbėti jos susispietę, kaip bi
tės į vienų krūvų vienybėje. 

Į 

mas išaiškintas neaiškiai, klai 
dingai. 

Laiko dar yra nemažai. L. 
Vyčiai gali tų klaidų pataisy
ti. Jie gali numesti tų nešlovę, 
kuri gali pulti ant jų organi
zacijos. 

O jeigu ta klaida įvyktų, tai 
didžiausia atsakomybė pultų 
ant < 'Vyčio'' redaktoriaus. 
" V y č i o " redaktoriaus di
džiausia priedermė yra rupin
ties ne vien organizacijos rei
kalais, bet ir Tėvynės reika
lais. Jis turi išaiškinti na
riams, kurie yra svarbiausi 
reikalai, dabartiniame mo
mente. Kas gi dabar yra svar
besnis ar žilstančios Tėvynės 
reikalai, ar L. Vyčių organiza 
cijos reikalai? Reikalingi ir 
tie ir anie, bet Tėvynės reika
lai pirma! 

Tėvynė yra mūsų Motina, 
mes jos vaikai. J i Lietuva, o 
mes lietuviai. 

Broliai vyčiai ir seseris vy-
tės, pataisykime tų negarbin-

(Tųsa ant 3 pusi.). 

Btocfcs Ir Boadfl Perkami Ir Pai-dno-
«̂ ml veiklos darbas. Andrew» A Oô  
1M Se. La Salia ak, aidėta ltM av 
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"Draugo" Kontestas. 
Ateina geros žinios, kad Cliicagos šėrininkų komitetai ne 

juokais bruzda. North Sidės ir West Sidės (ten tik ka susida
rė naujas komitetas) gavo šiomis dienomis po keliolika nauji i 
serų ^ f t r augo" Bendrovei; darbuojasi ir kiti komitetai (ypač 
ant 18-tos gatvės). 

Bet indomių atsiliepimų gavome iš kai-kurių vietų. Iš 
vienos vietos mums rašo: Ar išmintingai "Draugą*" daro, kad 
žada dideles dovanas. Juk jeigu, sako, į kontestą kolonijos ne-
įsijudins, kaip reikiant—visi komitetai kurie dirba, užuot 
bendrovei patarnauti, gali, sako, jai didelių nuostolių prida
ryti", pasiimdami pažadėtąsias dovanas. Ar nereikėtų, sako, 
kol dar laikas atmainyti tą visą dalyką. 

Kitas vėl rašo mums: Mes dirbame del katalikiško dien
raščio, o ne del dovanų. Kas mums iš to, jeigu mes sudėsime 
pinigus, o Bendrovė gal turės išmokėti juos kitiems komi
tetams. 

Iš kitur vėl rėkia, kad kitos kolonijos tyčia nesiunčia pi-
QigU» o laiko juos surinkę, kad tokiu būdu apgauti kitus kon-
testantus ir pasiglemžti sau pirmąsias dovanas. 

(Jalų gale Bendrovės direktoriai apsvarstė šitą dalyką ir 
atrado, kad: 

1) Dovanos buvo žadama išmokėti, jeigu iki 6 d. gegužės 
atsiras 10 kontestantų. Nors iš pradžių, pasiremdami priža
dais atskirų veikėjų iš kolonijų, mes ir paskelbėme, jog kon-
teste dalyvauja net 14 kolonijų ir kad dėlto kontestas su 6 d. 
gegužės skaitosi legaliai prasidėjęs, tečiau paskui pasirodė, 
kad kai-kurių prižadai nuėjo niekais; komitetų nesudarė, į 
kontestą nestojo. 

2) Praėjo mėnuo laiko, o konteste šiandie dalyvauja tik 
7 kontestantai: 

Lietuviai 
Amerikoje. 

NEWAEK, N. ». 

1) Town of Lake, Chicago,* 111. 
2) Bridgeport, Chicago, 111. , 
3) 18-oji Gatvė, Cliicago, 111. 
4) Cicero, UI. 
5) North Side, Cliicago, 111. 
6) West Pullman, Chicago, 111. 
7) West Side, Chicago, 111. 

Tiesa tuo laiku siuntė dar šėrus iš Grand Rapids, Mich., 
ir iš Montello, Mass., tečiau siuntė tai pavieniai žmonės ir jie 
visai neapreiškė valios stoti kontestan. Pagaliaus net juos 
skaitant vis dar nesusidaro reikalingų 10 kontestantų. 

Į visa tai atsižvelgus Bendrovė, pasiremdama savo pir
miau nustatyta sąlyga—jeigu atsiras iki 6 d. geg. nemažiau 
kaip 10 kontestantų nutarė pakeisti kontesto sąlygas ir su
tvarkyti jas naujai sekančiu būdu: 

1) Kontestą—lenktynes varyti ir toliau, tik pakeičiant 
dovanų sistemą, duodant dovanas tik už didesnį skaičių in-
plaukusių šėrų: 1-oji dovana—knygynas už $200.00 ir trys 
"Draugo ' ' kopijos veltui, pakol tik "Draugas ' ' eis; 2-oji do
vana—knygynas už $100.00 ir 3 "Draugo ' ' kopijos veltui; 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji—po 3 "Drau
g o " kopijas veltui. 

