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METAI-V0L. IV. No. 151 

— 

Vokiečiams nesinori pa-
sirašyti po sutartimi 

* 

Hindenburgas pasitraukęs 

Kaizerio sunūs pasprūdo Vokietijon 
BOLŠEVIKIŠKĄ RUSIJĄ 

SMAUGIA ŠILTINĖ. 

Iš miestų daugiausia nukentė
jusi Maskva. 

• • 

is armijos 
VOKIEČIŲ ARMIJA STOJA imti taikos sutartį , fieldmarša-

PRIEŠ TAIKOS SUTARTĮ. 

Suokalbis prieš socijalistą 
Scheidemanną. 

la s Hindenburgas tuojaus pa
sitrauki ' iš vyriausiojo armijos 
vado vietos. 

Armijos ofieierai 'protestuo
ja prieš priėmimą sutart ies. 

Šalies apginimo sekretoriaus 
Noske adjutantas , gen. Gilsa, 
abejoja, kad ofieierai išeitų iš 

Berlynas, birž. 26.—Vokieti
jos nacijonalis susirinkimas ir 
pa t i valdžia sutiko patvir t int i 
taikos sutartį . Apie tai pra-! armijos, kuomet taikos sutąr-
nešta ofieijaliai talkininkams, tis bus patvir t inta . 
Tas gerai. 

Bet kuomet valdžiai prisiei
na par inkt i atstovus, katr ie 
turėtų Vokietijos vardu pasi
rašyti po taikos sutart imi, nei 
vienas neapsiimu- tą padaryt i . 

Net aitriausieji soc'jalistai 
iiosutinka padėti savo parašu 
po sutar t imi. 

Pi rmininkaut i pasirašyme 
po jui t a r t imi valdžia buvo įga
liojusi taikos atstovą Dr. .'ki
li i et von i laimiui n >«•.,. 

Tasai atsisakė.. 
Tad valdžia įgaliojo naują 

užsieniu reikalu n»misterį l ler-
maną Muėlleri. Bet ii šis ne
sutinka. 

Vokiečiai po talkininkų pric-
spauda sutiko patvir t int i su
tar t i . Bet kuomet prisieina 
•vykinti pati faktą, tie patys 
vokiečiai purtosi padėti savo 
parašus. 

Kame priežastis? 
; , ! 

Bet podraug j is tvirt ina, jog 
visi regulerės armijos ofieie
rai visuomet gins savo kaize
rį ir kitus buvusius viršinin
kus. 

Norėta nužudyti Scheidemann. 

Weimare susekta suokalbis 
pnieš buvusi premjerą Schei-
demanną. Norėta jis suimti 
ir nužudyti . £ 

Suareštuota keliolika suo
kalbininku. Visi jie kareiviai . 

Streikai i r r iaušės . ' 

č'ia ir provincijose išnaujo 
grūmoja šaliai geležinkcl iečių 
st ieikas. Darbininkai reikalau
ja augštesnin algų. 

Kaip ėia, ta ip k i tur dažnai 
siaučia riaušės, kurios visuo
met pasibaigia gausiu kraujo 
praliejimu. Vienur protestuo
jama prieš taikos sutartį . Ki tur 

f dęl maisto stokos pakyla neri-
i mavimai. 

Stockholmas, birž. 26.—Mas
kva y ra labjaus nukentėjusi 
nuo šiltinės epidemijos, kaip 
Pet rogradas . 

Visoj bolševikiškoj Rusijoj 
per praeitą pusmetį nuo šla
kuotos šiltinės mirė 400,000 
žmonių. 

Iš to skait l iaus Petrograde 
buvo 18,000 mirimų, gi Masu 
kvoje—38,000. O Maskvos pro
vincijoj tuo laikotarpiu buvo 
42 000 mirimų. 

Epidemija labjausia plečiasi 
centrai i nė j Rusijoj. Keturiose 
gubernijose—Saratov, Tam-
bov, Riazan ir Oriol, buvo 170,-
000 mirčių. 

Maskvoje be šiltinės da r 
siaučia ir rauplės. 

RĖS PABAIGA. 

Sako. už 10 metų busianti 
nauja karė . 

Svarbiausioji to priežastis 
yra tame, kad taikos sutartyje NE VISI DŽIAUGIASI KA-
padėta posmas, sulig kurio vo
kiečiai ta lkininkams turi iš
duoti savo buvusį kaizerį. 

Kas pasirašys po sutart imi, 
tas aiškiai išduos savo buvusį 
kaizerį. Gi to padary t i nenori 
nei vienas vokietis, kadi r ait
r iausias socijalistas. 

Del to* sugriuvo andai soei-
jalisto Scheidemanno kabine
tas. Del to šiandie nei vienas 
vokietis neapsiima padėti pa
rašo po sutar t imi. 

Ta ip vokiečiai brangina sa
vo buvusį valdovą. 

Coblenz, Vokietija, birž. 26. 
—Vietos vokiečiai nevienodai 
sutikp žinias, kad vokiečių 
valdžia pasiduoda talkinin
kams, kad pri ima taikos sąly
gas. 

Daugelis džiaugėsi karės pa
baiga. Nes karė baisiai visus 
pavargino ir prismaugė. 

Bet. kit i neatmainomaį tvir-
Visgi taikos sutar t is tu rės ! tino, jog toksai vokiečių pasi-

but patvir t in ta . j davimas reiškia naują karę už 
Je i šiandie, anot žinių iš dešimties metų. 

J i e sako, jog tuomet vokie-
čiai jau neužpulsią Belgijos i r 
neskandinsią laivų. Bet apie 

Paryžiaus, talkininkai negaus 
pranešimo apie paskyrimą vo
kiečiu atstovų patvir t int i su
tartį , tuomet vokiečių •a idž ia Į įu f ra p^y^lv/mU 
gaus ultimatumą. 

Hindenburgas pasi t raukė. 
Vietos laikraščiai paskelbė, 

jog kuomet valdžia sutiko pri-

SAKOMA, AIRIJA GAU
SIANTI SAVYV4IDĄ. 
Paryžius, birž. 26 .— Ameri

kos diplomatų sferose tvirt ina
ma, kad už kokių šešių mėne
sių Airijai bus duota savyval-
da. Tai busianti nauja Angli
jos dominija. 

BUVĘS KARALIUS PALIE 
KA BE UŽLAIKYMO. 

Paryžius, birž. 26.—Ligi ne
senai Šveicarijoje gyvenantį 
buvusį Graikijos karalių Kon
stantiną finansais šelpė buvęs 
vokiečių kaizeris. 

Dabar tasai šelpimas per-
t rauktas . Nes buvęs kaizeris 
pats vos suveda galus su t a -
b i s . 

, Buvęs karalius Konstanti
nas tad užlaikvmo reikale 
kreipias į Graikijos valdžią. 

SOCIJALISTAI STUMIA 
PRIEŠAKIN ERZBER-

OERĮ. 

Liepia jam pasirašyti po ta i 
kos sutart imi. 

SUMOBILIZUOTI VISI 
P0LI0M0NAI . 

Boston, Mass., birž. 26.,—Vie
tos bolševikiški gaivalai buvo 
prašę leidimo paroduoti mie
sto gatvėmis liepos 4 d. 

Bet leidimas neduota. Tuo 
labai nepatenkinti .raudonieji, 
flalr pakil t i sumišimai. 

Tuo tikslu mieste tarnybon 
pašaukta visi lig vieno polic-
monai, kad po ranka turėt i 
pri reikiamą atsargą. 

IŠMUŠTI VOKIEČIAI IŠ 
DVIEJŲ MIESTŲ. 

Copenhagen, birž. 26. — IS 
Estonijos ofieijaliai praneša
ma, kad praei ta sekmadienį 
estai nuo vokiečių landv.erių 
atėmę du miestu—Wenden ir 
Ropper. Estai pažangiuoju p«r-
mvn. 

Berlynas, .-birž. 27. — Soci-
jalistai prie šalies valdymo 
kimba kaip , musės prie me
daus. J i e mato sau ir savo pa
rt i jai iš . to gerą pelnijimą. 

Bet kuomet šiandie prisiei
na pas i rašy t i po taikos sutar
timi, tie patys socijalistai at
sisako tą padaryt i . Nesinori 
jiems imti už tą atsakomybės 
prieš tautą i t tėvynę. 

Soči jai istų | laikraščiai aną 
dieną ėmė tvir t int i , jog, girdi, 
geriausias daiktas yra Mathias 
Erzbergerui, | katalikų centro 
partijos vadui, pasirašyti po 
taikos sutar t imi. 

Girdi, jis yra armisticijos 
komisijos pirmininkas, jis lab
jaus ir daugiaus už kitus susi
pažinęs su taikos sąlygomis. 

Tokiuo budju norima priver
sti tą žmogų (atlikti pareigą, 
kokia priguli soči jai istams, ka
trie šiandie šeimininkauja Vo
kietijoje. 

Bet tie pa t^s socijalistai trr 
paties Erzbergerio neleido 
but naujuoju premjeru rezig
navus Scheidemanmii. 

Regis, E rz t a rge r į socijalis
tą pasiūlymus ir paraginimus 
tik su ranka pamos. 

ŽMOGELIS PABŪGO GYDY 
TOJŲ. 

Savo dukrelę laikė po užrak-
čiu. 

Copenhagen, birž. 26. — Del 
stokos maisto Vokietijos mie
ste- Hamburge buvo pakilusios 
riaušės. Daugelis riaušininkų 
užmušta. 

Vincento Koluszinski andai 
susirgo moteris. Buvo nuvež
ta ligoniuėn. Tenai nelaimin
goji mirė. * 

Kažkas pastebėjo, jog ją nu
marinę gydytojai. Žmogelis 
patikėjo ir gydytojų ėmė bi-
joties kaip ugnies. 

Mirdama moteris jam pali
ko kelių metų luišą, nesvei-
katuojančią dukrelę. Šitai rei
kėjo gydytojo pagelba. Bet tė
vas nekvietė gydytojo. Bijojo
si apie tą ir prisiminti . 

Eidamas darban jis kasdien 
savo mergelę užrakindavo na
muose, kad jos kas kar ta is ne
paimtų ligoninėn ir nepavestų 
gydytojams. 

Apie užrakinimą mergelės 
patyrė kaimynai. Tuojaus vi
sas reikalas atsidūrė naminių 
reikalų teisman. 

Užvakar Koluszinski buvo 
teisine. Teisėjais nuo jo paty
rė, kad jis ne blogais tikslais 
mergelę užrakindavo namuo
se. Tad jo nebaudė. Bet bylą 
atidėjo tolesniai. y 

Koluszinski pasižadėjo dau
giau papasakoti apie savo var
gus ir prisirišimus prie savo 
vienatinio vaiko. 

Buvęs sosto įpėdinis 
pabėgo iš Olandijos 

GALI ĮVYKTI PERVERS 
MĖS VOKIETIJOJ. 

Talkininkai su atsidėjimu tė 
mijasi į vokiečių išsisuki

nėjimus. 

PARYŽIUS, birž. 27. —Fre-
derich William Hohenzollern, 
buvęs Vokietijos sosto įpėdi
nis, iš Olandijos pabėgo Vokie
tijon. 

SURINKTA JAU $225,000. 

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

Cbicagos Katal ikų Labdariu 
Draugijų Sąjunga <jati surinko 
aukų apie $22Š,000. 

Aukos nesparčiai plaukia. 
Reikia atsižvelgti į tą, kad 
šiandie nuo žmonių daug viso
kių aukų renkama. 

Bet labdarybei- aukos didėja. 
Nors jos didėja palengva, bet 
paeina iš širdies. 

BRANGUS VOKIEČIAMS 
JĮJ BUVĘS VALDOVAS, 
VOKIEČIAI OFICIERAI 
GINS SAVO KAIZERĮ. 

Olandijai j au pasiųsta 
grūmojimai. 

Weimar. birž. 26. — Demo
krat inė vokiečių respublikos 
valdžia ligi paskutinės valan
dos priešinosi pri imti i r pa
tvirt int i taikos Bąlygas. Val
džiai nerūpėjo tiek daug ginti 
pačios Vokietijos likimą, klek 
apdraust i savo buvusį kaizerį. 
kuris, sulig talkininkų nu
sprendimo, turįs but patrauk
tas atsakomybėn. 

Už savo kaizerį stojo val
džia, kurioje svarbiausią rolę 
lošia socijalistai. Reikia supra
sti, ką tai gali reikšti, jei so
cijalistai gina kaizerį. 

Pasirodo, jog kiekvienam 
vokiečiui buvęs kaizeris yra 
brangus asmuo. Brangesnis 
jiems už pačios šalies likimą. 

Tą apsireiškimą galima iš
aiškinti tuo, jog vokiečiai sa
vo kaizeryje visvien mato 
svarbiausią tautos vadą šiais 
sunkiaisiais laikais. 

Pakel ia balsą ofieierai. 
Bet kuomet talkininkai atsi

sakė atmainyti savo nuspren
dimą ir atmetė vokiečių val
džios reikalavimus, pastaroji 
aštr iai protestuodama sutiko 
patvir t int i taikos sutartį . Nes 
nebuvo kitokio, išėjimo. 

Dabar už kaizerį pakelia sa
vo balsą vokiečių armijos ofi
eierai. J i e tiesiog šaukia, kad 
ta lkininkams nekuomet neiš-
duosią save buvusiojo vyriau
sio vado. 

Ofieierai grūmojo ir pačiai 
valdžiai už pasidavimą talki
ninkams. Valdžia pasidavė. 
Dabar lukeruojama, ar ištikro 
ofieierai išpildys savo grūmo
jimus. 

Oficierų sąjunga. 

Vokietijos armijo s ofieierai 
tur i savo sąjungą, kurioje gab 
but apie milijonas narių. 

Sąjungos nariai y ra pradė
jus generolais ir baigus leite
nantais. Tarpe tų narių di
džiuma yra 'veteranų. 

Ofieierai grūmoja, jog kaip 
tik vokiečių atstovai patvir
tinsią taikos sutartį , jie visi iš
stosią iš armijos. 

Visas vokiečių oficierų kor
pusas tvirt ina, kad negalima 
vokiečiams pri imti taikos są
lygų, kuriose kal t inamas kai
zeris. 

I r jei sąlygos busią priimtos, 

jie, ofieierai, ligi paskutinio 
ginsią savo imperatorių. 

Oficierų manifestas. 

Oficierų sąjunga paskelbė 
jau savo manifestą. Sako, šim
tai tūkstančių oficierų apsi
ginkluosią ir eisią Olandijon 
ginti savo imperatorių. 

Tas manifestas į gyventojus 
padaro didelę intaką. Gyvento
jus tas tiesiog sujaudina. 

Didžiuma vokiečių palinkę 
prie respublikos. Bet jie nega
li pamiršt i ir savo buvusio mo
narcho. Mažai ko reikia, kad iš 
tos kibirkšties visoj Vokieti
joj pakiltų baisiausias gaisras 
monarchijos tikslais. 

Galimas daiktas, kad jei ofi
eierai pamestų tarnybą, anuos 
pasektų ir kiti žmonės už su
grąžinimą monarchijos. 

Grūmoja Olandijai. 

Vokiečių oficierų sąjunga 
pasiuntė Olandijos Vyriausybei 
reikalavimą, kad pastaroji ne
išduotų kaizerio talkininkams. 
Reikalavime yra grūmojimo 
tonas. 

Šiandie nuo vokiečių galima 
sulaukti dar daugelio nepapra
stų daiktų. Internuotų karės 
laivų nuskandinimas esanti tik 
pradžia. Vokiečiai pradės lau
žyti pačią taikos sutartį . 

Daugelis augštesnių vokie
čių armijos ir karės laivyno 
oficierių, kaip pranešta, andai 
lankėsi pas kaizerį Olandijoje 
ir tenai turėjo ilgokas konfe
rencijas. 

