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METAI-V0L. IV. Na. 152 

Bolševikų sukilimai ir 
žmonių žudymai 

VOKIEČIU VALDŽIA PA
SKYRĖ ATSTOVUS. 

Tie keliauja į Versaillesa. 

Paskirti atstovai patvirtinti 
taikos sutartį 

BERLYNE SUKILIMAS; 
BARIKADOS GATVĖSE. 

Hindenburgas stovi prieš tai
kos sutartį. 

Londonas, b i r i 27.—Iš Ber
lyno pranešama, kad tenai 
naktį prieš birželio 25 dieną ir 
ant rytojaus gatvėse siautė 
pasibaisėtini sumišimai. 

Sukurstytos agitatorių kal
bomis minios Alexanderplatze 
pradėjo užpuldinėti ir plėšti 
praeivius ir pavienius karei
vius. 

| Alexanderplatz pasiųsta 
kariuomenė. Į šita imta šaudv-
ti gatvėse ir nuo namu stogų. 
Galų-gale kariuomenė išblaškė 
riaušininkus. 

Daugel miesto dalyse govė-

dos gaujos ėmė plėšti krautu
ves ir užpuldinėti praeivhfs. 
Praeiviai buvo apiplėšiami. 

Riaušės labjausia siautė 
Stettin geležinkelio stoties 
apylinkėse. 

Gatvekariai buvo sustabdo-

das gatvėse, kad atsilaikyti 
prieš kariuomenę. 

Prasidėję kruvini susirėmi
mai su kariuomene. 

> 
Daroma pradžia kontr-

revoliucijai. 

Militarinėse sferose Berlyne 
spėjama, jog dabartiniai bolše
vikų sukilimai esanti pradžia 
kontr-revoliucijai. 

Kuomet bolševikai smarkiau 
imsią veikti, tuomet prieš da
bartinę valdžią staiga pakilsią 
militaristai su monarchistais. 
Kontr-revoliucija nušluosianti 
valdžią. 

Hindenburgas nenori 
pasiduoti. 

Fieldmaršalas von Hinden
burgas labai priešinasi taikos 
sutarčiai. 

dalies apginimo sekretorius 
Xoske jo paklausė, kas butų 
vokiečių armijų veikiama ir 
ar armijos turėtų pasisekimų, 
jei karė butų atnaujinta. 

Hindenburgas pažymėjo pa-
vykimus rytų fronte. Bet pa-

Paryžius, birž. 27. —Havas 
agentūra praneša, kad Vokie
tijos valdžia paskyrė atstovus 
patvirtinti taikos sutartį ir 
kad tie atstovai rytoj ryte bus 
Versaillese. 

Paskirti atstovai—Dr. Her-
man Mueller, užsienių reikalų 
ministeris, Dr. Bell, kolionijų 
ministeris ir Leinert. 

Pirmasis išpradžių buvo at
sisakęs but atstovu. 

IIIIIIIIItirilllItlIlIlIIIlMHHIIIllllllllllllllll) 

BOLŠEVIKAI BĖGA Iš 
BUDAPEŠTO, 

LAIVŲ SKANDINIMAS 
PRIEŠINASI ARMIS-
TICIJOS SUTARČIAI. 

Tuo tikslu talkininkai pasiuntė 
nota vokiečiams. 

mi, vyrams iškrečiami kiše-1 abejojo apie vakarų frontą, 
niai, moterims atimami žiedai. ! k u r s t o v i talkininkų armijos. 

Ten apmušta daugelis ka- fiet p a b a i g o j e j i s p a ž v m e j o , 
reivių. Kiti pažeista šaudymais 
nuo stogų. Kareiviai taippat 
šaudę į riaušininkus. 

Rytmety j mieste buvo ra
mu. Bet apie pusiaudieni poli
cija ėmė šaukties kariuomenės, 
nes minios išnaujo pradėjo. 
spiest ies su gmmoj imai s . 

Pametė darbus 4 tūkstančiai 
darbininkų už Gruenewald ge
ležinkelio. Kariuomenė užėmė 
Goerlitz ir Stettin geležinkelio 
stotis. 

Šaliai grūmoja streikas. 

Vokietijai grūmoja darbi
ninkų streikas ant visų gele
žinkelių. Goerlitz stotyje trau
kiniais patarnavimas sustojęs. 

Iš Breslau stoties 

jog verčiau garbingai kristi 
karės lauke, kaip pasiduoti 
pažeminančioms taikos sąly
goms. 

(Vakar buvo pranešta, jog 
von Hindenburgas rezignavo. 
Gi pirmiau, be to, buvo pra
nešta, kad Hindenburgas pa 
remia taikos sutartį). 

185 ŽMONĖS ŽUVO 
HAMBURGE. 

Bolševikai terorizuoja 
gyventojus. 

Hamburgas, birž. 27. — Čia 
palTilo vokiečių bolševikai ir 

mažai pradėjo terorizuoti gyventojus. 
traukinių išeina ir ateina. 

Darbininkai reikalauja di
desnio užmokesnio. Vyriausy
bė mėgina užbėgti streikui, 

Įvyko baisus kraujo pralieji
mas. 

Žuvo apie 185 žmonės gatvė
se. Vokiečiai tvirtina, jog 

kuris rengiamas iš bolševikų Hamburgas bus antrasis Mu-
propagandos. 

Streikui ant geležinkelių ne
pritaria geležinkelių federaci
ja, turinti apie 400,000 narių. 
Šitie darbininkai sako gana 
jau klausyti bolševikų kursty
mų ir šalyj pakelti naują be
tvarkę. 

Barikados gatvėse. 

Paskiau iš Amsterdamo pra
nešta, jog vakar Berlyno gat
vėse sukilimas atsinaujino ir 

nichas,^kur bolševikai pasižy
mėjo baisiausiais žvėrišku
mais, kol jiems nepadaryta 
galas. 

Daugelis puošnių namų ap
griauta. Bolševikai iš kalėji
mų paleido kriminalistus ir 
šiandie bendrai su jais terioja 
gyventojus. 

Pranešama, jog į čionai Ber
lyno valdžia atsiunčia stiprią 
kariuomenę vadovaujant gen. 

sukilėliai pasigamino barika-ĮLettow-Vorbeek. 

Paryžius, birž. 27. — Vakar 
talkininkai pasiuntė vokie
čiams notą ir pagrūmojo, kad 
vokiečiai, skandindami inter
nuotus savo laivus, laužo ar-
misticijos sutartį. Vokiečiai 
tad už nuskandintus laivus 
turės atlyginti. 

Be to, taikog sutartis per
žengiama, kuomet vokiečiai 
naikina prancūzų karės vėlia
vas. Ir už tai vokiečiai bus 
priversti atlyginti. 

Pagaliaus talkininkai notoje 
perspėjo vokiečius, kadutei ty-
je jie nedarytų ko panašaus. 
Nes gali but blogai. 

Budapeštas, birž. 27.—Un-
garų bolševikų valdžios galva 
Belą Kun pabėgo iš čia neži
nia kur. Bolševikų sovietas nu
verstas. 

Revoliucija prieš bolševikus 
pakilo užpraeitą naktį. Apie 
500 žmonių žuvo susirėmimuo
se miesto gatvėse. 

Bolševikų priešininkai bol
ševikus užpuolė visai netikė
tai. Pirmiausia karės laivai iš 
Dunojaus subombardavo bol
ševikų valdžios ofisus. 

Paskelbta karės stovis. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

ČIA IŠLEIDŽIAMI MILIJO
NAI BOLŠEVIKIŠKAI 

PROPAGANDAI. 

UŽ SAVO PREKES SIŪLO 
TIK PUSC KAINOS. 

Karės departamentas atmetė 
pasiūlymą. 

Washington, bir& 28. — Ka
rės metu karės departamentas 
supirko visokios rųšies mėsos 
nuo Chicagos gyvulių sker
dyklų firmų ir padėjo atsar
gom 

Kovai prieš raudonuosius rei
kalingi pinigai. 

Washington, birž. 28. — Se
natui paduota bilius, sulig ku
rio reikalaujama paskirti ligi 
poros milijonų dolierių kovai 
šioj šalyj prieš anarchistus, 
bolševikus ir kitokius raudo- pagamintą mėsą, bet pasiūlė 

Jei karė butų prasitęsusi, 
ta mėsa butų buvu s reikalin
ga. Gi pasibaigus karei reikia 
ją parduoti, nes išteklius vy
riausybei nereikalingas. 

Pasibaigus karei vyriausybė 
šiandie parduoda didelius iš
teklius visokios medžiagos. 
Pasiūloma atpirkti įvairioms 
ir toms pačioms firmoms, iš 
kurių prekės buvo nupirktos. 

Duoda tik pusę kainos. 

Karės departamentas turi 
nereikalingą išteklių mėsos, 
blešinėse ir rūkytos — 143,-
000,000 svarų. Karės metu pir
ko nuo Chicagos gyvulių, sker
dyklų firmų. Tad toms fir
moms ir buvo pasiūlyta at
pirkti tą mėsą. 

Firmos sutiko atpirkti jų 

Šiandie bus patvirtinta 
taikos sutartis? ̂

 

Rytoj prezid. Wilsonas aplei
siąs Europą. 

Skelbiama pagieža vokiečiams. 

Prancūzų parlamente vakar 
paduota sumanymas, kad už 
laivų skandinimą prancūzai 
sunaikintų vokiečių nacijonalį 
monumentą Niederwalde. ties 
upe Rhine, kur šiandie stovi 
okupacijinė prancūzų armija. 

Tasai monumentas vokie
čiams yra labai brangintinas 
daiktas. 

Parlamentas ėmė svarstyti 
tą sumanymą. 

Washington, birž. 28. — 
Pastos departamentas praei
tais fiskaliais metais davė 17 
milijonų dbl. gryno pelno. 

nuosius gaivalus ir prieš jų 
varomą pragaištingą propa
gandą. 

Tarp kitką reikalaujama, 
kad ir po karės visoj šalyj 
butų uždrausta laisvai gamin
ti ir pardavinėti visokią sprog 
stančią medžiagą. 

Paaiškėjo, jog rusų bolševi
kų agentai šioj šalyj bolše-
vikizmo propagandai išleidžia 
milijonus su tikslu sugriauti 
šalies vyriausybę. 

Nuo šio laiko tad vyriausy
bė turi imties kuoaštriausių 
priemonių prieš tuos vWis ne
rimaujančias gaivalus. Svetim
šaliai raudonieji bus depor
tuojami. Gi namiškiai aštriai 
baudžiami. ' 

Deportavimo reikalams bus 
įsteigtas atskirus fondas. 

už ją daugiausia tik pusę tiek, 
kiek joms kituomet užmokė
jo vyriausybė. 

Suprantama, karės .,d?P*> -
tamentas tą firmų pasiūlymą 
atmetė. Mėsa bus parduota ki
tokiais keliais atskiriems mie
stams ar valstijoms. 