2) Konteste gali dalyvauti ir susiorganizavę komitetai, 
ir atskiri žmonės. 

3) Kiekvienas kontestantas—vis viena ar komitetas, ar 
pavienis žmogus—kontesto laikui pasibaigus, gaus gatavais 
pinigais penkius nuošimčius nuo visų jo atsiųstų gatavų pi
nigų. Tuos nuošimčius jisai gali sunaudoti, kaip patsai panorės. 

4) Kontestas ir toliau bus varomas dviem klesom, už 
kiekvieną šėrą priskaitant po tam tikrą balsų skaičių: kon
testantas, esąs dar pirmoj klesoj, gauna už kiekvieną šėrą po 
10 balsų; davaręs balsų skaičių iki 500—kontestantas persi
kelia j antrą klesą ir jau tada už kiekvieną prisiųstą šėrą 
gauna 20 balsų. Senieji balsai jam ir gi pasidvigubina (ne be 
500, bet 1,000 balsų). 

5) Kontestantai gautus naujus šėrus, turi siųsti negaišuo
dami Bendrovei, nes tik atsiųsti gatavi pinigai bus prirokuo-
jami ir pagarsinami. 

6) Kontesto laikas baigsis spalių 31 dieną, 10 vai. vakare. 
Tad į darbą, gerbiamieji " D r a u g o " prieteliai. 

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

Čia parapijoms nuliūdę, kad 
j*į bažnyčia nebaigiama taisy
ti. Senasis klebonas kun. J. 
Dobužinskas pastatė sienas, 
uždėjo stogą ir pradėjo staty
ti bokštus. Buvo manyta ne-
poilgo ir vidurį išpuošti. Bet 
kun. Dobužinskas del nesvei
katos apleido Netfarką. Da
bar atkėlė čia gimusį ir augu
sį kun. E. Budrevičių. Tai gse-
rų norų kunigas, tik vargas, 
kad jisai mažai supranta žmo
nes, o žmonės jį. Iš pat pra
džių ėmė prie jo glausties su 
pataikavimais mūsų liberalai 
tautiečiai; kun. gi Budrevi
čių?, nepažinodamas vietinių 
santikių, skaitė juos geriau
siais savo parapijonais ir juos 
labiau ėmė remti, negu susi
pratusius katalikus. Kada tai 
buvo mėginta jam išaiškinti, 
jisai ar negalėjo, ar nenorėjo 
to suprasti. 

Pas mus visuomeninis gy
venimas taip yra išsiplėtojęs, 
patys katalikai taip jau yra 
sntvirtėję ir nusistovėję, jog 
nebenori būti niekeno įran
kiais? jie pfcatę gauti iš Baž
nyčios reikalingos paramos ir 
padrąsinimo savo veikimui. 
Gi kun. Budrevičiui visa tai 
svetima. Jisai, matyt, nesirū
pina to viso pažinti, lietuviš
kai irgi silponkai kalba. Žo
džiu sakant, pas mws dabar 
vargas. Newarki«tifi. 

džią savo gyvavimo navo lai
kais ir silpnutė, bet dabar jau 
gyvuoja gerai. Geg. 26 d. kuo
pa buvo surengus puikų vaka
rą. Buvo suloštas veikalas 
vardu "Nas tu t ė" ir pine to 
dar buvo pridėta "Laimėjo." 
Lošėjai buvo gerai išsilavinę, 
taigi ir lošimas pavyko pui
kiai. Savo roles visi atliko 
artistiškai.- Publikos buvo 
skaitlingas būrelis. Kadangi 
programas buvp užimantis, tai 
visi užsilaikė ramiai neatsi
žvelgiant net į šilumą, kuri 
vargino žmones svetainėje.' 
Laike kiekvienos pertraukos 
grojo lietuvių benas. Aktų 
tarpuose buvo ir deklemncijų. 
Deklemacijose geriausiai atsi
žymėjo maža -mergaitė Elena 
ŽiČkiutė. 

Publika išsiskirstė su gerais 
įspūdžiais. Gėrėjosi iš smagiai 
praleisto vakaro. Geistina yra 
daugiau tokių vakarų. 

(legužės 30 d., kaipo ameri
koniškoj šventėj buvo sureng
ta paroda iš 15 skirtingų divi
zijų. Kiekviena divizija buvo 
skirtingos tautos. Parodoje 
dalyvavo ir lietuviai. 

Lietuvių nors buvo ir nedi-
džiausis būrelis, gal apie 500, 
bet visi atliko savo užduotis 
labai puikiai, nes net ir ang
liškuose laikraščiuose buvo 
paminėta apie gražų lietuvių 
dalyvavimą parodoje. 

