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METAI-V0L. IV. No. 149 

Ruošiamasi prie sutar
ties patvirtinimo 

iškilmių 
• » • • • • • • • • • 

Aplankyta romai Versaiflese 

KAS IŠ VOKIEČIŲ PASIRA 
ŠYS PO SUTARTIMI. 

Haniel von Haimhausen 
atsisakė. 

PRSZ. WILS0NAS STOVI 
UŽ IŠKILMES. 

Vokiečiai nieko nekalbėsią. 

Paryžius, birž. 25.—Neofici-
jaliai pranešta, jog taikos su
tartis bus patvirtinta ateinan

t į penktadieni tuojaus po pu
siaudienio. 

Vokiečių valdžia d a r nepa 
rinko ir nepaskelbė savo at
stovų, katrie turės pasirašyti 
po taikos sutartimi. 

Bet iš \Veimar jau pranešta, 
jog Įgalioti atstovai Versail-
lesan atvažiuosią penktadienio 
ryte. 

Aplankė romas. 
Premjeras Clemenceau ir ge-

neraiis taikos konferencijos 
sekretorius Dutasta vakar ap
lankė Versaillese rūmus, kurių 
vienoj puošnioj salėj bus at
likta iškilmės—patvirtinta tai
kos sutartis. 

Bumus aplankė ir preziden
tas Wilsonas ir kiti premjerai. 

Bumuose daromi galutini 
paruošimai. Viskas pataisoma 
karališkai. 

Wilsoa&s stovi už iškilmes. 
Kai-kurie neperdaugiausia 

sutinka su puošniomis iškil
mėmis taikos sutarties patvir
tinimo metu. 

Bet prezidentas Wilsonas 
stovi už tas iškilmes. 

Sako, antroji taikos sutar
t is (pirmoji buvo 1871 metais, 
kuomet vokiečiai pergalėjo 
prancūzus) ta ippat turi but iš
kilminga, kaip išpradži-j buvo 
sumanyta 

Kiek bus demokratiškumo. 
Talkininkų atstovai turės at

skirtas vietas salėje, gi prem
jerai taippat. Vokiečiai atsto
vai bus susodinti nuošaliai. 

Sakoma, jog prieš pasirašy
mą po sutartimi vokiečiai ne 
kalbėsią. Tik taikos konferen
cijos pirmininkas Clemenceau 
pratarsią* keli? žodžius. 

Taikos sutartis pirmiausia 
bus paduota patvirtinti talki
ninkų premjerams. Šitie neap-
leisia savo vietų. 

Paskui kiti talkininkų atsto
vai alfabetiškai bus šaukiami 
pasirašyti prie abelnojo stalo. 

Paskiausia po sutartimi pa
sirašysią vokiečiai atstovai. 

Visi premjerai šalę savo pa
rašų padėsią ir savo viešpatijų 
antspaudas. Tą pati padary
siąs ir Prezidentas TVilsonas. 

REZIGNUOSIĄS PREMJE
RAS CLEMENCEAU. 

Sako, jis savo darbą atlikęs. 
Paryžius, birž. 25.—Kaip tik 

Paryžius, birž. 25. — Vokie
čiams atstovams pirmininkau
ti pasirašyme po taikos sutar
timi vokiečių valdžia buvo nu-
skyrusi savo taikos atstovą 
von Haimhauseną. 

Bet šis, pranešus talkinin
kams ofieijaliai apie Vokieti
jos pasidavimą, atsisakė pasi
rašyti po sutartimi. Nenorįs 
imti atsakomybės. 

Iš Weimaro dabar praneša
ma, kad jo vietoje nuskirtas 
Herman Mueller, naujas užsie
nių reikalų ministeris. 

Xauji vokiečių atstovai, Įga
lioti pasirašyti po sutartimi,! 

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZA
CIJŲ IR DRAUGIJŲ SEIMO. 

gįi?? 

MATYT, PAMES TARNYBĄ 
"VOKIEČIŲ OFICIERAI. 

Nori apsaugoti savo garbę. 

("Drauj telegrama). Berlynas, b i r i 25. — Con. 
Maercker, Weimaro garnizono 
komendantas, aną dieną Įvai
rių politikinių partijų atstovu 
susirinkime pranešė nelinks
mą vokiečiams žinią. 

Anot jo, visi vokiečiu geno-
knys; sekretorių Tumasonis i r : r o ] a i i r a r m i j o s ? t a , ) 0 o f i 0 ; e r a i 

NEW YORK, birž. 24. — Iš 
tri^ų valstijf lietuvių seimas 
Vanderbilto j teatre susilaukė 
suvirs tris šimtus atstovu. 

Seimo pirmininkas yra Sta-

Paryžiuje paminė' 
kares pabaiga 

Kasafcaitis. 
Daug svarbių rezoliucijų pa 

daryta, inėmus Lietuvos ne 
priklausomybę, protestą prieš 
lenkus. Aptarta reikalai Prū
sų Lietuvos,* Raudonojo Kry 
žiaus, ekonominės komisijos 
klausimas. 

Seimas turi daug darbo. Sei 

grūmoja apleisti tarnybą, jei 
valdžia be jokiu sąlygą pat
virtins taikos sutarti. 

Nes l>e sąlygų pasidavimas, 
sako. yra priešingas oficienj 
korpuso garbei. 

BRAZILIJOS PREZIDEN 
TAS WASHINGTONE. 

BIRŽELIO 25, 1919 M. 
• 

Cbicago ir apylinkės.—Šian
die ir, turbūt, rytoj gražu? 
oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

vokiečiai pasirašys po taikos 
sutart inu ir kaip greit tą su
tarti patvirtins Prancūzijos se
natas, premjeras Clemenceau 
manąs tuojaus rezignuoti ir to-
lesniai neužsiimdinėti politikos 
reikalais. 

Taip rašo laikraštyj Kebo 
de Par i s Marcei I lut in . Sako, 
jog premjeras savo darbą ša
lies reikalais atlikęs ir noris 
pasilsėti. 

Ką pasakė Clemenceau. 

Viename susirinkime Cle
menceau buvo, kuomet j a m at
nešta telegrama su pranešimu, 
kad vokiečiai pasiduoda l>e są
lygai, kad patvirtins taikos su
tartį. 

Perskaitęs telegramą tasai 
liberalas atsiliepė: 

" M e s to lukeriavome per 40 
metus. Per 49 metus vokiečių 
militarizmas valdąs Vokietiją, 
grūmojo visam pasauliui. 

"Apsisaugoki te : turėki te 
paraką sausą. Atsiminkite, kad 
pasaulis stovi ant to parako . 
Tai buvo vokiečių mili taristų 
dogma. 

"Mes žinome nuo liudinin
kų, katr ie buvo šalę TVilbelmo 
IT, kuomet šis gavo žinių apie 
Serajevo tragediją. Tuomet j is 
atsiliepė: 'Pagaliaus atėjo va
landa. Dabar mes pamatysime, 
ką gali armija. ' " 

Tautų Sąjunga—visa viltis. 

Toliaus premjeras pažymėjo, 
jog šiandie tautų sąjunga—tai 
visa pasaulio viltis. 

Be sąjungos pasaulio padan
gės nebūtų skaisčios taip, ka ip 
jos šiandie atrodo. Ypač tas 
skaistumas daug reiškia pran
cūzams. Nes be kitų šalių p a : 

gelbos prancūzams grūmotų 
neišvengti na? pavojus. Tad už 
tautų sąjungą daugiausiai ir 
stovi prancūzai. 

Daroma sutartis turkams. 

kaip šiandie laukiami atke- Į me daugelis svečių ir reporte-
liaujant Į Versailles. rių. 

" j Pasveikinimas pasiusta pre 
ADMIROLAS KARĖS T E I S - 1 ^ 0 ^ Smetonai. New Yorko,! 

MAN- New Jersey ir Connecticuto • 
valstijų suvažiavę seiman lie-

Londonas, birž. 25. — V o ; tuviai pasveikina pirmąjį Lie 
kiečiu admirolas von Reuter, ^^^ respublikos prezidentą -

Pagerbė prezidento Washing 
tono palaikus. 

Washington, birž. 24. — (v,ia 
lankėsi su skaitlinga partija 
Brazilijos prezidentas-elektas. 
I)r. Pessoa. Ant prezidento 

kurio priežiūrai buvo pavesti Antaną Smetoną ir išreiškia i < ; ° o r " ° AVasbingtono sarkofa-
internuoti vokiečių karės lai- s a v o sajausmą naujai gimu-į >ff0 -ii sa ' pa<lėjo liauni vainiką. 
vai ir jam žinant tie laivai | s i a i respublikai ir pasitikėji- Prozidentas-elektas čia ofi-
nuskandinti Scapa Flow u ž l a - j j j ^ dabartine Lietuvos vy- ( ' .m'iai priimtas. J i s andai su-

ARMOTŲ BAUBIMU PRA 
NEŠTA VOKIEČIŲ 

PASIDAVIMAS. 

Imta skambinti varpais; pakel 
ta krikštavimai. 

Kiek palaukus visuos* 
žiaus fortuose subaubė 
tos. Tai buvo ženklas, 1 

i rė pasibaigusi. 
Catvėsna išsipylė t 

__ čiai žmonių. Imta ska 
Paryžius, birž. 25. — Karės varpais. Pakilo abelnas 

pabaiga čia iškilmingai paini- P o n i a s krikštavimas. 
nėta praeitą pirmadieni, kuo- Vakare bažnyčiose ^ y k 
m.-t vėlokai ]>o pietų gauta of i-! padėkavonės pamaldos. 
eijalis vokiečių valdžios prane-1 Paskui Elysee lauke Įvyko 
Šimas, jog Vokietija pasiduoda milžiniškas kariuomenės paro-
talkininkams be sąlygų, jog j davimas su paimtomis nuo vo-
valdžia Įgalioja savo atstovus I kiečiu anuotomis. 
Versaillese pasirašyti j>o lai
kos sutartimi. 

Iš \Veimaro praeitą pirma-

Tokios pat iškilmės Įvyko ir 
kituose Prancūzijos miestuose. 

Dabar tik ruošiamasi prie 
dieni nekantriai laukta žinių, ^kilmių, kuomet taikos sutar-
kuomei talkininkai buvo atsi- ;1 i s | ( 1 ) s patvirtinama p a r a š a i s 
sakę prailginti vokiečiams lai-' 

jo j , bus teisiamas karės teis
mo už peržengimą armistici-
jos sąlygų, rašo laikraštis Dai
ly Mail. * 

Teismą nuskirs talkininkų 
ta ryba Paryžiuje. 

'riausybe. 

6 0 M P E R S IŠNAUJO PALIK 
TAS PREZD3ENTU. 

Pabaigus visus reikalus su 
Vokietija ir padavus taikos są
lygas Austrijai, šiandie talki
ninkai gamina sutarti Turk i 
jai. 

Bulgarijos klausimas d a r 
nepaliestas plačiau. Kas bus ta 
šalimi, dar nežinoma. 

Tikrai nežinoma, ar Suv. 
Valstijų atstovai padė s savo 
parašus po Turkijos sutar t imi . 
Juk su ta šalim Amerika ne
kariavo. 

Jei padės parašus, tai kaipo 
narė tautų sąjungos. 

Atlantic City, N. J., birž. 24. 
— Pasibaigė Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimas. 
(lompers išnaujo išrinktas Fe
deracijos prezidentu. Taip-pat 
didžiuma organizacijos virši
ninku palikta jų vietose. 

Federacijos suvažiavimas 
smarkiai kovojo prieš bolševi-
kizmą. Visi raudonųjų suma-
nvmai atmesta. 

i šivickis. 
gryžo iš taikos 
K u ropojo. 

konferencijos 

ATRASTAS NUŽUDYTO 
PIRKLIO LAVONAS. 