Tad jei bus teisybė, kad bu
vęs sosto įpėdinis pasprūdo 
Vokietijon, reikš ne kitką, 
kaip tik tų konferencijų pa
sekmę. 
* Šiandie Vokietija neturi tin
kamo valdovo ar vado. Visur 
šalį savaip nori valdyti žmo
nių minios. Tad ar kar tais ne
pasinaudojama ta proga ir a r 
nenorima šaliai sugrąžinti mo
narchijos. 

Tuo tikslu," bet ne kitokiuo 
buvęs sosto įpėdinis galėjo iš-
dumti Vokietijon. 

Ka ip žinoma, buvęs kaizeris 
yra ofieijaliai atsisakęs Vokie
tijos sosto, kaipo imperato
rius. Bet kaizeris nėra atsisa
kęs nuo Prūsijos karalystės 
sosto. Gi sosto įpėdinis nėra 
padaręs nei to, nei kito. 

Buvęs sosto įpėdinis yra su 
kitais vokiečių vadais talki
ninkų kalt inamas už krimina
lius prasižengimus karės metu. 

VALDŽIOS ATSILIEPIMAS 
Į GYVENTOJUS. 

Sako, sutart is tu r i but 
patvir t inta. 

Londonas, birž. 27.—Vokieti
jos prezidentas Eber t ir visi 
ministeriai paskelbė karštą at
siliepimą į šalies gyventojus. 

Atsiliepime raginami vokie
čiai paremti valdžią, pripažinti 
taikos sutartį. Nes sutart is tu
ri but vokiečių pri imta ir pa
tvirt inta. 

ORIGINALE TAIKOS SU 
TARTIES KOPIJA LĖ-

ŠUOS $4,000. 

•TRYS AMERIKONIŠKOS 
DIVIZIJOS STOVĖS 
RHINE RYTUOSE. 

Coblenz, birž: 27. — Marša
lo Focho įsakymu praeitą sa
vaitę t rys amerikoniškos divi
zijos pas tumta pirmyn Rhine 
rytuose. Tos divizijos toj nau
joj vietoj išbus, kol vokiečiai 
nepasirašys po taikos sutart i
mi. 

GHICAGOJE BUS PAGA
MINTA KARIUOMENĖ. 
Kaip kituose miestuose, ta ip 

ir Chicagoje nerimauja bolše
vikiški gaivalaj. J i e rengiasi i 
kokias tai nepaprastas demon
stracijas liepos 4 dieną. 

Tad ta i dienai Chicagoje 
ruošiama kariuomenė. Bus su
mobilizuota keli pulkai nacijo-
nalės gvardijos atsargos su 
kulkasvaidžiais. 

Sumobilizuota kariuomenė 
bus būriais pa sk i r s t y t a visose 
miesto dalyse, sulig federalių 
agentų nurodymų. 

Paryžius, birž. 27. — Origi-
. ii* taikos sutarties kopija, 

kur bus pasirašę vokiečiai at
stovai, lėšuos $4,000. 

Dokumentas bus atspausdin
t a i ant puikios japoniškos poj 
peros ir apdarytas morokkė 
skurele. A'nt viršelių bus at
spaustas Taikos simbolo pavy-
dalas. . . 

Aptaisyti sutarties kopiją 
nusamdyti geriausi knygų ap-
taisytojai. 

I : 

DARBININKAI IR DARBAS. 
Karės .metu Suv. Valstij« 

geležies puldinguotojai per 
metus uždirbo nuo $6,000 ligi 
$12,000 kiekvienas. 

Japonijoje karpenteriams už 
10 valanda darbą dienoje mo* 
karna t iktai 75 centai ameri
koniškais pinigais. 

Portlande, Oregon valstijoj, 
mėsos kapoto jams savaitėje 
mokama $35.00 už 8 valandų 
dienos darbą. 

Saloje Kuba yra tokių va 
rio kasyklų, kuriose be per
traukos dirbama pradėjus 
1520 metais. 

Chile respublikoj įsteigta 
dirbtuvė plienui, kur plienas 
daromas iš visokių pamestų 
gelžgalių ir siunčiamas Euro
pon. 

New Yorko duonkepių uni
ja išsikovojo didesnes algas V 
trumpesnes darbui valandas. 
Dabar dirba tik 8 valandas 
dienoje ir gauna nuo $33 ligi 
$36 savaitėje. 

General Electric Company 
firma Lynn, Mass., savo 18,000 
darbininkams sumažino darbo 
valandas be užmokesčio su
mažinimo. 

Šiandie New Yorke suskai
toma apie 100,000 žmonių be
darbių. Tuo ta rpu skelbiama, 
jog industrijinis ten stovis 
esąs geras. 
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Lietuva ir Alijantai. 
I š žinančių apie taikos dery

bas patyr iame, kad Lietuvos 
klausimas pas talkininkus dar 
vis neaiškus. 

Lietuvos klausima talkinin
kams prisiėjo aiškinti notose 
į vokiečius, sąmyšyje su Klai
pėda. Klaipėda, ir visą J M i s ų 
Ldetuvų į šiaurę nuo Nemuno 
ali jantai perima .savon žiny-
bon, nes " Lietuvos teritorijų 
* s ta tus ' nėra i š r i š t a s . " Vokie
čiai del to žemės ploto atėmi
mo protestavo, remdamies? 
tuo, kad jame gyvena 68,000 
vokiečių, o lietuvių tik 54,000. 
Taigi suvirs 120,000 gyvento
jų likimas nėra aiškus, nors 
esania žymių, kad jie ineis 
Lietuvos valstybėm 

Lietuvds klausimas jungia
mas su Rusijos klausimu. Iš 
pastarųjų politinių žinių pasi
rodo, kad Prancūzijos žymus 
politikas, Pichon, linkęs atsta
tyti Rusiją senuose rubežiuo 
s,e, išėmus Suomi jų ir Lenk i jų. 
Taigi Pichono Rusijon turėtų 
būti inimta ir Lietuva, kuriai, 
anot Kolčako žadėjimų, bu
sianti suteikta autonomija. 
Pichonas tvirt inąs, buk jo 
nuomonė esanti visų alijantų 
nuomonė. 

Mes netikime, kad visi ali
jantai butų nuomonės progre
syvią Lietuvą pavesti toli at
silikusiai Rusijai. Bet kad toks 
politinis judėjimas t a rp ali
jantų yra, aišku iš to, kad iš 
Baltiškos Komisijos prie Tai
kos Kongreso rezignavo ame
rikiet is prof. Morrison, dėlto 
kad jis nesutinka su alijantų 
takt ika Lietuvos ir kitų Balti-
ko tautų klausime. 

J e i talkininkams Lietuvos 
klausimas nėra aiškus, lietu
viai jiems tur i parodyti , kad 
bent l ietuviams jis yra aiškus. 
I r lietuviai parodys. Kovas 
už nepriklausomybe pradėję, 
jie toliau jųs tęs, a r Lietuvos 
nepriklausomybės priešai bus 
lenkai, a r bolševikai, a r Kol-
eakas, ar kitokie Rusijos va
dai. 

Ka rė jau geras laikas palio
vė. Išėję kar iaut i vyrai , sveiki 
darbininkai , paleidžiami ir 
jiems reikia darbo susirasti . O 
čia, natūraliai , užsibaigė ka
rės reikmenų gaminimas ir 
daug darbininkų rankų pasi-
Huosavo. Darbai sumažėjo, o 
darbininkų padaugėjo. 

Suprantama, kad šalyje at
sirado reikalas naujiems dar
bams progų parūpint i , kol ša
lis neineis į normales vėžes. 
Tuo susirūpino Amerikos val
džia i r visuomenė. 

Ligšiol apsistota prie dviejų 
stambiųjų priemonių, kaip nuo 
bedarbių perviršio šalį saugo
ti. 

Pirmoji priemonė yra atnau
jinimas namų statymo, jį pa
dauginimas. Laike karės namų 
statymas buvo apsistojęs. Tru
ko medžiagos ir darbininkų, 
kurie medžiagų gamintų ir na
mus statytų. Dabar vieniems 
i r kitiems darbininkų atsira
do. Kas dabar pinigų išsiten
ka, privalo namus statyt i . Tam 
proga ir geras vaistas nuo 
bedarbės šalį apsaugoti . Namų 
statymas susilaukė dienos, 
kuomet jis skaitomas patrijo-
tiniu darbu. 

Suvienytose Valstijose žemės 
yra pakankamai ; tiek, kad jos 
daug neišdirbtos randasi . Be
darbė miestuos apsireiškia, del 
perdidelio žmonių susigrūdi
mo. Ukė—geriausia nuo betlar-
bės apsauga. Kas norėtų ūki
ninkavimu užsiimti, tam dabar 
t inkama proga. Valdžia gelbsti 
žemės įsigyti. Ukė netik jos 
darbininkus nuo bedarbėm 
apsaugoja, bet gelbsti ir mie
stų darbininkams. J u o iš mie
stų daugiau išeina ant ūkių, 
tuo daugiau vietos miestų dar
bininkams ir tuo jie mažiau su 
bedarbės pavojais pasimato. 

Namų statymas ir ant ūkių 
ėjimas yra du svarbiuoju fak
torių šalies rekonstrukcijai . 
Esama ir kitokių mažesnių 
priemonių nuo bedarbės apsi
saugoti, bet minėtos yra svar
biausios ir lietuviams į jas do-
mos reikia atkreipt i . 

Tarptautiniai Santikiai 
ir Dora. 

Kunigu Streikas. 

Darbai. 
• * 

Karės laiku darbo visiems 
pakankamai buvo. Suvirs t rys 
milijonai vyrų išėjo kariautų. 
J iems ir kariniams reika
lams reikėjo daug reikmenų 
pr is ta ty t i . Taigi likusiems dar
bininkams užteko darbo ir rei
kėjo intemptinai dirbti. 

Katalikystei neprielankus 
dienraščiai nesenai rašė, buk 
Italijoje mieste Loretto su
streikavę kunigai, reikalauda
mi didesnių užmokesčių. Pra
nešimo klaidingumas matyt iš 
to, jog anot jo kunigai paliovę 
laikę Mišias. 

Pranešėjas nežinojo, kad ku
nigai Mišioms intencijas ir au
kas gauna ne iš vyskupo tik 
iš žmonių. Je igu tat kunigai 
butų susipykę su vyskupu ir 
dėlto butų liovęsi laikyti Mi
šias, tai butų patys pasidarę 
žymę bausmę, nes butų netekę 
tų "aukų, kurias gaudavo už 
Mišias. 

Pasiliovus karei , prasidėjus 
vasaros atostogoms, nesant 
aiškių žinių iš taikos konfe
rencijos, kai-kurie laikrašti-

* * 
ninkai prasimano nebūtų daig-
tii, kad tik pa t rauktų skaity
tojų domų prie savęs. Tiesa 
Jiems rupi mažiaus viską. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, **amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

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

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, EI. 
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Kol vakarų Europoje viešpa
tavo krikščionija, tol buvo 
pripažinta taisyklė, kad ne
dorybės nevalia daryt i nei 
privatiniame žmogaus apsėji-
me, nei santikiuose t a r p vieš
patijų. Suprantama, kad tai 
buvo tik taisyklė. Vieni jų pil
dė, kit i nepildė. Kaip i buvo 
žmonių pripažįstančių, jog gir
tybė y ra blogas daigtas, o bet
gi pasigeriančių, ta ip pa t bu
vo karalių ir ministrų, pripa
žįstančių doros reikalų tarp
tautiniuose santikiuose, o bet
gi vartojančių pačius nedo-
riausius budus apseinant su 
kaimynais. Pavyzdis Ricliel-
lien. 

N. Machiavelli. 

I ta las Nicolo Machiavelli 
(g. 1469, miręs 1527) ypatin
gai dviejuose veikaluose " I I 
P r i n c i p e " ir "Discors i sopra 
L i v i o " žodžiais išreiškė tą ką 
nedorieji politikai darydavo 
darbais. Bažnyčia 1559 m. pa
smerkė Machiavelli 'o veikalų, 
uždrausdama jį skaityt i . 

Katalikų Bažnyčia nenuslo
pino Machiavelli 'o dvasios, 
nors ir geidė tų padaryt i . Ma
ciu veli i ui gyvanr besant dau
giau negu pusė Vokietijos at
simetė nuo katalikų Bažny
čios ir jos balso neklausė. Nuo 
katalikų atsimetė ir Anglija. 
Anglai labiausiai kaltino Ma
cį iia veli i u i gyvam besant dau-
jas, bet niekas labiau UŽ ang
lų diplomatus nesugebėjo pa
sinaudoti jomis. J i e Machia-
vellio dvasia labiausiai yra 
persiėmė iki šiai dienai. Taip 
pat Skandinavų šalyse ir pro
testantiškoje Vokietijoje v k 
karaliai paniekino dorų politi
koje. 

Prūsija ir nedoroji politika. 

Labiausiai Prūsi ja turėjo 
drųsos mynioti sąžine politi
kos daigtuose. Prūsų karališ
kos giminės pradėjėjas ku
nigaikštis Albrechtas Brande-
burgietis sulaužė savo vienuo
liškus įžadus, vedė moterį, at
simetė nuo tikėjimo ir nuo jo 
a t i t raukė Prusus . J o ainys 
Fr idr ichas Didysis besųžinin-
gai sutarė su Rusija ir Austri
j a suskaldyti Lenkiją. Napo
leono viesulai perėjus per Eu
ropą, išsisukusi iš po prancū
zų letenos Prūsi ja pagriebė 
Reino žemes. Paskui ji be jo
kios teisės sumyniojo Daniją 

t ik dėlto, kad ta buvo mažes
nė ir negalėjo gintis. Pr idur-
mui Prūsi ja pakelė karę prieš 
Austriją ir skaudžiai ją nus
kriaudė. Į porą metų po to 
Bismarckis, prirengęs karę su 
prancūzais ir nesulaukdamas 
progos ją pradėti , melagingai 
iškreipė garsiąją Emso depe-
šą. Taip jis pasiekė savo tiks
lą: karė t a rp vokiečių ir 
prancūzų prasidėjo. Prancūzi
ja tapo sumušta. 

Kol Prūsijos ir Vokietijos 
politikai tuos dalykus gyveni
me vykdino, tol mokslininkai 
teoretiškai skelbė, jog politi
koje nereikia turėt i skrupulų, 
tiesiau sakant , sąžinės. Tas 
mokslininkų balsas ypač de
vynioliktame šimtmetyje pasi
darė intekmingas, nes tuomet 
Vokietijos mokslas beveik pra
lenkė kitų tautų mokslus. Ne
gali sakyti , kad vieni vokie
čiai butų skleidę šitas krikš
čionybės mokslui ' priešingas 
pažiūras, bet reikia pripažinti , 
kad Vokietija šitame nelabame 
darbe žengė kitų tautų prie
šakyje. Mažosios ir didėsės 
tautos sekė paskui ją. 

Nedora politika ir š io s karės 
pradžia. 

Šitos karės pradžia yra 
daug senesnė negu 1914 m. 
Rusija prie jos ėmė rengt i<•> 
tuo jaus po Berlyno kongreso 
1878 m. Prancūzija tuojaus 
po praloštai karei 1871 m. Bet 
jeigu pasaulio diplomatai bu
tų prisilaikę krikščioniškos 
sąžinės, tai tos karės lengvai 
butų galėję išvengti. 

Pirmiausiai vokiečiai nepri
silaikė krikščioniškos sąžinės 
statydami taikos sąlygas į-
veiktiems prancūzams 1871 
metais. Paskui sąžinės nepri
silaikė Austri ja tvarkant 
slavų reikalus po karei Rusų 
su Turka is 1878 m. Antgalo 
sąžinės neprisilaikė nei Ser
bai, nei Rusai, nei kit i 1914 
metais. Baisiųjų keturių metų 
ir pusketvir to mėnesio karę 
galima teisingai vadinti baus
me, ištikusia pasaulį už sąži
nės nežiūrėjimą tarptautiniuo
se santikiuose. Ne Dievas tų 
bausmę uždėjo. J i pat i išdy
go iš nedorų darbų. 

Vokiečių nesąžiningumas šioje 
karėje. 