Dabar mūsų kolonijos lįetu> 
viai pradeda rengties prie pa
rodos 4 d. liepos. 

Lietuviai neprivalėtų pasi
likti užpakalyj kitų tajatu, 
bet kaipo ištikimi šiai šaliai 
privalėtų ir pasirodyti visoje 
savo ištikimybėj. Kur. 

pamaldų, bažnytinėje svetai
nėj. 

Todėl visi nariai malonėkite 
ateiti, nes yra daug svarbių 
dalykų pranešti ir daug ap
svarstyti, taipgi ir naujų na
rių atsiveskit. 

J. Kesminas, pirm. 

KKMOftSA. WIfi 

Tautos Fondo narių domai. 
Ateinančią nedėlią, birželio 

9 d., tuoj po pamaldų įvyks 
Tautos Fondo mėnesinis susi
rinkimas. Nariai malonėkite 
susirinkti į mokyklos karūna 
rį, 1-mos durys. Rep 

]B rOKTOES FIGHT 

<lont 

TĖMYKITE RYTO-, 
JAUS LAIKRAŠTI 

,JDf DELIS ŠILKŲ 
IŠPARDAVIMAS. 

ATDARA SUBATO-
MIS VAKARAIS 

IKI 9:15. 

i i " " -»— • • ~ « 

BIRŽELIO KOTU IŠPARDAVIMAS 
* 

Kiekvienas Moterų ir Mergaičių Pavasariais ir Vasarinis Kotas 
turi būti išparduotas 

Mes turime perdaug kotu. Mūsų stock'as turi butl apvalytas. Mums geriau yra 
dabar parduoti amt jų Ir mažai kc. uždirbti negu vėliaus nieko už fuoa negauti, 
mee niekados drabužius nelaikome ilgiau kaip vieną sezoną. Sle visi kotai yra 
geros rųšies ir yra nupirkti nuo Percival B. Palmer & Co., ir kitų visiems gerai 
žinomų krautuvių nuo kurių mums pasiseks pigiai nupirkti—tik sustok ir pa
galvok. Gali dabar nusipirkti Vasarini Kotą už pigią kainą. 

SIC.50 Vilnonis Volour Kotus—sn dirželiu po $HJ&H. 
$16.00 Visas Vilnonis fccrge Kotas, Juodas ir mėlynas,'no $8.S§. 
$18.75 Juodais Ir Baltais drižais, su dideliu kalnu rium po $8.88. 
$12.75 Diagonal Scrgc Kotas—tiktai baltas, specialiai po $8.88. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

L. R. K. P. B. kuopa veikia. 
Nuo 1914 m. čia gyvuoja L. 

R. K. P. B. l b kuopa. Išpra-

RACINE, WIS. 

Tautos Fondo 79 sk. su
sirinkimas. 

Mėnesinis Tautos Fondo 79 
sk. susirinkimas atsibus nedė
lioję, birželio »9 d., tuojaus po 

$8.88 
» « • • • • • « • * 

.jno.t«Aairny pranešti negu 
6.»Wv^oki6|t}Rusiuįo vienas iŠ 
'..-esą kada nors* bįivęs mušą 

*yr# nep&ptaatoe už taip 

TOS SKRYBĖLĖS. 
Grynai baltos mllans, juodos ir baltos 

skrybėlės, tąippąt ir kitose spalvose, su &eor-
grette. cafoffs ir flan^es. 

APRĖDALAI. 
Gražios kvietkos, dailus kasplnlal, nepa

prastai gražios plunksnos ir malinęs. 

SKRYBĖLĖS DEL VISOKIŲ 
ATSITIKIMŲ. 

$ 

$2.00 Skrybsliy Išpardavimas 
1100 GRAŽIAI APRĖDYTOS 

SKRYBĖLĖS 
$4, $5 ir daugiau. 

SKAITYTOJŲ MINTYS. KLAIDOS ATITAISYMAS. 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 
.—— —-

ga klaidi)!... Vardan mušu or
ganizacijos garbės, vardan 
tautos vienybės, vardan pačios 
žūstančios tėvynės, pataisyki
me klaida; perkelkime Seimą 
iš Clevelando į Baltimorę ir 
seimaukime drauge su Katali 
ku Federacija. 

J . P. Poška, 
Lovolos Universiteto 

studentas. 
, L. V. 24 kp. pirm. 

Red. prierašas. Mūsų nuo
mone, nieko čia labai baisaus 
neatsitiko. Vyčiai vistiek lie
ka ištikimi mušu. visuomenės 
nariai. Kada pilnai jiems pa
aiškės, jog niekas nemano ke-
sinties ant jų savarankumo, 
tuomet ir jie patys ieškos kuo-
artimiausių ryšių su visuome
ne. Pageidaujama, kad bent 
kitais metais vyčiais savo sei
mu, laikytų kartu su Federa
cija. Šįmet mainyti jau, rodos, 

pervėlu. 