Visi daug stebisi, kad fir
mos už savo produktus duoda 
daugiausia tik pusę kainos. 

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

NUSAMDYTA 10 KAMBA
RIŲ PREZ. WILS0NUI. 

New York, birž. 27. — Wal-
dorf-Astoria viešbuty j jau nu
samdyta 10 kambarių prezi
dentui Wilsonui ir jo palydo
vams, kur apsistos parkelia
vęs iš Europos prezidentas. 

Iš Washingtono pranešama, 
jog prezidentas apleisiąs Pa
ryžių, kaip tik taikos sutartis 
bus patvirtinta parašais. 

Paryžius, birž. 28. — Vakar 
vokiečių atstovas Dr. Haniel 
von Haimhausen, Versaillese, 
oficijaliai paskelbė, jog vokie
čių valdžios nuskirti atstovai 
pasirašyti po taikos sutartimi 
— Dr. Mueller, Dr. Bell ir 
Leinert, kaip šiandie ryte bus 
Versaillese. 

Talkininkai tad pasigamino 
šiandie po pietų atlikti pasi
rašymo iškilmes. 

Dr. Mueller, užsienių rei
kalų ministeris, turbūt, nepa
sirašys po sutartimi. Jis atve
ža tik kitiems atstovams įga
liojimus. 

GRAIKIJA Į SMIRNĄ SIUN
ČIA DAUGIAU KA

RIUOMENĖS. 

Paryžius, birž. 28. — Gauta 
žinių, jog graikų kariuome
nę Smirnoje atakuoja turkai. 

Tad Graikija į Smirną pa
siuntė vieną diviziją daugiau 
kariuomenės iš Makedonijos. 

PAVARTOSIĄS PERSONA 
L? ANTSPAUDĄ. 

Paryžius, birž. 28. — Prezi
dentas "VVilsonas, pasirašyda
mas po taikos sutartimi šalę 
pavardės padėsiąs personlę 
antspaudą. 

UKRAINAI PLIEKIA 
LENKUS. 

BOLŠEVIKIŠKAS "DAN
GUS" UNGARIJOJE. 

BAISUS DAIKTAI VEIKIA 
SI BUDAPEŠTE. 

Aristokratai dirba; jų rūmai 
paversti mėšlynais. 

Vienna, birž. 26.—Tas gali 
apsireikšti tik didžjai nekul
tūringoj ir apsileidusioj šalyj, 
kas šiandie veikiasi Ungarijos 
sostinėj Budapešte, kur carau-
ja bolševikai su savo vadu Be
lą Kun. 

Neperdaug stebėtina, kad 
bolševikai buvusius aristokra
tus priverčia dirbti sunkiuo
sius darbus. Bet pasibjaurėji
mas pakyla ypač, kuomet bol
ševikai žudo žmones: » 

Grafienė Rada šiandie yra 
priversta Budapešto kalėjime 
plauti trepus. Bet srrafas Ju
lius Szechenyi, 90 metų sene
lis, paimtas kalėjiman ir tenai,, 
kaip paprastai, be jokio reika
lo nužudytas. 

Kol-kas niekam neteko pa
tirti, kiek jis buvo visko nu
kentėjęs nuo sužvėrėjusių bol
ševikų. . 

Rūmuose gyvena bolševikai. 

Kituomet puošnuosius grafų 
Karolyi ir Andrassy rūmus 
yra užėmę bolševikiški darbi
ninkai su savo šeimynomis. 

Rūmų vidus tiesiog pakeistas 
į vieną mėšlyną. Viskas ap
draskyta, dailės darbai sunai
kinta. Sudaužytomis bronzos 
stovylėlėmis žaidžia vaikai. 
Rūmų sienos apteptos visokiais 
nešvarumais. 

Šiandie tuose rūmuose nebe
paliko nei pėdsakio, kad ki
tuomet tenai vidus blizgėjo, 
gi aslos buvo nuklotos bran 
gintinais kaurais. 

Kultūringi žmonės branges
nius daiktus nuošaliai kur su
krautų ir apsaugotų. Bet bol
ševikams tas ne galvoje. Jie 
žino, kad jų caravimas trum
pas. Tad paskui save kaip hu
nai nori palikti pasibjaurėtiną 
atminimą. 

Žmonių žudymai. 

Budapešte ir apylinkėse bol
ševikų žiaurumai didėja. Žu
domi žmonės kiekvjenam žing
snyj. 

Antai buvęs Ungarijos par
lamento pirmininkas Navvy 
paimtas iš jo namų provinci
joje ir vežant Budapestan nu
žudytas. 

Žmonės badmiriauja. Tik 
vieni bolševikų vadai visko tu
ri prisiplėšę. Jie nekenčia nei 
vargo nei alkio. Turi duonos 
ir drabužių. 

Šiandie bolševikai jau gal
voja su savo propaganda eiti 
provincijon ir ten nuo valstie
čių gauti maisto. 

Tegu tad pasidžiaugia dar
bininkai tie, katrie pasitikėjo 
socijalistų viliugingais pažadė
jimais. 

Po sutartimi pasirašys tik 
trys vokiečių atstovai: Dr* 
Bell, Leinert ir. Giesberts. Q, 
rasi, Mueller pamainys katra 
iš čia paminėtų. 

Iš talkininkų pusės po su* 
tartimi pasirašys net 119 at
stovų. Sakoma, jog iškilmė 
užimsianti kelias valanda 

Prez. Wilsonas tuojaus iške
liaus. 

Antrytojaus prez. "VVilso
nas tuojaus važiuos į Brest ir 
iš tenai garlaiviu George Wa-/ 
shington iškeliaus namo. 

Garlaivis tam tikslui stovi 
pagamintas. 

Sekretorius Lansing pasilik
siąs Paryžiuje. tFis—yra suriš
tas su įvairiomis komisijomis, 
kurioms pavesta prižiūrėti, 
idant taikos sąlygas vokiečiai 
pilnai išpildytų. 

Gen. Bliss taippat pasiliks 
laikinai. 

Gi House keliaus Anglijon. 
Tenai jis aplankys savo gimi
nes, gi paskui darbuosis tautų 
sąjungas reikalais. 

. r 

Šiandie Prancūzijoje yra 
dar apie 500,000 amerikoniškų 
kareivių. Kuoveikiausia jie 
bus siunčiami namo, išėmus* 
porą divizijų, katros pasiliks 
Coblenzo apylinkėse. 

TALKININKAI ATMETĖ 
TURKŲ REIKALAVIMUS. 

Atsisako sugrąžinti teritorijas. 

Paryžius, birž. 27.—Nesenai 
buvo pranešta, jog rytinėj Ga
licijoj lenkai su ukrainais pa
darę armisticiją. 

Dabar iš lenkų versmių pra
nešama, jog ukrainų armijos 
dalis sujaužusi armisticijos su
tartį ir užpuolusi lenkus. 

NĖRA OFICIJALUT ŽINIŲ 
APIE KAIZERIO SŪNAUS 

PABĖGIMĄ. 

Bet pranešimui pilnai tikima. 

New York, birž. 28. —Pas
kelbta, jog Columbia universi
tete vasarinėj mokykloj bus 
mokinama kinų kalbos. Įvesta 
du ypatingu kursu tam tiks
lui. 

Londonas, birž. 27.—Neturi
ma dar oficijalių žinių apie 
Vokietijos sosto įpėdinio pa
bėgimą iš Olandijos Vokieti
jon. 

Nei pati Olandijos vyriausy
bė kol-kas nepatvirtina tos 
žinios. 

Bet Anglijos užsienių reika
lų ofise tikima, jog tas galėjo 
įvykti. 

Turima dar žinių, jog Olan 
diją apleisiąs ir pats kaizeris, 
ieškodamas prieglaudos Vo
kietijoje. 

Sakoma, jog kaizeris šian
die jau nebetekęs intakos Vo
kietijos politikoje. Nes jau 
nusenęs ir pavargęs. 

Bet nuo sosto įpėdinio visko 
galima tikėties. 

Žinia apie sosto įpėdinio pa
bėgimą Vokietijon padarė di
delį įspūdį į talkininkų atsto
vus taikos konferencijoje. Spė
jama, jog tas galės sutrukdyti 
taiką. 

Paryžius, birž. 28. — Turki
jos atstovai aną dieną indavė 
talkininkams savo pirmąją 
notą su įvairiais reikalavi
mais. 

Turkai notoje už turkų sto -̂
jimą karėn visą kaltę suvertė: 
ant buvusios savo vyriausy
bės, kuri buvus padariu s slap
tas sutartis su buvusiu voki-
eių kaizeriu. 

Pasiūlė talkininkams dova
noti Turkijai prasižengimus, 
sugrąžinti jai karės metu pra
rastas žemes, priimti Turkiją* 
tautų sąjungon ir tuomi pa
tenkinti šimtus milijonų ma
hometonų gyventojų. 

Talkininkai tečiau tuos tur
kų pasiteisinimus ir reikala
vimus atmetė. Savo atsakyme 
turkams atstovams pažymėjo, 
jog Turkija neturėjo jokios 
priežasties pakilti prieš talki
ninkus, skersti krikščionis ir 
išdarinėti bjauriausius daiktus 
karės metu. 

ANGLŲ ATSTOVAI ATSL 
SAKO ALGŲ. 

Tas daroma iš patrijotizmo. 

Londonas, birž. 28. — Ang
lijos parlamente atsirado 6 
atstovai patrijotai. Atsisakė 
imti algas. Jas pavedė abel-
niems šalies reikalams šiuo 
sunkmečiu. 

Anglijos parlamente yra 707 
atstovai. 

v 
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Šventasis Tėvas ir 
Lietuva. 

Nuo to laiko, kaip Benedik-
Itas XV 1917 m. paskyrė dieną, 
kad visose katalikų bažnyčiose 
visame pasaulyje butų renka
mos aukos Lietuvai, jau nebu
vo abejonės, jog Apaštalų Sos
tas pripažįs mųs tėvynės ne-

|prigulmybe. 

Šiais metais laikraščiai pra-
Inešė, kad Benediktas XV t*) 
neprigulmybę jau pripažino. gražiai stumiamas. Yra ir ki-

įtiį.yietų, kur jau šis-tas pada-
Tik tas pranešimas buvo bb ^ X e s ^ &ulmdo ^[K^ 
konkretinių paaiškinančių 
smulkmenų. Nebuvo pasakyta 
kada nei kaip. 

Šiandien spausdiname Lie
tuvių Valdžios nota, prašan-
I čia. pripažinti mųs tautos ne
prigulmybę ir Kardinolo Gas
parri 'o prielankų atsakymų tai 
notai. Tat reiškia, kad pope-
žius Lietuvos neprigulmybę 
I pripažino. 

P. Alfredas Tyszkie^iez'ius 
buvo tam sykiui Lietuvos įga
liotiniu pas Šv. Tėvą. Lietu-
įvos valdžia gerai ir diplomą 
jtiškai padarė, kad pirmiausiai 
jam davė tik tamlaikinį įga
liojime, nes negalima skirti 
nuolatinio ambasadoriaus, kol 
nėra pripažinimo žinios. 