Kariaudami su vokiečiais 
talkininkų laikraščiai pasako

jo daug netiesos ir neteisybės 
ant vokiečių. Negalima vi^ 
kam tikėti kas buvo ant jų 
pasakyta ir parašyta . Bet ne
abejotinu y r a du dalyku. 

Vokietija nesąžiningai su
laužė Belgijos neutrališkumą, 
pasi t ikėdama greičiau įlaužti 
prancūzus. Antra , Vokietijos 
kariuomenė, ineidama į sveti
mas žemes, rūpindavosi pir
miausiai nugąsdinti vietinius 
žmones savo žiaurumu. Tą pa
tarmę vokiečių kariuomenei 
buvo palikę Birsmarck ' i s su 
Moltke. J iedviem rodėsi, kad 
Vokietijai nieko nekenkia, ką 
svetimi ją keikia, jei tik jie 
jos bijosi ir dėlto mažiau rei
kia kareivių juos suvaldyti . 

Ta Bismarcki 'o pažiūra, kol 
buvo jauna, nedavė Vokietijai 
karčių pasekmių. Bet j i pasi
darė Vokietijos nelaimių moti
na šįmet^ 

Nei vienas politikas, nei su-
maningiausia agitacija, nei 
labiausiai paperkama laikraš
tija nebūtų į traukusi Ameri
kos visuomenę į šitą karę, jei 
nebūtų galima buvę tai visuo
menei parodyti nekaltos Bel
gijos išnaikintus miestus, jei 
butų reikėję pramanyt i vokie, 
čių armijos žiaurumus. 

Tai-gi dvi minėtosios vokie
čių kaltės buvo priežastim to, 
kad Amerika stojo į karę. A-
merikos į ją įstojimas buvo 
priežastim to, kad Vokietija 
pralošė. Iš pralošimo išėjo ki
tos baisios nelaimės. 

Nuodėmė ir atgaila. 

Vokietija padarė baisią nuo
dėmę, kad politikoje sąžinę 
niekino per keturis šimtus me
tų, kad tą nedorą pažiūrą 
paskleidė žmonėse, neteisėtai 
apvilkdama ją mokslo rūbu, 
kad šios karės pradžioje pasi
tikėjo nedorybe. 

Kraujas stingsta gyslose 
mintijant apie Vokietijos at
eitį. Iš krutinės veržiasi bal
sas : "Nela iminga t a u t a " . J i 
savo viltį dėjo nedorybėje, ir 
dėlto ji tapo neapsakomai ne
laiminga. 

Šventame Rašte tankiai 
randame tą tiesą, kad tautos 
nelaimių šaltinis y ra jos atsi
t raukimas nuo doros. Ta tiesa 
Šv. Rašte y ra paduodama Die
vo vardu be prirodymų. Pas
kutinių laikų istorija ją pri 
rodė trijų imperijų Rusijos, 
Vokietijos ir Austrijos sugriu
vimu, kraujų juromis, lavonų 
nesuskaitomomis daugybėmis. 

Ar tik vokiečiams prirodė? 
Ne, ne vieniems vokiečiams! 

(Tąsa ant 3 pusi) 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą išteklių šių knygą: 

Dangaus Karalie* ė, padavimai apie Sv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovei ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50e 

Daina be gulo 20c 
Scenos įvairumai 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų mėgėjams. Kaina ! 20c 
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės., ,25c 
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio ' 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25* 
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je knygoje ' 80c 
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NAUJOS KNYGOS. 
P. Klimas, Le gouvernement 

de Kovno (Kaunas) — Les ter-
ritoires lithuaniens Considera-
tions ethnographiąues et sta-
tistiques. Tat reiškia. P . Kli
mas, Kauno gubernija, sansiu-
viny s iš didesnio leidinio, va
dinamo Lietuvos Žemės, etno
grafiškos ir statistiškos pasta
bos. 

Šitų gražiai atspaustų ant 
brangios poperos didelę bet 
plonų knygų Amerikos laik
raščiams išsiuntinėjo Lietuvių 
Delegacija iš Paryžiaus. P . 
Klimas yra tos delegacijos na-
rvs. 

Po t rumpai įžangai apie 
Kauno gubernijos ribas a^ito 
riiis tiesiog žengia prie skait
linių. Pi rmut inė statistinių 
skaitlių lenta paduoda Kauno 
gubernijos gyventojų tautybę, 
ta ip kaip jie išsirašė pačiais 
smarkiausiais rusiško pris
paudimo laikais, t. y. 1.8$*/ m. 
Iš tos lentos gauname pat ir t i , 

| ka ! tada Kauri j gubernijoje 
l u \ o l,544:56vt gyventojų. 

A irt orius p įžymi ir statisti
kos skaitlinėmis patvir t inta , 

| kad miestuose yra didesnis ne-
heiuvių nuošimtis negu kai
muose. T a r p svetimtaučių mie-
Siiose pirmą vietų užima žy
dai. J ų yra 4*1% visų miestie
čių. Miestų neskaitant Telšių 

.paviete 94% užsirašė lietuviais 
1?97 m. 
Trečia lenta užsiima vien tik

ta! Kaunfc pavietų skaitlinė
mis, parodančiomis kiek yra 
lietuvių kiekvieno pavieto mie
ste ir sodžiuose. 

Peržiūrėdamas kiekvienų ne
lietuviškų „ tautų, gyvenančių 
Kauno gubernijoje, p. Klimas 
pastebi faktų, kad 1852 m. ten 
pasidavė lenkais tiktai* 3.07% 

gyventojų^ o 1897 tapo užra
šyta lenkais 9.04%. Tų liūdną 
atsit ikimų p . Klimas aiškina 
tuomi, jog baudžiavai išny
kus, dvarponiai sulenkėjo vi
sai ir niekino lietuvių kalbų. 
Ta kalba neturėjo savo spau
dos, dėlto visi miestiečiai po
nai, pusponiai ir šunponiai 
statėsi lenkais. J ų skaitl ius pa
sidarė didelis. Bet atgijus 
kalbai, a ts i radus spaudai dau
gelis atsimetėlių grįžo prie tė
vų kalbos. Dėlto 1909 metų 
stat ist ika Kauno gubernijoje 
jau parodo t ikta i 3.5% lenkų, 
o ne 9.04% kaip buvo pirm 
dvylikos metų. 

P . Klimas paduoda, kad 
Kauno gubernijoje yra 233 ne-
bajorai, žemės savininkai, už
rašyti lenkais. Sunku pasaky
ti, kaip jie gavo tas žemes. 
Žinia, kad bankas Klobski i r 
Ko turėjo tikslų pinigiškai pa
remti lenkiškų bajorų nykstan
čių žemvaldystę. Gal būti Var
sa voje buvo panaši finansų į-
staiga, šelpusi lenkus nebajo-
rus įgijančius žemės Lietu vo-
je. Vis-gi tos pastangos su
lenkinti Lietuvų mažai jai te-
užkenkė, n e s žemė grei t eina 
iš svetimų rankų į lietuviš
kas. J i butų dar greičiau ėju
si, jei ne Rusijos Valstiečių 
Bankas, kuris t r aukė rusus į 
Lietuvų* 

Turime pasidžiaugti p . Kli
mo veikalu. J i s parašytas rim
tai ir įtikinančiai, nes remia
si vien oficijaliais šaltiniais, 
nors jie butų m u m s nepatogus. 

Je i turėtume daugiau tokių 
knygų, geriau pažintume sa
vo tėvynę, veikiau aprūpintu
me jos reikalus. Šis veikalas 
y ra rašytas prancūziškai ir 
skir tas pasaulio diplomatams. 
Bet ir mums patiems jis ta ip 
naudingas, kad nekenktų nei 
išmokus. K. P . B. 

Tarp Chicagos Lietuvių Darbininkų. 
-

Katal ikams lemta visur at
likti konstruktyvį darbų, vė
juotiems reiksniams paliekant 
kalbose ir teorijose pasaulio 
rojus tvert i . Imkime kad ir 
lietuvius. 

Amerikoj kitos srovės mėg
sta daugiau šnekėti, karš
čiuotis, kuomet konstruktyvi , 
apčiuopiamų darbų atlieka lie
tuviai* katalikai . Katal ikai 
pr is ta tė bažnyčių, doros ir lie
tuvybės tvirtovių. J i e pr is tatė 
visų eilę mokyklų, kur jaunų 
lietuvių tūkstančiai ingija 
mokslo. J i e pris tatė salių, ku
rias vietomis iš nesusipratu
sių katalikų pagriebė jų 
priešai. J i e įsteigė vie
nuolijas, augštesnę mergai
tėms mokyklų. J ie r imtai eina 
prie statymo namo našlai
čiams, kuomet kit i t ik šneka, 
baras , politikauja. Vis tai ap
čiuopiami, matomi katalikų 
darbo pasekmės. 

Pas katal ikus darbininkų 
judėjime apsireiškia toji pati 

s tatymo dvasia. Lietuvoje šv. 
Juozapo darbininkų draugija 
netiek apie busimus galimus 
ir negalimus žemiškus rojus 
šnekėjo, kiek stengėsi neatide 
liotinus darbininkų reikalus 
aprūpint i : steigė savas mokyk
las, suieškodavo nar iams dar
bo, o dabar Lietuvoje ne viena 
dvarų užėmė, nariams darbo ir 
duonos parūpindama. Zitieč'u 
draugija steigė skalbyklas, 
valgyklas ir įvairias darbinin
kėms reikalingas įstaigas. 
' Bet kam iš toli pavyzdžių 

ieškoti* kuomet jų čia pat, 
Chicagoje, randasi . Pasisuki
nėkime po Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos kuopas, o ir čia 
pamatysime, kaip katalikai 
darbininkai, į draugijas susis
pietę, konstruktyvio darbo 
imasi. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos kuopų randasi veik kiek
vienoj parapijoj . Vienur jos 
veiklesnės, ki tur labiau apsi
leidę, geriems vadams stoko
jant. 

Lietuvių Darbininkų Sųjun-
gos kuopa Cicero, 111., pirmoji 
kelių praskinė. J i tarėsi, kad 
lietuviams darbininkams rei
k ia turėt i savas centras, įstai
ga, ku r jie galėtų draugiškai 
susieiti, žiniomis pasidalinti , 
reikalus aptar t i , pasiskaityti . 
Kaip tik ta ip pradėjo sanpro-
tauti , netruko jiems prie gerų 
norų tokių įstaiga įsikurti . 
Pernai L. D". S. kuopa Cicero, 
111., save ir abeinai cicerie-
čius apdovanojo užeiga ir kny
gynu. Kas tik tur i atliekamo 
laiko, į tų įstaigų traukia. ŽI
BO, kad ten ras , tokių pat 
draugų, ras lengvųjų užkan
džių ir gėrimų, ras laikraščių 
ir knygų pasiskaityti . L. D. S. 
užeiga virto centru, kur-darbi
ninkai mėgsta susieiti ir susi
klausymų didinti . . 

Netoli nuo jų atsiliko ir Die
vo Apveizdos parapi jos L. D. 
S. kuopa. I r toji aštuniolikie
čius užeiga ir knygynu apdo
vanojo, kuriems neblogai se
kasi. Mėgsta tos parapijos 
darbininkai ten atsilankyti . 

Sumniausia įstaigą įsikūrė 

vienok Bridgeporto, šv. Jurg io 
parapijos, L. D. S. kuopa. Ten 
netik maža krautuvėlė, leng
vųjų užkandžių ir gėrimų už
eiga, knygynas, bet taipgi 
pačto stotis; o nesenai atsida
rė ir " D r a u g o " stotis, kur 
galima kreiptis visais " Drau
g o " , spaudos, skelbimų rei
kalais. Užeigos vedėjas, p . B. 
Jakai t is , tvirt ina, kad L. D. S. 
užeigai gerai klojas. Darbinin
kai nesitikėjo, kad butų pelno, 
bet jeigu taip seksis, kaip pir
mų mėnesį ( įstaiga antrų mė
nesį tegyvuoja) , ta i darbinin
kams netik kų nuostolių nebus, 
bet ir pelnas eis* • 

Į tų pusę pasinešėjus, L. D. 
S. kuopos mano visose para
pijose tokias užeigas ir kny
gynus įsikurti . Town of La
ke, šv. Kryžiaus parapijoj , 
jau daug apie tai šnekama ir 
nėr abejonės, kad po kiek lai
ko žodžiai stosis kūnu. Tik 
klausimas, ar kitų parapijų 
kuopos nepasiskubins ir Town 
of Lake už akių neužbėgs? 

Darbininkai, savų ( užeigų i r 
knygynų pristeigę, jųs tvir ta i 
ant kojų pasta tę , nemano t u : 

pasitenkinti . J i e tolimesnių 
darbų durnas durnoj*. Girdė
jau, Bridgeporto darbininkai 
jau nejuokais pienuoja groser-
nę organizuoti . Ki t i •rinitai 
svarsto apie priemones, ka ip 
darbo suradimo biurus įstei
gus. Dar ki t i apie kooperaty-
ves krautuves galvų suka ir 
kaįp jos darbininkams palen
gvinimu galėtų būti . Tūli j au 
ir nuosaviai dirbtuvei, kolkas 
tik sumanymuose, pamatus 
ruošia. 

Visa tai parodo, kad katali
kų protas y ra linkęs prie prak
tiškų minčių, o ne teoretiškų, 
kaip kad pas socijalistus ir 
pas kitų pakra ipų žmones ap
sireiškia. 

Ryta i kažkodėl palinkę dik-
Čiai 'savais nuo veikalais gir t is 
ir Chicagai į akis badyt i . Bet 
jeigu Chicaga atsisuktų, ne 
viena rytų kolionija turėtų 
gerokai paraust i . Chicaga dau
giau dirba, o mažiau šneka ir 
garsinasi. J u k kad ir apie L. 
D. S. kuopų darbus rytiečiai 
nežino. O jie galėtų gerokai 
pasimokinti. Ta i tiek. 

Chicagietis. 
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Kas juos gali "subytinti"? 
40 mokinių užbaigė Town of 

Lake*o parapijinę mo
kykla. 

Praeitoje nedėlioję, birže
lio 22 dienoj, Town of leikie-
eiai turėjo tokia šaunią iškil
me, kad ji yra svarbi ir indo-
mi netik jiems vieniems vieti
niams. Ka s gi ten buvo? Tai 
buvo iškilmingas ir gražiai su
ruoštas vakaras mokslo metus 
užbaigti vienoje iŠ didžiausiu 
lietuviškų mokyklų netik A-
merikoje, bet gal ir visoje Lie
tuvoje. Šv. Kryžiaus parapi
jinė mokykla, kurioje mokina
si virš septynių šimtų (700), 
šįmet užbaigusių mokinių skai
tė hiuri " sub i t i no" netik visas 
Chieagos parapijines lietuviš
kas mokyklas, bet visos Ame
rikos lietuviškas mokyklas. 
Vadinas, Sv, Kryžiaus parapi 
jinė mokykla yra pirmutinė 
savo darbo vaisiais musų mo
kykla Amerikoje! Tndomu pa
žymėti, kad nei vietinė Public 

ehool neišleido šįmet tokio 
didelio skaičiaus mokinių,'kai p 
mūsiškė lietuviškoji mokykla. 

Visos vakaro iškilmės be jo
kių pagrąžinimų kalbant nusi
sekė kuopuikiansiai. Nuo visų 
žmonių buvusiij tame vakare, 
su kuriais teko kalbėti, nieko 
daugiau negirdėjau, kaip tik 

nuoširdingiausius pagirimu<. 
Ja , retai ir labai retai būna 
Amerikoje tokie gražus lietu
viški vakarai ir todėl lai man 
bus pavelyta plačiau tą apra-
švti. 