Vakarykščiame " D r a u g o " 
numeryje," atitaisant klaidą 
2-as, padaryta nauja spaudos 
klaidu. (Visa mintis iškreipta 
viršum kojomis). 
tras punktas išspauzdintas 
šitaip: 
Visas šitas antras punktas 

turėjo būti išspausdintas ši-
taip: 

2) Išspauzdinta: "Kada čia 
važiavome, veik visi manėme, 
pasipelnę grįžti. Ir neabejoja
me, kad taip galvodami esa
me visiškai tvarkoje (cor-
rect). Turėjo gi būti: ir neabe
jojome, kad taip galvodami 
esame visiškai tvarkoje... 

Autoriaus mintis buvo ta, 
kad iš pradžių lietuviai kitaip 
žiurėjo, negu dabar, į prieder
mes ateivių linkui šito krašto; 
dabar jie tas priedermes ge-
riaus supranta ir geriau pildo. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

i "DRAUGĄ" 
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UŽSIREGISTRAVO 18,000 
JAUNŲ VYRŲ. 

Užvakarykščia 21 metų am
žiaus vyru registracija tarpe 
jaunimo sukėlė nepaprastą 
džiaugsmą. Daugelis išreiškė 
norą kuoveikiaus įstoti karino 
menėn ir keliauti karės lau
kan. 

Buvo manoma, kad Chica-
goje užsiregistruos apie 33,-
000 jaunimo. Bet užsiregistra
vo tik apie 18,000. Tas reiš
kia, kad daugelis tų jaunų vy
rų jau senai kareiviauja. Tie 
liuosu noru įstojo karinome 
nėn. 

Rengėjai rūpinasi suteikti 
publikai visus patarnavimus 
ir malonumus. Be to, kiekvie
nas atsilankęs į šį pikniką sa
vo centu prisidės prie padą-

aukos nukentėjusiai 
Lietuvai. 

Laukiama skaitlingiausios 
publikos. Rengėjai. 

=r 
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ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

TOWN OP LAKE. 

REGISTRANTAMS ŽINOTI 
NA. 

Majoras Edgar B. Tolman, 
kurio priežiūroje pravesta 21 
m. amžiaus jaunimo registra
cija, paskelbė sekančias ins
trukcijas registrantams: 

1. Tuojaus nueik savo loka-
lės registravimo komisijos 
biuran. Tenai bus pakabintas 
sunumeruotų registrantų su
rašąs. Savo numerį pasižymėk 
ant išduoto tau mėlino regis-
tracijinio certifikato. 

2. Klausimų knygelė trum
pu laiku tau bus pasiųsta. Tą 
knygelę turi išpildyti ir bė
gyje septynių dienų sugrąžin
ti komisijai. 

3. Kaip tik komisija tave 
priskirs prie tam tikro laip-, 
snio (klesės), apie tai gausi] 
pranešimą. Tuomet turėsi pen
kias dienas laiko, paduoti ape
liaciją. 

4. L o k a l i k o m i s i j a p r a n e š 
tau, kada ir kur turi stoti 
egzaminacijon. 

Visuomet su savimi nešiotus 
registravimosi kortelę. Tuo 
būdu išvengsi areštavimo ne
smagumų. Nes katrie prasi
lenkė su registravimuisi, tie 
visuomet gali laukti, kad bus 
susekti ir suareštuoti. 

A. R. K. Mot. Sąjungos 21 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirinki
mą gegužės 31 d., Šv. Kryžiaus* 
bažnytinėje ąvetainėj. Į susirinki
mą atsilankė gana skaitlingas bū
relis sąjungieeių, kurios dar atsi
vedė su savimi nauji] narių ir pri
sirašė prie 21 kuopos. Prisirašė se
kančios: E. Kinderienė, P. Jasin
skienė, P. Misevičienė, O.Bandžin-
skaitė, P. Pocaitė, T. Baktaitė ir 
V. Mečiulaitė. Tos visos naujos na
rės yra didelės veikėjos pašelpimų 
draugijų. Moterių Sąjungos kuopa 
turi vilt j , kad tos narės pasidar
buos ir del moterių idėjos. Kitame 
susirinkime lauksime dar tokių 
veikėjų daugiau. Toliau sekė kuo
pos reikalai. Daugiausiai buvo 
svarstoma apie* seimą ir delegatės 
siuntimą. Matydama kuopa savo 
iždo stovį, permatė, kad sunku yra 
siųsti delegatę į moterių seimą, 
bet nesigailėjo ir išrinko delegatę 
p-lc M. Mikšaite. Apart to nu
tarta dalyvauti Ištikimybės Dienos 
apvaikščiojime. Praėjus šaltai žie
mai, pasiliuosavus nuo vakarinių 
kursų, ir atėjus linksmam pava
sariui kuopa nutarė surengti išva
žiavimą nedėlioj, birželio 23 d. 