LENKAI PASISKYRĖ AT 
STOVĄ AMERIKOJE. 

Keli intariami žmonės jau su
imta. 

Paryžius, birž. 25. — r i a pa
skelbta, jog lenku valdžia sa
vo atstovu Amerikoje pasky
rė kunigaikšti Kazimierą Lu-
bomirski. .lis esąs dabar Pa 
ryžiuje. 

VOKIEČIAI UŽGINA SKAN 
DINIMĄ LAIVŲ. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Plint, Mich., birž. 25. 
Praeitą penktadieni nežinia 
kur buvo pražuvęs automobi
liu išvažiavę^; Saginawo pir
klys W. P. "\Varner. 

Aną <lieną laukuose buvo 
atrastas jo apkruvintas auto
mobilius, (ii dabar atrastas jo pâ kloi<=to>= žinios, jog vokie-
lavonas. net už penkių mylių U i a i m i ? k a n d i n o daugeli karės 
nuo pamesto automobiliaus. ; , n i v n i r s a v o 1 ] o s t l l o s o . y0. 

Pirklys nužudytas. Keli in- kiečiu admiralitetas tą žinia 
tariami žmonės suimta ir at- užgina. Sako. tos paskatas Be
gabenta čia. teisingos. 

Londonas, birž. 25. — Buvo 

OFICIJALĖ ŽINIA .APIE 
TAIKOS SUTARTIES 

PATVIRTnnMA. 

ką nuspręsti galutinai, ar jie 
sutinka, ar nesutinka pasirašy
ti po taikos sutartimi. I 

Apie pietus iš YVeiniaroj 
spaudai buvo pranešta, kad 
vokiečių valdžia dar niek., ga-1 Washington. birž. 25. — Val-
lutino nenusprendus. .'stybės ir karės departamentu 

Bet tuojans po trijų vokiečių »» Europos gavo ofieijalę ži-
atstovai Versaillese padavė ™h kad vokiečių valdžia sa-
talkininku atstovui n/darytą į vo atstovus Versaillese įgm-į 
raštą, adresuotą taikos konfe-! I™.K> patvirtinti taik~os'sūlart-. 
rencijos pirmininkui. 

Paduotas raštas kuoveikiaii-
sia automobiliu atvežtas čia ir 
paduotas premjeru i Clemen
ceau, kurs tuo metu buvo tal
kininke tarybos susirinkime. 

Imta šaudyti armotomis. 

Premjeras tarybos susirin
kime atplėšė raštą ir paskaitė 
apie vokiečiu pasidavimą. 

Bei pranešime nepažymėta, 
kuomet bus patvirtinta taikos 
sutartis, 

VOKIEČIAI DEGINA PRAN 
CUZŲ KARĖS VĖLIAVAS. 

Bus patraukti atsakomybėn už 
laivu skandinimą. 

Paryžius, birž. 25. — Čionai 
gau ta žinių, jog vokiečiai de
gina prancūzų karės vėliavas, 
paimtas karės metu. 

Taikos konferencija yra nuo
monės, kad vokiečiai tokiuo 
savo negarbingu pasielgimu 
peržengia taikos sutarti . Nes 
sutartyje aiškiai pasakyHa, jog 
vokiečiai paskirtu laikotarpiu 
prancūzams turi sugrąžinti 
ne t ik buvusios, bot ir 1871 
metų karės visas paimtas vė- j 
liavas, trofejas. dailės darbus 
ir tt. 

Prancūzai buvo perspėjami. 

Nes armisticijos sutartyje! reikia būti labai budrioms. 
karės laivai aiškiai nepaminė- Nes vokiečiai labai lengvai ga-
ti. |li apeiti pačią tautą sąjungą. 

Laivų skandinimo klausi
mas bus plačiai aptariamas 

Prancūzų parlamentas kar- j prancūzų parlamente. Nes 
čiai išmetinėja savo vyriansy-1 prancūzai tikėjosi dali tų laivu 
bei, kad šita neprižiūrėjo in- 'gauti sau. 
ternuotu vokiečiu laivu. „ . , . , . . . • . , , „ • 

w * , ^ " į Kai-kune laivai įskelti. 
Atstovas de Kerguezor pa r- Į 

lamente prisiminė, jog jis se-1 Kai-kurie nuskandinti vo-
niau buvęs perspėjęs karės lai- j kiečių karės laivai iškelti ant 
vyno ministerj, idant jis lab- vandens paviršiaus ir priteimp-
jaus atkreiptų domą Į inter-jti prie krašto. Kiti bu s mėgi-
nuotus vokiečių laivus Scapa narni iškelti. 
Flow užlajoj. Apie lai oficijaliai praneša 

Tečiaus tasai perspėjimas'Anglijos admiralitetas. 
buvo be pasekmių. Jurininkai buvo šaudomi. 

Aštri spaudos kritika. 

Bus patraukti atsakomybėn. 

Taikos konferencijos taryba 
nusprendė už internuotų vo
kiečių laivų skandinimą kalti-

Paaiški. kad kuomet vokie
čiai sumanė skandinti int. . 
nuotus savo laivus, ne visi vo
kiečiai jurininkai norėjo tą 
daryti. 

Daugelis atsisakė klausvti 

PASKUTINIAI AMERIKOS 
KAREIVIAI IŠ RUSIJOS. 

Brest. Prancūzija, birž, 25.— 
Čia sugryžo paskutiniai Suv. 
Valstiją kareiviai iš šiaurinės 
Pasijos. 

Arebangelsko fronte paliko 
tik neskaitlingas būrys ameri
konišku inžinierių. 

DE VALERĄ JAU DVI SA 
VAITI AMERDSOJE. 

ITALAI ĮGALIOTI PASIRA 
SYTI PO SUTARTIMI. 

Paryžius, birž. 24.—Knomel 
[talijos ministerių kabinetą* 
rezignavo, buvo manoma, ka.l 
talkininkams bus nesmagumu 
iš Italijos pusės, nos Ttalija ne 
turės kam čia pavesti pasira 
syti po taikos sutartimi. 

P>.t dabar Ttalijos vyriausy
bė Įgaliojo vietos savo atsto 
vus pasirašyti po sutartimi. 
Tad nebus užtrukimo. 

Prancūzų spauda karčiai 
kritikuoja ir išmetinėja vy
riausybei, kodėl t a neprižiūrė
jo internuotų laivų. 

Kai-kurie laikraščiai kriti
kuoja Anglijos admiralitetą, savo ofieierių. 
Nes jam buvo pavesta prižiu- Tad vokiečiai oficiorai 

ninkus patraukt i atsakomybėn, j rėti vokiečių laivus. 
Tuo tikslu nuskirta eksper-; Kiti laikraščiai atvirai tvir

tai žinovai ištirti , ar armisti-j tina, kad vokiečiai skandinę atlapus, per kuriuo 
cijos sutart is paliečia inter- i laivus sulig pačios Anglijos vidun vanduo, 
nuotus karės laivus, ar vokie-1 sumanymo, 
čiai gali su tais laivais elgties Dar kiti sako, jog kas bu%o 

n<< 
paklusnuosius jurininkus šau
dė. Paskui patys atidarė laivu 

paleista 

Fžtenka fakto, kad vokie
čiams iš Berlvno buvo išakyta 

kaip patinkama. j—tai jau praėjo. Tik ateityje nenaduoti priešininkams laivu 

M DARBO VALANDOS 
SAVAITĖJE. 

Atlantic City, N. J., birž. 25. 
— Oia pasibaigusiam Ameri
kos Darbo Federacijos suva
žiavimo pabaigoje nutarta ir 
pripažinta, kad visoj šalyj 
visose darbo šakose darbinin
kai dirbtų 44 valandas savai
tėje. 

Tas paliečia ir darbininkus, 
pačios vyriausybės paršam 
domus. 

J i s jau apvažiavęs kelis svar
besnius miestus. 

New York, birž. 25. — Pa
aiškėjo, jog Airijos preziden
tas de Valerą šioj šalyj yra iš
buvęs jau apie porą. savaičių: 
Bei ligšiol niekas nežinojo to 
fakto. 
Iš Europos jis atkeliavęs pir

miausia Bostonan. Paskui ap
lankęs kelis didesnius mies
tus, nepasisakydamas, kas per 
vienas. 

Tik čionai jam atvykus vie
šai paskelbta jo atkeliavimas. 

NUŽUDYTA SALIUNI-: = 
NINKAS. i 

Kitas žmogus pašautas. 

Vakar po pietų penki plėši
kai užpuolė Bo\vmano saliuną 
no mini. 447 "\Vest 22 gat. 
Bo\vman ant vietos nužudy

tas. Kitas žmogus pašautas. 
Paimta $2,000. 

Pašalinėj dirbtuvėj .dirban
čios merginos nugirdo šuvj ir 
paėmė automobiliaus numeri. 

Policija surado anto^ *bir 

Bet savinink-«s pražuvęs. r' 
savininkai jau seniau bi 
žinomas polieijai su 
darbais. 

blog; 

NĖRA MIESTO D A R B n n N 
KŲ STREDJO. 

Vakar Chicagoje buvo su
streikavusi dalis miesto dar1 

ninku. Bet streikas tuojaus 
šaukta, kuomet pažadėta <' 
bininkams didesnė užmokė 
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^ R E M M E K A T O S KAINM: 
AlS S.V4M) 

Metg . 
V 

Sutartys ir atsar
gumas. 

r ^ ^ 2L • a^_ n n A^ tr* * šeioniškas tautas i r viešpatį-
F O p e Z I U S i r T a U t ų S ą j U n g a . j a s : Kiniją, Japonija, Korėja, 

Lietuvos neprigulmybė dar 
iki .šiol tebėra nepripažinta, 
bet mes {(uty* jau pripažįstame Tautų Sąjungai. Tie vartoja 
save kaipo viešpatiją, turin
čia lygias teises su kitomis. 
Visos viešpatijos <laro sutartis 
su a'rlyiiiais ir tolyniais kai
mynais; ir mes jau bandome 
daryti. 

Ne vi.-i lietuviai yra jauni 
žmonės, bet visa Lietuva yni 

s;:...o nesenai atgimusi tauta, lodei 
numerata mokasi iškalno. I_ui-

«aitosi nuo užsira&ymo Uion«s ne 
.•saujų Metų. Norint permainyti 
*t visada rtikia prisiųsti ir s<.najs 
įi-s. Finikui geriausia siųsti į>.j>or-
,rasoje ar c.\prose "Moru-y < inlvr" 
jdcd.mt pinigus j registruotų 

l 

W.46thSt., Chicago, III.: 
Telefonas M i k u i l i y 6114 

. VO 

ji tebėra pilna jaunybės įpro
čių. Jaunieji negreit ir nedaug 
mintija, <> .ureit ir daug veikia. 
Taip ir mus sutar tys su kito 
mis tautomis dabar yra daro-
nos aut greitosios, be ilgo ir 

^UGAS^PUBLISHINGCO.!-'1111^ apmiutijimo. Tat yra 
f u i « M L P I M J ••• ! k la ida . 

Pažiūrėkime i Ameriką. .Ji 
,i taip-gi nesena, bet didesnė i: 

rimtesnė už mus. 
Tautu Sąjungos projektą 

-kaitant išrodo, kad jis Ame
rikai yra garbingas "' aau-
dingas. Teėiaus Amerikos se
mite rimti vyrai labai smar
kiai ginčijasi apie ji , vieni 
peikdami Uiti girdami, visi 
Besiskubindami padėti ant jo 
savo parašus. Amerikos Sena
tas žino. kad su tarptautinė
mis sutartimis reikia apseiti 
labai atsargiai . 