Vakaras Įvyko didelėje 
School Hali svetainėje. Publi
kos prisirinko pilna svet. visos 
sėdvnės buvo užimtos. Vakaro 
gabiu vedėju buvo didžiausis 
mokyklos prietelius ir jos ka
pelionas kun. Norbertas Pa
kalnis. Paaiškinęs vakaro tik
slą ir svarbą kun. Pakalni< 
pranešė, kad pirmiausiai mo
kinių choras padainuos. Daina 
išėjo labai gerai ir suteikė 
daug malonaus pasigerėjimo 
klausytojams. Publiką už gra
žų sūdai na vimą nesigailėjo 
jauniems karštų ladueių ka
tučių. Toliau sekė sumaningai 
ir gražiai s 
lis vardu "Bi tės ir Saulėžo-
l ė s ' \ Mažos mergytės buvo 
apsitaisę bitutėmis, o maži 

^berniukai reprezentavo saulė-
žoles. Tu mažulėlių žaidymas 
man labai patiko ir aš ilgai jo 
neužmiršiu. Publika ir-gi ne
galėjo atsigerėti juomi. Ot, vis
kas buvo prašmatniai ir gra
žiai sutaisyta, kad ištikro gau
ni įspūdį, buk tai bitutės kar
štame vasaros vidudienyj zir-
zinėja apie saulėžoles. Toliau 
3 ir 4 skyriaus mergaitės at
vaizdino "Rožių Darželį". 
Gražus drabužiai, grakštus ju
dėjimai, puikus dainavimas 
darė malonų įspūdį; daugelis 
išsižioję žiurėjo be jokio 
krustelėjimo. Tai mat kaip 
moka užžavėti musų jaunieji 
artistai. Ypač-gi didelių gabu
mų parodyta keturių veiksmų 
operetėje "Tyrolėnų Karalai
tį'*. Tai rimtas ir sunkus vei
kalas reikalaująs daug gerų 
spėkų. Tik didelės svetimtau
čių mokyklos drįsta statyti 
šią operetę, iškilminguose va
karuose. Bet šv. Kryžiaus mo
kykla nepabijojo šio sunkaus 
veikalo, nes ji turi daug ga
bių mokinių, kurie gali drauge 
ir gražiai dainuoti ir šokti, ir 
lošti ir skambinti. Savo jėgo
mis mokyklos prižiūrėtojai 
neužsivylė. Operetė išėjo vi
siškai gerai. Tyrolėnų kara

la i tė , O. Auškalnaitė, sunkiau-
ioje rolėje taip pasekmingai 

loš»\ kad dar man niekur nete
ko matyti tokią jauną mergai

tę taip gražiai lošiant. Kara
laitės draugėmis buvo: S. 
Auškalnaitė, A. Beinoraitė, A. 
Lukošaitė, K. Kocentikė, M. 
Juškaitė, S. Paulauskaitė, C. 
Juraškaitė, S. Pukelaitė ir S. 
Kučinskaitė. Čigonių viršinin
kės rolėje buvo jau ne vieną 
kartą pasižymėjusi gabumais 
P. Kelpšaitė. Čigonėmis, ku
rios taip .vikriai šoko, buvo: 
S. Antušaitė, J . Kuzinaitė, A. 
Kraučunaitė, O. Jesulaitė ir 
J . Jucikaitė. Miškų dvasios 
karalienė buvo J. Petrošaitė, 
o miško dvasiomis — J . Mum-
šaitė, O. Jesulaitė, K. Vaite-
kaitė, S. Petrauskaitė, E. Be-
nevičiutė, O. Mikalauskaitė, S. 
Norbutaitė ir J . Lukošaitė. 
Dėlei vietos stokos aš čia ne
minėsiu tos operetės turinio. 
Aš tik noriu pažymėti gerb. 
skaitytojams, kad jeigu kuo
met nors šis augštai muzika-
liškas ir prakilnus veikalas 
bus atkartotas, neapleiskite 
progos jo pamatyti. Užtikri
nu, neužsivilsite savu žygiu ir 
dar ačiū pasakysite nežymiam 
" D r a u g o " reporteriui už gerą 
patarimą. 

Po operetės vienas už kito 
sekė "dr i l l ia i" . Pirmiausiai 
5, 6 ir 7-jo skyriaus bernai
čiai vikriai pasimankštino re
težėliais. Paskui merginos su 
bubneliais pašoko "Ispanų 
šoki". (Iražus tai buvo šokis, 
dar ir dabar, berašant šią ko
respondenciją, man ausyse 
skamba jų bubneliai. Energi
jos ir dailos taipgi buvo ir 
škotiškame "sokyj. Šis šokis, 
rodosi, labiausia man patiko. 
Ir kaip tos mergytės taip il
gai be jokio sustojimo galėjo 
visą laiką šokti. Nors aš, ačiū 
Dievui, dar nesenas esu, bet 
kažin ar ištverčiau taip ilgai 
šokti, nors ir vyru save skai
tau. 

Vaidinimų dalis užsibaigė 
44 Jur in inkais" ir taip vadi
namu 4 4Liberty" šokiu. Tai 
buvo malonus Amerikietiški 
patrijotiški žaidymėliai. Pas
kutiniame iš jų tapo sudai
nuoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. 

Žodžiu sakant, visas progra
mas, be'jokių perdėjimų kal
bant, buvo tikrai gražus ir 
skaitlingai susirinkusią publi
ką pilnai užganėdino. Laike 
antraktų tos pačios mokyklos 
mokiniai paskambindavo sma
gių lietuviškų polkučių ir 
šiaip jau muzikos šmotelių. 
Pažymėtina ir tas, kad net o-
peretei jie patys skambino. 
Tat matot, vyrai, kokių ga
bių muzikų yra Šv. Kryžiaus 
parapijinėje mokykloje. 

Po to sekė užbaigusių mo
kinių atsisveikinimas ir dip
lomų išdalinimas. Pirm dip-
liomus išdalinti gerb. klebonas 
kun. Skrypko gražiai prabi
lo į susirinkusius svečius ir 
mokinius paaiškindamas di
džią katalikiškos lietuviškos 
mokyklos svarbą musų gyve
nime ir ragindamas visus do
rus lietuvius karštai remti lig, 
taip svarbią musų kultūrišką 
įstaigą. Šįmet Šv. Kryžiaus 
mokyklą užbaigė: 

P. Katauskas, E. Kareiva, 
P. Ukackas, V. Petrokas, P. 
Dorša, E. Kušleika, S. Kaz
lauskas, J . Mazirimas, A. Met
rikas, S. Zalumskis, K. Balti-
kauskas, B. Zabiela, B. Kana-
packas, J . Brazauskas, M. Pet-
rosevičia, A. Zarumba, V. Sle-
soraitis, K. Viskantas, J . Ro-
kaitis, J . Martinkus, O. Auš
kalnaitė, P. Kelpšaitė, S. Auš
kalnaitė, J . Skindaraitė, O. Je
sulaitė, M. Baltuškonaitė, S 
Paulauskaitė, S. Kučinskaitė, 
K. Vaitekaitė, J . Dervinskai-

tė, E. Beinoraitė, K. Jeruškai-
tė, O. Jesulaitė, S. Petrokaife, 
M. Juškaitė, E. Kraučunaitė, 
J . Kuizinaitė, S. Antušaitė, S. 
Jesąitė, O. Novickaitė. 

Čia reikia būtinai paminė
ti linksmią žinią, kad beveik 
visi 40 užbaigusieji musų mo
kyklą žada stoti į Higli 
Schooles. Tai didelį būrį ap
šviestų lietuvių turėsime ačiū 
šiai parapijinei mokyklai. A-
kyvaizdoje šių faktų, koks 
protingas sutvėrimas gali sa
kyti, kad ši musų lietuviškoji 
mokykla yra nenaudinga ir 
neverta jos remti ? Kas gi dau
giau atneša naudos tėvynei ir 
visai žmonijai: ar tie musų 
įvairaus plauko laisvamaniu-
kai, kurie tik visą laiką nie
kus tauškia suėję ir viską kri
tikuoja nieko patys nedaryda
mi pozytivaus ar tie musų vei
kėjai, kurie priruošia 40 lie
tuvių į High Schooles? Atsa
kymas, žinoma, aiškus. 

Apart dipliomų septyni a-
liumnai dar gavo už gerą mo
kinimas] ir elgimąsį aukso me
dalius. Štai tie gabieji musų 
tėvynainiai: 1) P. Katauskas, 
2) O. Auškalnaitė, 3) P. Kelp
šaitė, 4) J . Skinderaitė, 5) K. 
Vaitekaitė, 6) S. Auškalnaitė 
ir 7) S. Petrokaitė. 

Visos šio vakaro iškilmės 
užsibaigė trumpia bet stipria 
ir jausminga kalba kun. N. 
Pakalnio. (Jerb. kalbėtojas pa
sidžiaugęs tokiuo nepaprastu 
Šv. Kryžiaus mokyklos pasi
sekimu pasakė, kad už tą visą 
labiausiai privalome būti dė
kingi musų mokytojoms, sese
rims nazarietėms. Kun. Pa
kalnis " i s r ight" . Galime mes 
girti vaikų temis, parapijos 
komitetą, vietinius kunigus už 
ugdimą ir rėmimą šios mokyk
los. Visi jie labai daug prisi
dėjo prie to, kad 40 musų vai
kelių gavo progos pabaigti 
pradinę mokyklą, idant paskui 
galima butų atsiekti aUgštes-
nį mokslą ir tapti ar tai advo
katais, ar daktarais, ar mo
kytojais ar kitokiais apšvies
tais profesionalais. Visiems 
jiems nuoširdžiausi ačiū pri
valo ištarti ir tie vaikučiai ir 
musų visuomenė. Bet didžiau
sią ir teisingiausią padėką, 
beabejonės, užsitarnavo moky
tojos. Ne kas kitas, bet jos juk 
varė visą sunkiausį darbą mo
kyklos vedime gaudamos už 
tai nepaprastai menką medžia
gišką atlyginimą. Taigi, buki
me bešališki, atiduokime pa
garbą tiems, kas labiausiai to 
užsitarnavo. Menkas aš esu 
rašytojas, stinga man gražių 
žodžių, kad tinkamai apra
šius jų pasišventimą, negirdė
tą ištvermę, prisirišimą prie 
mokinių. Vienok didžiausią 
padėką reikia išreikšti perdė-
tinei seserei Tarsillei, kuri vi
są tą darbą tvarko. Vai švie
si ir laiminga butų Lietuvos 
ateitis, kad mes turėtumėm 
daug tokių mokyklų ten, už jū
rių, brangioje Lietuvoje. 

K. Kalnėnas. 

LIEPOS KETVIRTOJI. 

, Prie Amerikos nepriklauso 
mybės dienos kasmet prideda
ma ir šalinė intencija. Pernai 
ji specijaliai buvo atidėta sve
tur gimusiems kitataučiams, 
sulyg Prezidento paskyrimo. 
Didžiuodamies galime prisi
minti, kad šis sumanymas ki
lo iš lietuvių ir kad jam visa 
Amerika pritarė. 

Šįmet Ketvirtoji Liepos, 
apart nepriklausomybės pami
nėjimo, bus taipgi pašvenčia
ma pergalės pažymėjimui ir 
karininkų' atminčiai, kovoju
siems šioje karėje. Iškilmės 
ruošiamos kiekviename dis-
trikte. Municipaliai mokyklų 

TARPTAUTINIAI SANTI-
KIAI IR DORA. 

(Tąsa nuo 2 pusi). 

Jei vokiečiai tą tiesą pamatys, 
jie pasidarys mažiau nelaimin
gi už savo pergalėtojus, kurie 
jos nepripažįs. 

Vienas žmogus trumpai ant 
žemės gyvena. Jo nedorybės 
nesuskumba atvesti savo vai
sių jam pačiam. Tauta gyvena 
ilgiau. J i y ra ir platesnė už 
vieną žmogų. Tauta neturi ne
mirštančios dūšios, galinčios 
savo skaitlius išlyginti amži
natvėje. Dėlto kiekviena tauta, 
daranti nedorybę politikoje, 
pati sau 'daro savo nelaimių 
šaltinį. 

Šiandien vieni iš pagiežos, 
kiti iš įprastos nedorybės, sku
binasi būti Dievo rykštėmis 
vokiečiams. Taip nekartą da
rė Babilonas ištvirkusiai Žydų 
žemei. Tėvas nusikaltėlį sūnų 
nubaudęs, rykštę nekantriai 
sulaužo. Taip pasidarė Babi-
lonui. Įvarginęs žydus, j i s žu
vo pats labiau už juos. Taip 
pasidarys kiekvienai tautai 
mėgstančiai nedorybę. 

I r vokiečiams ir vokiečių 
priešams dabar reikia atsimin
ti, jog ir Dievas apreiškė ir 
platus istorijos prityrimas pri 
rodė, kad nedora politika yra 
nelaimiu šaltinis darantiems 
ją. Daugelis kariavusią su vo
kiečiais šiandien nenori tos 
tiesos matyti, o nori patys ei
ti politikos nedorybės slidžiais 
takais. Tų nelaimė pasidarys 
taip didelė, kad prieš ją da
bartinė Vokietijos nelaimė iš-
rodys lyg svirplys prieš arklį. 

Kas myli sav© tėvynės atei
tį, kas moka žiūrėti į istorijos 
pamokinimus, kas gali pada
ryti įtekmę ant politikų, tas 
turi juos sulaikyti nuo nedorų 
rriemonių, nes jos yra krau-
giringesn\-» už viską ant že
mės. 

Dar du pavyzdžiu. 
Lenkija septyniolikto šimt

mečio pradžioje riedoriai apsė
jo su Rusais: jų nelaimių me
tu daugino suirutę šelpdama 
uzurpatorius, įsibriovė į Rusi
jos sostinę ir pagriebusi jos 
carą, pasigabeno į savo žemę 
bei kalėj i man uždarė. Tokiu 
būdu dviejų slaviškų tautų 
brolybė išnyko. Tas išnykimas 
atvedė baisių vaisių. 

Pusantro šimto metų vėliau 
vokietys pasiūlė Rusijai pa
sidalinti Lenkiją. Rusija atsi
minė Šniskio laikus, kad len
kai viešpatavo Maskvoje ir 
tas atsiminimas juos įtikrino 
labiau negu Fridricho priro
dymai. Lenkija pajuto kas tai 
vra būti dviem slaviškom tau-
tom be meilės, nes Lenkija ta
po padalinta. Rusija noriai 
apsėmė būti Dievo rykšte len
kams. 

Lenkai atkentėjo už savo ne
dorybes. Rusija nedorybėmis 
ją plakė, kas kart daugiau pri
dirbdama tų nedorybių. Babi
lonas storžieviškai buvo išga
benęs žydus iš jų žemės į ne
laisvę. Rusija sumaningi au 
spaudė lenkus ir kitas paverg
tąsias tautas taip, ičad jų vy
rai turėjo bėgti iš savo žemių 
svetur. Jie pasklido po visą 
pasaulį ir po visą Rusiją. Sa
vo atkentėtomis nelaimėmis 
jie įtikino ir Rusijos visuome
nę, kad jos valdžia nedora ir 
pasaulį, kad Rusija yra žmo
nių engėja. Sunkioms dienoms 
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j Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Paskui | 
j Nereikėtu Bedavoti-Dek savo Pinigus, Sa- j 
| vo Atliekamus Skatikus [ Geriausia Banką ( 
I Sviete I Savo Namus. 1 
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sodnai, parkai atdari visiems, 
kurie nori prisidėti prie iškil
mių. 

Kaip visuomet, taip ir šįmet 
Ketvirtoji Liepos bas didi 
šventė. Ją visiems apvaikščio
ti pridera ir prie to ruoštis 
reikia. 

PARKHOLME SUBDIVIZIJA yra geriausia vieta apsigyventi ir įsistatyti savo 
namus greitu laiku ir su visai mažu kapitalu, čia visi padarė, ir padaro pinigus, nes S 
vieta labai paranki, ir prapertės nesvietiškai auga. Nuo liepos, July 20 d., 1919 ir vel 

| ineina į faktą po $100 ant praporčių kainos pakyla augščiau. 
1 ' PRADĖKITE ŠIANDIE RYTOJ GALI BŪTI VĖLU. | 

ŠITA subdivizija da neseniai atsidarė, o jau žmonių prisigrūdę, ir visi džiaugia
si oru tyru. Čia gyventi,ir sveika ir labai pelninga. Čia apsigyvenę jus dvigubai lai
mėsite: jūsų sveikata pasigerins ir jus praturtėsite. 