Dabar p. Tyszkie\viczius pa
siųs Šv. Tėvo atsakymą į Lie
tuvą ir prezidentas turės tei
sėtų pamatų paskirti nuolati
nį savo ambasadorių. 

Spėjame, kad juomi bus p. 
Tyszkiewicz'ius. Paprastai am
basada susideda iš trijų ofici-
jalių asmenų: ambasadoriaus, 
patarėjo ir sekretoriaus. Gali
ma numanyti, kad ir kun. Vis
kantas bus arba patarėju arba 
sekretorium. 

Mes 1917 m. išgyrėme kun. 
Viskantų už jo veikalų "Li tua-
nie et la guerre ," paskui jį 
peikėme už kų vėliaus Šveica
rijoje nemokėjo užtylėti savo 
ginčus su p. Gabriu. Po to 
kun. Viskantas ilgai nesirodė 
viešame tėvynės gyvenime. 
Dabar jis pasirodo labai gra
žiu ir geru darbu. Nestebėtina 
žmogui netekti kantrybės. Ge
ra ir gražu nekantrybės klaidų 
atitaisyti taip, kaip kun. Vis
kantas jų atitaisė. 

Yra vilties, kad, paskui Šv. 
Tėvų Lietuvos neprigulmybę 
pripažįs pirmutinės Suvieny
tos Valstijos. 

Tenka susieiti su žmonėmis, 
kurie barasi: "Del Dievo mei
lės! Kodėl nieko nedarote? Ko
dėl taip mažai veikiate? Ana, 
Lietuvoj maisto stoka, žmonės 
netur kuo apsirėdyti, Lietu
vos karininkai vyžomis ir me
dinėmis klumpėmis avi. Kodėl 
reikalingų daiktų neparenka
te ir nepasiunčiate?" 

I r norisi tokiems atsakyti. 
" Brolau, sesuo, gerus norus 
turi. Kodėl gi pats nieko ne
darai? Ar daug drabužių ir 
avalinių parūpinai?" Tuomet 
prasįdeda savęs teisinimai: tai 
laiko nėr, tai jo tokios nepa
togios apystovos. 

Tokių, kų bara, kų kitus ra
gina, o patys nieko nedaro, 
apart sielojimosi, daug savo 
tarpe turime. Jie ant gero ke
lio stovi, tik neišsijudina. Ru
pesnis yra ^eras ženklas. Tik 
jis asmeniui nesveikatų neša, 
o niekam naudos nepadaro, 
jei prie jo darbo neprideda
ma. 

Jau geras laikas, "kaip prie 
Tautos Fondo įsikūrė skyrius 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
pagelbų teikti. Daugelyj vie
tų įsisteigė skyrių ir pasek
mingai darbuojas. Nes ten tie, 
kurie rūpestingumo rodė, prie 
jo ir darbo pridėjo. Jie ne
laukė, kol kas už juos pada
rys, bet patys visu sielos atsi
davimu ir prakilnybe suskato 
reikalinguosius daiktus ir au
kas Lietuvos Raudonajam Kry 
žiui rūpinti. 

Rochesterio lietuvių kolioni-
ja didžiuojasi turinti 400 žmo
nių, kurie L. R. K. nuolatiniais 
rėmėjais tapo. Avalinių ir dra
bužių rinkliava ir gaminimas 

Šventasis Sostas ir Lietuva. 

tingų sielų, kų mielaširdybės 
darbais pasaulį gražina. 

Norėtųsi, vai kaip norėtų
si, kad visi barikai, 
rūpestingieji, vieton aima
navus, darbų pradėtų. 
Neapsimoka ir neverta kitų 
barti, kuomet kiekvienas ga
li gražų darbų pradėti. Tad 
nesidairykime, kitų nudirbant 
nelaukime, bet patys pradėki
me, atsimenant, kad ir prie 
mažų pavienių pasekmių, kuo
met visų vienon vieton bus su
nešta, pasidarys didelis ir gra
žus nuoveikalas. 

Tad daugiau inicijatyvos! 

Politika. 
Dabar tokie laikai. Pasau

linėj perversmės, tautų liki
mai užėmė visų domų. Tikrie
ji amerikiečiai susirūpinę A-
merikos likimu tarptautiniuo
se santykiuose, lietuviai, če
kai, lenkai ir kitos tautos su 
skaudančia širdimi, bet vilties 
džiaugsmingomis akimis, tė-
mija į savo tėvynių pastangas 
ir kovas. 

Bet taip amžinai nesitęs. 
Po kiek laiko tarptautiniai 
santikiai ineis į normales vė
žes, užviešpataus taika. Kas 
tuomet? Suprantama, daug 
laiko ir domos reikalaus atbu-
davojimo laikotarpis. Tuomet 
tai reikės pradėti labiau rū
pintis ir gyvenimu aplink sa
ve. 

Aišku, kad Amerikos lietu
viai negalės palikti tokiame 
pat stovyje, kaip lig karės kad 
buvo. Jie turės eiti į vietos \f 
šalies politikų. Ne pelno tiks
lu, £aip ligšiol politikieriai — 
asmenys eidavo, bet kad savo 
reikalus apginus, kad savo ir 
šalies reikalus pagerinus. 

Nėr abejonės, kad lietuviai 
Amerikoje pradės politinę in
takų vystyti. Jie prie to pri-

Iš Rymo mums rašo: 
Valstybinis Šventojo Tėvo 

Sekretorius Kardinolas Gas-
parri priėmė audijencijon 23 
dienų praėjusiojo gegužio mė
nesio Grafų Alfredų Tiškevi
čių, atsiųstų Lietuvių Vyriau
sybės nepaprasta diplomatiš
ka misija ir kun. D-rų Antanų 
Viskantų, žinomų lietuvių ra
šytojų. Jiedu prašė Kardinolo, 
kad Šventasis Sostas pripažin
tų Lietuvių Valstybės nepri
gulmybę ir įdavė jam sekant 
prancūzų kalboje parašytų 
prašymų, kurį paduodame lie
tuviškai išvertę. 

i 

Jo Šviesiausiai ir Pagarbiau
siai Prakilnybei (eminencijai) 

Kardinolui Gasparri, 
Valstybiniam Jo šventenybės 

Benedikto XV sekretoriui 

Eminencija. 
Kų tik pasibaigęs pasaulinis 

sujudimas turės, mes tikimės, 
tarp kitų savo pasekmių, pri
slėgtųjų tautų paliuosavimų. 
Lietuvių tauta, padalinta tarp 
Rusijos ir Prūsijos, stengiasi, 
kiek galėdama, lygiai kaip ir 
daugelis kitų taurų, įvykdinti 
tų gerovę.. Sugriuvus jos se
nųjų ponų galybei, ji atgavo 
savo laisvę ir vėl sudarė ne-
prigulmingų valstybę. 

Mes džiaugiamės, Eminenci
ja, kad galime atkreipti Tam
stos domų į tų tiesų, kad tai 
katalikiška tauta atgauna sau 
prigulinčias teises ir kad tokiu 
būdu naujas narys įeina į lais
vųjų katalikiškų tautų šeimy
nų. 

Tikėdamiesi sustiprinti dar 
mažai 
vyne 
rašę, sulig Užsieninių Reikalų 
Ministerio įsakymo, padedame. 

y* 

brendo. Karė juos pastūmėjo 
visuomenės reikalais rūpintis. 
Per tų laikų jie labiau išsila
vino, daugiau apšviestų vyrų 
prisiaugino, neužmirštant nei 
moterų. Reikia tik žiūrėti, kad 
iš platesnio lietuvių politikoj 
dalyvavimo išeitų didesnė ša
liai nauda, kad politikon žy
giuojant nebūt lietuviams gė
dos. 

Reikia lietuviams pradėti 
dairytis vyrų, kuriuos be gė
dos, su pasididžiavimu prie-
šakin išstumti galėtų ir kad 
savo tarpe išvystytų atsakan
čių politinę organizacijų. 

Lietuvos Vyriausybės vardu, 
po kojų Apaštališkojo Sosto, 
augščiausio ir neapsirinkančio 
sprendėjo (teisėjo) žmonių 
teisių ant žemės, mūsų nuže
mintų maldavimų, kad Ji 
teiktųsi pripažinti Lietuvių 
Respublikos neprigulmybę. 

Teikis priimti, Prakilniausi s 
Pone, išreiškimų giliausios pa
garbos, su kuria mes turimi 
garbę būti. 

Jūsų Šviesiausios ir Pagar
biausios Eminencijos labai nu
žemintais ir labai paklusniais 
tarnais, 

Pasiuntinis nepaprasta Di
plomatiška Misija: 
pasirašyta: 
Grafas Alfredas Tyškevičius. 

Bažnytinis Misijos Patarė
jas : ' j 
pasirašyta: 

Dr. Antanas Viskantas, 
Vilniaus Vyskupijos 

Kunigas. 
Ryme 
Gegužio 23 d., 1919 m. 

Po keletos dienų grafas ga
vo sekantį Jo Eminencijos at
sakymų : 

Iš Vatikano 
Birželio 2 d., 1919 m 

Valstybinė Jo Šven-
tenybės Sekretorija 

N. 91167. 

nųs Lietuvos gyventojai (ge-
nereuses populations Lithua 
niennes) galėtų greitai atnešti 
į tautų sutartinę (concert des 
nations) brangių Ąsdį naujų 
savo vėkų (nouvelles ener-
gies), atgaivintų per tikėjimų 
ir sustiprintų per laimingų 
laisvės įgijimų. 

Šventasis Sostas nepraleis 
progos (ne manąuera pas de 
favoriser) remti visa, kas ve
da prie įvykdinimo teisingų 
Lietuvos troškimų (justes et 
legitimes aspirations) ir ap-
saugojmo tikybinių jos reika
lų. 

J is turi tvirtų viltį, kad Lie
tuva, iš savo pusės, visados 
permanydama vaisingas pa
sekmes, kurios net civiliu žvil 
gsniu, plaukia iš laimingo su
tarimo abiejų valdžių, užlai
kys iš atžvilgio į Šventųjį So
stų savo jau iš seno paeinan
čius sūniškos pagarbos jaus
mus (les sentiments tradition-
nels de filiale veneration). 