Dešimtame to projekto punk
te yra pripažinta Monroės tai
syklė, kurią amerikiečiai di-

tas "^nW<ma jKiskellH' genera-j,^.Įį.jį brandina, Teėiaus se-
lę mobilizaciją 

J Persi ji), Sijamą ir kitas. Vie-
Senatorins Sherman kovoja j ve monarchijos šalininkais, o į noms jau pripažinta teisė bu-

prieš Tautu Sąjunga. taptų atvirais i r nuosekliais Į ti Tautų Sąjungoje, kitoms 
Yra žmonių labai priešingų j republikonais. Prancūzų kata-į bus pripažinta. Tai katalikystė 

likų didžiuma Leono X I I I pa-> vis-gi neturės didžiumos bal-
tarmės nepaklausė. Tas faktas Į <ų toje Sąjungoje. 

Lietuva Rengiasi. 
Iš pastarųjų žinių paaiŠki, 

~**"lK,id Lietuva rengiasi ilgon ko-
savo teises. Preziden-«1 už 

s T̂ riT? 

visas priemones, kad tik ją su
griautų. Visas netikėtas prie
mones griebėsi ponas senato
r iuj Sherman. Iš keturiašde 
šimties lygių balsę, kuriuos 
Tautų Sąjungoje tur i kr ik 
ščioniškos viešpatijos, priklau
sančios prie tos Sąjungos, dvi 
dešimt keturis balsus dvasiš 
ka i valdo Vatikanas. 

Tą sakydamas 

parodo, kad politiškuose daly
kuose katalikai yra neprįgul
tu ingi nuo popežiaus. 

Štai i r ant ras laktas. Vokie
tija nuo 1875 m. rengėsi į di
džiąją karį', supras<lama rei
kalą didelio laivyno, bet neno-

Politiškas triksas. 

P-as Sherman negalėjo ne
žinoti tų visų dalykų. J i s nu
tylėjo juos, kad jo išvadžioji
mai labiau sujudintų protes
tantus užmiršusius Tautų. Są
jungos pieną. J i s negalėjo bu-

V", •• 

Su Lietuviškais Parašais 

PAVEIKSLAI 
< i » t • m • • • • • i • ! • • • * " 

Pirmosios Komunijos Atmintis 

rėdania pasakyti savo pienų 
j katalikams vokiečiams. Tuomjt i mažiau ištyręs katalikyste 

senatorius j tarpu katalikai, turėdami Vo- už vaikiną, baigianti pradinę 
Shermanas nori išgandinti kieti jos parlamente, a rba ! mokyklą. P-as Shermanas pa-
protestantus ir jų balsus pa- [Reichstage, netoli šimto balsų j vartojo žodi "spir i tually do-
kreipti prieš Tautų Sąjungą, j sugriaudavo didžiausius kari- įminated." Tai-gi pasirodė ži-
Leugva butų visą p. senato- į „ius savo valdžios pienus, bal- uąs kaip dalykai yra. Bet sa 
riaus pasakymą paversti juo- \ suodanii prieš juos. Tada Vil
kais. Taip nedarysime vien helmas U nuvažiavo j Rymą ir 
dėlto, kad gerbiame protes- j prašė Leono XI I I patart i Vo-
tantus, kurių jausmus jis no-jkietijos katalikams negriauti 
ri suerzinti. į savo valdžios pienų. Leonas 

X fl T pasikvietė Centro vadą Tautų Sąjunga politiškiems 
tikslams. 

Pirmiausiai p . Sherman ne-
apsvarstė kokiam tikslui yra 
daroma Tautų Sąjunga, tiko 

vo išvadžiojimuose i>-nas Se
natorius tam žodžiui "spir i t 
ua l ly" nepridavė jokios reikš
mės, visą protavimą kreipda
mas i politikos srytį. 

Kas Sąjungoje Viešpataus? 

Kaikurie raštininkai, kovo-
įr išreiškė jam savo vardu 
Vilhelmo norą. Vokiečių kata
likų vadas savo frakcijos var- i dami su Shermanu, ramina 
du atsakė su didžiausia pagar-1 protestantus sakydami, kad 
>a, kad politikos daiktuose ne- i Sąjungoje viešpataus ne balsų uaroina l a m ų ^ąjuiiga, une- | )a< k a d p o l i t i k o s daiktuose ne- Į&ajnngoje viešpataus ne uaisų 

jimo klausimams gvildenti, ar „ a \ \ ^ vadovautis Šv. Tėvo pa- '•• dauguma, o karinio laivyno 
žemiškiems viešpatijų reika- tarinėmis, o turįs žiūrėti opi- st ipruma. Stipriausią karės 
lanis sutvarkinti? Je i ponas 
senatorius butų sau pasistatęs 
šitą klausimą, tai nebūtų ga-

nijos ir i>olitiško savo galies p*iv>"»»» turi Anglija. Jos ka-
stovio. Didysis popežius ne ! rahus prisiekęs yra elgtis pro-
supyko ant Centro pirmininko testantizmo dėsniais, tai Tau-

lėjęs žengti žingsnio Į savo u ž t u o s ž o d ž i u S j 0 p a t s d a r p a . ; tų Sąjungoje viešpataus ne ka-
klaidą. Juk aišku, kad Tautų J „vn-, ug p r o t inga ir teisinga jtalikystė, tik protestantizmas, 
Sąjunga yra vien žemiškiems į atsakymą. n e 1 ) a l s l i daugumu, tik kum-

Šituodu faktai ir uusistovė- p i o s stiprumu. 
•-'•• jęs katalikiškos teoliogijos' Šitokiu protavimu labai 

Priėmė Pirmąją Komuniją 19. 
Bažnyčioje 

Klebonas Kun. 
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c 

Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 
Taipat galima gauti ir Dinnavonės Atminties Paveiksiu. 

"DRAB60" KNY6YIIAS, 1800 W. 46th St., GUcagO, I I . 

kėjimai. Katalikystė tur i savo 
įstaigų tikėjimo klausimams 
gvildenti i r tos priedermės 
negali pavesti Tautų Sąjungai. 
Protestantizmas taip-gi nepr i -
pažis ja i teisės nustatyti Šv. 
Rašto prasmę. 

Tai-gi katalikai ir protes
tantai vienaip sutaria, kad 
Tautų Sąjunga butų politiška 
įstaiga ir kad neužsiiminėtų 
tikėjimo dalykais. 

KAS LIETUVAI REIKA
LINGA. 

tautų ir viešpatijų reikalams.! 
Kiekvienas vaikas, baigęs 

savo laisvę, už savo šventas! tečiaus jie gali turėt i sunkių 
teises. Plėšrieji lenkai įsibrio j pasekmių. Ten parašyta , kad 
vė j Lietuvos žemes ir taikosi visos tautos Įstojusios j Sąjun-
jys pasilaikyti. Rusijos mes-|gą, užtikrina kitoms, esan-
kinas neatsisako vilties Lietu- čionis joje, jų žemių nepalie-
•vą pasijungti, šiandien Rusi- čiamybę. 
j a ant Lietuvos užsiundė žu- Amerika jau pajuto, kaip 
doikas bolševikus, raudonąją tas punktas yra jai nepato-
.arniiją, rytoj gali kitokios gus. J i norėtų užtart i už Airi 
juodosios Rusijos spėkos ant j jos neprigulmybę 
Lietuvos pasikėsinti, bolSevi- J Anglijos valdomos žemės šil
kams ten susilpnėjus. Kuomet i mažėtų. Negana t o : jei Airija 

JLietuvos, nepriklausomybės! sukiltu prieš Angliją. Ameri-
;priešai stato spėką, Lietuvai | ka turėtu padėti Anglijai nu-
nėra kito išėjimo, kaip savo pa į slopinti airiu> trokštančius ne-
jėgas telkti ir spėką prieš j prigulmykės. 
spėką statyti. j Amerika norėtų pripažinti 

Ką-gi Amerikos lietuviai pa
daryki galėtų! Čia biznis, o 
bizniui amerikiečiai turi suor
ganizavę kelias bendroves. 
Visa nelaimė, kad bendrovės 
neužtektinai kapitalo tur i su
organizavę. Kiek jo turi i r su-
tuo reikia pradėt i verstis, o 
dar neindėjusiems į bendroves 
savų kapitalų, neatidėliojant 
indėti. 

Bendrovėms parankiausia 
butų sudaryti bendrą kūną, 
kuriame jų atstovai pirklybos 
sritimis pasidalintų. Tas rei
kalinga todėl, kad nesutaru
sios bendrovės gali vienų da
lykų perdaug pristatyti , o ki
tus visai aplenkti. Sudėtinė 
bendrovų komisija neišveng-
tina. 

Bendrovėms legalius dalvkus 

."! balsus, 
čių apie tarptautinius katali-
kvstės santikius, o tos katali-l 
kvstės neištvrusiu nei tiek. j 

Anot pastarojo pranešimo iš 
Lietuvos Pirklybos įuinisterio, 
prof. Šimkaus, i r i į Jono Ka
roso, atsiųsto iš Liepojaus, 
Lietuvai štai ko reikalinga: 

Keturi šimbu garvežių; š e - | a t I i k t i pr iva lė tųVgelbėt i" Ta 
š ir jų Ekzekutyvis Konu-

ashingtone a r jų skir-
iems reikalams komisijos. 

susiorganiza\us galima 

Balsai negerai suskaityti. 
Shermanas truputį klysta 

karėn vien dėlto, kad pasi
liautų kumščios viešpatavimą? 
pasaulyje. Vokiškos kumščios 

kiek parapijinės mokyklos bau iškaitydamas balsus Tautų Są- Į m- . r a . Bet atsiradus angliškai 
gusieji auklėtiniai. 'jungoje. Dvidešimt keturi ka- ,kumščiai pasaulis nebus safe 
Politikoje katalikai liuosi n u o U a h k l ^ k l ha]sai l 5 e m a t a d a > i'or demoeracy ir karės tikslas 

popežiaus l k a d : l L i H u v o s nepaskai tyta , fib nepasiektas! Ne, ne kum-
j O mes taip-gi tikimės būti i § $ a turi viešpatauti Tautų 

Leonas X I I I buvo, gan j Tautų Sąjungoje. Bet jis kly- Sąjungoje, o visų tautų l>alsai'. 
b.'t tada gi'eit, didžiausias pasaulio d ip- | s ta taip-gi nepriskaitydamas j 

lomatas pabaigoje devyniolik- prie protestantų Latviją, Es 
to šimtmečio. Tokio žmogaus į roniją ir Vokietiją, kurios prie 

Katalikų ir protestantų 
sutartis. 