Šioj vietoj 'apsigyventi labai lengva: jųs galite pradėti mokėdami KAD IR 
$10.00 į mėnesį. Bejokio vargo Jums čia nereikia jokių advokatų, musų kontraktai 

= yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami visoj Amerikoj žinomos Chieagos Title & E 
| . Trust Co. 

Apielinkyje yra visokių dirbtuvių, kaip AVestern Electric Co., ir kitos, per šitas pra
pertės eina Douglas Park elevatorius, ir yra trys stotys;'48tli Ave. (Cicero Ave.) 
ir 52nd Ave. (Laramie Ave.) eina per prapertės. Čia gali apsigyventi tiktai atsakan
ti žmonės, namai budavojama, kaip matot ant paveikslo tiktai tokie, kurie puošia,ap- = 
ielinkę ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertės labai auga. 

Norint matyti šitas prapertės, meldžiame pasimatyti su manim. Automobilius jus 
nuvež ir viską parodysiu i r paaiškinsiu ant vietos, nes reikia pamatyti šitas prapertės 
ir tik tada galima suprasti jų vertę. Telefonuokite arba rašykite. 

| ADAM MARKŪNAS | 
E . Sules Manager s 

847 F i r s t National Bank Building , Telefonas Randolph 7400 
Ofisas kas dieną ant praperčių atdaras nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare 51st~Ave., 

5 and YVest IDth St. Parkholme Cicero 
Labai paranku patiems atvažiuoti arba teleplionuokite Cicero 225. Automobiliu-

I mf Tamstas atvež uždyka apžiūrėti propertes. 
| 51st Ave. ir 19th Str. • , Telefonas Cicero 225. 
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užėjus Rusija neteko savo 
visuomenės paramos, neturėjo 
nei kitų tautą pritarimo. Tos 
dvi priežastys padarė, kad 
Rusijoje įvyko bolševizmas. 
Mažesnė nelaimė buvo lenkams 
būti po Rusija, negu Rusijai 
būti po bolševizmu. 

Didžiausia klaida. 

Kitados žmonės tikėjo, kad 
saulė sukasi apie žemę. Tai 
buvo visatinė didelė klaida. 
J i ilgai viešpatavo. Dabar y-
ra kita panaši klaida, būtent 
įtikėjimas, kad nedorybė yra 
naudinga politikai. Ana pir
moji klaida buvo apėmusi 
prastu žmonių ir apšviestunų 
mintis. Šita antroji klaida y-
ra apėmusi tik apšviestunų ir 
tai ne visų mintis. Kas prisi
dės prie tos antros klaidos pa
naikinimo, tas pasitarnaus' vi
so pasaulio pirmyneigai. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti j 
knygą . 

"APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. <50., 
1800 West 46th Street, 

Chicago, 111. 

Su Lietuviškais Parašais 

Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją '. 19 m. 
Bažnyčioje Mieste 

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

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

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46tii St., Ghicap, III. 

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

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstapčių nou pleiskanų. x 

Į * XJ TP T? I * E ? «S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. 

R U F F L E S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
R U F F L E S , jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar rribney order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal-

boje' prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTORY OF T H E LITHUANIAN NATION AND ITS PRESENT 
NATIONAL. ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egs. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
vl3uomenė padėtų knyga, išplatinti ta rp įtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; |3.00 skuroa 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistą* ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas "VVilson, kuriam išvažiuojant į Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sc-cretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti t ikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 WEST 46-tli STREET. CHICAGO, ILIi. 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

(Tąsa-. 
Vėjas daužosi. Mažutis luotelis, lyg skiedra šokinėjo tai 

augštyn, tai žemyn. Vaikas statė visas savo jiegas, kad tiktai 
pasivaryti] pirmyn, o priešingas vėjas dažnai atmesdavo jį at
gal prie krantų. Sniegai ir bangu putos užlipdė jam nekarta 
akis, bet j i s girdėjo balsus " gelbėkite" ir jis darė, ką galėjo, 
kad pagelba priduotų. Kada jau jis buvo netoliausia nuo lai
vo, vienas luotas su išgelbėtais jau grįžo atgal. Švystelėjus 
liktarnai, jis pamatė, kad tai jo tėvo luotas yra. Pats tėvas, 
nežinodamas į ką jis kalba, riktelėjo jam, kad grįžtų, ne s nėra 
beve ik jok ios vi l t ies , kjj n o r s d a o ^ a n išgelbėt i . L a i v a s b u v o 
sutriuškintas į gabalus*. Dideli medžio balkiai maišėsi ap
linkui. Jie galėjo lengvai apversti mažų luotelį. 

Kristoporas nieko ant tėvo žodžių neatsakė. J i s tiktai 
padvigubino savo pasistengimų ir greitai pasijuto arti paties 
laivo, apie kurį bangos kaukė, lyg liūtai, apspitę briedį. 

Medžio gabalai sudavė jam į veidų. Balkis trinktelėjo į 
jo laivelį ir vos neparandino. Bet jis vis grūdosi dar arčiau, 
nes jam rodėsi, kad jis įžiūri tenai kokių tai žmogystų ant su
dužusio laivo ir girdi nerimasties pilnų šauksmų. Žiuri kokis 
ten vyras su mažu kūdikiu laikosi prie balkio prikibęs. Prie 
liktarnos šviesos pamatęs, kad luotelis yra visiškai mažutis, 
tas vyras įdavė kūdikėlį Kristoporui, o pats likosi prie savo 
balkio. 

Netikėta baisi banga ūžtelėjo iš šalies ant Kristoporo 
luotelio. Tas susvyravo, prisipildė iki pusei vandeniu, o irk
lai nulėkė su bangomis savais keliais. Kristoporas pasigrie
bė mažutį kūdikį nuo luotelio dugno, kad jis neprigertų, nes 
gulėjo vandenyje ir laikė dabar savo glėbyje. Vėjas putė ge-
rojon pusėn ir nešė luotelį namon. Bet įsiutusios bangos mėtė 
jį, lyg žaislelį. Tai iškelia jį ant savo keteros, lygios aug-
štam kalnui, tai leidžia žemyn ir taip nuolatos. O Kristopo
ras sėdi sau luotelyje, spausdamas mažutį vaikelį prie savo 
krutinės ir meldžiasi prie Dievo. 

Bet štai, arti šv. Gvenelfo Uolos, užsisuka iš šalies apsi
putojusi banga ir su visu žiaurumu smogia į mažų luotelį. 
Tas apsiverčia. Kristoporas su kūdikiu jau be paskutinės 
paramos. 

Prisipaudęs kūdikėlį viena ranka prie savo krutinės, 
kita bando gelbėtis. Bet jėgos nyksta ir apima mintis, kad 
ve jau reikia žūti. 

" O brangiausis. Kūdikėli Jėzau, kaip priėmei patarna
vimų šv. Kristoporo, gelbėk mane," suriko jis garsiai, kuo
met banga užsirito ant jo ir jis pajuto, kad jau skęsta išvien 
su savo našta. 

J i s vėla iškilo į viršų. I r kas? Aiški šviesa žėri tamsu
moje ir Kūdikėlio Jėzaus paveikslas stoja priešai ji. J i s sa
vo ranka apkabina Kristoporų, eina bangomis, veda jį Rrio 
pat kranto, palaikydamas. Žmonės, stovinti ant kranto, tai 
išvydę parpuolė ant kelių stebėdamiesi ir atiduodami garbę. 

Kada Kūdikėlis Jėzus pranyko, jie visi.neapsakomai ste
bėjosi ir iš to, kad Kristoporo drabužiai ir vaikelio buvo vi
siškai sausi. Mažutis saldžiai sau miegojo. Dabar išbudęs 
linksmai juokėsi ir, ištiesęs savo mažas rankytes glostė Kris
toporo burnų ir veidus. Kūdikėlio motina, kuri taippat buvo 
išgelbėta, puolė prie Kristoporo kojų, nes savo dėkingumo 
negalėjo išreikšti žodžiais. J i s su karščiausia meile spaudė 
savo vaikelį prie krutinės. Verkė, smarkiai verkė, bet 
tai buvo neapsakomo džiaugsmo verksmas. 

Dabar visi, kiek tiktai jų ten buvo nuėjo i bažnyčių. 
Buvo atgiedota iškilminga padėkavonės Dievui giesmė už vi
sus išgelbėtus. Audra sustojo, kaip tiktai Kūdikėlis Jėzus 
pasirodė. Dabar toli ir plačiai net iki močiutės grįnčios ir 
uolos kranto skambėjo "Venite Adoienius." 

Vėliaus, kada tėvas papasakojo visa, kas su Kristoporų 
atsitiko, močiutė jį apsikabino, kalbėdama: 

' I r tenai daugiau nebus jūrių..' Ar dabar supranti, 
vaike, kų tie žodžiai reiškia ?" 

Vaikas apsikabino jų už kaklo ir tarė : "Ai , mano bran
gioji močiutė, aš myliu Jį, nes J i s parodė savo veido grožybę, 
kuri y ra šviesa tos šalies, kurioje nebus daugiau laivų suduži
mo, nei skausmvj, nei šauksmų, nei kančių, nes J i s pa ts nu-
šluostys ašarų nuo kiekvienos ak ies / ' 

O kada nuėjęs ant jūrių kranto, pamatė žuvusiųjų lavo
nus, atsiduso nuliūdęs "gerai , kad tenai daugiau nebus jūrių." 

KINIJA. 

Raupuotis. . 
Ir štai nekuris raupuotis prisiartino ir, 

pagarbinęs Jį, tarė: Viešpatie, jei nori, gali 
mane padaryti sveiku. Ir Jėzus ištiesė savo 
rauką, palytėjo jį, sakydamas: Noriu. Buk 
apvalytas. Ir praynyko raupai. Mat. 

• 
Toli nuo čia, Kinijoje, ant upės Yang-tse-Kiang yra ma

žas kaimelis, vardu Kian-tse-Lan. Tenai, daugiau kaip du 
šimtu metų atgal, misįjonieriai, pasiųsti tėvų Jėzuitų iš Is
panijos, pastatė mažų koplyčių. Daug jie padėjo vargo, daug 
karštų maldų ir budėjimų, daug viršžmogis^ pasistengimų, 
kolei palenkė sau tų kaimiečių širdis ir privedė nekuriuos 
prie tikėjimo į Jėzaus mokėja. Bet kada tie mirė ir kiti už
stojo į Kian-tse-Lan, sukėlė mūšį, įkalbėjo išžudyti niisijo-
nierius, sugriauti koplyčių ir persekioti krikščionis. Visi 
krikščionįs buvo nugabenti į viešų vietų, kaimo viduryje, ir 
verčiami buvo mindžioti kryžių, kuris buvo prieš juos pa
guldytas. Nekurie pasirodė nepajudinami, tuos nuteisė gy
vus palaidoti; kiti išsigandę, lipo ant kryžiaus ir mindžiojo 
savo kojomis Nukryžiuotųjį. 

Tiktai viena krikščionė išliko iš visų. Tai buvo sena, 
suvargusi neregė, kuri sirgo, kuomet renkami buvo krikščio
nįs ir taip liko nepastebėta. Jei ji butų pajėgus, ji butų pa
kilus nuo ligos patalo ir ėjus sutikti garbingų mirtį, kad išpa
žintų savo Viešpatį. Bet.Tasai, kuris visakų valdo ir veda 
prie savo tikslo, sulaikė jų, teikdamas jai progų įgyti kentė
tojos vainikų kantrybe irpergale paskiau. 

Kiniečiams rodėsi, kad Kristaus mokslas i š a u t a s au-

šaknimis iš visur aplinkui, nes jie visur žudė misijonierius 
ir naikino vietinius krikščionis. Pagoniški maldnamiai pri
sipildė stabų garbintojais, o neapkenčiamas vardas Jėzus bu
vo minėjamas tiktai piktžodžiavimuose ir paniekinimuose. 

Bet sena neregė laikė meilę Jėzaus savo širdyje. Nors 
daug ji kentėjo fiziškai, bet jos širdis visuomet buvo pilna 
džiaugsmo ir ramybės. Daug jai skausmo pribūdavo, kada 
ji mųstė, kiek aplinkui jų dūšių, prietarų, tamsybėse pasken
dusių. 

Ta senutė turėjo vienų anūkų, sūnų jo s vienaičio sūnaus. 
Jis buvo labai ramaus ir prakilnaus budo. Visuomet buvo pa
sirengęs nusileisti, kur tiktai galima. Niekada jis nesijautė 
taip laimingu, kaip kad kada gaudavo padėti kokiam suvar
gusiam senam asmeniui, maitinti pavargėlį, ginti silpnesnį 
nuo stipresnio, teisų prieš neteisingų. 

Chan Kin Ling mokinosi uoliai ir lengvai. J i s buvo ga
bus ir greitai suprantąs. Žymiausios senutės troškimas buvo, 
k a d j i s l ik tų k r ikšč ion i s . J i i šmokino vaiką, v isko, ką t i k t a i 
ji žinojo; ji pasakojo apie Jėzaus užgimimą stainelėje, apie Jo 
gyvenimų pilnų kančių, Jo žiaurių mirti ir apie Jo Švenč. Mo
tinos sopulius. 

"Ai , močiutė, kad aš bučiau tenai buvęs," jis sušuko už-
sikarščiavęs, " k ad aš bučiau tenai buvęs, aš bučiau kovęsis 
prieš visus—ir žiaurius kareivius ir bailų teisėjų ir nedėkin
gus žydus, kurių daugybę taip dažnai gydė iš ligų, apjakimo 
ir raupų.*' 

Jo balsas lyg nuskendo, kada jis tarė paskutinį žodį. Ilau-
pai buvo toje apielinkėje beveik paprasta liga. Toki0 ligonio 
likimas baisus. Vaikų baimė paėmė tiktai žodį " r a u p a i " mi
nint. Raupuočius toje apielinkėje žymėdavo, išdegindami 
ant jų neišdildomus ženklus; vadindavo į luotus, duodavo ma
ža kiek maisto, pastumdavo ant upės, uždrausdami, kur nors 
ant kranto išlipti.' Žodžiu, paskirdavo mirti badu. 

"Bet , ar-gi visa tai t i e s a i " jis dažnaį klausė savęs. J is 
manė, kad stabai yra jo dievai. Jam sunku buvo suprasti, 
kad visa tai, į kų tiki jo tėvas ir visi kaimynai, turėtų būti 
klandinga. Giliausių įspūdį į jį darė jo močiutės prakilnu^ i r ' 
malonus būdas. Visi kiti seniai, kuriems jis kartas nuo kar
to patarnaudavo, buvo žiaurus ir šiurkštus. Dažnai jie jį lo-
jodavo, net ir tada, kad jis stengdavosi kogeriausia jiems pa
tikti. J ie niekada nebūdavo tikrai patenkinti. Gi savo mo
čiutei jis nepatikdavo tiktai tada, kad perskubiai viskų dary
davo, arba būdavo nepaklusnas, ar kada meluodavo. O šis 
paprotys yra labai paprastas tarp kiniečių. 

Bet gera sėkla pradėjo leįsti diegus jo širdyje. J i turėjo 
išaugti į didį medį ir atnešti gausius vaisius Viešpačiui. 

Vienų dienų Chan parlėkė namon nuo upės, kurioje j i s žu
vavo drauge su savo draugais. Jo tėvas sale grinčibs lauke kil
to malkas. Chan nubėgo prie jo parodyti savo tos dienos 
darbo pasisekimų. Bet staiga jis atšoko atgal ir sucipo: 

"Ai , tėve! mano tėveli!" 
Jo riksmas dasiekė motinos ausis. Toji atbėgo. J i iš iš

gąsčio mirtinai nublanko ir krito apalpus, mat tėvas nusikirto 
kojos pirštų, kuris atkritęs šalę gulėjo. Kraujas eirkšte čirškė, 
iš gįslos, o tėvas nejautė to viso. 