Pranešdamas Tamstai, kad 
Šventasis Tėvas suteikia iš vi
sos širdies, Tamstai ir visiems 
savo katalikiškiems Lietuvos 
sunams Apaštališkų Palaimi
nimų, aš labai noriai naudojuo
si šia proga, kad vėl išreikšti 
Tamstai, Pone Grafe, mano la
bai augštos pagarbos užtikri
nimų, 
pasirašyta: 

P. Kard. Gasparri. 
Jo Kilnybei (Excelencijai) Ekscelencija. 

Pagarbos jausmai (les sen- Ponui Grafui Alfredui 
timents de deference) į Aug-
ščiausiųjų Bažnytinę Vyresny
bę (Autoritete), kuriuos Jūsų 
Ekscelencija Lietuvių Valdžios 
vardu, notoje iš gegužio 23 d. duotas vien tik ant grafo Tiš-, 

žai feįsivyravusių mūsų tė- išreiškė, buvo ypatingu būdu ^ ^ ^ v a r d o > mf§ a n t p r a . 
nės laisvę, mes, žemiau pasi- malonus Šventajam Tėvui, g b u y o p i w i r a ž c s d a r įr 

kurs pažįsta gerai ir augštai 
kainuoja prakilnias (nobles) 
Lietuvos gyventojų (popula
tions Lithuaniennes) ypaty
bes ir dorybes, išėjusias eik-
štėn ne tik per politiškų svar
bų, kurių jie turėjo praeityje, 
bet dar, ir užvis, per stiprybę 
ir ištvermę, kurias jie parodė 
gindami katalikų tikėjimų ne
paisant didžiausių sunkenybių. 

Šventasis Sostas neabejoja, 
kad skaisčiausia ateitis yra 
skirta Lietuvai po atsitaisymo 
iš didelių nuostolių, karės pa
darytų; jis išreiškia savo lin
kėjimus: kad ir jai butų pri
pažinta teisė pačiai spręsti 
apie savo likimų (le droit 

Tiškevičiui 
Pasiuntiniui nepaprasta di

plomatiška misija. 

Atsakymas, kaip matome, 

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROTO. 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia: 
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmin

gai, nes pinigai už gerus plaukia tūkstančiais dolierių kasdien. 
2) Jau yra gaminama kontraktai ui $200,000 iš ko 

Bendrovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai ku 
rie dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, 
pakol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo. 

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutari js su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą. 

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir 
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės specijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamaa. 

&) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuose. 

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
va per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti 
įvairias transakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, že
mės, taipgi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir par
davimo, įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, ete. 

7) Jungiama trys Bendrovės: Letuvių Statymo (Cleve-
land, O.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 

šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šerų galima pirkti kiek 
norima. Už šėrus geriausia mokėti 'pinigais, bet taipgi yra pri imami 
ir Liberty Bond'sai už pilną vertę; rubMai dabart iniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai. 

Užsirašykime ką daugiausia, galima dabar ir siųskime čekiais, 
money orderiais ir lafSkais šiuo adresu: 

LFTHUANIAN AMERICA]* TRADENG CO., 
112 X. Grcenc St., :-: ; - : Balt lmore, Md. 

(nobleinęnt) teikei, laukan ties 
(a l'occasion de la visi te) Po
nui Grafui Alfredui Tiškevi
čiui, Lietuvių Valdžios atsių
stam nepaprasta diplomatiška 
Misija prie Šventojo Sosto. 

Aš užtikrinu Tamstų, Ger
biamas Kunige, kad Šventasis 
Tėvas, apkainuodamas Tam
stos sūniško atsidavimo ir tik
ro prisirišimo jausmus, kuriuos 
Tamsta Jam išreiški, siunčia 
Tamstai iš širdies Apaštališkų 
Palaiminimų. 

Mielu noru naudojuosi šių 
proga, kad dar kartų išreikšti 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

VELYKINĖ IŠPAŽINTIS. 

kun. Viskantas. Tai padaryta ' geriausius mano linkėjimus 
dėlto, kad vien tik grafas bu
vo paminėtas Užsieninių U^i-
kalų Ministerio įgaliojimuose 
(tikrenybės laiške). Tečiaus 
Šventasis Sostas nenorėjo pa
likti be atsakymo ir kun. Vis
kanto, ir tas-pats kard. Gaspa
rri paraše jam sekantį laiškų: 

iš Vatikano, 
Birželio 4 d, 1919 m. 

Valstybinė Jo Šventeny
bės Sekretorija 

N. 91193. 
Gerbiamas kunige. 

Malonu man tarti Tamstai 
ačiū už tarpininkiškų darbų 
(remercier des bons offices), 

d'autodecision) ir kad prakil- kurį Tamsta taip prakilniai 

skaisčios ateities prakilniai 
Lietuvių Tautai (genereuse 
Nation Lithuanienne) ir pra
šau Tamstos, Gerbiamas Ku
nige, priimti mano atsidavu
sius Mūsų Viešpatyje jausmus. 
Pasirašyta: 

P. Kard. Gasparri 
Gerbiamam Kunigui Anta

nui Viskantui—Filozofijes, 
Teologijos ir Bažnytinių Tei
sių Daktarui—Politikos ir Vi
suomenės Mokslų Licencijatui 
Prancūzų Seminarijoje—Ry
me. 

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

Klausimas. Šv. Trejybės die
na jau praėjo. 
Aš neatlikau Ve
lykinės. Kų da-
ryti, ar eiti, ar 
neiti dabar išpa
žinties? 

Atsakymas. Velykinės išpa
žinties laikas yra tam, kad 
kiekvienas suėjęs į proto am-
žį katalikas kas metai at 
naujintų savo prisidėjimų 
prie Kristaus mokinių draugi
jos, vadinamos Katalikų Ba
žnyčia. 

Kas Velykinės išpažinties 
laiku nepriima Komunijos, tas 
nebesiskaito kataliku tol, kol 
Komunijų priima. Reikalauja
ma yra Komunija, o išpažin
ties reikia eiti dėlto, kad Ko
munijos negalima priimti su 
nuodėmėmis. 

Velykinės priedermės neat
likimas yra mirtina nuodėmė. 
Su nešvaria sųžine yra pavo
jinga gyventi. Dėlto ir Tamis-
tai patariame prieiti kuogrei-
čiausiai išpažinties ir atnau-

(Tųsa ant 3 pusi) 

ŠIS-TAS. 
.». 

Užėjo noras apie visokius 
dalykus rašyti. 

Kų tik teko peržiūrėti tau
tininkų laikraščių pluošta. 
Gaila man pasidarė. Neva 
idealo ieško, o kiek pas juos 
iškreiptos sielos, kiek atbu
kusio protavimo, keršto, be
vilčio užsikirtimo! Gaila ir 
pikta pasidarė. Atsirado noro 
į tų išpustų pūslę — tautinin
kus, špilkutėmis bastelėti, kad 
kiek supliukštų.. Nesveika 
jiems patiems tiek išsipūsti! 

-

Tautininkai dedas didžiais 
patrijotais, taip .didžiais, kad 
juokas ima. Turėjau laimę 
veik su visais tautininkų va
dais susidurti. Del Dievo mei
lės, kodėl jų taip daug atsa
kančiai lietuviškai kalbėti ne
mokat Niekas pas mųs taip 
darkytos lietuvių kalbos ne
vartoja, kaip tautininkų advo
katai. Yra, kurie lietuvių kal
bos moka, bet bent pusė tau
tininkų vadų lietuvių kalbos 
nemoka. Dedantis lietuvybės 
mylėtojais, didžiais patrijo

tais, rodos, reikėtų nors lietu
vių kalbos tinkamai išsimo
kinti. Tuo žvilgsniu net lietu
vių socijalistai tautininkus 
sukerta. Kodėl taip f 

Tautininkai dedas taipgi 
didžiais vienybės šalininkais, 
Pagirtinas tas jų noras. Bet 
kodėl jie taip keistas priemo
nes vienybei atsiekti vartoja? 
Jų laikraščiai pilni grūmoji
mų koliojimų katalikų adre
sų. Rašyti gabumų neturėda
mas jaunasai Šliupas karika
tūras braižo, o tautininkų lai
kraščiai talpina. Kiekviena 
karikatūra kerštu atkreipta 
tai prieš kunigus, tai abelnai 
prieš ' 'klerikalus". Nabagas 
Keistys! Taip ir matau jį ži
bančiomis akimis kerštu ir in-
kiriu partyviškumu degant. 
Tautininkų redaktorėliai, ko
respondentai pamokos tiradas 
lieja katalikų veikėjų adresu. 
Nejaugi visa tai vardan vie
nybės idealo daroma? Nejauga 
tautininkai mano, kad užsi
puolimai, išniekinimai prie 
vienybės veda? Gaila man tau
tininkų nenuoseklumo, gaila 
ir tų lietuvių, kurie jų dvasia 
persiima. Turbūt jų bejėgu-

inas desperacijon varo ir to
kių nenuoseklumų pildyti ver-
v • 

cia. 

Stebėtina, kad pas tautinin
kus žymu pasigirimas savo 
apšvieta. Ot, taip sau giriasi, 
nei kiek del savęs išsiaugšti-
nimo nerauzdami. Save ado
ruoja. Man viena tefco paste
bėti: išlavinto proto, liogiško 
mintytojaus pas tautininkus 
neteko pastebėti. Kokiose tai 
neaiškybėse paskendę. Minty
se pas juos realumo stoka. Gir
dėjau kitus išsitariant, kurie 
gerai tautininkus pažįsta: 
"Duokit man ne iš tautinin
kų pasirinkti tris asmenius, 
o aš jų ant visos tautininkų 
partijos nemainyčiau." Taip 
tai kiti apie tautininkus ma
no. Bet kaip intikinsi pelėdų, 
kad pasaulyj esama gražesnių 
sutvėrimų, negu jos vaikai? 

apie nesamus daiktus ginčy
tis? Tiesa, koridoriuose buvo 
apsimaišę keli "apsuktais 
kalnieriais". Bet tai buvo 
nezaliežninkų vadai, kurių ne
labai norėjo salėn ir patys 
tautininkai įsileisti. 

Beje. Tolimų kunigų seime 
dalyvumų galima priskaįtyti 
tam nuotikiui, kad kun. Jak-
štys prisiuntė tautininkų sei
mui pasveikinimų. Tai ir vis
kas. 

Apie kun. Jakštį. J is " Lie
tuvoje " patalpino ilgų strai
psnį apie lietuvių politikos 
reikalus. Vedamąja mintim 
buvo, kad, esų, Amerikos 
lietuvių politikos vairų pasi
gavo Vyčiai. J is Vyčių, mato
mai, nemėgia, taigi lietuvių 
politinei akcijai papeikimus 
teikė. Anot jo, Vyčiai visas 
katalikų organizacijas užval
dė, taigi ir politikų. 

Toks kun. Jakščio Vyčių 
Skaitau, vienoj lietuvių ko-' išaiigštinimas gali juos pui-

lionijoj rytuose eina karšti kybėn iftvaryti. Kų gero, jie 
ginčai apie kunigų vertę, ku- (gali pamanyti, kad tikrai taip 
rie Chicaginiame tautininkų galingi ir tiek sumanus, kad 
seime dalyvavo. Nustebau, visam katalikų veikimu vado-
Tame seime nei vieno lietuvių vau ja. 
katalikų kunigo nebuvo. Kam Į Antra. Kun. Jakštys nusis

kundžia, kad politikai vesti 
reikia pastatyti rinitus vyrus. 
Žinoma. Bet kurgi tie rimtieji 
ir išminties vyrai, kad jie Vy
čiams, anot kun. Jakščio, ko
vos laukų užleidžia. Jeigu, a-
not jo, rimtieji politikai nega
li apsidirbti su Vyčiais-smar-
kuoliais, kaip jie gali kų nors 
laimėti su galingesnėmis, negu 
Vyčių, intekmėmis? 