Kuo mes galime Lietuvai 
jos kovose pagelbėti.' Duoki
me jai vyrą, jos didvyrišką 

Kolėakui Rusijos valdžią, no
tėtų pripažinti taip-gi ir Lietu
m s neprigulmyl>ę. Bet Kolča-

dvasią sustiprinti, bet užvis kas, pasiremdamas dešimtuo-
suteikime jai ekonominės para-j ju punktu reikalauja, kad 
mos. ši<»j karėj patirta, kad t Lietuva butų po Rusija, idant 
-materijalis išteklius yra ka-1 nesumažėtų jos žemės. Jei bol-
riaujančios valstybės nugar- ševikai isi yktų. o Kolčaka<. jų 
kauliu, kūną palaikančiu. Lie-! vietoje stojęs, norėtų kaip jie 
tuva karės nualinta. Kkoiiotui-; pulenkti Lietuvą Į>O savim, ir 
nės ai ramus ji priversta įšjiškilto| karė taiji Lietuvos iv 

Rusijos, tai Amerika turėtų 
padėti Kolčakui. ne Lietuvai. 

patarmių paklausyti butų bu-;Tautų Sąjungos nealjejotinai Tautų Sąjungos konstituci-
vę naudinga vis.oms. Leonas I prigulės. Tai-gi nekatalikiškų joje turi būti aiškiai gvaran-
XIII . žinodamas, kad nevali i krikščioniškų balsų Tautų Są- tuota, kad ji užsiima tik poli 
įsakyti katalikams politiškų: jungoje bus daugiau negu p . 
daiktų, patarmę davė prancu- Sherman suskaitė. 
zų katalikams, kad liautųsi bu- J i s nutylėjo taip-gi nekrik-

tiškais ir ekonominiais tautų 
gyvenimo reikalais. Kataliky
stė i r protestantizmas yra ti-

medžiagos (kerosino), benzino, 
motorinių plūgų, trąšos, cuk
raus, arbatos, kavos, mėsos, 
konservų, batų, ūkininkams 
avalinių, vikionhj ir perkelinių 
audeklų drabužiams. Alumini-
jaus indų ir reikmenų, lan
gams stiklo. Dviejų garlaivių 
susinešimui su Amerika ir 
Anglija. 

Kaip matome, Lietuvai be
galo daug ko reikia. Visako, 
ko ji namie neturi a r paga
minti neįstengia, ji tikisi, kad 
tų reikmenų pristaty s Ameri
ka. Amerikos lietuviams gelb
stint. Lietuva čia nekalba apie 
dovanas. Už pristatytus daik
tus ji užmoka. 

butų pasekmingai Lietuvai pa
ramą teikti i r pagelbėti ant 
kojų atsistoti. 

GRAND EAPIDS, JOCK. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau -
sirašinėti, nusipirkt i paduoti 
i J! pajieškojimus i r pagarsi
nimus. Galite gauti i r knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
gą" atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 MyrUe str . 

Pa s jį galite " D r a u g ą " už-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

KO KLAUSAI? kitaip gyveno, kitokios pri
gimties yra ir tu jo nesupran-

šalies ieškotis. 
Oia pasitarnauti gali Ameri-, . . . 

, ,• , • • r r • , • Lain išeina .-uiiu to dešimtojo 
kos lietuviai. Jie Lietuvai sye- J, . -, . . . • , * • i punkto. Bet Amer ika io noriausia pagelbės parūpindami; . . . : . . . . . . 
• . , ..' ,- -v. , . . r,,, i nori. J i nori u / ta r t i uz Airijos 
jai matenjalio ištekliaus, n e - L , . , , 

. . . . , , . , i r Lietuvos nepr'LCUlnivhe. dei-
sa, tais tikslais nedaug orga- . . l

v . ° . 
t , • 7, i to nenori pripažinti dešimtojo 

mzacijos tcturmie. Bendroves , . ' ' . 
, ., •, , , Sajunsros įuinkto. nors jame 
turėtu visa savo veiklumą ton . v. , . . .. 

. ,- .. , * , ! v ra pripažinta Amerikiečiams 
pusėn pasukti., o ne tiek ple- i ; . , , . , . 

.• , , . - •, brangi Monroes taisvkle. 
nuoti, ką po kare.-, jos veik
siančios/ l'irklvbos keliai i: Mes norėtume, kad Suvieny. 
Lietuva atdari ir jais bendro-Mu Vabtijų Senatas pri}»aŽ!nių 
vės privalėtų naudotis. j Tautų Sąjungą, bet mes nori-

|n*e taip-gi. ka<l iš tos sjjiungos 

savo vietą, o j i yra nežymi, Į reik garbinti: J ie netikrus p r a - k ė , ir toji nedorybių pilna. 
moka. Pasaulis nedėkingas, o i našus pasirenka, j Kaip save perprasi ir pasaulio 

~ juk tu už savo darbus kredito i I r susėjus su gerbtinu as- į platybėse pasijusi dulkė, žino- i ti. Teisybė viena, bet pažiūros 
Žmogus yra mišinys prigim- n o r i . Daryk gerą tik pats sau. j meniu neretai del pavydo sal-1 si, kas esi ir nepuikavosi. Pa- į nevienodos. Visus gyvenimo 

ties jausmų, išdirbtų i r natų- Tu tai atjausi i r apsivertinsi. j dųs žotlžiai ant lupų, o širdy- žiūrėk į žmones ir save. Kąjnuotikių, įspūdžių, vystymosi 
valių palinkimų. Žmogaus vei- Riti su panieka žiūrės? Ko tau | je tamsi, beviltė, nedrįstanti {niekinai, neteisingai jų vertę ! siūlus negi atuarpliosi i r taip 

pavydo kmė yra tūlų jo jausmų ir pa-, ją pa isy t i ! Tu virš jų ir ką i švieson pasirodyti 
linkinių iššaukiama. Ar dary- t a u reiškia kitų panieka? J ie iš j puikybė. 
ii, ar ne sprendžia jo valia n I pavydo taip elgiasi, dėlto, kad N e v i c n blogieji žmogaus 
proto išvadžiojimai. i t u gudresnis, J i e m s savęs i§-

į projekto butų išmesta tat vi-
j sa, kas kytriai ir nedofiai V 

Antra. Ne tiek kalbėkime a-
nio "g—iiliiąa:, poliiinius vei-

m, . , . k ; 0 ^organizimkime ^ ^ . g ^ ^ M>yh • , 
!<-tuvos R a u d o n u Kryžių, j 1 j ( . s a L X o r , . . ( u n Į O ( a i p ^ K k ; H 

.aramą. Rinkime **- ika lm- ! ; j a u l l o j i , J e t u v o s diplomatija 
pneras daiktus, dėkime a u - U s ^ j , , ^ Valstijų ir kitu 

liausiąs, išmintingiausias už; lio silpnybės pagundų busi ap-
visus. Kiti pašlemėkai, neiš- saugotas. Žinok savo vertę ir 
maneliai, pikti žmonės. Tu tik nesiduok kitiems išnaudoti. Vi-

ir persitikrinimas, kad reikia ! pasielgimus sulaikyk. J i s toks 
būti nusižeminusiu, ne dėlto, 
kad nori būti nusižeminusiu, 

kas ir visa lai Lietuvon sių> 
kime, kad ten žmonės turėtų 
stiprybės ir ištekliaus už savo 

| tvises kovoti. 
•, JNera nuims didesnės progos 
r privilegijos Lietuvai pasi-
iraauti, kaip parūpinant jai 
aisto. reikmenų ir vaistų. J 
i mūsų doma privalo l^i^i 
kreipta. 

senesnių viešpatijų mokintų-i 
kaip atsargiai reikia apseiti 
su tarptautinėmis sutart imis 
prieš pasirašysiant po jomis. 

Dar yra ir kitų dalykų, kur 
reikia būti labai atsargiems, 
bet apie tai kitąsyk. 

/ 

bu PIRKITE KARfiS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

mažinai. Koks menkas ir neti-! juos suausi, ka ip pas tave kad 
kęs esi — gerai žinai. Nusi- j yra. Nesakyk, kad jis nepro-
žemink, jei teisingu būti nori, I tingas. Gal tu pats neteisingoj 

privalumai mumyse siaučia, i nes tavųjų neteisybių miera pusėj atsistojai, o tik pasidi-
Ko klausai, kokie jausmai naudoti nesiduoti. J ie pyksta, I Viršų neretai ima geroji žmo-ijau ir taip per kraštus bėga. džiuodamas manai, kad tau 

ir motyvai tavo darbus iš-j nes tave pažemintų, nelaimėse gaus prigimties pusė. Tuomet! Ir taip save pabarus, a r ! teisybės paslaptys atdaros, Tu-
& • * • * ! Į matyti norėtų. Bet tu esi sau j nusižeminimo, gailestingmno, daug sykių ateina j ausmas ' r ėk pakantos, savo liežuvi i f 

Štai persekioja tave neatlai- žmogus, jų geiduliams ii•! pakantos ir meilės kilti balsai 
di puikybė. J i tau intikinėja. puikybei netarnauji. Klausyk! prašneka. Bet ir tuomet kiek 
saumeilę kutena, kad esi ge- manęs, saumeilės, o nuo pašau-; vidujinės kovos panešti reikia. 

Prabjla nusižeminimas. Jis 
įsako puikybės ragus laužyti. 
J i s nurodo į taip gerai žino-

vienas gera.s ir patsai save įs- jsas pasaulis, jo progos tau at- įnias silpnybes, prieš sąžinės į pakenčiamu. J i s protauja ne-j vydu ir neapykanta jį uždeng-
tengi invertinti. Netikėk misi d a r o s . Nesinaudosi, kiti pasi- Į teismą iKistato. Kuo tu už ki- taip, kaip aš, jis elgiasi, lyg damas. Buk skaistus ir protin-
žeminimo jausmui. Jis tau naudos ir tave paniekins. Nes t tus geresnis? Kiti gali pasi- tyčia klaidas daryti norėda-jgas, atmindamas, kad jis yra 
negarhę lemia. S u r ė k i savo j buvai kvailas, kad savoms silp- i didžiuoti savo gabumais, savo imas. Koks jis kvailas, užsis>-1 tavo gyvenimo sandraugas, tos 
artimus iš augs t urnos, savo pil- nybėms pataikavai, kitų pa-; darbais, gi tavųjų nedorybių pyrėlis, išminties išvadžiojimų j pačios žemės gyventojas. 
ią vertę suplazdamas. Buk gailai. T 0 nedaryk» ir skink saikas nusveria tavąsias geras j neklausąs; Bet tuosyk ateina į Dažnai taip mes su savimi 

drąsus, kitų nepaisyk, nes t u ' gyvenimo darželio gėles, ko)| puses. Ko didžiuojies? Del ta- persergėsianti mintis: inlysk i į argumentuojame ir geresniems 

pat žmogus, kaip i r tu. Pasi-
rausk po savo jausmus, o su-

bet dėlto, kad jauti , jog t a ip ! rasi, kad tu jį myli, privalai 
yra ir privalo būti ? j mylėti, nes toks jausmas tavy-

\na , asmuo pasidarė nebe- j je yra, tik tu jį užmigdei, pa

žinai, kad tu jiems nelygus, kiti jų nenuskinė. Jos tavo, vo r«.ikybės nepakenčiamas! jo kailį ir jo akimis į save pri-
augščiau pakilęs. Nesidrovėk, jeigu kitiem., neduosi, 
daryk taip, kaip aš, puikybė. l)a„pr j r ^ d r i ų išvadžioji-
tau sakau. Kiek sykių p:i- nių saumeilė pateikia, tave tei-
klau.-ome puikybės pagundų . i*»» . Ar dažnai jos padailintų 
save augštinome pasielgimai-, suktybių į k l a u s ė m e ? 
o kitus pažeminome? Kiek sykių mus pavydas gun-

Puikybę pridurmais sau- jdė? Kiek jis mums veidmainy-
meilė seka. J i intikinėja. Kam; bos antmetė? Anas asmuo g"-
čia kitiems nevertiems gerą resnio pasisekimo turi. Kodėl 
daryti? Žiūrėk patsai savęs. jis. o ne aš? J i s u i man<> ne-
Tavo gerų darbų niekas nema- i geresnis. O ne! J i s daug pras
to, supranti ir invertinti ne-! tesnis, tik žmonėe nežino, kę 

m 

1 pasidarei. Nusilenk, atiduok ! sižiurėk. Kuo tu geresnis? J u k 
kitiems pagarbą del jų nuo-1 ir tu del savo ožiavimo nepa-
veikalų, savo silpnybių saikn I kenčiamas ir biaurus. Tu .}o 
pažiniKlamas. Sakai, kad pat-: silpnybių, kurios gal nėra sil-
sai nusižeminimas yra pui-lpnyl>ėniis. nepakenti ir dėlto, 
kybė, nes nu.-ižeminimu, kuri j kad jo nojMikenti, jis tau tuo 
kiti mėg.-ta, nori intikti, būti; j>ačiu atsimoka. Buk protingas 
geru. Saikai, nužeminti bu- \ ir netempk kitų ant savo kur-
paaugštinti. Taigi žinok, kad i palio. Tau savasis kurpalius 
ne nusižeminimo ieškai, bet patinka, nes tu ji išdirbai vi-
puikybės. Suprask save, a t ras i !su savo ilgu gyvenimu, viaa 
kamputyje. Visatoje esi dul- j tavo esml su jno tnaėtrinta. Jh 

mūsų prigimties jausmams šir
dyje įsigalėti prigelbiame. 