Ne regėjimas kraujo, ne baime, kad negreit pasiseks su
stabdyti kraujas, taip smarkiai bėgantis m 1 gįslos ir kvarbuo-
jantis visų žolę aplinkui, taip baisiai užgavo jų širdis; bet tai 
pergųzdno juos, kad tėvas nejautė skausmo ir susižeidimo: 
jis jau netekęs jausmo savo kojose. Tas netekimas jautimo 
yra pirmiausias ženklas baisiausios ligos, iš kurio s nėra vil
ties pasveikti. Tėvas buvo raupuolis. 

Tėvas pažvelgė žemyn ir pamatė savo kojų. Dabar ir jis, 
lyg mirštantis visas nubalo, ir pamaži nuėjo į grinčių. Pir
miausias Chano rūpestis buvo kogreičiausia užkųsti nukirstų 
narį, o po to padėti motinai pakilti nuo žemės ir* nueiti į 
grinčių. Tėvas pasiėmė špilkų ir dūrė jomis į savo kojas; jis 
taippat skaudžiai mušė save su geležine lazda, bet visa buvo 
veltui; nieko nejautė. 

Didis buvo nusiminimas mažoje šeimynoje tų naktį. J i 
susitarė visa tai laikyti giliausioje paslaptyje, kolei bus gali
ma; vienok jie žinojo, kad ateis ta diena, kada pasirodys suti
nusios rankos ir sugadytas veidas, kad tada valdininkai pa
stebės ir atims tėvų nuo jo vaiko ir vyrų nuo moteries ir pa
siųs jį baigti savo gyvenimų bado mirtimi. 

Ant rytojaus anksti rytų Chanas išsiskubino pas savo juo-
čiutę. Eidamas per kaimų sutiko savo gerų draugų ir jis su
stojo pasikalbėti su Chanu. 

" A r žinai, kad Kan Min Nyang yra raupuotis f Sako, kao* 
jis jau nuo seniai tokis buvo, tiktai gerai slėpė tai; dabar jį 
įsodys į luotų ir pastūmės šalin, su įsakymu, kad daugiau kai
me nepasirodytų." 

"Nežinojau," atsakė Clianas, konealpdaaias. M Ka s jį su
sekė ir kaip jis galėjo taip ilgai slėptis?" 

" J i s turėjo nekuriuos skaidulius ant veido,' ' pridūrė kitas. 
/ K a d a jį ėmė tyrinėti, rado, kad visas jo kūnas yra vienų rau
pų . " 

Chanas kuone ėmė sirgti ir alpti. J is pasilenkė žemyn, 
kaip ir norėdamas parinkti kų tai nuo žemės. Gi jis norėjo to
kiu būdu paslėpti nuo draugų savo nubalimų. 

"Žada daryti dabar kaskart aštresnius tyrinėjimus," tarė 
vaikas. "Kiekvienų peržiūrės kas du ar trįs mėnesiai, nes 
kasmet atsiranda vis daugiau ir daugiau raupuočių. Ai, kaip 
aš trokštu, kad kas nors .butų išrasta, kas galėtų iš tos ligos 
išgydyti! Tiktai pagalvok, kaip baisus daiktas būti 'atplėštu 
nuo visų, kas myli ir mirti žiauria mirtimi ir tai be jokios 
savo kaltės. Ai, baisu, baisu!" 

Vaikas, kalbėjo su didžiu jautrumu. J i s pats patyrė tos 
nelaimės, nes metai atgal, jam atėmė tėvukų. Ir kas žino? 
Gal tokis pat likimas ir jį laukia. 

" A š turiu e i t i ," tarė Chanas, atsitiesdarnas nuo žemės. 
"Mano močiutė laukia manęs. Man labai gaila Kan Min Ny-
ango. Visgi žiaurus tai dalykas išstatyti žmogų tiek kentėti. 
Geriausia uždaryti juos kokioje ligoninėje, arba paskirtų 
jiems kokių nors vietų, kur jie galėtų drauge sau gyventi. Ta! 
butų daug geriau." 

" J i e galėtų iš tenai išbėgti," tarė kitas. "Ta ip jie ir 
kalba." 

Chanas ėjo į savo močiutės grinčių su neapsakomu skau
smu širdyje. 

" K a s tai yra, Chan?" užklausė močiute, susirūpinus, Ka
da išgirdo nepaprastai lėtus žingsnius. Paprastai jis inbėgda-
vo linksmai, apsikabindavo jų už kaklo ir bučiuodavo jų link
smai. 

(Daugiau bus). . i \ * 

EOBBEKA 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu pianai .pirkti ukę, tai 

apsimislyk a r tavo Įnešti pinigai 
tau išeis ant pau^os. Tiktai l ie- . 
tuvių tfcrpe tu turėsi gera. ppi- > 
kų ir« l inksma gyvepimą. Kraip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų : 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Miehigano ' 
lietuviai ūkininkai 'labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapija, 
kel ias draugystes ir visokius pa
silinksminimus. Čionais syvo-
nantieji angiai siūlo mums saVo 
farmaa ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Sv. Antano Draugija tur i nusky-
rlus specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirkaite farmas per 
S v . A n t a n o D r a u g i j ą , b u s i t e u ž - . 

ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą, patarnavimą, be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių DUO Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNOKA^ 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1^19 m. "Drau-
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajiežkojiinus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuonti atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gra*n-
g a " atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite " D r a u g ų " už-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. i r 

m 
fa 
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ERNEST WEINER 
DRY G00D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas Mtemp»» 

Ketvergais ir Su natomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie mat ari j olai, vaikams dratm-
*ial. sl?bėo Ir Jakutėe. 

Plutos 
55c 

Pifiksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
liimiiiiiiHfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisitiiiiu 

Sutaupyk tuos 
Pus-padžių pinigus 
Sumažink savo čebatų bilas pei* pusę nešiojant 
' 'Hi-prcss" Čebatus. Nereikia ant jų n puspa
džių dėti—šie baltais padais Goodrieh Čebatai ne
šiosis tai]) kaip plienas. 

Goodrieh čebatai yra padaryti geresniu būdu. 
VIENAME DIDELIAME ŠMOTE—jie negali 
prakiurti, praplyšti arba prisisemti vandens. Ĵie 
tiks jūsų kojai—jie labai smagus nešioti. 

Goodrich čebatai turi Raudona Eilę ast Viršaus— 
lai jų vaizbažonklis ir jų reikalaukite. 

Parduodami per 40,000 krautuvninkų. 

rv\ IE B. F. GOODRICH RUBBER C.O. 
AKRON. OHIO 

•J 
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RUBBER F00TWEAR 
BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ. 
Vyru ir Jaunų Vaikiny padirbt i 

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 $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Prock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

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

S. GORDON, 
1415 S. IfalhUMl St.. Chicago, 131. 

{steigta 1902 

jKKKBBMIIEEBiilBIlIlSlII 
Lietuviai Brjdgeportiekiai ir "kiti visi, kurie atsilankysite 

ant <Bridgeporto neužmirškite nžeiti į N. 

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St. 
Tenai galėsite dienraštį " D r a u g ą " pasiskai tyt i , paduoti į 

jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
stuvei įvairių da rbų , ka ip : plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbt i ir knygų nusipirkti . 

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

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. 

J 

Patarnavimas mandagus. 

£* 
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LIETUVA BUS NEPRIGULMINGA ^ J ™ ? ™ 
R E N G I A M A S MILŽINIŠKAS 

P I K N I K A S 
' _.' ' . 1 . BENDROMIS K E T U R I Ų DRAUGIJŲ. 

Daukanto T. J. Kliubo Liet Darbininkų Dr-
jos Amerikoj. Dr-ste L. K. Mindaugio. Dr. Šviesyb. L. 

Nedėlioj, Birželio-June 29 d. 1919 
Bergmans Grove Rimside, III. 

Pradžia 9 vai. iš ryto. :-: Įžanga 25c porai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant mūsų iškilmingo pikniko, nes šitas piknikas nėra su

rengtas tuomi tikslu, ka4 išnaudojus publiką, bet tuomi, kad užganėdinus jaunuomenę. Čia yra 
puikiausios vietos del pasilinksminimo ir pakvepavimo tyro oro po žaliais lapuotais medžiais. 
Taipgi bus puikiausi muzika, griež lietuviškus ir angliškus šokius. Iš kalno užtikrinime, kad busi
te užganėdinti. Kviečia visus rengimo KOMITETAS 

=c 

* 

etuviai Ame 
CICERO, ILL. 

Svarbios prakalbos. 

Šiandie, birželio 27 d., vaka
re, Šv. Antano parap. svetai
nėje bus smarkios prakalbos. 
Kalbės žymus veikėjas iš ry
tinių valstijų. Įžangos nei ko-
lektos nebus. Tikimasi daug 
publikos. Report. 

WESTVILLE, ILL. 

Kada sveikasis jaunimas, 
sus ispie tę po L. Vyčių vėlia
va miklina savo proto bei dva
sios gabumus ir kūno pajiegas, 
kad nepasenus jaunystėj, tada 
nelaimingieji, suklaidinti mul-
kintojų šaukiasi pragaro pa* 
gelbos ir deda visas pastan-

sokiais valgiais. Ant "keiksų' ' 
buvo padėti parašai "Lietuvos 
Vyčiai.' Bevalgant pirmiau
siai prabilo klebonas, gerb . 
kun. L. Jirigmanas. Kalbėjo 
P. Juras , A. Karužis, O. ir J . 
Karpavičiūtės, A. Miklovas, J . 
Ragaišis, F. Masiulaitė ir kiti, 
kurių pavardžių nei nemenu. 
Kiek tose kalbose išreikšta 
auksiuių minčių, Kas apsakysi! 
Vieni kalbėjo apie vyčių pa
siuntinyste, apie rėmimą, įstei-i 
girna savos spaustuvės; kiti, 
ypač sugrįžusieji kareiviai, iš
sireiškė, kad didžiuotųsi jei 
reikėtų savo gyvastį padėti 
ant tėvynės aukuro. Kai-ku-
rios lietuvaitės pagatavos tuoj 
važiuoti į Kaunu bei į karės 
lauką slaugoti savo brolius 
kariaujančius už Lietuvos lai
svę. Jųjų dvasia buvo, tary-gas, idant pastoti kelių jauni

mui, idant jį pavergti. Bet tuš- t m U j d v a s į a Živilės, Mirgos 
Čios pastangos! Šiandie jau L h,A Orleano Mergelės, kaip iš 
V. pulkai nepergaliami. Jujii | s į r e į škė kalbėtojas Pr. Juras, 
tarpe žydi vienybė, susiklausy- S u j ( k a r a s t į l o k i a s k o i o n ; i a s , 
mas; gi a n t jų vėliavos spindi 
pergalės ženklas. 

Prakilnios jaunimo dvasi c >> 
ypatybės apsireiškia AVestvil 

' lės vyčių tarpe. Persitikrinti 
galėjo kiekvienas dalyvavusi: 
birželio 22 d., L. V. 83-tos 

-•*keopo«r surengtoje vakarienė i 
pagerbimui atvykusių mokslei
viu: Pr. M. Juro ir A. Karu-

* 

žio. Vakarienė buvo surengta 
į porų dienų, nors atsilankiu
sieji jokiu bildu negalėjo tik* 
ti, kad į taip trumpą laiką ga 
Įėjo taip šauniai pasirodyti. 

Susirinkus Šv. Petro ir Po-
vylo L. Vyčių dabintoje sve
tainėj, pirmininkas, Jurgis 
Karpavičius, paaiškino vaka
rienės tikslų Šisai asmuo yra 
čia gimęs ir augęs, bet jo kai 
ba buvo taip gryna ir turinin
ga, kad niekas negalėtų išdrį
sti tvirtinti, jog tai nėra atei
vis. Galima tikėtis, kad jam 
pirmininkaujant kuopa tarps, 
o pasišventusių 85 kp. nariu 
darbų vaisiai stiprins suvar
gintų Lietuvų. " L a i drumsčia 
sau paklydėliai mūsų padan
ges kiek nori, lai siaučia vėsu-
los, bet mes kareiviai Kristu
je, su J o ; > pagelba," sako 
pirm. J . Karpavičius, "visų 

kur čia augęs jaunimas butų 
taip persiėmęs Lietuvos dva
sia, susiklausąs, pasišventęs... 

Bravo L. V. 85-toji kuopa! 
Jųs "sate Westvillės lietu
viams gražiausiu pavyzdžiu! 
Išlaikykie tųjų dvasių, o nuste
binsit visus... 

Prie surengimo vakarienės 
daugiausiai pasidarbavo A 
Jurgcčiutė, P. Masiulaitė ir O. 
ir J . Karpavičiūtės. 

Po vakarienei žaista įvai
rios lietuviškos žaislės. 

Pranelis. 

CLEVELAND, OHIO. 

Vyčių piknikas. 

Birželio 22 d. U Vyčių 23 
kp. atsibuvo piknikas liaus 
darže. Publikos prisirinko pu
sėtinai. Buvo įvairių lenkty
nių: kas jas laimėjo, gavo do
vanas. Pelno liks keli šimtai 
dolierių. 

Keikia pastebėti, kad ta vie
ta del piknikų nėra gerai ap
drausta. Visokie vaikėzai per 
suplyšusias tvoras sulenda ir 
daro trukšmus bei betvarkę.. 
Šiame piknike ir-gi panašiai 

ršlaikvsim, tarnaudami tautai I atsitiko. Pradėjus lenktynes, 
ir Bažnyčiai." Iš pirm. kalbos 
buvo aišku v)isiems*kaip jis my 
Ii tėvypę, kaip jojo širdyj de
ga karšta link jos meilė. Tai 
tikras Vytauto kareivis! 

Po jo kalbos, L. Vyčių gerai 
išlavintas vietinio vargoninin-
ko, p. J . Barzaičio, choras su
dainavo "Vyčių himnų," 
"Miels tėvel i / ' " O kas so
da i , " "Ant tėvelio dvaro," 
"P jau t i linksma," " E i n a gar
s a s " ir k. t. Labai puikiai su
dainavo vytė A. Jurgiieiutė so
lo " K u r bakūžė samarfota,*" 
"Tykiai , tykiai Nemunėlis te
ka ," "Pamylėjau vakar. 
Duetą "Temsta dienelė," " I l 
gėj imas" ir " 0 kai a š " gra
žiai sudainavo Ag. Jurgučiutė 
ir O. Karpavičiūtė. J . Karpa 
vičius ir J . Ragaišis padaina
vo " J o j a u dienų, jojau naktį.' 

Pasibaigus programai visi 
suėjo į kitų parengtą kambarį, 
kame buvo apkrauti stalai vi-

vaikėzai-bomeliai, 19-22 metų, 
saulės nudegti, pradėjo prie 
tvarkdarių lįsti ir darkyti 
žaidimus. Prisiėjo ir kumštis 
pavartoti Policijos nebuvo ir 
negalima buvo gauti. Tat pati 
publika sudarė tvirtesnę spė
kų ir negeistinus gaivalus n 
metė iš daržo. 

Patartina draugijoms tame 
darže rengiant piknikus turė
ti gerus dėdes, kurie lengvai 
sutvarkytų tokius trukšmada-
rius, nes jau nebepirraų sykį 
taip atsitinka. 

Svečias. 

WESTVILLE, ILL. 

Darbai šiame miestelyj sus
tojo. Dirba po dvi tris dienas 
savaitėje. 

Vietos lietuviai katalikai 
pradeda darbuoties, ypač jau
nimas-vyčiai. 

Birželio 15 d. vyčių ku*pa 

pobažnytinėje svetainėje su
rengė vakarą. Sulošė "Dvi Se
sutės", komedijėlę # i r "Dėdė 
atvažiavo." Visi lošėjai savo 
roles atliko gerai. Apart loši
mo, buvo dar dainų ir dekle-
macijų. Viskas gražiai išėjo. 