Netikiu kun. Jakščiui, kų 
jis apie Vyčius "Lie tuvoje" 
pripasakojo. Bet, jeigu taip 
butų, tai ir tai su juo nuo
monėse skirčiausi. 

Jeigu Vyčiai taip įsigalėjo, 
tai tik dėlto, kad jie daugiau 
proto, sumanumo ir gabumų 
parodė už kitus. Jeigu jie tai 
iškovojo, tai jiems ir priklau
so. Jeigu kun. Jakštys nu
jaučia politikos vyrų, kurie 
viršūnėse būti turėtų, tegu jie 
pasirodo ir savo gabumus 
teišbando. Pirmieji jų gabu
mams kvotimai bus nuversti 
Vyčius. To nepadaro, nes po
litinių gabumų neturi, taigi 
teisingai užpečky ir tuno. Da
bar demokratijos laikai ir ga
besnieji turi progos iškilti. 
Kam iš pasaulų murmėti ? Ver
čiau išsijudinti. 

J . Š-as. 
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SKAITYTOJŲ BALSAI. 
Mintys lietuvaitės, baigusios 

Sv. Kazimiero Akademiją. 

(Šitas antgalvis padėta? 
" D r a u g o " Redakcijoje.) 

Vi šame civilizuotame pa
saulyje nėra žmogaus galinčio 
tvirtinti, kad mokslas nereika
lingas. Priešingai, visi žino, 
kad mokslas vra lv^iai roi-
lingas protui išsivystyti kaip 
maistas kūnui. Nekartą skai
tydami laikraščius stebimės iš 
viešpataujančio pasaulyje su
gedimo. Įvairios žmogžudystės 
saužudystės, politiškos riau
šės, diplomatiškos intrygos, 
tautiški pavydai sukelia mu
myse pasibiaurėjimą, o kų, be
sakyti apie Trockio ir Lenino 
raudonąją propagandą? Ka
riaujančios šalys sulaužiusios 
vokiečiu geležinį militarizmą 
turi dabar ginties nuo bolše
vizmo teroro, šiurpuliai pe
re ina kūną skaitant apie žvė
riškas baisenybes praplitusias 
anapus vandenyno. Nuo jų 
ne mušu inviima tėvynė nė-
•a saugi. Kame-gi yra viso ši
to priežastis? Stoka mokslo 
paremto ant doros. Taip, tai 
reiškia stoka tikro mokslo. Bet 
kaip tai gali būti, klausiame 
kuomet visų blogumų platin
tojai, visų naujų klaidų skel
bėjai ir t. t. yra mokyti žmo
nės ! Trockis yra išėjęs uni
versitetą ir turi artvmų sąrvšiu 
su daugeliu mokytų asmenų. 
Tai tiesa; bet čia reikia at
kartoti, kad mokslas vra d ve-
jopas: (1) mokslas paremtas 
ant doros ir (2) mokslas be 
doros. 

Pirmutinis apglėbia idea
liškus principus i sk lepindamas 
į moksleivių širdis norą dirb
ti žmonijos labui; antras yra 
suterštas materijalizmo dvasia, 
kurios didysis tikslas vra už-
gesinti idealą žmonių širdyse 
ir mintyse. Ši materijalizmo 
dvasia yra taip Įsigalėjusi, 
kad savo glėbyje laiko kuone 
visas valdiškas mokyklas dau-
gelyje šalių. Tą dvasią kabai 
palaiko prieškatalikiai turint \ 
ji valdžią savo rankose. Idealis 
mokslas tobulina žmogaus pro
tą savo siekių augštumu; ma-
terijalis mokslas gadina tą 
protą savo tikslų žemumų. 
Dabartinis Suvienytų Valstijų 
Prezidentas ir mokslo vyras 

'ilsonas, yra pavyzdis idealio 
mokslo. Voltaire, vienas iš ga-
bausių vyrų aštuoniolikto 
šimtmečio, butų galėjęs labai 
daug gera padaryti žmonėms 
jei butų priderančiai sunau
dojęs savo gabumus; bet jame 
nebuvo nė šešėlio doros ir 
todėl jo mokslas šiandieną mi
nimas su panieka. 

Mokslas yra šaknis praeities, 
dabarties ir ateities, tvarkan
tis socijalį ir ekonominį žmo
nių gyvenimą. Jei mokslas y-
ra tokia neapsakoma galybė, 
tai vertėtų jį pritaikinti prie 
doros teisės. Tada jis butų 
milžiniškas žibintuvas, švie
čiantis žmonėms taką į laisvę, m i j 0 je , tą p-lė Vilkiutė išreiš 
žmoniškumą ir teisybę. 

Lietuva, atgavusi laisvę rei
kalaus mokslo vyrų tvarkyti 
valdiškus ir ekonomiškus ju
dėjimus. Svetimtaučiai užme-
tinėja mums, kad negalime 
tvarkiai valdyti Lietuvos, nes 
trnksta mums žmonių. Nors 
aišku, kad priešų išmetinėji
mai yra neteisingi, bet-gi vis 
neturime tiek išsilavinusių 
žmonių, kiek jų reikia. Mums 
naudinga butų turėti daugiau 
mokytojų, juristų, amatninkų 
ir profesijonalų kitose šakose. 

Ypač svarbus dar yra mote
lių judėjimas Moteriškė yra 
tai tautos įkvėpimo motina ir 
gorgėtoja. Mūsų moterys netu

ri užsilikti nuo progresyvio 
kitų tautų judėjimo: Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos, Ki
nijos ir t. t. Neužsiganėdinki
me pasiekusios politikos tei
sių lygybę, bet mėginkime at
siekti ir proto lygybę. Tat pri
guli nuo mųs ir yra visai ga
limas. Dvidešimtas am-
žis yra labai patogus laikas 
moterims dirbti. Mes lietuvai
tės ypač turime progos. Štai 
turime Švento Kazimiero Aka
demiją, kurioje yra Augštesnė-
ji mokykla (Higb Scbool). J i 
puikiai prirengia mergaites 
prie dar augštesnių mokslo 
sryčių. . * 

Toje Akademijoje yra kam
barių įvairiems tikslams, bet 
labiausiai akin puola gana 
mažas kambarėlis turintis mu-
zėjaus išvaizdą. Jame sustaty
ti įvairių įvairiausi mokslo 
prietaisiai: chemijos, fizikos 
botanikos, zoologijos, pliysio-
logijos, geologijos ir kitų ban
dymams. Čionai yra Akademi
jos mokslo branduolys. Tai A-
kademijos laboratorija. Šita
me kambarėlyje kiek kartų už
sidega širdis panaudoti visas 
jiegas tėvynės labui; užsi
mezga troškimai pagerinti lie
tuvių būvį, prisidėti prie at
statymo Lietuvos ant mokslo 
pamatų. Bet gaila, kad čia to
kia maža saujelė lietuvaičių, 
visos kitos svetimtautės. Ro
dos, kad jos daugiau atjaučia 
tos mokyklos naudingumą, ne
gu mūsų viengentės. Manau, 
kad lietuvaitės galėtų tobuliau 
patarnauti savo tėvynei, jei 
lankytų savo mokyklas, ne sve
timas. Tai yra jų tautinė prie
dermė. 

Lietuviai yra duosnųs žmo
nės. Jų širdys savaimi krei
piasi prie gero. Matome tai iš 
aukų, sudėtų įvairiems ge
riems darbams, ypač Lietuvos 
liuosybei atgaivinti. Bet jei 
tikimės atsiekti augštus idea
lus, mūsų tautos viltį, tai tu
rime labiau remti savas mok
slo įstaigas. Aukoti karts nuo 
karto Švento Kazimiero Vie
nuolynui yra augštas ir pra
kilnus darbas. JeL nenorite, 
kad mūsų tauta virstų į mate-
rijalistų pusę, tai leiskite sa
vo vaikus ten kur dora su 
mokslu drauge viešpatauja. 
Jei trokštame prisilaikyti savo 
augštų idealų, kaip senovė
je, tai turime juos įskiepinti į 
mūsų moksleivių širdis per pa
čių lietuvių gerąsias įstaigas. 
Jas baigusios lietuvaitės seks 
gerus rėmėjų pavyzdžius ir 
sto s petis į petį kartu su se
nesnėmis prie milžiniško Lie
tuvos atstatymo darbo. 

Ona Vilkiutėv 

Redakcijos prierašas. Šitą 
straipsnelį dedame, kad skai
tytojai turėtų pavyzdį, iš ku
rio galima matyti, kaip moka 
lietuvių kalbą Amerikoje gi
musi mergaitė, jei ji baigia 
Šv. Kazimiero Akademiją. Iš 
to paties straipsnelio protin
gas asmuo gali matyti moky
klos dvasią. Kuomi mergaitės 
persiima bebūdamas Akada-

LIET. R. KRYŽIAUS, 

kė nejusdama. Jos entuzias
tiškai brangina mokslą ir do
rą, jos myli Lietuvą nemažiau 
kaip tėvynėje gyvenančios 
vienmetės, jos supranta vie
šuosius moterų uždavinius. Ka 
talikystės principais ir tieso
mis jos naudojasi, apsvarsty-
damos gyvenimo reikalus. Vie
no daigto trūksta šitame Vil-
kiutės straipsnelyje, tai dailės. 
Tas trukumas pasidarė dėlto, 
kad p. O. V. parašė skyrium 
straipsnelį apie muziką Akade 
mijoje. Mat Vilkiutė ne tam 
tikshii rašė šituos savo ban
dymus, kokiam mes juos su
naudojame dienraštyje. Suma
ni mokintoja seniau žinojo, 

Pereitoje savaitėje L. R. 
K r / Centras, gavo daugelį 
skrynių su drabužiais. Jos bu
vo atsiųstos iš Bayonne, N. 
J., Niagara Falls, N. Y. ir 
Kankakee, 111. Pirmiau buvo 
prisiųstų: iš Steubenville, 
Oliio, ir So. Betblehem, Pa. 
Pasirodo, kad lietuviai tose 
kolionijose gana gerai darba
vosi. Kur gi kitos lietuvių ko-
lionijos? Rodosi, kiekvienoje 
lietuvių kolionijdje turėtų lie
tuviai atjausti savo brolius. 
Tatgi nereikėtų rankas sudė
jus laukti, bet pradėti šį bei 
tą naudai Lietuvoje esančių 
brolių veikti. 