Lai auga ir stiprėja moterų są 
junga. M. Mikšaite 

C. f ak'ulis, Northampton, Mass.; 
P . Varabauskaitč, Cicero, 111.; S. Kilk-
na, RcK-kford, III.; St. Austin, Gur-
ney, III.; Ant. Rudakas, Chicago, 111.; 
Rev. M. Kazėnas, Bridgeville, Pa.; 
Re v. Ii. Vaicckauskis, Buffalo, X. Y.; 
J . Andriuškevicz, .Wheeling, W. Va. 
Prenumeratas gavome. Labai ačiū. 

A. Struminski, Brooklyn, N. Y.; J . 
Radavlčia, Sheboygan, Wis. Pinigus 
už pavienius "Draugo" numerius ga
vome. Ačių. 

Veronikai Lukošienei, Uršulei Frei-
tikienei, Urš. Žemlčklntei, O. Liupei-
kienei, Zof. Bartkaitei, J . Rusteikai, 
Onai Viselgaitei, M. Krnpinskaitei. 
Pinigus už "Draugo" šėrus gavome. 
Ačių. 

P . Matuliai, Detroit, Mich.; W. Ra-
d/vill, Detroit, Mich. Antrašus per
mainę siusime "Draugą." ir ant to-
liaus. 

J . Janulis, Pittsburgh, Pa. Tamstai 
"Draugą" siuntinėsime ir ant toliaus. 
Ačių už prielankumą. 

RAČIŪNO NAUJI PA-
VEIKSLAI. 

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

Pėtnyčios vak., birželio 14 
d., Utica, N7 Y. 

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

REIKALINGAS 
Reikalingas linotypistas, 
patyręs ir mokąs gerai sa
vo amatą. Atsišaukite pas 
Draugas Publ. Co., 1800 
W. 46th St., Chicago, IU. 

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

LUSTIGS DEPT. STORE 
3410 So. Halsted St. 

Paieškau drangų Joną, Petrą ir 
Mykolą šaduikių, Kazimierą ir Petrą 
Žiemių; paeinančių iš Kauno gub., 
Zarasų pav., Salako parap., Ruda-
kiškių sodžiaus. Jie seniau gyveno 
Chlcagoje. Meldžiu jų pačių ar pažj-
stamų atsišaukti sekančiu adresu: 

Mr. Frąnk žiomis, 
81 Knox St., Lewiston, Me. 

U. KLEIN PIRK-
LIAVIMO STEM-

PAI 
—ant visų pirki
mų.. Pilna kny
gutė verta— 
$2.50 pinigais ar
ba $3 prekėmis. 

Subatos vaka
re atdara iki 

9:15. 

"Ąr tai Linksmai ir Puikiai Jaučiasi" 
Turėdami Naujas Drapanas 

0 %, 

Tiek ilgai vaikščio
jus apsivilkus storu 
žieminiu švarku. 

Netrinkite ant 
Sumušimų arba skaudančių 

muskulų. 

Sloan's Linimentas greitai 
pagelbsti be jokio trini-
mo. Daug geriau negu ko

kie pleistrai arba mostis, ne
dažo skuros. 

NAUJA LIETUVIŲ RYMO 
KAT. DRAUGIJŲ SĄJUN 
GA VARDU: "KATALIKŲ 

VIENYBĖ". 

Birželio, 3 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje antru syk 
buvo sušauktas Chicagos lie
tuvių Rymo-Katalikų draugi
jų, pašelpinių ir idėjinių, at
stovų susirinkimas tikslu sut
verti Chicagos ir Illinois vals
tijos Lietuvių Rymo-Katalikų 
Draugijų Sąjungą. Susirinki
mas įvyko ir tapo sutverta są
junga vardu " Katalikų Vie
nybė". Prie sąjungos prisira
šė 23 draugijos. Įstojimo mo
kestį įmokėjo 17 draugijų. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
birž. 10 d. Šv. Jurgio parap. 
svetainėje. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
Vienam iš -para-pijonų, Newarh, 

N. J. Tamstos korespondencijų 
apie Ncwarko bažnyčią ir parapi
ją gavome, bet jos nesunaudoja-
me. Indėdami tos vietos kitą, ku
ri, kaip mums atrodo, geriau at
vaizdina vietinius santikius, nors 
ir kalba beveik apie tuos pačius 
dalykus. 

Neuarkcčiui (Neįtark, N. J.), 
Buvusiam (Kenosha, Wis.), Kur 
(Grand Rapids, Mich.), Žvirbliui 
(Binghampton, N. Y.). Korespon
dencijos telpa. Širdingai ačiū. 
Laukiame daugiau. 

Visiems kitiems mūsų korespon
dentams, kurių korespondencijos 
netilpo, prašome turėti kantrybę. 
Tilpo sekančiuose "Draugo" nu
meriuose. 

KVIEČIAME IR LAU
KIAME. 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio piknikas, matyt, bus 
pasekmingas. Ne vien Vyčiai, 
bet abelnai jaunimas visoje 
Chicagoje, visuose pakraščiuo
se kalba apie jį ir rengiasi 
važiuoti. 