Parapijos reikalai prie nau
jojo klebono tvarkosi ir juo 
tolyn, tuo geryn eina. Parapi-
jonai džiaugiasi. Jaunas ir 
darbštus vargonininkas gra
žiai veda chorų. Išmokino 
gražių dainelių ir bažnytinių 
giesmių. Nuėjus bažnyčion 
smag;ū ir linksma kaip choras 
gražiai gieda. Be to klebonas 
su vargonininku išmokino vai
kus prie altoriaus giedoti 
Šventas Dieve ir mišparus. 

Atostogas praleisti atvyko 
čia du klieriku: Karužis ir 
Juras, kurie užsiima vaikų 
mokinimu. 

Birželio 19 d. čia buvo iš
kilmingos laidotuvės kareivio 
Dominininko Bernatuko, kuris 
kovojo su Su v. Vai. kariuo
mene Prancūzijoj. Pirmą sykį 

. i , rai gyvuoja ir, kaip gir 
jau, ižde turi apie 500 dol. 

Tą pačią nedėlią dr-ja lai-

nis iš Nevvark, N. J . Šių pra
kalbų tikslas buvo supažindin
ti visuomenę su tuo rengiamu 

ke mėnesinį susirinkimą, ku- seimu. Išlaidų pramatoma apie 
riame prisirašė dar trys nauji tūkstantis dolierių. 
nariai, būtent Jonas Povi-
lauskas, Jonas Azukas ir 
Pranciškus Kirsnauskas. 

Lietuviai čia gražiai ir su
tikime gyvena, mat nesiranda 
trukšmadarių "pasaulio li-
gintojų". 

Lietuvos Pilietis. 

Ansonia, Conn. Šiame mies
telyje be maž-ko visi darbinin
kai išėjo ant streiko, kovoda
mi už geresnes darbo sąlygas. 

CUSTER, MICH. 

" D r a u g o " 147 num. kores
pondencijoj iš Custer, Mich. į-
vyko klaida. Buvo parašyta, 
kad "piknikas šv. Antano dr-
jos yra rengiamas birželio 
29 d., nedėlioj." Turėjo būti, 
jog "piknikas šv. Antano dr-
jos atsibuvo nedėlioj birž. 22 
d ." 

Klaidą atitaisau tam, kad 
tolimesnieji ūkininkai žinotų, 

šnypas. 

jog tą nedėlią dr-jos šv. An-

bnvo sužeistas" granatos s'ke-; t f tno P i k l u k o !"*«»• 
veldromis. Pagijęs vėl tapo | 
pasiųstas mūšio laukan. Ant-

Trumpos Žineles. 
» • i II 

Hartford, Conn. Birželio 10 
d. čia buvo Tautos Fondo 33 
skyr. surengtos prakalbos. 
Kalbėjo p. K Česnulis ir vieti
nis klebonas, kun. Ambotas. 
Vienbalsiai tapo išneštos rezo
liucijos, protestuojančios prieš 
veržimąsi priešų į Lietuvą ir 
prašant Amerikos užtarymo 

les atvyko kareivių ir oficie-1 u/. Lietuv% ir pripažinimp pil-

rn syk tapo užnuodintas nuo
dingomis dujomis. Kuomet 111 i-
nojaus regimentas grįžo iš 
Prancūzijos namo, tapo par
vežtas ir užnuodintas Berna-
tukas. Pagulėjus kiek Hgon-
butyj N'ew Yorke, tapo išsiųs
tas į New Meksiko valstiją, 
kur oras lengvesnis, nes ligo
nis buvo silpnas. Bet ir tas ne
pagelbėjo — mirė. Laidotuvės 
buvo iškilmingos. Iš Danvil-

rių. Susirinko taipgi ir vieti
niai. Vėliavą nešini šeši ka
reiviai ėjo prie grabo, o kiti 
paskui grabą. Nuleidžiant gra
bų duobėn tris syk šautuvais 
įssove. 

Mūsų tautiški nezaležninkai 
begalo piksta ant klebono, kam 
išrodinėja žmonėms jų klaidas. 
Kai-kurie karštus nezaležnin
kai pamatę kunigą gatve ei
nant keikia ir piktžodžiauja. 
Tuomi jie parodo savo tam
sumų. Nei nestebėtina tat, kad 
tokius tamsuolius greitai su-
vadžioja visokie padaužos, bar
zdaskučiai, pasivadinę save 
kunigais. 

Kirkužninkas. 

nos neprigulmybės. 
Surinkta aukų $109.13. Kun. 

S. Vaškelis aukojo $20.00, J . 
Laneka ir S. Počekojus po 
$10.00; K. Dainius, P. ir V. 
Elijošiai, A. Mickevičius, St. 
Padegimas ir J . Kurnėta po 
$5:00. K. Skelaitis, S. J . Pa-
teckis, J . Litvinas ir A. Mi-
riulis po $2.00. Kiti po mage
snę auką sudėjo tautos reika
lams. 

Greenfieid, Mass. Nors lietu
vių čia neperdaugiausiai yra, 
tečiau sutvėrė L. D. S. 79 kuo
pų. Birželio 1 d. laikė mėnesi
nį susirinkimą, į kurį visi na
riai pribuvo Visi užsimokėjo 
duokles ir išreiškė pasitenkini
mų iš organo "Darbininko." 

Neseniai čia buvo krikšty
nos pas Zabalavičius, kuriose 
mylintieji savo tėvynę, paau
kojo po keletą dolierių jos 
naudai. 

"DRAUGO" PRIETELIAMS 
REIKIA ?IN0TI 

Kad vietoje atsisakiusio p. J. 
Mozerio, dabar * * Draugo'' 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą" tesikrei
pia pas jį. 

1 "DRAUGO" ADMI-

V 

• . • — 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4 36 7 

New Philadelphia, Pa. Nuo 
birželio 9 d. šiame mieste pra
sidėjo drapanų, maisto ir kito
kių aukų rinkimas suvargintai 
Lietuvai. Tuo prakilniu darbn 
užsima L. R. K. šelpėjų na
riai, vadovaujant pačiam gerb. 
klebonui, kun. M. Durickui. 
Pirmiau vaikštinėjo po namus 
moteris ir merginos, rinkda
mos pasižadėjimus, arba pri-
kalbindamos rašyties. prie L. 
R. K. Rinkimais-gi tų pasiža
dėjimų užsiėmė vyrai. Darbas 
gerai sekėsi. 

Reikalingos 2 prityrusios merginos 
dirbti restauracijoj diena ar nakti turi 
mokėti anglų kalbą, gera užmokės- I 
tis. Atsišaukite 

Jacmvs Restaiirant 
4230 S. Halsted Str. Chicago. IU 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 57G4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 35-tos gatves 

> — • . . . . i • • — 
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A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalj grabų pa-
*<s dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

;.;-—.— 

K~ 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVfS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 1C0 

STEGER, ILL. 

Nedėlioj, b i r į 22 d. čionai 
vokiečių bažnyčioje buvo iš
kilmingai apvaikščiota Dievo 
Kūno šventė. Einant su proce
sija aplink bažnyčių lauke, še
ši Dėdės,Šamo kareiviai (4 
lietuviai, 2 svetimtaučiai) uni
formose nešė Suv. Vai. vėlia
vų. Paskui buvo nešama Šv. 
Jurgio, Lietuvos patrono dr-
jos vėliava* Paskui vėliavų ė-
jo dr-jos nariai. Apėjus apie 
bažnyčių, prie bažnyčios du
rių kareiviai sustojo iš šalių, 
o per viduri žmonės ėjo baž
nyčion. 

Po visam klebonas pasitiko 
kareivius ir visus nusivedė 
klebonijon, kur juos pavaišino 
ir padėkojo. 

Neprošalį bu s paminėti šis-
tas ir apie Šv. Jurgio draugi
jų. Šita draugija nors ma,-
žutė (narių turi apie 32), bet 
stovi tikrai ant katalikiškų pa
matų. Pirmininkaujant Juoza
pui Shrandeliui draugija g* 

Philadelphia, Pa. (Port Rich-
mond. Birželio 8 d., Šv. Jurgio 
Kareivio dr-jos buvo susirin
kimas, kurį vedė pirm. p. K. 
Steponavičia. Kai-kurie nariai 
ir J . Ivanauskas užsispyrė, kad 
dr-ja pasirašytų po mandatu 
nuo kliubo į liberalų seimų, 
bet pirmininkas nedaleido. 
Paskui norėjo pasiųsti tele
gramų nuo Richmondo lietu
vių, bet ir tas nepavyko. Tuo
met išėjo koliodami kunigus: 
Kemešį, J . Švagždį ir k. 

REIKALINGI. 
Leiberiai ir shearmen del 

geležines serap yardes, Atsi
šaukite: 

Lanski, 
2117 South Jefferson Str. 

Reikal inga moteriške prie skalbi-
nio, prosovojimo ir valymo. Valan
dos nuo 8 iki 4. $250. Atsišaukite 
8141 Mk'higan Ave. Chicago. 

Telefonas Douglas 2841 

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

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIV SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9- vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4619 S. Ashland Ave. knmp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

I 
Dr. D. J. BAGOČIUS 

Lietuvis Gydytoja* Ir 
Chinzrpaa 

Ofisas 10900 So. Michtgan Av«. 
Rezidencija 10731 So. Mich i gan Av. 

Roseland, IU. 
Telefonas rezidencijos Ir oflao 

Pul lman S 42. 
Vai.: • ryto iki 11 d.; 2 po pietų 

Ned. 
i 

- - - - »*Jg i vai . : t ryto IKI I I a.; z 
iki 4; 6 Iki 9 vakare. 
9 iki 12. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

69 W. VYASHJKGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyecuimas, 812 W. S3rd St. 

Tel. Yards 4681 v 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tclefonaii Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakaro, 

Š » . . « » ; 

Dr. S. Nai kelis 
GYDYTOJAS m C H I R I I U I A S 

4712 So. Ashland Ave, 
Pl ionc Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
^ h o n e Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

New Haven, Conn. Gegužio 
niėn. pabaigoje čia susitvėrė 
Liet. Raud. Kryžiaus šelpėjų 
kuopa, prie kurios prisirašė 
80 narių. Valdyba,tapo išrink
ta iš šių asmenų: pirm.—J. J. 
Sauris, vice-pirm.—M. Pauk-
čiutė, p ro l rast.—M. Dzikas, 
čiutė, prote. rašė.—M. Dzikas, 
ižd.—V. Norkūnas, iždo globė
jai : O. Dobravalskienė ir P. 
Greičiūnas. Maršalkos: J . Mic
kevičius ir A. Diržius. Visi 
pasižadėjo uoliai darbuoties 
tėvynės naudai. 

Brooklyn, #. Y. Birželio 10 
d. Ap. tanelės Švenč. salėje 
apskričio seimo renginio korai*-
tetas surengė prakalbas. Kal
bėjo p. K. Krušinckas ir Stak-; 

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

J. P . Rashinskl , 
3200 S. Hals ted Str. 

PARSIDUODA P l I K U S MURO NA
MAS 6 PAGYVENIMU. 

su beismantų; viskas geram padėji
me ir nešą geras randas; namas ran
dasi l ietuvių apiel inkėje; prekę 
$7,000; 're ik ia jmokėti $2,000, l iku
sius pačios randos išmokės namą; 
tas yra tikrai geras bargenas ir yra 
vertas kiekvienam jį pamatyti. At
sišaukite pas 

A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Halsted St., Chicago. 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

a-
n 
h 
• 

] perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

700 NORTH ASHIiAND A V E N U E 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptioV^* T**»'*»?»t/i T^VT—i 
Pr iėmimo Vaiu i ia^ v 
iki 9 vai. Telefonas l laymarket 6282 j 

•.« m » » » » • » » » — ^ # — I — » — mmmįįS 

TeL Drover 7042, 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHXAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės r 

•.» » » » M » » » » » » ^ * • * » • • » • • • » ! » » » » • } { 
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PARSIDUODA NAUJAS MURO 
NAMAS. 

su gazų, elektra, maudynėms ir ki* 
tais parankumais; namas randasi l ie
tuvių apielinkėje i vakarus už Ke-
dzie Ave., vienas ^blokas nuo Archer 
Ave. gatvakarlų; preke $2,800; gali
mą laikyti karvę, vištas Ir auginti 
daržovės. Atsišaukite pas savinTnka 

/ . JUSHKEWITZ, 
3114 S. Halsted St., Chicago. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csieago, m . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
NedėŲomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

*»2 » » » » • » » • • • » » » ^ » » » » » » i ^ » » & 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii! 
Resid. 933 So. Ashland Biv. Chicagc 

Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 

Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d 
lllllfflllllllllilfflllllllllllffllllllllllllllliuilt 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA* SAULE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

. Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tol T»,-"V-"-"'i C993 

K-
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 

:: 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1. Iki. 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 16 iki 11 išryto 

= 

Dr. P. F. WISNIEWSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKU M G U I R CHIRURGIJOS 

Ofisas: 1541 — 48 tV. Divislon 
St., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tel. Menroe 2842 

Gyvenimo vieta 1909 Arraitagc 
ave,, arti Lincoln st., 
Valandos: iiryto iki 10 vai. 
vakare nuo 5 iki 7 vai. 

Telefonas: Armltage 652» 

— 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSRas mokini
mas parodytus jus žinovų \ trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Potrenos daromos pagal Jūsų mi«-
rą. — bile sta.ilės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTEK DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Pcrdėtii its 

Persikraustė iš 11S N. LaSalle 8 t 
J 190 N. State gatre, kampas Lak* 
gatvės. 4 lubos. 
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Penktadienis , birželis, 27 1919 

E x t r a ! E x t r a ! E x t r a ! Išpardavimas tiktai per 3 dienas, &k 2*tk 

į Didelis Išpardavimas Tavorų Krautuvėj 
"T 1417 STAR" 

g Savininkas L Nausieda 
g 4605 South Ashland Avenue 
^3E&l!S£EBESieiSEIiiKIIEBIIHBIIIBIIUSI£SSEIEESESI»ilil 

Įvairios rųšies tavorai , kaip t a i : Siutai, čeverykai , Skrybėles, Kar tūnai , Nosines, Kaspinai , Plunk-, 
snos, Kalneliai , Kepures, Guzikai, Aftai, Marškiniai , Pirštines, Leisai, Pančakos, Siūlai dėl nerimo, 
Rumperiai , Stanikai, Gorsetai, Dreses, Drobe Overhalls ir t. t. Viska s bus išparduota už stebėtiniai 
pigias kainas, daug pigiau negi} " W h o l e s a l e " prekė 

» • 

Ipat ingai numažintos prekes ant vir iškų"Siutųkaip t a i : VyriJ vilnoniai siutai papras ta kaina 
$30.00 iki $85,00 šiame išpardavime t ik ta i po $19.50. Vyriški siutai parsiduodavo po $20.00 ir $25.00 
parduosime kol turėsime po $14.95. Je igu norite p i rk t i Siutą; tai vienatine pro|ra pirkt i siutą, šiame 
išpardavime, Je igu užganėdinsime pasakik kitiems Je igu neužganėdisim pasakik mums. Tikta i įsitė-
mykite mūsų antrašą. 

THE STAR' S ? A 4605 5. Ashland Av. 

* -

- » 

CH1CAGOJE. 
į 

K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. NURSĖS DARO " P A Ž A N 
G Ą " SU SAVO REIKA-

IŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

Penktadienis , birželis 27 d., 
Šv. Vladislovas, kar . 

Šeštadienis, birželis, 28 d., 
Šv. Leonas. Benignas. 

LAVIMAIS. • 

MIESTO DARBININKŲ 
STREIKAS. 

Atsisako dirbt i paprastuosius 
darbus ligoninėse. 

Streikuoja apie 6,000 darbi 
ninku. 