Taigi broliai ir sesutės, pra
dėję darbą gelbėjimo lietuvių, 
nepamirškite, kad jūsų pa-
gelba ir auka yra mūsų tėvy
nei6 gyvenantiems broliams 
bei sesutėms labai reikalinga. 

Rinkit, kas ką galite. Kas 
drabužius, kas valgomus daik
tus blešįnėse, kas aukas. Ne
praleiskite jokios progos ne
panaudoję savo agitacijos Lie
tuvos vargšų sušelpimui. Siųs
kite L. R. Kr. Centran kas ka 
galite, bile tik jūsų dovana 
galės būti verta pasiųsti į Lie
tuvą. 

Kaip jau buvo pereitą sa
vaitę ilGarse'' minėta, kad 
medikamentų pirkimas ir siun
timas jų Lietuvon atsieis su
virs 6,000 dol., o ižde L. R. K. 
pinigų buvo neperdaugiausia, 
tai šiuomi kreipiamės prie L. 
R. Kr. skyrių ir kitų geros va
lios žmonių, nepamiršti mūsų 
savo aukomis. Yra manoma 
trumpoje ateityje siųsti 10 
lietuvaičių nursių į Lietuvą. 
Čia vėl reikės pinigo. Ma
žiausia apie 3,000 dol., ku
riuos netrukus turėsim iš kur 
nors surinkti. 

Gerb. kun. Petraitis žada 
pašvęsti savo laiką ir darbą 
rinkimui tam reikalui aukų. 
Tatgi ir Lietuvos mylėtojai ne
turi būti kurčiais ant šio šauk
smo. Prisidėkite pagal išgalės 
prie to taip prakilnaus darbo. 

Lietuviai! Mūsų tėvynė ke
liasi jau iš grabo. Talkininkai 
jau ją pripažįsta ir su jos val
džia skaitosi. J au Lietuva yra 
net Taikos Konferencijos va
dų minima, kaipo laisva ir ne-
prigulmingal 

Tatgi į darbą! Mes savo pri
sidėjimu prie šelpimo savo tė
vynės pripažinsime jų savo 
gimtine šalimi. 

Kun. J. Petraitis, pirm. 
J. Tumasonis, rast. 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI. 

(Tąsa nuo 2 pusi).. 

jinti savo prisirašymą prie 
katalikystės. 

Jei kas miršta neatlikęs Ve
lykinės priedermės, tai klebo
nas turi teisę neleisti jo lavo
ną į bažnyčią, nei į šventytą 
vietą kapjnėse. Ta teise kle
bonas gali naudotis ir prieš 
Velykas, jei nabašninkas yra 
neatlikęs Velykinės pereitais 
metais. Jei pernykštė Velykinė 
atlikta, o šįmetinė ne, tai kle
bonas negali uždrausti krikš
čioniško palaidojimo tol, kol 
Velykinės laikas neišsibaigęs. 

y.lllllllllllllllllflillllllllllllllliillllllllillllillilillll!llllliuililllllfliiliiifiifiiiilf!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff 

| Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Paskui | 
| Nereikėtu Bedavoti-Dek savo Pinigus, Sa- Į 
i vo Atliekamus Skatikus [ Geriausia Banką | 
I Sviete [ Savo Namus. | 

PASNINKAI. 

kiek jo s mokinės gali rašyti 
lietuviškai. J i , norėdama išeg-
zaminuoti baigiančių įstaigą 
mergaičių mintis ir širdis, už* 
davė joms parašyti klesos ra
šinį, nepaskirdtma temos. Kas 
buvo mergaičių širdyse ir 
mintyse, tas pasirodė ant po-
peros. Ne vien mokinės, bet ir 
mokykla gražiai išdavė savo 
egzaminą. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

Pirm. Jonas Stauckas, 1414 
New York. 

Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426 
So. lOth St. 
F i n . sekr . J o n a s K u n i g o n i s , 1117, 
Alabamą Ave. 

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

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
N e w Y o r k A v e . 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas, Jočis. 

M a r š a l k a P r a n a s D a u g i r d a . 
S u s i r i n k i m a i a t s i b ū v a kas a n t r a 

nedėldienį mėnesio. 

Klausimas 1. Ar Penktadie
niai (pėtnyčios), Vigilijos ir 
Kvartolinės dienos (metų_ ber-
tainiai) yra pasninkai, ar tik
tai susiturėjimas nuo mėsos. 

Atsakymas. Visos čia minė
tos dienos Gavėnios laiku yra 
tikri pasninkai su dviem 
priedermėmis: a) mėsos neval
gyti visai, b) kitų valgymų 
priimti apribotą kiekybę. 

Negavėnioje penktadieniai, 
arba pėtnyčios nėra tikri pas
ninkai, o tik prisiturėjimas 
nuo mėsos. Taip pat ir ketvir-
<lal ių a r b a k v a r t o l i n i ų s i i b a t o s 

ir Gavėnios nedėldieniai. 
Priešingai vii i jos, ketvirda-

lių seredos ir pėtnyčios ir vi
sos darbo dienos Gavėnioje y-
ra tikri pasninkai su dviem 
viršui minėtom priedermėm. 

Klausimas 2. Ant kelinto 
puslapio baigiasi Officium Par 
vum knygoje Ramybė jums. 

Atsakymas. Ant 719. Toliaus 
atspaustos yra tos mainomo
sios dalys, kurias reikia mai
nyti įvairiais laikais Adven
tuose ir nuo Kalėdų iki Grab
nyčių. Tos mainomosios dalys 
baigiasi ant 728 p. 

Provoslavai ir Unijdtai. 

Klausimas 3. Jeigu atsitiktų 
reikalas būti Provoslavų cerk
vėje, tai kokią pagarbą ati
duoti Kristui Altoriaus Sakra
mente: ar tokią kaip savo ba
žnyčioje, ar tokią kaip pra
voslavai, ar visai neatiduoti, 
tai yra, nepripažinti jų sakra
mentų tikrais? 

Atsakymas. Dvejopas yra 
Šv. Sakramento garbinimas: 
dvasinis ir kūninis. Savo baž
nyčiose Šv. Sakramentą turi
me garbinti abiem budais, t. y. 
mintimi ir išviršaus matomais 
ženklais, pvz. priklaupimu. 
Pravoslavų bažnyčiose arba 
cerkvėse ėsąnt negalima var
toti matomų nei girdimų gar
binimo ženklų, nes jie garbi
na ne vien Dievą, o drauge ir 
bažnyčią kurioje įvyksta. 

Negalint garbinti klaidingos 
bažnyčios reikia apseiti be re
gimų Dievo garbinimo ženklų. 
Dėlto Dievą Šv. Sakramente 
pravoslavų bažnyčiose reikia 
garbinti vien mintimis, neta
riant žodžių lupomis, nesižeg-
nojant, neklaupiant. 

Klausimas 4. Ar mes galėtu
me klausyti Mišių unrotų ba
žnyčiose? 

Atsakymas. Taip. Unijotai 
yra toki jau katalikai kaip ir 
mes; tik jų pamaldų apeigos 
skiriasi nuo mūsiškių, bet ti-
kėjimas yra tas pats. 

Kun. P. Bučys. 

PAKKHOLME SUBDIVIZIJA yra geriausia vieta apsigyventi ir įsistatyti savo 
namus greitu laiku ir su visai mažu kapitalu, čia visi padarė ir padaro pinigus, nes jjjj 
vieta labai paranki, ir prapertės nesvietiškai auga. NUO LIEPOS, JULY 20 D., 1919 s 

| IR VEL INEINA Į FAKTĄ PO $100 ANT PRAPERČIŲ KAINOS PAKYLA AUGŠČ I 

| 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 jųs dvigubai lai
mėsite: jūsų sveikata pasigerins ir jųs praturtėsite. 

Šioj vietoj apsigyventi labai lengva: jųs galite pradėti mokėdami KAD IR 
$10.00 į mėnesį. Bejokio vargo Jums čia nereikia jokių advokatų, mūsų kontraktai 
yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami visoj Amerikoj žinomos Chicagos Title & s 
Trust Co. 

Apielinkyje yra visokių dirbtuvių, kaip Węstern Electric Co., ir kitos, per šitas pra
pertės einat Douglas Park elevatorius, ir yra trys stotys; 48th 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 pelnų. Dėlto šios prapertės labai auga. 

Norint matyti šitas prapertės, meldžiame pasimatyti su manim. Automobilius jus 
nuvež ir viskų^parodysiu ir paaiškinsiu ant vietos, nes reikia pamatyti šitas prapertės 

| ir tik tada galima suprasti jų vertę. Telefoimokite arba r^jHTite. 

| A D A M M A R K Ū N A S [ 
"*ff* Sales Manager 

847 First National Bank Building Telefonas Randolph 7400 
Ofisas kas dienų ant praperčių atdaras nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare 51stlWe., 

| and West 19th St. Parkbolme Cicero 
Labai paranku patiems atvažiuoti arba telephonuokite Cicero 225. Automobiliu

os mi Tamstas atvež uždyka apžiūrėti propertes. 
| 51st Ave. ir 19th Str. Telefonas Cicero 225v 
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BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

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

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

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

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes ta ippat tur ime pilną eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą Ųd 9 
vai. Nekėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 S. Halstcd St.. Chicago, 111 

įsteigta 1902. 
" " * M m m m m M % .# 

Dr. O. VAITUSH 
Lietuvis akių 

specialistas. 
Kodėl eiti pas 

svetimtaučius 
ir mokėti dau
giau, čia yra 
Lietuvis Dak
taras, kuris 
Egzaminuoja 

ir gerai priren 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
tas, skauda 
galva, ir turi 
vargo su a k i - i 

mią ateik pas mane. Pa tar imas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 
vakare. i 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
Phone Drover 9660 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie-
• — 

tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygą 

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

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. OO., 
1800 West 46th Street, 

Chicago, IU. 

VIRKITE ANT STALO SU 
ELECTRIC GRILL , 

Tiktai pamąstyk apie parankuma—verdant pusryčius 
pietus, arba svečiams atsilankius — gali virti ant stalo 
nereikia bėgioti į kuknia prie didžiojo pečiaus. 

NUPIGINTA KAINA 
šis labai puikus grill galima gauti keletą stylių — la

bai prieinama kaino. Galima virti ir kepti mėsa bly
nus, kiaušinus ir t.t. 

Ateikite ir apžiūrėkite mūsų dideli stoeka 

Commonwcalth Edison Electric Shops 
7 2 VVest Adams Straet 

4 S 2 3 Broadway 9 1 6 3 South Chicago Avenua 
4 4 8 North Parksida Ava. 3 1 2 7 Logan Boulevard 

• 

McJunkin Advertising Companj, Ghicijjo 4128 

Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite 
ant Bridgeporto neužmirškite užeiti į 

LIETUVIŲ DARBIN1KŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St. 
Tenai galėąite dienraštį "Draugą" pasiskaityti, paduoti į 

jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbti ir knygų nusipirkti. 

Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti. 
Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. 
Patarnavimas mandagus. 

# 



/ 
J 

LEGENDOS IR PASAKOJIME 
BUMO A s Seitodieais, bJrfdis 2$,TM» ' 

KŪDIKĖLI J Ė Z Ų 
(Tąsa-. < 

Clranas pradėjo verkti, puolė ant grindų ir negalėjo nurimti. 
Senutė stengėsi pastiprinti ir nuraminti jį, prašydama, kad jis 
nors pasakytų tokio savo skausmo priežastį. Ilgai jis negalė
jo išdrįsti kalbėti: paslaptis turėjo būti pasakyta tykiai į ausį, 
kad niekas nei žodžio neišgirstų. Po pusės valandos verkimo 
jis ėmė nurimti ir visiškai pasiliovė verkęs. Dabar jis atsikė
lė, apsikabino senutę ir tarė vos girdimu balsu: 

"Tėvas yra raupuotis." 
Ištaręs tuos žodžius, pradėjo vėl verkti. J i s sustojo ver

kęs tiktai tada, kada močiutė įtikrino, kad gali kaimynai išgir
sti ir ateiti pažiūrėti, kas čia darosi. Apėjęs aplinkui visus 
kampus ir apžiūrėjęs, ar nėra ko arti ir ištyręs visa gerai, grei
tai papasakojo, kaip jis viską ištyrė. 

" A š sutikau šį rytą San Minga,"- jis pridėjo, " i r jis man 
pasakė, kad Kan Min Nyangas yra raupuotis ir kad valdinin
kai pradės labiau ieškoti raupuočių, kad juos tuojaus išskirti. 
Ai, močiutė, ar gali tavo Dievas išgelbėti jį f Ar negalėtum 
Jo prašyti I Ar-gi J is ne daug galingesnis už mūsiškius? Sa
kei man, kad kuomet jis buvo ant žemės, jis gydydavo rau-
puočius. Ar negalėtų J is tai padaryti dabar! Ar Jis nega
lingas! Ar Jis negali daryti, kas Jam patinka? 

Močiutė stengėsi jam parodyti, kad nevisuomet yra tokia 
Dievo valia, kad išklausytų mųs prašymų. Ne dėlto, kad Jam 
truktų galybės, bet, kad mes blogai prašome. J is myli mus 
ir jei mato, kad išpildymas mųs norų gali mums kenkti, nors 
gali išpildyti, bet nepildo. O vaikas v isg i laikėsi savo. 

"Ai , močiutė, jei J i s kada tai buvo mažas vaikelis, kaip 
J is gali dabar žiūrėti į mane ir nesigailėti manęs? Galop, a i 
nežiūriu savęs, bet kas bus su mano motina. Močiutė, tiktai 
tegul J i s išgydo mano tėvą, o aš pasiliksiu krikščioniu, kad 
ir užmuštų jie mane už tai. Geriau, kad aš numirčiau, negu 
mano brangiausias tėvelis turėtų mirti tokia baisia mirt imi!" 

Močiutė kelias minutas nieko nesakė. J i žinojo, kad tik
tai stebuklu gali būti išgydytas jos sunūs. Bet tas stebuklas 
negali išeiti Dievo garbei, nes jis turi būti slepiamas. J i jau
tėsi pati neverta prašyti tokios malonės; bet ji atsiminė, kad 
Dievas yra netiktai visagalis, bet ir gailestingiausias. 

"Melsimės," tarė ji, " i r jei tokia Dievo valia, J is išgydys 
tavo tėvą." 

"Mokyk mane, kaip aš turiu į Jį melstis," šaukė vaikas. 
"Pradėkime tuojaus. Kas žino, gal tuojaus prasidės ty

rinėjimas, o iki išgys, gal ims daug laiko." 
"Sakyk, vaike, ka s tau į. galvą ateina," tarė močiutė. 

" J i s yra neapsakomai malonus. J i s myli, kada mes su Juomi 
kalbamės iš širdies. Sakyk tai, ką mąstai; sakyk Jam atvi
rai, ko nori, kad J is tau padarytų." 

Vaikutis atsiklaupė šalę senutės ir su ašaromis ir dūsa
vimais, pradėjo savo karštą maldą. 

"Brangiausias krikščionių Jėzau ," tarė jis, "mano tėvas 
y ra , " čia tą žodį jis ištarė tiktai savyje. "Brangiausias Jė
zau, močiutė sako, kad Tu buvai mažas vaikelis. Turėjai my
limą motiną. Jei būtum matęs, kad jai gresia didelė nelaimė, 
būtum, man rodos, norėjęs mirti už ją. Teikis tat, gerasai 
krikščionių Dieve, padaryti, kad mano tėvas pasveiktų, o aš 
už tai visuomet busiu dėkingas ir mylėsiu Tave, kaip mano 
močiutė myli. Aš pasiliksiu taippat krikščioniu, kad ir jie 
mane už tai užmuštų. Aš mylėsiu Tave visuomet ir niekad 
daugiau nebusiu blogu vaiku. Geriausias Jėzau, išklausyk 
manęs, ai, teikis' išklausyti manęs, ir padaryk, kad mano tė
vas pasveiktų." 

Močiutei riedėjo ašara po ašaros iš akių; gi vaikas pakilo 
su šypsą ant savo veido, ramus. 

"Močiutė, aš jaučiu čia labai gerai ," tarė jis, dėdamas sa
vo ranką ant širdies. " A š jaučiu, kad kaip ir kas man butų 
pasakęs, kad viskas buvo tiktai sapnai, kad tėvas n©-~." Ne
drįso baigti savo žodžių. 

" A š prašysiu Jėzaus kasdieną, iki mano tėvas nebus vi
siškai sveikas," tarė jis, " i r tu, močiutė mane pamokysi, kaip 
likti krikščioniu." 

"Dabar eik mano"—tarė močiutė. Kuomet vaikas visą 
grintelę apšvarino ir padėjo jai pasigaminti maisto. "Tavo 
motina reikalauja tavo pagelbos; turi labai saugotis, kad ne
kalbėtum su nieku bereikalingai, nes gali greitai išduoti pa
slaptį." 

Chanas prižadėjo. Nuoširdžiai pabučiavo savo močiutę ir 
pasileido greitai namon su lengva širdimi ir su nauja drąsa, 

<^es Dievo balsas yra girdimas ne audroje ir vėtroje, bet ra
mybėje ir susitelkime. Chanas kartojo savo maldą per ištisą 
dieną. J is neapsakomai stebėjosi iš to ramaus džiaugsmo, 
kuris pripildė jo širdį. J i s ramino ir stiprino savo tėvą ir 
motiną. Išreiškė savo tvirtą tikėjimą ir krikščionių Dievą ir 
pasiryžimą pasilikti krikščioniu tą pačią dieną, kaip tiktai 
tėvas pasveiks. Nors tas jo pasiryžimas nelabai patiko jo tė
vui ir motinai, bet nekreipia perdaug į. tai atydos. Manė sau, 
kad čia tiktai vaikiška svajonė. Jis neturėjo jokios pasveiki
mo vilties. Jie matė tūkstančių žmonių. Tarp jų daug turtin
gų, kurie dėjo visus savo turtus, kad atgautų sveikatą ir nie
kas negelbėjo. 

# Diena po dienos slinko. Bjaurios votįs atsivėrė ant tėvo 
kojų. Sunku buvo išsisaugoti, nesukėlus kokio nors intarimo. 

" A r tai čia tavo sveikumas?" tarė motina su kartumu 
Chanui. " A š tau sakau, kad nėra tokio Dievo, kaip sako 
krikščionįs. . Visa tai melagystės. Q jei jis ir butų, jis nepa
darytų, ko iki šiolei niekuomet nepadarė." 

Bet Chanas tvirtino savo. Ištisas dienas jis meldė 
krikščionių Dievo,* primindamas Jam Jo kūdikystę ir jo šir
dingą meilę prie savo mylimos motinos. Jo močiutė išmokino 
jį visako, ką tiktai ji žinojo ir neapsakomai stebėjosi iš tos 
dangiškos šviesos, kurią vaikas gavo ir m kurios pagelba 
jis suprato giliai tikėjimo paslaptis. Dievo malonė stiprino jį, 
kad jis pasiliko ištvermingas ilgai neišsipildančioje viltyje. 

Vieną dieną, parėjęs namon, rado savo motiną, sėdinčią 
&&$ grindų. J i buvo užsidengusi savo veidą rankomis ir kuone 

V^pfėMŠ nerimasties. J o tėvas leido keiksmą po keiksmo iš 
savo burnos. 

"Kur-gi, ant galo, yra tavo Dievas?" tarė savo mažam sū
nui, "šiandien eina tyrinėjimas, o žiūrėk!" J is atidengė sa

vo kojas, kurios buvo pūvančios, dvokiančios ir bjaurios, l&ip 
pirmiau. . * 

"Tėv<e," tarė vaikas tvirtai ir nenusimindamas. " A r pri
žadi po prisiega, kad leisi mane eiti prie krikščionių, jei Jė
zus tave į laiką išgydys." 

" O taip! o t a i p " sudejavo motina. "Gali eiti kad ir tuo
jaus, jei tiktai tavo tėvas pasveiks." 

Tėvas taippat prižadėjo. Chanas atsiklaupė savo kam
putyje. Sudėjęs rankas ant savo krutinės, įis maldą po mal
dos siuntė prie Dievo, dangaus ir žemės Sutvėrėjo, kuriam 
viskas yra galimu daiktu. 

Lauke girdėti buvo žingsniai, bet Chanas neatkreipė į juos 
atydos. Tyrinėjimų komisija inėjo į vidų. Pradėjo jie Hlau-
ainėti vaiko. 

" E i k šia čia, berneli," tarė vienas. " A r neturi ant savo 
kūno kokių skaudulių V *' 

" N e " atsakė vaikas. " A š gerai žinau, ką reiškia jus 
atėjimas Čia. Čia nėra raupuočių. Aš užtikrinu jus. Čia 
visi s v e i k i " 

"Tai-gi mes ir norime pa t i r t i " atsakė vienas. "Tur i pa
rodyti savo rankas ir kojas." 

J is įžnybo vaikui skaudžiai, tas net sucypė iš skausmo. 
" Gerai/ Su tavim užbaigta. Esi sveikas. O kaip tavo 

mot ina!" 
Tąją ištyrė. Bado sveiką. 
Dabar atėjo tėvo eilė. J i s visas pabalo. Tyrinėtojai pa

sižiurėjo vienas į kitą. Atidengė rankas ir kojas. I r štai, kur 
neseniai dvokė pūvančios mėsos, dabar baltavo graži, švelni 
oda. Kuomet tyrinėtojai savo instrumentais ėmė badyti ir 
žnaibyti kūną, tėvas iš skausmo kuone rėkti pradėjo. Cha
nas klūpojo vėla savo kamputyje, verkdamas iš džiaugsmo ir 
dėkingumo. Iš pačios jo širdies gilumos plaukė dėkingiausi 
jausmai ir žodžiai Viešpačiui. 