Pasakyt gyvenimo pasiseki
mo sekretą! Kodėl ne: juo 
daugiau save širdyje barsi, juo 
daugian prieš nedorų palinki* 
mų savalę kovosi, tuo geres
nis busi. I r tada nemanyk, kad 
geras, bet klausyk m 
mo balse. Tuomet k i tmas 
rą daryti norisi, T N B & 
geros mmties, 

;*mĘa k^ -^& 
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lietuviai Amerikoje. 
SgSTOJI LIETUVIŲ DIENA. 

P \% 

* .1 ,&. 

•i 
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Šįmet, kaip ir pereituose 
metuose, lietuviai šiaur-rytiuės 
Pennsylvanijos rengia iš eilės 
Šešta Lietuvių Diena, kuri 
įvyks Neprigulmybės Dienoje 
(Independenee Day), liepos 4 
d. Valley View Parke. Vieta 
yra viena iš gražiausių šioje 
Pennsylvanijos dalyje. Dienom 
pradžia bus su iškilmingomis 
mišiomis, kurios bus laiko 
mos parke už lietuvius karei
vius, kurie krito karės lauke. 
Mišios prasidės 9:30 vai. ry
to. Po mišių sekantis progra 
mas bus išpildytas. 

10:30 vai. ryte, 7 myliu 
lenktynės (marathon), kuriom 
bus nuo "YVilkes-Barre iki par
ko; 11:30 v. ryte base-ball tarp 
lietuvių iš Kingstono ir Pitts-
tono; 1:30 vai. po pietų 3 my
lių lenktynės; 2 vai.—mergai
čių lenktynės; 2:15—vaiki: 
maišuose lenktynės (saek 
race); 2:30—merginų lenkty
nės; 2:45—Didelių vyrų lenk
tynės ; 3 KX)—virvės traukimas: 
4:00—muštynės (boxing) tar
pe atsižymėjusių lietuvių šio:-
apiehnkės; 5:15—imtynės: G 
vai.—prakalbos. Kalbės L. Ši
mutis, Tautos Fondo sekreto-, 
rius ir advokatas M. Šlikas i:" 
Philadelpųia. Taip-gi bus ir 
anglų kalbėtojų. Pelnas šios 
dienos bus paskirtas tėvynės. 
Lietuvos labui. 

Tad-gi tegul neatsiranda ii< 
tuvio, kuris neatvyktų šiojo 
dienoje į parką. 

A. J. Kišis, sekr. 

prisėjo ^ pradėti programą vos 
po 8-nių. Tai ne lošėjų kaltė. 

Lošime dalyvavo sekančios 
ypatos: 

Pelėsio rcl«j—AL Juočis, at
liko gerai, nors kai-
kuriose vietose buvo šiokių to
kių trukumų. Bimbolo, Pelėsio 
draugo, 'ošė P. Zujus. 3 is \ors) 
ir-gi gerai, tik stokojo gyvumo. 
Magdutės Šarkaitės lošė p-lė 
O. Galeekiutė. Atliko gerai. 
Cecilijos, pušies, lošė p-lė M. 
Kvetinskiutė. Savo role gerai 
atliko. Pažymėti reikia, p-lė M. 
Kvetinskutė yra neprasta lo
šėja ir turi gabumus. Visi kiti 
mažesnių rolių lošėjai savo už
duotis ir-gi atliko gerai. Kai-
kurie buvo pirmą sykį pasiro
dę scenoje. 

Po lošimui vyčių dioras su
giedojo Vyčių himnų. Paskui 
sekė deklemacijos. Po to vyčių 
kvartetas iš p-lių M. Kvetin-
skiutės, L. Saukeniutės, pp. lg. 
Iv. Dambrausko ir J. Kvetin-
sko padainavo "Pjauti link
sma," kuri gražiai nuskambė
jo. Padekleniavus porų dekle-
macijų, vyčių choras sudaina
vo "Karvelėli," "Tekėjo sau-

ir, ant galo, visai publi-

5! 
0RIOB19 3 

kolonijos neturėjo nei vieno 
atstovo. Bet jų priešseimuna-
me vakare Auditorium svetai
nėj tai buvo atsilankiusių ne
mažai pažiopsoti... 

Katalikiškųjų mūsų parapi
jos draugijų knygynas, Įsteig
tas suvienytomis jiegomis, pui
kiai gyvuoja. Knygų turi jau 
už kelis šimtus dolierių. 

Šv. Onos draugija (moterų 
ir merginų) turėjo gražų pi: 
nik<"'lj vietiniame bažn. darže, 
birelio 22 d. Reporteris. 

DUQUESNE, PA. 

i e i e 

DETROIT, MICH. 

Atsišaukimas į Detroito lietu 
vių jaunimą. 

Kadangi ištiko baisus padė
jimas mūsų Lietuvoje-tėvynėje 
ir spaudžia ją didesnėsės 
tautos, kaip ta i : vokiečiai, ru
sų bolševikai ir lenkai, kurie 
nori Lietuvą pasisavint, taigi 
mums, amerikiečiams, reikia 
stoti Į kovų ir ginti savo tau
tos žemę. 

Prieš stosiant į kovą turi
me suorganizuoti čia, Ameri
koje, lietuvhj kariuomenę. Ki
tose kolonijose jau yra susi
organizavę būreliai ir lavinasi 
kariško muštro. 

Detroite bus organizuojami 
kariuomenės būreliai birželio 
25 d., 1919 m., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Visi Detroito jaunikai
čiai yra kviečiami i tą susirin
kimą, o labausiai tie, kurie yra 
tarnavę kariuomenėje. 

Vyrai, kovon už Lietuvos 
laisvę! 

Stokime tuojaus visi, kam 
Lietuvos laisvė rupi, i kovų ir 
Lietuvos gelbėjimo darbą. 

Komisija: 
K. Gervilis, 
S. Cibulskis, 
S. Stepulionis. 

KEWANEE, ILL. 

au 

Birželio 14 d., šių metų, Lie
tuvos Vyčių 60 kp. statė sce
noje "Piršlybos," komedija 
dviejuose veiksmuose, Šv. An
tano parapijinėje svetainėje. 
Nors oras buvo šiltas, l>et 
publikos prisirinko pusėtinai. 

: Pažymėtina, kad raus kolonijos 
lietuviai nesusirenka į vakarų 
paskirtu laiku. Jog ' an t įžan-

...įįi* tfleieto esti pažymėta pra-
^ <•$*». Tiesa, kaip kurie pribuvo 

laike, bet diduma 
ar dvi "ve-

ir leftjtfM 

kai sustojus, sugiedojo Lietu
vos himną. Su tuo ir pasibai
gė programas. Chorui vadova
vo, su pagelba p-lės M. Kve-
tinskaitės, p-nia E. S. Stelo-
mienė. 

Xa, Kewaues vyčiai, prie šito 
vakaro rengėmės gana ilgai. 
Xe-gi prie kito vakaro ir vėl 
rengsimės taippat. Taip nega
li būti. Turim subruzti, jeigu 
nenorim atsilikti nuo kitų ko
lonijų jaunimo. Artinasi Vy
čių seimas. Centro raštininkas 
praneša, kad kuopos turės iš
duoti metini veikimo raportų. 
Tad pasidarbuoki™, kad mūsų 
kuopos raportas butų lygus 
kitų kuopų raportams. 

Todėl nieko kito nelieka, 
kaip tik orui atvėsus griebties 
darbo. , 

Šiaip kewaniečiai ir-gi, ga
lima sakyti, atšalę nuo veiki
mo. Turi keletą draugijų bei 
organizacijii kuopų, bet visos 
snauduliuoja, lyg laukdamos iš 
kepto karvelio. Tautos reika
lais ir-gi mažai rūpinamasi. 
Iš keturių šimtų lietuvių ne
įstengia sutverti L R. K. šel
pimo kuopos, nepajėgia Lab
daringosios Sųjungos kuopos 
sutverti. 

Kewaniečiai, subruzkiru, su
kruskim. Kitaip toli pasiliksim 
nuo kitų kolonijų. 

Vargdienėlis. 

"Draugo" 125 num. tilpo 
korespondencija aprašanti 
apie naujai susitvėrusių iš S. 
L R.-K. A. Apšvietos ir Dai
lės 103 kuopų. Žinutėje j vyko 
klaida. Apšvietos ir Dailės 103 
skyrius. Iš 102 S. L R.-K. A. 
kuopos yra susitveręs choras. 
Mokytojum yra \K Sabonis iš 
McKees Rock, Pa. 

"Ten buvęs" nepažymėjo, 
kas pasižymėjo vakaro prog-
rame gegužio 15 d. Vietos vei
kėjas, Apšvietos ir Dailės ir 
choro pirmininkas vedė pro
gramų ir visųpinna prakalbė
jo, ragindamas katalikišką 
jaunimų prisidėti prie choro ii 
teatrališko skyrio. Muzikali 
programo dali išpildė pp. Jan
kai ir Saboniai. 

Birželio 2b d. Carnegie Li-
brary Hali vėl yra rengiamas 
vakaras. Bus sulošta "Kas 
luilys." Komedija dvejuose 
aktuose. Taip-gi automobiliais 
turės išvažiavimų. 

Rugpjūčio 23 d. yra rengia
mas vėl vakaras. CJabųs lošė
jai, kurie pasižymėjo gegužio 
15 d., šulo* "Alyvos diedai." 

Rugsėjo 3 d. taip-gi yra 
rengiamas vakaras. Statys 
senojo "Užkerėtas Jackus" 
ir kitą ko'uediiėlę. 

Taip tai veikia mūsų koloni
jos katalikiškas jaunimas. 

Randasi ir pas mus socijali-
stų-bolševikų. Daug jų atsi
kraustė iš "NVilson, Pa. su tik
slu kenkti katalikiškam veiki
mui. Bet tuščios jų svajonė*. 

B. Jasouis. 

Marytes gimimo diena. 
Marytė turėjo nė mažiau, nė 

daugiau, kaip devynius me
tus. Apie tai ji greitai atsi
minė anksti rytų atbudusi. J i 
žinojo, kad šiandie jo^ gimimo 
diena. Tas faktas jai nesvar
bus. Svarbu buvo, kas su ta 
dieną ėjo. J i nusimanė — iši Nenuorama Juozukas kumšte-

BRACIA POLACY. 

ROSELANDO KRONIKA. 
Birželio 16 d. Labdarybei 

mūsų lietuvaitės surinko 252 
dol. Ačiū širdingai joms už 
prakilnų pasidarbavimų. 

Visų Šventų parapijos mo
kyklą šįmet baigia 10 mokinių. 
Mokslo metų užbaigimui prog
ramas bus birželio 29 d. para
pijos svetainėje. Bus labai 
gražus vakaras. Visiems pra
vartu jin atsilankyti. 