Peranksti buvo andai pa-

Chicagoje turi suvažiavimą 
organizacija National Loagee 
i'or Xursing. Suvažiavimo ap-
švietos komitetas aną dieną su
važiavimui padavė patarimus, 
kad nursfs ligoninėse nedirb
tu jokiu darbu. 

neturėtu šluo-

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

L. P . Blaivininkų 41 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą ne-
vlėlioj, birželio 15 d. Narių su
sirinko nemažas būrelis. Ap
svarsčius kuopos bėgančius 
reikalus, titffUtmtft apie išva
žiavimą. Nutar ta surengti išva 
žiavimą nedėlioj, liepos 6 d. į 
Alarquette park, netoli Šv. Ka 
zimiero Seserų Vienuolyno. 
Kuopa išvažiavime turės už
kandžių ir v*inų darbo salto 
gėrimo. Išr inktos gabios šeinii-

streika arba nusprendė nes- žydinti ligoniu nurinkti siril-,k • i - i • 
; ->«»»J « r ( i n ų , a n i K i i spn mukvSy k u n o s p a g a m i n s p i 0 

Tieikuou. kų, vežioti ant ratukų paerjen- f „ 0 

Streikas seka. Streikuoja a- tų ir t t . 
pie t; tukstanėiai darbininku. Komitetas rekomenduoja, 
T a n skaitl iun ineina gatvių j kad tuos visus da rbu s turėtų 
šlavėjai, vežėjai, šoferiai, at-į at l ikti nursiu pagelbin inkai 
matų ir pelenų išvežiotojai ir j Kas per vieni tur i bot t ie " p a -

m%—vyčius prisidėti pr ie bla 
vininkų išvažiavimo. 

Kviečiame visus, be skirti 
mo, atsilankyti • į blaivinink 
išvažiavimą. 

Kviečia blaivininkai. | i 
. _ \ 

CHICAGOS VYČIŲ APSKR. | 
IŠVAŽIAVIMAS. 

S *• 

Taigi nnrsės sidziąngta, kad miestiniai Chi-
easros darbininkai per t raukė U i kambarių, taisyti lovų, vai-

UŽBAIGIMAS 
SUBATOJ, BIRŽELIO 28 D., 1919 

• Pradžia 7 vai. vakare 
Įžanga 50c 

Parapijos Svetainėje. 
2323 W. 23rd Place. i 

Chicagos Vyčių Apskr i tys! s 
liepos 4 d. rengia milžiniškų | 
išvažiavimų į \Villo\v Springs j S 
miškus. S ; 

Tv v. . . . , , , 5 Nepaprastai gražus bus Sis vakaras. Bus ka pamatyti ir ko pasiklausyti. O lošėjai ir lošėjos — tai Jus 
Išvažiavimo tikslas be galo S « . . . , , ™ ^ ^ < i . , . . . . . = 

° . S pačių mylimi vaikučiai. Atsilankykite. Priduosite drąsos ir jauniems darbininkams ir patys maloniai ir 55 
SVarbllS, t . y p a g e r b t i d a b a i t i - į S naudingai f>raleislte valandą, kitą laiko. Kviečia RENGĖJAI. 
nę L i e t u v o s k a r i u o m e n ę , k o v o - ^ u n u iiiiiuiiiiiiiiiiiiiJiiiiiii :tiiiiiiiieitiiiiiiiiiiiiiiiiMriiiiiiiiiiiiniiifmiiintiiftitimii iiMiiiiitMiiiiiiiuit 11111111111111111111' 
janeių su jos priešais ir pa

tus. 

kiti. ge lbininkai" , komitetas nepa-
Be to, pakyla nepasitenki- sako. 

'minai policijoje. gaisrinin
kuose ir kituose. Visi reika
lauja didesnių algų. 

Ypač a lmatų išvežiotojai ir 
gatvių šlavėjai stipriai laiko 
si. Sako, jog jie negryšia dar
ban, kol negausią pažadėjimo 
rastu, kad jiems algos bu s pa 
didinto.-. Pažadėjimas 
džiu, jie sako, 
k i a. 

Miesto majoro priešininkai 
už tą streiką kaltina miesto 
administraciją, kurios galva y-
ra majoras. Bet ką čia gali pa
daryti majoras, jei miesto iž
das tuščias. 

Valstijos legislatura leido 
CHieagai padid in t i taksas už 
nejudomas nuosavybes. Dabar 
tos užtikrintos įplaukos skirs
tomos po įvairius miesto df 

Visi šiandie kovoja už savo 
teises. Tą daro ir nursės. 

ŠOKUSI SU ANGLIJOS SOS 
TO ĮPĖDINIU. 

Sensacija Chicagos merginoms 

Iš Europos parvažiavo eiti-
nieko nereis <*agietė, Miss Millieent Mar 

tin. J inai Amerikos ekspedi
cijoje Prancūzijoje karės me
tu tarnavo kaipo telefonistė. 

Parkeliavusi per laikraščius 
pakėlė sensaciją tarpe Chica
gos merginų. J ina i pranešė, 
kad vieną kartą vienam pasi
linksminime šokusi su Angli
jo,; sosto įpėdiniu. Vai i jos prin 
eu . 'Ta i ne juokai! 

" K o k s jis meilus ir demo
krat iškas tas p r incas" , pasa-

J šį blaivinmkų išvažiavimą 
41 kuopa nutarė užprašyti per 
spaudą ir kitas Chicagos blai
vi niūkų kuopas, kad ir kitos 
kuopos prisidėtų pr ie šio išva
žiavimo. Kuo daugiau prisi
dės prie išvažiavimo, tuo la
biau pasirodys, kad da r mV 
vi n inkų kuopos Chicagoj gy
vuoja i f darbuojasi . 
• Tat blaivininkų visos kuo-
oos Chicagoj, kviečiame reng-
ties j šį blaivininkų išvažiavi-

gerbti Vyčius, pasižadančius: įsteigti visuomeniški kursai , 
stoti į lietuvių kariuomenę i r ( į š kmrilj naudą sema vietos ir 
kaip greit bus galima važiuoti apielinkės lietuviai. 
Lietuvos rubežių ginti. 

Chicagos Vyčių Apskričio 
kuopos rengkitės prie šio išva
žiavimo. Padarvki te surašą 
visų tų, kurie ' .pasižada stoti 

Kursuose klausytojams 
kar ts nuo kar to \ išguldoma 
tikėjimo dalykai. Gerb. moky
tojas, Kun. Pr . Bučys, labai 
suprantamai išguldo, išdėsto 

į Lietuvos kariuomenę i r žada! klausimus, kad kožnas vienas 
važiuoti Lietuvon, kaip t ik ' supranta , 
bus galima. 

DIDELIS P I K N I K A S 

Šiame išvažiavime apar t Vy-
vių didyvaus daug užkviestų 
svečių. 2ada net atvažiuoti ir 
Iš kitų kolonijų veikėjai. Taip
gi viso Illinojaus valstijos Vy
čių kuopas kviečiame datyvali
ti šiame išvažiavime. \L^ 

par lamentus . Daugeliui miesto j ko«»a M i s s M a r t i n ' " J i s l a > m i 

darbininku padidinamos -1 nuolanku* amenkonėms merai 
gos. Kitiems nieko nežadama. 

Tad todėl keliami ir stree 
kai. 

Atmatų išvežiotoji] ir gat
vių valytojų streikas Chica-
gai yra pavojingas s veika tin 
gumo žvilgsniu. Todėl pir
miausia reiktų ir susitaikini! 
su tais darbininkais. 

Kituomei Chicago turėjo 
daug pinigų. Bet "kuomet pasi
taiko jų daugiau turėt i , tad 
jų ir nesigailima. 

Miestas visais . laikais di-
džiausią pelną turėjo iš saliu-
nų. šįmet saliunai uždaromi. 
Pranyko tas ir pelnas. Pini
gų nėra, darbininkai reikalau
j a didesnių algų, nes labai pa
brango pragyvenimas. 

ginoms. Kuomet jis nori šokti, 
prieina prie merginos ir su 
ranka suduoda jai į petį, kaip 
tai paprastai daro mūsiškiai 
vaikinai. 

Oiicagietės negali atsistebė
ti. Kiek čia pavydumo, k i a n 
čio iš Miss Martin vaikiško 
naivumo. 

!:ią. Bus daug l inksmumo; bus Pradžia 10 vai. ryte . 
žaidžiama įvairios tautinės Tat-gi visi rengkitės ir 
žaisle*. T a r p to bus ir kiti pa stengkitės, kad išvažiavimas 
marginimai su prakalbomis i r pavyk tu 
ulėmis. 

Taip-gi kviečiame ir jauni 

Į T R A U K I A M A S ATSAKC 
MYBĖN POLICIJOS 

KAPITONAS. 
Su juo pa t raukiami ir jo visi 

pavaldiniai. 

Platesnis išvažiavimo paaiš
kinimas tilps vėliau. 

Rengimo Komisija. 

NUŽUDYTA JUODUKAS 
SIUVĖJAS. 

Žmogžudis dar nesuimtas. 

N A U J A S KUNIGŲ P A U L I S 
TŲ P E R D Ė T I N I S . 

Kunigų Paulistų Ameriko
je perdėtiniu išrinktas kun. 
Thomas Burke iš Chicagos 
vietoje mirusio perdėtinio kun. 

Drabužių siuvimo šapoje po 
num. 3237 Indiana ave. nu
šauta ant vietos šapos savi
ninkas, juodukas (nigeris) E. 
C. Cain. 

Spėjama, kad jį po susigin-
čijimo nušovė jo bendrininkas 
Stanley Wieks, ku r s su Cain 
perpus varė biznį ir paga
linus nupirko pastarojo dalį. 

Žmogžudis pabėgo ir dar 
nesuimtas. 

Hughes iš New Yorko. 
BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

" D R A U G E " 

Prieš cfvilės tarnybos komi
siją pa t raukiamas South Chi-
ragos policijos nuovados kapi
tonas Smith ir kuone visi t<j 
nuovados poliemonai. 

Pat raukiami atsakomvbėn 
už apsileidimą tarnyboje, už 
nevedimą policijinių rekordų. 

I š W E S T SIDES. 

šeiminiškas vyčių išvažiavi
mas. 

Nedėlioj, birž. 22 d. L. Vyčių 
24 kp. surengė šeiminišką iš
važiavimą į Jefferson Parką. 
Išvažiavimas visais žvilgsniais 
pavyko. 

Pasiekus išvažiavimo vietą 
vyčių atletikos skyrius tuo
jau ėmėsi už žaislių. Pr ie jų 
prisidėjo ir visi kiti. Žaista 

Brangus broliai ir sesutės, 
stverkimės taf nipkslo, kaip 
galėdami. Mokslas, apšvieta, 
dora tai tautos palaima. 

Ar šalyje ar tautoje, kur 
nioksla s ir apšvieta stovi ant 
žemiausio laipsnio, ten skurdas 
viešpatauja. * 

Šiandie neapsišvietes žmo
gus yra skurdo ir išnaudotojų 
auka. 

Nuolatinių lankytojų kur
sus yra keli šimtai. Bet pa
geidaujama 'yra , . kad kursų 
lankytojų butų didžiausias 
į u rys . 

J e i dar gerbiamas ar ger
biama nebuvai minėtų pamo
kų pasiklausyti , malonėk atei
ti šiandįe, birželio 27 d., 7:30 
vai. vakare Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėn. Bus penkta 
iš eilės lekcija: ' 'Pasaul io ju
dėjimas prasidėjo iš liuoso 
Asmens va l ios . " * V. 

RENGIA 

Dr ste Šv. Jono krikštyto jaus iš Tovvn of Lake, 
. A T S I B U S 

Nedelioj, Birželio -June 29,1919 
Pradžia 9 vai. iš ryto 

Leofy G rovė Willow Springs lll 

Nuoširdžiai užprašome visus, lietuvius ir lietuvaites, 
atsilankyti ant šio puikaus pikniko, nes puiki muzika 
griež vsokųs šokius, kur galėsite linksmai laikų praleist i 
ir tyru oru atsikvėpti. Bus gėrynių ir valgių gardžių. 

Kviečia K O M I T E T A S . 

Pastaba: Važiuodami imkite Archer Cicero karus 

iki City Limits, o paskui Joliet karais iki Leafy Grove. 

So. Chicagos policijoj nuo 
vados dis t r ikte visas laikas i v a i r i ° s lietuviškos žaislės ir 
siautė visokios rųšies piktada
riai. Bet policija nieko nedarė 
iš to. 
Pagaliams turėjo prilipti liep

to galą. * 
Tai policijos viršininko žy

gis. J i s nusprendė apvalyti 
poKeiį} nuo visokių juodųjų 
dėmių. 

Bus at l iktas svarbu^ išmė
ginimas. 

K A T A L I K Ų ORGANIZACI
JOS^ SUVAŽIAVIMAS. 

Chicagoje įvyko katal ikų 
organizacijos vardu Catholic 
Hospital Assocįation of the 
United States and Canada me
tinis suvažiavimas. 

Dalyvauja apie 700 atstovų. 
Sesijos atsibuna Šv. Pranei š-
kas Ksavero kolegijoj, 4835 

ICottage Grove ave. 

linksmintasi ant tyro oro. 
Vėliau šeimininkės, p-lės B. 

Alinčiukaitė ir H. Juškai tė , 
pagamino užkandžių ir pašau
kė jaunimą pasistiprinti . Lai
ke užkandžių kuopos pirminin
kas, A. Valonis, pakvietė mok
sleivius, F . Jaka i t į ir J . Poš
kų, šį bei tų pasakyt i . Abu 
moksleiviu gražiai pakalbėjo 
apie vyčių organizaciją. 

Pasist iprinęs jaunimas dar-
žaidė. Saulei slenkant vaka
rop visi dainuodami ir gėrėda
miesi gamtuže pa t raukė namų 
link. 

Daugiau tokių išvažiavimų. 
Stasys. 

BETHOVENO KONSERVA
TORIJOS METŲ UŽ

BAIGA. 

nėkite susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų. Taip-gi kvie
čiami atsi lankyti tie lietuviai, 
kurie prijaučia tai organizaci
jai. Valdyba. 

CICERO, ILL. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Visuomeniški kursa i del visų. 

Mūsų parapijoje nepersenai 
rūpesčiu L. Vyčių 13 kp. tapo 

Bethoveno Konservatorijos 
metu užbaiga su plačia ir įvai
ria programa bu s šiandiena, 
t. y. pėtnyčios vakare, 27 d. 
birželio, Mark Whi te Sąuare 
prie kampo 29-tos ir Halsted 
gatvių. Pradžia lygiai 8-tą 
valandą vakare. Programo 
pildytojai bus konservatorijos 
studentai ir studentės. 

K. 

Šiandie, birželio 27 d., 8 vai. 
vakare Šv. Antano parapijos; 
mokyklos kambaryj , Tautos 
Fondo 59-tas skyr. laikys su
sirinkimą, į kurį teiksite^ visi 
nariai bei rėmėjai atsilankyti , 
nes daug turim svarbių reika
lų svarstyti . 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

PRANEŠIMAI 
ROSELAND, ILL. 

Svarbus pranešimas Roselando 
lietuviams. 

N 
Nedėlioj birželio 29 d., Vi

sų Šv. parapijos . mokykloj, 
tuojaus po sumos, atsibus su
sirinkimas Labdaringosios Są
jungos 2 kp. Visi nariai malo-

Labdaringos Sąj. 1-mos kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, birželio 29 d. 5 vai. vaka
re, Šv. Kryžiaus parapijinėje sve
tainėje. Visus narius širdingai 
kvieeiame skaitlingai susirinkti, 
ries turime begalo daug svarbių 
reikalų. 

K-pos Valdyba. 

ŠVENTO JUOZAPO b R - J O S 
VALDYBOS ANTRAŠAI : 

Sheboygan, Wis . 
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-

eky, Ave. 
Vice-pirm. } . Stauskas, 1414 

New York Ave. 
Rast. A. Brusaka, 824 Higb 

Ave. 
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supę-

rior Ave. , 
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-th St. 
Org. RaS. Ig. Ermala, 1717 

Erie Ave. _ 
Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

<*Ol* SAVINOS STAMPS 
18SUEDVYTHB 

UNITEDSTATES 
GOVERNMENT 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
N Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai : 
Pirm. Jonas Stauekas, 1414 

New York. 
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426 

So. lOth St. 
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabama Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienj mėnesio. 
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