PRANEŠIMAI . 
SLRKA. GHICAGOS APSKRI

ČIO SUSIRINKIMAS. 
Birželio Ŝ cL, 1 vai. po pietų, Šv. 

Kryžiaus parapijos svetainėje, ant 
Town of Lake minėtas apskritys 
laikys bertaininį susirinkimą. 
Daug svarbių dalykų bus apkal
bėta, ypač apie seimą, kuris diena 
po dienos artinasi. Tat pageidau
tina, kad visos Susivienijimo kuo
pos imtų susirinkime dalyvumą 
prisiųsdamos vieną-kitą delegatą. 

F. Stancikas, Apskr. rast. 

A. 4» A. 

Gendruta Gribenskiene 
pasimirė 5 d. birželio 11 
vai. vakare, 38 metų. Ve
lione paėjo iš Kauno Gu
bernijos, Raseinių Pavie
to, Kelmės Parap. Paliko 
4 vaikus. Visi pažistamį 
ir draugai yra nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į 
laidotuves, birželio 8 d. 
subatoj į Šv. Kryžiaus 
bažnyčia 9 vai. išryto. 

Veliones kūnas randasi 
po numerių, 4209 Albany 
ave. nuliūdęs vyras Vin
centas Gribenskys. 

Telefonas: McKINLEY 1714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
•4*7 so. i m n t i BLVD. 

Kampa* W. 15-tos gatvea, 

Nuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

MBS turim 1na mašiną (Motor) 
d\i užbaigėjas,, dvi apsiuvinėtojaa 
Jack biskį naudotą pigiai ant lengvų 
išmokesčių. Visa skūra, roberiai Ir 
visokį mažmožiai žemiausia kaina. 

K. KAFLAM A SONS, 
4608 So. Ashland Ave., Chicago, DL 

Telefonas: TARDS 3404. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimi 

Turėkite bateli gatavai atsiūkime 
rumatizmo užpuolimą neuralgijos, 
strėnų skaudėjimo, Išsisukimo ir ki
tų negerumų vartokite Sloan's Lini
mentas. 

Sloan's Liniment 
y v / c PA f n 

ANT PARDAVIMO. 
gerai apmokama vaistinyčia (aptie-
ka) UetuvlškoJ-slavlSkoJ ir čekiSkoJ 
apieltnkėj. Geros priežastis del par
davimo. Atsišaukite: 

'R, A. Cavanagh, 
105 N. LaSalle St , Chicago, 111. 

Telefonas Main 1275. 

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

t Ant 3 čių lubų. 

ANT PARDAVIMO 

su 19 kambarių Hotelis ir pagyveni
mui kambariai. Randasi vakarinėj 
daly} miesto, lietuvių apgyventoj vie
toj. Puiki vieta lietfviui. Parsiduos su 
v i su n a m u pig-iai, k a d a n g i s a v i n i n k a s ', 
turi k i tą namą. ir abie jų negal i pri 
liurctl. Atsišaukitejtuojaus. 

James Hubka, 
1902 So. Halsted S t , Chicago, IU 

Telefonas Ganai 767. 

Ir . veik begalinėse 
vėsiose savaitėse, 
apsivilkus su viršu
tiniu švarku. 

Ir tose dienose kuo
met tavo nUo lie
taus švarkas yra 
nuolat palydovu. 

Linksmos saulėtos 
birželio dienos pasi
baigia ir jųs apsirė-
dysit nauju siutu. 

ECH VYRUTI! AR 
TAI NE PUIKIAI 
AŠ JAUČIUOSI. 

Pirmas dalykas yra nusipirkti naują siutą. Antras dalykas pirkti siutą, kuris su
teiks jums "didelį ir puikų jautimąsi" per ilgą laiką. Del ilgo, užganėdinančio patarna
vimo jums reikia vilnonių materijų, pasiuvimo ir geros stailės. Mūsų drapanos tas ypa
tybes turi. 

I 

The L. Klein "Aristocrat" 
Pavyzdingiausi Siutai 

Jie skiriami tiems žmonėms, kurie brangina dra
panas ir turi supratimą mokėdami truputi daugiau 
už extra išveizdą. 

Jie yra tvirtai dėviami Irgi jie yra pasiūti iš tvir
tų vilnonių audeklų. 

Ganėtino pritaikymo ypatybės ir puikus ranku 
darbas, yra ypatybė "The L. Klein 4 K 1 A 
Aristocrat" V ^ v 

r 

Jaunų Vyrų Siutai 
Jųs norite puošnių stailių, nežiūrint kur jųs ei

nate. 
Jųs rasite šiose stailėse ir visas šias ypatybes,— 

drapanos, kurios gali turėti gera staile — visi vil
noniai audeklai, puikus pasiuvimas, teisingas pri
taikymas. 