Nauji, gražus varsuoti lan-
eai mūsų bažnyčioje dar nevi
si indėti. Darbas ilgai tęsiasi, 
nes kontraktoriai sako, stiklas 
esąs labai pabrangęs ir to pa
ties negalima esą užtektinai 
gauti. Nauji stiklai kainuos 
netoli 1,000 doL 

nu* 

Lenkai sakosi norį ingyti 
lietuvių prietelystę. Keista, 
kad tos prietelystės ieško to
kiais budais, kurie apmaudą 
ir priešingumų sukelia. 

Jeigu lenkai norėtų būti 
lietuvių prieteliais, jiems vie
nas kelias tėra — remti Lie
tuvos nepriklausomybę ir lie
tuviams padėti. Tai vienatinis 
tiesus prietelystei kelias. Da-
bargi jie netik Lietuvos teri
torijas grobia, bet visokias 
lietuvių pastangas laisvę at
gauti išjuokia. 

Štai kaip vienas lenkij laik
raštis išsijuokia iš lietuvių pa
stangų Amerikoj karininkų 
sudaryti. 

"J ie susimanė lietuvių ar 
mijos. Pervėlu "braciaszki" 
lietuviai, pervėlu. Apie Lietu
vos likimą* spręs lietuviai 
Lietuvoje ir lenkai savo kraš
te ir Lietuvoje. O Vilniaus 
taip neregėsite, kaip savo 
ausų niekados neišvysite. Lo
šimą pralaimėjote ir ramiai 
tupėkite. Washingtonas žino, 
po kiek mastas." 

Keista, kad tokiais išjuoki
mais lietuvius vaišindami, 
lenkai drįsta dar kalbėti apie 
"broliškus" ryšius su lietu
viais. O kas del Vilniaus, ne 
lenkams jo likim* sprąsti. Lie
tuviai amžius neaurims, jei 
prie to eVItait 

vakaro atsižinojo, — kad jai 
teks saldainių skrynutė ir kad 
jai motina nedraus, kk!: jų 
turės valgyti. Tai bug balius! 
Jos galvutėj ir kitas vaizdas 
užstrigo: šiandien ji pasirėdys. 
nauja, balta suknele, dova
noms tėvų pirkta. Ji didžiavo
si. 

J i turės mokyklon eiti. Del 
mokyklos jai reikėdavo ankš 
ciau keltis. Kaip gera lovoj 
gulėti, kaip nesinorėdavo iš
ryto keltis! Motina kas ryt, 
jos nepasitenkinimo nežiūrint, 
iš šiltos lovos iškrapštydavo. 
Bet ne šiandie. Saldainius ir 
suknelę atsiminus, ji iš lovos 
pašoko ir nubėgo praustis. Ir 
su prausimuos bėdos būdavo: 
taip nesinorėdavo rankų ir 
veidų šaltam vandeny mirky
ti, o čia nelabasis muilas vi
suomet j akis patekdavo, daž
nai prie ašarų ir protesto 
verksnių privezdamas. Šian
dien ji ilgiau ir atidžiau prau
sėsi, o po to Šluostėsi. 

— Gerą rytą, mama, — 
nepaprastai mandagi pasidarė. 
— O kur mano suknė.' 

— Tai gera mergaitė, — ne
iškentė motina nepagirusi. — 
Visuomet neraginama kelkis iv 
buk baltai išsipraususi. Tuo-
jaus atnešiu. 

Atnešė. Marytė nauja suk
nele pasidabino. Batukus ir 
tuos naujus g .̂vo. Motina rū
pestingai plaukus sušukavo, 
nauju melsvu kaspinu surišo. 
Džiaugėsi Marytė ir išdidumu 
apsisiautė, kuomet motina ja 
girė ir grožėjosi. 

Pusryčių išlėto, mandagiai 
ir nedaug tevalgė. Kaip ponia 
pasiputusiai užsilaikė, bet sal
dainių skrynutei ant stalo atsi
radus neiškentė ir atsargiai 
kelius sudorojo. 

— Mama, ar aš galiu saldai
nius mokyklon neštis? 

— Gali, gali. Tik žiūrėk, 
kad iš tavęs vaikai neatimtų. 
Na, dabar skubėk, kad bažny
čion nepavėlintum. 

Puošni, rimta mina, knygo
mis ir saldainių skrynute po 
pažasčia Marytė bažnyčion pa
traukė. Nesižvalgė, nesisuki-
nėjo ir taip išdidžiai žengė. 
lyg viso pasaulio akys Į ją 
but nukreiptos. 

Ir bažnyčioj buvo maiši, 
nors pastebėjo, kad keliolika 
smalsių akių tik jau perilgai 
ja prisižiurinėjo, ne tiek ja, 
kiek saldainių skrynutei. Bet 
ir j i ne mulkė — skrynutę, 
kaip savo aki sergėjo. 

Iš bažnyčios mokyklon ei
nant, sesuo mokytoja paste
bėjo. 

— Na, ko tu, Mariute, šian
die kaip piknikan pasipuošu
si? 

— Šiandie mano gimimo die
na,—ytin švelniai atsakė. 

Linkėjimai, pagirimai, vai
kų tylus, bet pavydu ičkalbųs 
žvilgsniai. 

Klesoj ji greitai pajuto, kad 
ji šiandien gali jaustis kara
laite: sesuo-mokytoja kažko ją 
klausimais aplenkdavo. Tas ją 
džiugino ir drąsino. Pradrąsi
no lyg tiek, kad ji paslapčia 
klesoj saldainį išsiėmė ir bur-
non panėrė. Nors ji matė, kad 
mokytoja jos žygį pastebėjo, 
bet nieko nesakė ir nudavė ne
matanti. Kaip gera gimimo 
dienos susilaukus! Marytė šir-
4WH§» 4&Mffat ir jos laistė, 
kaip t s t l i t i ių , augo. 

Ir rožė turi savus dyglius, 
taip laimė kartumais išmargi
nama. Kuomet Marytė paten
kintai saldainį liežuvėliu var-
teliojo ir gomurį tenkino, ji 
negirdėjo, kad jos užpakaly 
juodas suokalbis mezgiamas. 

Įėjo Petruk ui pašonėm 
— Ar matai? — akimis į 

Marytę nurodė. 
— Kų? 
— Ugi Žėkų Marytę! 
— Matai, išsipuošusi, kaip 

povą ir toki išdidi. 
— Tas nieko. Matai, kaip 

jos žandai juda šaldami bė-
čiulpant I 

— Žiūrėk, visą skrynutę ant 
stalo pasiguldžiusi. Kažin, ar 
daug dar joj likot 

— Pilna! 
— Atimkim, kaip namo ji 

eis, — į saldainius žiūrėdamas 
ir seilę rydamas Petrukas pa
gundė. 

— Ne be to! 
Čia juos perdaug šnekantis 

pastebėjo mokytoja ir sudrau
dė. Bet jau pervėlu buvo. Suo
kalbis padaryta, o kaip jis bus 
išpildytas, jiems negalvoj. Ži
nojo, kad jie saldainius atims 
ir tiek. 

Visu mokyklos metu padau
žos Juozukas su Petruku tik 
tėmijo, kad skrynutė perdaug 
neištuštėtų. Paleidus namo. 
jiedu be sutarties paskui išdi
džią Mariutę nusekė. 

Nespėjus tai pro mokyklos 
vartus išeiti, Juozukas jau jų 
užkalbino. 

— Ką tu čia skrynutei neši.' 
Negerą nujausdama, Ma

riutė nieko neatsakė ir mėgino 
toliau žingsniuoti. Nemanda
giai už suknios sulaikė. 

— Saldainiai? Duok man, — 
neatstojo Juozukas. 

— Duok ir man, — prisiarti
no Petrukas. 

Matydama, kad išėjimo nėr, 
mėgino atsipirkti. Atidarė 
skrynutę ir po vieną rengėsi 
padalinti. 

— Ne, duok visą, — Juozu
kas prie skrynutės gretinosi. 

Mariutė suprato, kad visa 
negeruoju kvepia. Kad ta ip 
ji nieko neduos. Staiga užvožė 
skrynutę, pasipurtė ir kaip 
greitai kojos žemę siekė bėgti 
pasileido. 

— Laikykit! Turėkit! -
Juozukas su Petruku savo au
ką vijosi. 

Jųdviejų šauksmą išgirdo ir 
juodu vejantis Mariutę paste
bėjo Žagarų Katrė ir Kilpų 
Ona. Marytei kelią pastojo, 
pakišdamos kojas ir Mariutė, 
kaip ilga išsitiesė, skrynutę 
suspauzdama. Ant jos visi ke
turi vaikai užgulo. Tąsynės 
buvo neilgos, nors riksmingos. 
Pasekmė ta, kad suknelė su
purvinta, kaspinas nutraukta, 
saldainiai atimta. Kuomet sal
dainius atėmusioji" skubiai bė
go už kampo pasislėpti ir sal
dainiais dalintis, nuskriausta 
Mariutė, dūdas paleidusi, su
purvinta, suvelta namo pa
traukė. 

— Nagi kas čia dabar? — 
nustebo motina. — Kur tu 
visa susipurvinai? Ko rėki? 

Bandė Mariutė pro verk 
mus aiškintis pradėti, bet v>-

ka įstengė, dūdas dar 

Nuo visokiu skaus
tus raumenyse 

Mi-Exį>elltf 
yra pagelbingiausis. 

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKAKO k a 
l t e i 

tralini* csat Ti»« 
aptiekose az o"»c ir Cjc 
arba i£*iK>u£<lu:t uuu 

F. AD. R1CHTER A C O , 
3 * m Braa*mx. N«w Yo.k 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietų, "amatyLl 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA-$1.00. 
Turime taippat knygelių " In 
dependence f or the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St, Chicago, UL 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, kaysvodys-
tės, stenografijos. typewritin«. pirk-
lybos, teisiy, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos piUctystės, dailia-
raSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
S i u * So. Hakted St_ Chicago , UI. 

S-

i A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABOBIUS 

Atl ieka v i sokias la idotuves 
kuopigiausial . Turiu s a v o k a n t -
bonus ir automobi l ius . 

Taipgi d idesnę dalį grabų pa-
?;s dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 41S9 

t 

V. W. RUTKAUSK/ 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose Teismu 
Ofisas D:dmicstyj : 

69 W. W A S H i X G T O X STR1 
K a m b a r i s 609 

Tel. Central 5478 
Uyccu imas , 8 1 2 W . SSrd 

Tel. Yards 4 ( 8 1 

OR. LEO AW0TIN 
Gydytojas. Chirurgas. 

Akušeris. 
19-JO So. Halsted St.. Clucatro. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: • — 9 

I vakare 
a 

Tel. Canal 43C7} 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5TC4 

GY1K) VISOKIAS l .IGAS 
£457 South Wcs4eni liotili-vanl 

Kumiuis \V. 35-tos gatvv-s 

:•:-

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1757 "W. 47th St,. Chicago. IH. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Dr.M.Stupok^ 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Te le fonas Y a r t b SOS2 

Valandos: — S iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vale. Nedal io 
mis nuo 5 iki 3 vai . vakar*. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

471 a So . A>hl»ml Av«. 
P h o a e Drovvr 7041 

Cicero Office 
4847 W. 14- th SU* 
P h o n e Cicero S> 

Rezidenci ja S S M W. M - t n St . 
P h o n e P r o s p e c t 8583 

— X 
Tel . l>rover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

SUO 9 rvto 1̂ 1 J» vak. Valandos: 
Ned-l iomi:' r i~al sutarimą 

4712 SO. A S H L A N D A V E H U E 

r * -
arti 47 - tos Ciatvcs 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. L A S . U J . E S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2D11 W. C2-nd Street 
Te!. Kockwel l 6'999 

CHICAGO, 1LU 

• . . . . . . . . . . . . . S ' 

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Hirhiffan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Vich igan AT. 
Koseland, III. 

Telefoną* rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. 

Va!.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pieta 
Iki 4: « 'VI 9 vs.ks-» N*.! 
9 lkl A2. į 

.... ,flt 

!

Telefonas P u l l m a n 60 

DR. W. A. MAJ0R 
Į GYI»YTXMAS I R 
J CHIRITRGAS 
I Ofisas 1I71» Michifran Are . 

9 išryto — 1 iki r 
6:30 iki 3:30 vakare . 

iA' lynos S:30 iki 
f 2 r po pietų 
į Xed>!iomis n u o 10 iki 11 išryto * 

1 OR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

Jperk'lė savo ofisą i* 845 Milvvau-! 
jkee avc.. kur iSbuvo per 24 metus 

Dabar ofiso adresas yra Šitoks: 
Į 700 NORTH ASHL.VND AVKNUJt 

Kanapas Humn Gatvės 
j ant aptickos Polonia Pharmacy 
j Pr iėmimo valandos vakarais n u o ( 
• iki 9 vai. Telefonas Haymarket 52S2 

į į 

Dr. & M. GLASER 

sa. Ksi Įstcng< 
smarkiau paleisti. 

Xedėkinga£ ir netikęs pasau
lis! Vieton paguosti, ko Mary
tė tikėjosi, motina supyko. 

— Tu vis išdykusi; Skalbti 
nespėju. Ana, nauja, suknelę j 
ką pavertei? 

Neapsimoka bandos scenas, 
padidinta kliksma piešti. Ver
čiau, kiek laiko prtdeidę, paž-
veigkime į Mariutės miegainą-

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas xn» So. Monran St 

Kertė S2-ro St.. Cskago. III. 
SrKCIJAl.ISTAS 

»loter'«k->. VyriSkij. taipgi chro-

I liftku lifcų. 
OFISO VAL.\NLH>S; N U O 9 ryto 

J iki 10. nuo 12 iki 2 po picf, n u o 7 
| iki 8 valandai vakaro. 
J Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 
I Telefonas Yards 6S7 

Ji miega. Ir stebėtina — jos 
veidas šypsosi, nes ji, dienos 
nepasisekimus užmiršusi, gra
žius ir malonius sapnus au
džia. J i net įsisapnavo, kaip 
Juozukas, jai besiderindama^ 
ir dovanojimo ne žodžiais, bet 
pasielgimais, -maldaudamas, 
jai didelį aaldain* davė! Ji*. 

Mokykis K i r p i m o it 
Vyrišku ir M o u rtškg Aprėdafaf 

Mušu s i s temo ir ypatlSJtas m o k l i n -
tnas parodytus j u s žinovų j t rumpą 
laika. 

Mes tur ime didž iaus ius ir ger iau
sius k irpimo d e s i g n i n s tr s iuv imo 
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e prakt i š 
ką patyrimą, k u o m e t ju» mokys i t ė s 
Klcktros varomos m a š i n o s m u š u sra
vi m ob skyr i uosc . 

Jųs esate užkv ieč iami ap lankyt i Ir 
pamatyti mušu m o k y k l ą bi le laiku — 
dieną ir vakara i s ir š a u t i spactyalift-
kai p i . ! i kainą. 

Petrenos d a r o m o s pagal Jūsų m l e -
rą — bile s ta i lė* a r b a dydžio, ir b i 
le madų knygos . 

MASTKR DLSIGNrA'G SCHOO»i 
J . F . Kasr»k> o. ,!» 

Persikraustė ik n g K. LaSaU* 
j 190 X. S t u e ga tve , k a m p a * L 
gatvės. 4 ' lubos. 

-• 

iHtfMHiiiiiiiiiritiMiiiiimiiiHiHiiii—w 
Kcs:d. 933 So. A s b l a n d Blv. Chtoag 

Telefosas H a y m a r k e t S 64 4 

DB. A. A. BOTU, 
Kusas s;<ivtojaa ir i t i l u n g a a 

i-pecijalisKas Moteriškų. V y r t i h » 
Vaiką ir v isų chrofaakn Ucu 

Ofisas: U 5 4 So. Ha l s t ed St^ Ck»c 
, -^Talefosas Drover »*»X 

A L A N D A S : 1 0 — 1 1 ry to S—C 
S rak. Nede l iomrt l # — J 

sSfe i : ^ ' 
JĖ&i įį&fZ • - » : - ' " * » * « s : * ' 

ČNfUM-,:£ m; 



" '• • mmmmm "**"*"*T"P",lWaP mmmmm 

DRive ii& 

-

*"• 'V 

% 

CHICAGOJE. 
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K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. • AŠTRIAI BAUDŽIAMI KRI
MINALISTAI. 

Trečiadienis, birželis, 25 d., 
Šv. Vilhelmas. 

Ketvir tadienis , birželis 26 d-, 
Šv. Jonas i r Povilas, kank. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUy. 

LABDARYBĖS KUOPŲ 
IŽDININKAMS. 

MIESTO DARBININKŲ 
S T R E I K A S . 

Teisėjai mėgina praretinti pik- Gerbiamieji: 
tadarybes. 

\
Streikuoja 1,000 gatvių 

I šlavėjų. 

| 7akar ry te Chieagoje sit-
jeikavo 1,<)U0 gatvių šlavėjų 
.valytojų. taij)j»;it iitmutu iš
žiotoji!. . .2^, 
Taj t ik esanti pradžia, tvir-
i darbininkų unijos virsi-

ckai. St ivikun išeisią duie 
j darbin inku iš kitų darbo 
ar tament u. 
arb in inkai streikuoja <l<| 

Cliicagos kriminalistam? at
ėjo teisino diena. Teisėjai juos 
baudžiu be jokio pasigailėjimo. 

Aną dieną apie tii'/.inas vi-
[šokios iiišie< nenaudėlių nu-
! liausią kalėjimu ilgiems me
tams. 

Jei it pirmiau -u jais butii 
| ta ip pasielgta, šiandie ra
miam žmogui neimtu baimės 
išeiti gatvės. 

?snio u/.niokesėio. 

PAMETĖ VYRA IR KŪDI
KI. 

Vyras ieško pagelbos teisme. 

NETEISINGAI SUARĘS 
TUOTAS B U V Ę S KA 

R E I V I S . 

Buvo in tar iamas kaipo plėši 
kas . 

W ^ H e 
> a 

Buvęs kareivis ( 'bailes I!.: 
Davis laikomas kalėjime netei
singai, tv i r t ina suareštuotojo; 
advokatas McLean. 

David buvo suarešluolas 
Henriei restorane, .lis intn-

ntas apiplėšime vieno par-1 
samdomu automobilių kompu-1 
nijos šoferio. 

Advokatas tvir t ina . j ag 
buvęs kareivis suimtas ne
duodant j am progos pasitei-1 
sinti. Suimtasis turi liudinin
ku, jog apiplėšimo metu jis j 
k u r ki tur buvęs. 

J 
„JUODUKAS APMUŠĖ 

ŠAUČIŲ. 

Tliomas Roeeini, (»."» metu. 
721 Barln>r gat. . turi krautu
vėlę, kur taiso avalines. 

Aną dieną vienas juodukus 
atėjo pasiimti avalinių, ko
kios buvo paduota pataisyti . 
Susiginčyta už. užmokesti. 

Juodukas su skustuvu pas
kui seni šauėių suraižė, su ge
ležiniu kurpal iu apmušė ir pa
i l g o . 

Stanley Mosio, l.r»27 Augus
ta gat., atėjo šiimininiu rei
kalu teisman. Atėjo nešinas i) 
mėnesiu kūdikiu. Ant vienos 
rankos laikė kūdikį, kitoj 

į lankoj turėjo buteliuką su ka
va, kuriąja valgydino kūdiki. 

Nelaimingas vyras teisme 
pažymėjo, jog jo pati Agnės 
apleido namus, štai ji ir kūdi
ki, ir nežinia kur išdūmė. 

Dabar jam vienas vargas. 
Nėra kam kūdikio prižiūrėti ir 
auginti, gi jam pačiam reikia 
dirbti. 

Mosio niek., nereikalavo nuo 
teismo, kaip tik pagelbėti su

irusi i jam jo paėią ir aną pris
tatyti prie kiiilikio. 

Viena iš ofieijalių mirsiu 
paklausė Mosio, kaip jis šva
riai užlaikąs savo kūdiki. 

" O . labai švariai**, a lsakė 
vyras. " D u k.uiu dienojo kū
diki prausia. <ii namieje pil
na prikabinta išplautų vys
tyklų.'* 

Visi tik stebėjosi to vyro ru-
pestimrumu. 

Badavo įprotys Labdarybės 
apyskaitą išduoti per laikraš
ti <lu kart i metus. Jau bai
giasi birželio mėnuo, tai atei
na laikas išduoti apyskaitą iš 
pirmojo pusmeėio. Bet aš dar 
ne iš visu kuopų gavau žinias, 
kiek jos surinko ant kapinių 
.10 gegužio, kiek pelne šv. An
tano dienoje, ir kiek sukolek-
tavo mieste ant gatvių 16 bir
želio. Taip pat reikėtų ineigų 
treėilalius turėti , o aš dar iš 
daugelio vietų neturiu, dėlto ir 
apyskaitą sunku daryti. Ti
kiuosi, kad visi t ie daigtai 
taps uian prisiųsti iki 30 bir
želio, ir kad aš savo laiku ga
lėsiu išduoti viešai apyskaitą 
iš šio pusmeėio ineigų ir išlai
du. '• • " • 

Kun. Pranciškus Bučys 
Centro Iždininkas. 

2634 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IU. 

I Š N O E T H S I B B . 

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų dr-jos atskaita ir su
rinktų daiktų ir pinigų Šv. 
Kazimiero Seserų bazarui. 
Draugijos aukojo sekančios: 
L. D. Sa-gos 20 kp $6.00 
L. Vyėių 5 kp 5.00 
Mot. Sę-gos 4 kp 5.00 
Mot. Šv. Rožanėiaus 5.00 
Aušros Vartų Motinos 

Dievo 3.00 
Šv. Juozapo darbininkų.. 2.00 
Smulkiomis aukomis buvo 

surinkta $45.25 
Viso $71.25 

Daiktų buvo taippat apie 
$70.00 surinkta. Tikrai nebu 
vo galima sužinoti, nes kiti 
tiesiai Į bazara daiktus prista
tė. 

Aėiu širdingai visiems au
kojusiems ir rinkėjoms, kurios 
su pasišventimu darbavosi. 

Rėmėjų Dr-jos Narė. 

I š TOWN OP LAKE. 

VIEŠA PADĖKA. 

J U O D I E J I GINASI NUO 
BALTŲJŲ. 

| Už rasines riaušes kaltinami 
svaigalai ir politikieriai. 

VKMRB 

pryėeris 

PABRANGSIANČIOS PAGY 
VENTMŲ RANDOS. 

x 

ni^eriu baptistų 
iž rasinius nesutiki

mus ir '- 'aušes kaltina svaiga-
! bis ir |w>litikierius. 

Žmonės užsipila svaigalais 
j protus ir paskui ieško visokiu 
i priekabiu. Politikieriai gi su 

Šį pavasari žymiai pabrango | prievarta stumia juoduosiu-
pagyvenimų randos . Dabar 
pranešama, j og prieš ateinan
tį rudeni i r vėl pabrangsinn-
ėios. 

Ypaė apar tnmontiniuose na
muose flatai busią brangesni. 

To apsireiškimo kal te sn-
vere\ *a ant namų trukumo. 
Šiano mažai namu statoma. 

žmones baltųjų tarpan. Sako. 
jie turi savo išrokavimus. 