Mes parodysime dideli įvairumą puikių piešimu 
parūpintų ypatingai jau- 4M f? i r 5 R 9 0 
niems vyrams V**> * r « P « V 

Manhattan 
marškiniai 

Labai Gražus Siutai nuo Chicagos 
Didžiausių Siuvėjų 

Stailėje, pasiuvime ir audimuose šie siutai vir
šija viską pasiūlyta už šią kainą. 

Mažas leibeŲs kuri jie turi reiškia dideli dalyką, 
ftiostyra ganėtinai pritaikytos drapanos. 

Mes jas turime tokiuose modeliuose, kad galima 
pritaikyti veik kiekvieną figūrą Apkai- $ 2 * " 5 
nuota augščiau nuo w&** 

• 

Vyrų puikiausi Siutai . 
Vertė yra svarbiausias daiktas, suma kurią jųs iš

leidžiate, maža ar didelė, žiūrint i tai ką jųs už ją 
gaunate. 

Jųs esate tikri, kad gausite pilną-verte perkant 
siutą pasiutą gražiausių importuotų ir čionykščių 
audimų už tą kainą, kurią mes parduodame. 

šie puikus siutai parodomi čia ivairiose stailėse, 
JSS?10 Ir petrenw $35 ir $50 

čia pirktas drapanas tai
some vienus metus dykai 

John B. 
Stetson skrybėlės 

MILDOS TEATRO BENDROVE 
šiuomi kviečia rimtus kreditorius A. 01szewskio trusto 

prisirašyti atėmimui Mildos Teatro iš trustee. 
Bendrovė yra inkorporouta ir tvarkoma sulig įstatymų 

valstijos Blinois, ir teikia dalininkams pilną naudą už įdėtą 
kapitalą nųo laiko atėmimo teatro iš trustee. 

9 Kapitalas bendrovės yra sumokamas A. 01szewskio trus
to certifikatais ir dalinasi į seras po $10.00. Tie trust certifi-
katąi yra šiandie menkos vertės, nes neneša jokio procento, o 
išmokėjimas jų nėra užtikrintas. Bendrovė yra sutverta praša-
linimui pavojaus kreditoriams grasančio nuo licitacijos turto. 
Mildos Teatro Bendrovė yra paskutinė bendrovė organizuoja
ma paėmimui namų iš trustee už trust certifikatus. Kas nesu
spės prie tos bendrovės prisirašyti tas sulauks išpardavimo 
atlikusio turto iš licitacijos, kuri įvyks už tris metus ir kelis 
mėnesius, atgabendama atlikusiems kreditoriams paminėto 
trusto praradimą didesnės dalies sumos parodytos trusto certi-
fikatuose, ir viso procento už tuos kelis metus. 

Trust Certifikatai bus priimami už Mildos Bendrovės šė
ras pakol suma $140,000.00, reikalinga atėmimui teatro nesu
sidės. Potam bendrovės šėras galima bus pirkti tiktai už pi
nigus, iš prisirašusiųjų kreditorių. 

Mildos Teatras yra vienas iš pasekmingiausių mieste 
Chicago, ir užtikrina dalininkams gerą pelną. Teatrai yra sta
tomi turtingų žmonių kada pinigai į teatrus indėti duoda ge-
riausį pelną. Išpirkimas Mildos Teatro už Trusto Certifika
tus yra vienintelis būdas suvartojimo tų trusto certifikatų su 
nauda. 

Vertė Mildos Teatro, iš priežasties pakilimo iškaščių na
mų statymo, yra šiandie dviguba negu buvo laike jo staty
mo. Mildos Teatro bendrovės šėros sugrįžus geresniems lai
kams bus vertos daug daugiau negu po $10.00. Kas dabar pri
sirašys prie Mildos Teatro Bendrovės ir gaus už Trusto Cer
tifikatus tos bendrovės šėras, tas džiaugsis ir bus dėkingas 
tos bendrovės tvėrėjams. * 

Prisirašymui prie Mildos Teatro Bendrovės kreipkitės į 
bendrovės ofisą, pas organizatorių, sekančiu adresu: 

J. J. HERTMANOWICZ 

Pardavimas Vyriškų Kos tumieriškų Oxfordų 

2.95 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pasirinkimas iš vclour arba* Guometal calfskin ir vici j 
kid kostumicriSko darbo oxfordų; pritaikytų prie kojos 
arba angliško kurpalio.. Tvirti puspadžiai. aKlna tiktai] 
subatoje porai 

H— 
ALEX. MASALSKIS 

Graborius. 
Lietuvis 
bortus. Atlie
kame visokias 
laidotuves ko-
pigiausiai. tn 
rime MITO Ka 
rabonus Ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dal} grobų 
patįi dirbama. 

8307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 4119. 

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIEIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllll 
*R«dd. 111 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų* Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisai; 8354 S. Halsted St., Chicago 
Telepbone Drover 9691. 