Pryėeris tvirtina, kad juo 
• lieji pirmutiniai atėjo Obiea 
gon. paskutiniai ir išeis. 

J o nuomone, problema yr.-1 

labai opi. Gali atsikartoti nau-
.jos riaušės. Baltieji yra skail 
tingesni ir jie Įveiks juoduo-

BnnMri medžiaga i r darbinin- sius. 1M už tą baltieji neaptu 
kai tiesiog Beprieinami. 

DU V A I K Ų UŽGRIUVO 
ŽEMĖ. 

rės jokios garbės. 
Sutikimus tegali žmonių tar

pan pravesti ne kitkas, kaip 
lik krikšėionys žmonės. Tr jie 
tą padarys. 

Ant Xortb Lnramie nvo. ir: 
Palmer gat . miosto darbininkai į 
iškasė gilią duobę vandens j 
nuovados sistemai. 

Ant iškastos žemės kalvelės j 
andai žaidė vaikai . 9.ovai 

ŽADA STREIKUOTI MIES 
TO DARBININKAI. 

>0 darbininku. 
gatvių apšvietimo 

dirbančių 
sistemoj) 

, , , . . ž a d a s u s t r e i k u o t i . J i e | M se-
kaston duobėn staisro u /b i e io . . . . . . . . , ' l . . . . , . , .. nai reikalauja didesnių - i . < » - —i pala idom broli s n i . .. v. , • ... , , . \ • » \m.1 •_ • . bet l m s i o J . i u reikalą vi n 1*1 esonmi — O)o>lįcr. :> metu. ir , 

^ buvo ignoruojami. 
J iems sustreikavus naktimis 

gatvės gali palikti be elektros 
žiburiu. 

Aplinkybėms susidėjus, ne
galėjome anksėiau išreikšti 
viešą padėką visiems tiems, 
kurie nesigailėdami savo triū
so, nuostolių i r vargo teikė
si aktyviškai padėti, kad ati
davus paskutini patarnavimą 
a. a. kun. Praneiškui Rusini. 
Didž'ausią padėką viešai sude
dame kun. M Krušni už jojo 
tėvišką meilę ir užuojautą link 
velionio. Taip-gi kunigams: 
Alba vienu. Pakalniui, prof. P . 
Bučiui. Paškauskui, Svirskui, 
Lapeliui. Vaičiūnui, Zaikaus
kui, (""inborkiui. •Tons'ui. Gotb. 
Tu Ynieiekanskni. Kelmeliui. 
P. Daniunui. Valaiėiui. Augštą 
padėką išreiškiame pasidarba
vusiam srerb. klebonui Šv. Ju r -
<rio parapijos. Detroite, kun. 
F. Kemešiui, kurio dėka taip 
puikia? ir iškilmingai laidotu
vės suharkvfn. 

Tairnat Orebard Lake lm-
•uviams klierikams, draugi-
' ms. ėnųisioms dalyvuma lai
de'n vėso ir visiems velionio 
draugams, criminėms ir pažį
stamiems išreiškusiems savo 
'ižuo'r.vda dėlei ankstybos kun. 
IV. "Ru-io mirties. 

T,ai Dievas visiems atlygi
na ! 

Su augšta pagarba nuliūdę 
kun. l 'r. Rūsio globėjai 

Juoz. ir Philomena Perminai. 

L. Vyčių 13 kp. narių domai. 

Visi L. Vyėių 13 kp. nariai 
teiksitės šiandie, birželio 25 d. 
8:15 vai. vakare, Davis Square 
parko .svetainėn atsilankyti i 
susirinkimą, nes tarsimės apie 
važiavimą L. Vyėių Apskriėio 
piknikan liepos 4 d. Geistina, 
kad visi užsiregistruotų, kad 
visi sykiu išvažiuotume. 

Korespondentas. 

I š BRIGHTON PARKO. 

taftai, T. metų. ZilįBskius, 
Tuojaus susibėgo žmonės su 

špatais. Ka ip bematai atkasta 
vaiku. Bet a t r a s t a nebegyvu. 

G A I S R I N I N K A I LAIMĖJO 
ATOSTOGAS. 

Cli leagos gaisrinnįkums mie
to taryba pripažin? kas me-
ai kiekvienam duoti*"Tv' ' ( 'm3 
tostogų 

enam duoti Pv ' ' " ' " 1 ! 
•̂ u apmokėjimu. ^ 1 
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I š NORTH SIDE. 

Moterių Sąjungos 4 kuopa 
birželio 10 d. laikė paprastą 
mėnesinį susirinkimą. Nežinia 
ar tai del vasaros šiltaus oro, 
ar t?ep iš papratimo j ši susi
rinkimą atsilankė neskaitlin
gas būrelis narių, bet atsilan
kiusios buvo pilnos gyvumo ir 
noro dirbti dei organizacijos 
ir visuomenės labo. 

Pirmiausiai buvo svarstomi 
kuopos reikalai. Ta rp svarbes
nių nutarimų, buvo svarstyta 
kokiu būdu prisidėti prie ren 
giamojo parapijos bazaro. Ka
dangi kasoje nėra daug pini
gų, tad nutarė kiekviena paau
koti po koki daiktą ir tokiu 
būdu pasistatyti savo būdą 
minėtame bazare. 

Nutarta rudeniop surengti 
vakarą su perstatymu. J pa-
šelpinj skyrių ]>ersikėlė p-lė 
M. Vigonauskiutė. Geistina, 
kad ir daugiaus tokių atsira
stų. 

Sąjungietė. 

J a u trys dienos beliko iki 
užbaigimo Nekalto Prasidėji
mo Šv. P. Marijos parapijos 
bazaro, t. y. sereda, birželio 
25 d., subata, birželio 28 d. ir 
nedėlia, birželio 29 d., o daik
tų dar daug tebėra. Ikišiol ba
zarui klojasi kuopuikiausiai. 
Vakarais prisirenka žmonių 
tiek. kad Į būdas i r j šokių 
pavilijoną nei prisimušti ne
galima. Parapijos komitetas ir 
pats gerb. klebonas ištisus va
karus praleidžia darže ir dir
ba sukaitę. Moterys-mergaitės 
tik laksto-liėgioja. patarnau-
damos publikai. J e . Smagu ir 
dirbti, kuomet parapijonai už-
jauėia ir kiekvieną vakarą at
silanko. Atvažiuoja šumnaus 
bazaro pažiūrėti i r sveėių. 
Praeitą nedėlią buvo sveėių iš 
Dievo Apveizdos parapijos, iš 
Town of Lake, Šv. Jurgio, 
North Sidės ir kitu. 

Tre&adienia, >irf*Ks 25 Į$& 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų y ra tai P r i e tva ras . Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos i r ki t i vaistai ga l i . t ik ta i 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezul ta ta i nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas, vaistas y ra ku r i s pagelb
sti Gamtai prašalinti š i ta negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus i i v idur iu , jeigu 
ne t a i prietvaras yra rezultatu, 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

S T A N O L A X 
del Prieivaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis a l ie jus kur is 
yra labai švarus. J i s savo darbą atlieka nekaipo papras 
tas vaistas bet kaipo meehaniškas lubr ikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikal ingus da lykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko ki to . 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi ta i parašyk i te 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncų bateliuose 

COMPANY 

l 
STANDARD OIL 

(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. C H I C A G O 

Šiandie bazaras atsidaro 
7:30 vai. vakare. Sakoma bus 
daug ko naujo. Verta atsilan
kyti ir išbandyti savo gilinki. 

Ss. 

AS, ADOMAS A. KARALAl SKAS, SEKANČIAI RA&AC. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis būro. Dispep

sija, uevirinimas pilvelio, nuslabaejimas. Kraujo, lnksttt. Nervu t r ^ 
abelaas spėkų oustojlmas viso kūno, ir būva* nustojęs voties. k*6 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjai visoje Ameri
koj ir už rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bltterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
rainotos gyduolos pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurio rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau Kas sm-
vait.'- po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa. 
mariau tok) skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų fa
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALCTARAS, 
CHEMICAL n r sTrnmoi r t. BSMTCMS, PK>T^ 

17^7 So. Halsted Sfc, Telephone Ganai «417, Obica«o, O . 

se— J 

RAČIŪNO N A U J I 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iliustruotos Dainelės " E x -

t r a " visi Nauji Paveikslai at
sibos: 

Petnyčios vakare birželio 
27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425 
Lafayette Str., Utica, N . T. 

A. T. Račiūnas. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą J ų s savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kvieeiame ingyti 
knyga 

"AHEAPŠVSTV 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS FUB. CO., 
1800 Wes t 4€th Street, 

Chicago, ĮU. 

REIKALINGI . 
Leiberiai i r shearmen del 

geležines scrap yardes, Atsi
šaukite: 

Lanski, 
2117 South Jefferson Str. 

PaieSkau gero ir darbštaus vargo-
ninko mylinčio su jaunimų darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti 
nes senasai varg. J. Prakaitis iSėjo j 
bizni fotografas del išlygų meldžiu 
kreiptis per laišką 

Knn. M. J. Kotvetcas 
4SS So. t.lnn Av. Skmx City, Iowa. 

Ant pardavimo krautuvė; gera vie
ta lietuviui: pigiai. Atsišaukite: 4537 
So. Paulina St., Chicago, 111. 

Ant pardavimo du namai 663—665 
W. 18 Str. Gera vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame pa
dėjime. Atsišaukite: 

i. P. Rastimski. 
S200 S. HaMcd Str. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 Iki $2*.SO. 

Vyrų Kelinės po $SM> ir angsčiaa. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augSoiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiema, kuomet kainos pakfla. 
Mes taippat turime pilna eilę bf-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augšciau 

Full Dress, Tuxedo. Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augšciau. 

Atdara kiekviena vakarą lkl 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visa dieną iki 10 valandai. 

& GORDON 
1415 S. Hslsted St.. Cbicaco, OL 

Istdgta 1M2. 

SERGĖKITE SAVU AKIS. 

( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m 
Lietuviai Bridgeportieriai ir kiti visi, kurie atsilankysite 

ant Bri<lp;e)K)rto neužmirškite u/.eiti Į 

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St. 
Tenai galėsite dienraštį " D r a u g ą " pasiskaityti, paduoti j 

jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti "Draugo ' ' spau
stuvei Įvairių darbų, ka ip : plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbti ir knygų nusipirkti . 

Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti. 
J e i busite sušilę, a r ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. 
Patarnavimas mandagus. 

NAUJI VEIKALAI!! 
Naujenybės i r Įvairumai 

Mūsų scenos nauji, gra
žus ir lengvi perstatymai. 

Komedijos, Farsos, Gy
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologai i r tt . 

Reikalaukite kataliogo 
rašant sekančiu adresu: 

J . V. KOVAS, 
21 Congress A v u , 

W&terbnry, Conn. 

smetonoe geru pntaJktatl aktadsa 
bos pttleacvlnltna 4*1 Ja«n *kt%. 
Kuomet ta kenti nuo geivo* Ikam-
dėjimo, kuomet raides Uejaet t krm-
va, kuomet skaitai ar siuvi «r !•>• 
amt. tat toomet yim tenklae, kMI 
reiki* J o n e aklnlm. Ummo l t MM«| 
patyrimaa prtduoe Juiae gertasasa 
pataraavtma s t nrt«*n»ma kegsą 
net taip l imal a*t ik 1S.»$. 

JOHN SMKTANA 
Akiu 8peeŲaUft«i 

1801 a AsUaad AT. OlikM» 
l t - toe g«tv«a. 

S-Ooa laboa «lrl FtetTo • f l l s l — 
Kaabmrta 14, l t , 1$, l f » 1$ 
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