VALANDOS: l t—11 ryto S—t po 
pietų; 7—8 vak, Nedėliomls 10—1? d. 
uiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimii! 

$ Metinis Didelis Pikninkas j£ 
Parengtas su Lenktynėmis 

Draugystės Švento Mykolo Arkaniuolo Ne, 2 
Nedėlioję, Birželio-June Dtą^l. 191« m. / 

POLONIA 6R0YE, HI66INS IR 61 ST., JEFFERSOM PARK, ILL, 
Pradžia 10-tą vai. ryte INžANOA 25c PORAI 

— i . . . i * t t . i . 

Maloniai užkviečiame visus lietuvius lr lietuvaites, senus Ir Jaunus at
silankyti ant mūsų pikniko, kur galėsite linksmai praleisti laiką, prie gra
žios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos. Taipgi dar bus lenktynės kas 
greitesnis tas gaus puikias dovanas. Kviečia visus Komitetas. 
Pasarga: Bile karais iki Milwaukec Ave. karais kol sustos, paeiti i bloką 
j pietus ir \ vakarus iki daržo. 

•<n*ę*-- «g&>- <>m>- -<m" 

IX—— r. 

3133 Emerald Avenue Chica go, III. 
Pasitikėdami, kad visi rimti kreditoriai pasiskubins prie 

tos bendrovės prisirašyti, ir toku būdu priskubins laiką atėmi
mo teatro iš trustee, pasiliekame, 

• Su tikra pagarba, _ 
KOMISIJONIERIAI: 

S. I. Shlepowicz, 
\ , Lawrence Azukas, 

-> John Pruss (Prusinskas). 
Jolm Gaubas, 

J. J. Hertmanowicz, 
Anton Tumiche, John Kūlis. 

iiiiiiiiimiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiu 
S VIENATINĖ LIETUVIŠKĄ 

APTIEKA 
Philadelphljoj Inkorporuota. 

čhmais gralima gauti kaipo j 
i amerikonišką taip ir EuropiŠkų j 
I gyduolių. Norint gauti kataliogą F 
• kuriame aprašyta apie visokias j 

E gyduoles ir ilgas reikia Įdėti j 
už 3 c. k r ąsos ženkleli. 

: Reikale kreipkitės pas savo 3 
=| tautietį o pilnai busite užganė- | 
S dintl. 

JOHN A. PUSCHUS, 
' 1838 & 2 St., Philadelphia, Pa. j 

JTnillllllllllllllllllllllHlllllllllllHHIIIIIIll] 
lllllllllltltllllttlllllllllllllllllll Illlllllt 
\ JOSEPH C. W0L0N 

LIETUVIS ADW)KATAS 
Kamb. 818-325 National Life Bg. 

20 So. LaSalle St., 
= Vakarais 2911 W. 22nd Street b 
: Rockwell 6999. 

Residence Humboldt 97 : 
5 * CHICAGO, ILL. 5 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiMiiiiiiimii 

Pr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 96 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
S14t 8. Morgan 6t., kertė 81 t 

Chicago, m . 
BPECIJALISTAS 

Moteriški], Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų* 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 1 po 
piet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Vardą 687. 

Tai Drover 7042 

Dr. C. Z. Vėzelis 
LIETUVIS DEHTTSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
Nedėliomls pagal sutarimą. 

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toe Gatves 

* ! 

» • - • • ' • • • • • "5i 
Tai. Cicero 268. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
4S47 W. 14th 8t„ Cicerą, HL 
VALANDOS; nuo 9 i k i : 12 -s 
ryto, nuo S iki 5 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms: 
nuo 9—19. 

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

IR CHIRURGAS 
19781 SO. MICHIGAN AVE., 

R06ELAND, ILLINOI8 
* • — * • • • • 9 8 

» • • » « • • » » < % 

Dr. A. R. Blomentfial 0 . D. 
Aklų Specialistas 

ratarimms Dykai 
Ofrlso Adynos: nao 9 Ii ryto IU 9 

vai. vakarą. Nedėlioms 9 lkl 18. 
4141 8. Asfcdaad Ava. Kamp. 47 St, 

Telefonai Yartls 4117. 
Telephone 'Beulevard 4417 

pardavėjai iv daug krau 
tuvių parduoda tą pačią 
kavą po 19c 

GERIAU8DJ 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su 
bant kokia, 
1-8 m. 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c 
1984 Mllwaukeea. 
1878 Miiwaukeea. 
1984 Mllwaukeea. 
1119 W. Madison 
1889 W. Madison 

1844 W Chieagea. 
1886 Blue Islandą 
8918 W. North a. 
1217 8. Halsted st 
1882 S. Halsted st 
1818 W. 18ta st. 

8199 W. 88nd et. 
SOUTH M 

8981 WantwoVtt>a 
1417 S. Halstąd st 
4711 8. Ashland a 

441 W. Dlvlsionst 
719 W. North a. 
1449 Linooln av. 
1144 Llneoln mw. 
1411 H. 