Kuomet tyrinėtojai išėjo, jis, pabučiavęs tėvą ir motiną, 
tarė: 

" K u r yra krikščionių Dievas? Ar galite ilgiau abejoti, 
kad J is yra tikras Dievas?" 

"Mes visi eisime Jo ieškoti?" tarė tėvas. "Mes eisime ir 
paklausime močiutės, kur Jį rasti. Ir mes eisime, kad J is butų 
ir pasaulio kraš te ." 

Močiutė verkė iš džiaugsmo, kuomet išgirdo apie ste
buklą, padarytą To, Kuris taip mylėjo mažus vaikelius, kuomet 
gyveno ant žemės ir dabar išklausė nelaimingo vaiko karštos 
maldos. 

J i išmokino juos visako, ką ji žinojo, apie krikščionių 
mokslą. Paskui patarė eiti į vieną tolimą kaima^, ant jtfrių 
kranto, kur yra žmonių iš anapus jūrių atkeliavusių, išpažį
stančių krikščionių religiją. Tai buvo portugalai, kurie įstei
gė savo koloniją ant jūrių kranto. Tenai buvo maža bažny
tėlė ir misijonieriai. Atkeliavusieji žmonės būdavo tenai nuo
širdžiai priimami. J ie apsikrikštydavo ir pasilikdavo uoliais 
krikščionimis. Mažulis Chanas norėjo, idant jį tiek išmokytų, 
kad jis galėtų eiti ir apsakinėti savo tautiečiams tikėjimą į 
Jėzų. Misijonieriai laikė jį viguomet prie savęs. ' J i s prisi
rengė su didžiausiu dievotumu prie savo Pirmosios Komunijos. 
Toje laimės dienoje jis pats paaukojo save prieš pat Komuniją 
Švenčiausiai Panelei. Kuomet jis priėmė į savo širdį savo 
Viešpatį ir Išganytoją, jo veidas nušvito dangišku skaistumu. 
Po Mišių, misijonieriai, prirengusieji jam nelyirių malonių ne
paprastumų, nuėjo jį pavadinti iš koplyčios^mur jis kampu
tyje klūpojo ir meldėsi. J is klūpojo^ susidėta rankas ant 
krutinės; jo veidas atkreiptas į Švenč. Motinos su Kūdikėliu 
stovylą, puošė maloni šypsą. Kada jie prakalbėjo, j i s nepasi
judino; gi kada jį palietė, jis parpuolė į misijonierių rankas. 
Antrą kartą jis išgirdo dievišką šauksmą: "Leiskite vaike
liams eiti pas Mane ir nedrauskite jiems, nes tokių yra dan
gaus karalystė. ' ' ' 

(Daugiau bus). 

/ MUŠU 14 PUNKTU. 
Laikraštininkai kiekviena 

diena rašo apie visiems žino
mus. "14 punktų". Ar tu žinai 
mušu 14 punktu? Čionais jie 
yra: 1. Triners American Elix-
ir of Bitter Wine išvalo vidu
rius ir laiko juos išvalytus. 2. 
J is pagerina apetitą. 3. J is pa
deda grumuliuoti. 4. J is sut
virtina jusu nervus. 5. J is yra 
greita pagelba visuose vidu
riu ligose, kaip užsikimšime 
žarniu, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo ir t.t. 6. J is sus
tabdo kitas vidurių ligas. 7. J is 
dirba be jokio skaudėjimo. S. 
Jis yra labai geras. 9. J is ne
priduoda skausmo nei jokiems 
viduriams. 10. Jo kaina yra 
labai žema nors visi kiti daly
kai pakilo. 11. Dalykai iš ku
riu dirbamas yra vieni iš ge
riausiu. 12. Triners American 
Elięir of Bitter Wine yra ži
nomas geriausias vaistas per 
29 metus. 13. Jis nėra drau
džiamas valdžios nors blaivy
bes įstatai įenaina į galę; 14. 
Turėti ji namuose reiškia pri-
rengima šį vaistą gali
ma gauti visose vaistynyčiose. 
Joseph Triner Company, 1313-
43 So. Ashland Ave., Chicago, 
UI. (Apg.) 

REIKALINGI. 
Leiberiai ir shearmen del 

geležines scrap yardes, Atsi
šaukite: 

I ifttlnliii Į 

2117 South Jefferson Str. 

GRAND RAPIDS, MIOH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau-
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

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

Pas jį galite "Draugą 
ds Rapids, Mich. "Draugo 

* g e n t T l i ' _ _ _ _ _ _ _ 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

" už-

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi) kru-
r%, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
gai, tai tuomet yra lenkias, kad 
reikia Jums akinių. Mano lt> meta 
patyrimas priduos Jums geriausią 
pataraavima už prieinamą kainą 
net taip tomai net it M.tt. 

JOHN SMBfANA 
Akių Specijalistas 

1101 & Ashland Av. Chicac© 
Egaamin&s sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
LČios lubos viri Platt'o aptiekoa 

Kambaris 14, 15, II, 17 ir 1* 
Tėmyklte \ » « * > parašą, 

Valandos? nu© 9 vai. liryto iki t 
. vai. vakgre. JTedėlioj nuo 8 vai. , 

— —— .. •L1 lig' !• n m * m..+*»<! 

ATOMtC 
G«2E2aBI22Effi[ 

> Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistąs tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo* o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 W Monroe, Oor. Clark Si. 
Boom : 307, Tel. Central 12© 

CHICAGO, rjiinrois 
Gyv.: 8111 So. Halsted Street 

Telefonas Tardą S800 

AMERIKOS LIE, MOKYKLA 
Mokinama: angliškos tr lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pi)letvėtės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo X ryto ik, 
B po plotų: vakar* nuo 7:30 iki 8:89 
810A So. Halsted St.. Chicago, III. 
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fSaugi Banką Jūsų Pinigamss 

I YRA 

[Central Manufacturing Distrct i 
A 

1 STATE 
I 1BANK BANK A 

S T A T E 
BANK 

11112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted S t ) Chicago, HL 

g Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į šią VlSIfc-
5KAI SAUGIA BANKĄ. KAPITALAS $660,000.00. 

TURTAS $4,500,000.00. 

mmtmmi mmJmm'.m »> m .m m^l0mim/k1mVmLwtHmW 1 " ^ 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

• . . > ' " • • * « 

-V*i 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumo- lietuvių, kurie grr-
jija koncertlną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSICCO. 
1540 W. 47th St., Chicago, HJ. 

DR. I . MUHUUS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Pb*M BouUvard 4250 CHICAGO 
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I YAN SiPMA BROS. Į 
§ LAIKRODININKAI | 
5 AUKSININKAI ir OPTIKAI 

I 
Pilname pasirinkime laikrodė

liai, laikrodžiai ir auksi
niai daiktai' 

11110 MICHIGAN AVE. 
ROSELAND, ILL. 

Visokie pataisymai pas mos 
speeijališkumas. 

S 

i 
i 
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W. N. Jamagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Viec-Preri-

dentas 

J. W. Gorby 
Vice-Prezi-

dentas 

S. L.. 
FABIJONAS 
Užrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas. 

F. L. Wet>b 
Kasininkas 

J. It. Itolley 
Pag. kasiniajko | 

F. O. Hoebel 
Pag. kasininko 

A. Petrmftis ir 
J. A. Malooly, ; 
vedėjai Real 
Estate, Insu
rance ir Mot-
gage Departm. { 

A STATE BANK 

I Čionai jusn pinigai bus SAUGAS. GAUSITE 3-či$ procente 5 
= ir sumą ant PAREIKALAVIMO. ! 
E SIUNČIA PINIGUS | visas svieto dalis. MAINO PINIGUS j 
I po dienos kursu. PARDUODA LAIVAKORTES ant gfc-
Ir iaus ių linijų. SŪTEIKA PASČORTUS su konsuljfo už~ 
a tvirtinimu. PADARO VISOKIUS lcgališkug dokumentus 
ĮDUODA PASKOLAS ant PRAPERČIŲ. PARDUODA 
I NAMUS, LOTUS IR FARMAS. 
jJSaf'e Deposit Vaults (baksai) geriausi visame apskrityje j : 

s $3.00 ir augščiau ant metu. = 

§IiANKOS VALANDOS: 9 ryto iki 3 po;pletq. Sabą tomis • ryto M 1 po 
5 pietų. VAKARAIS: Seredomie ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai. 

| VISOKĮ PATARIMAI DYKAI. 
SlIlIlIlUilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilItUllllIflIflIlIlilIlIllIfffifHHIHHIfffffiffnflIlfffllffnnHtHlllfi 
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Kur Tamsta Perkate? Kodai ne pas mus? 
Tegul Kvorfca padabina Jvaą 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.; 
Rakandų, Pečių, Dironų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Ttuomet jum prireikės ko pri« 

Dfimo fcrflipkitės pri* 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago A ve. 

SWPUX UNJYTRSAL ~ A r t * A s W a D d A v # - CMeaf* 
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Biznieriai garsinkites "Drauge". 
— * • * 
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Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęa pilvelis buvo. Diapap-
slja, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vtltiaa, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyte-
jo, Nervat'ona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo, mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEanCAIi INSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telepbone Ganai 6417, Chicago, tSL 

J 
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DIDŽIAUSIA Į lETtiviSm m m r t CHIGAGOJE 

M MIARL <*&BN KONCBRT1NA E 2 3 

NEMOKĖ SI PINIGUS BEREIKALO j 
Husų krautuvė—viena iŠ didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kain^, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šiiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusiSkų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus katalioga. veltui. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DEOVEB 7309 
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LIETUVA BUS NEPRIGULMINGA "VS™ "• 
RENGIAMAS MILŽINIŠKAS 

• 

P I K N I K A S 
* 

B E N D R O M I S K E T U R I Ų DRAUGIJŲ 

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

Nedelioj, Birželio-June 29 d. 1919 
B e r g m a n s Grove Riverside, Iii, 

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

rengtas tuomi tikslu, kad 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 

Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, birž. 29 d., 8v. 
Antano par. svetainėje, 5-ta 
vai. vakare bus smarkus ir iš
kilmingas vakaras, užbaigimas 
mokslo metų parapijos mokyk
los vaikų. Programa išpildys 
daugiausiai parapijos mokyk
los mokiniai ir mokinės. Jau 
iš seno rengėsi. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

kančią, gerai sustatytą ir tvir
tai išmoktą prakalbėlę. 

Paskui kalbėjo pats gerbia
masis Šv. Kazimiero klebo
nas. J is gyrė kitus: mokinto
jas, vaikus, tėvus ir svečius. 
Tik savęs nepagyrė. Tečiaus 
jis įkūrė ir per du metu su pa
sišventimu išmintingai vedė 
tą mokyklą. J is sugalvojo, iš
mokino ir pririuošė visą to va
karo ilgą ir įvairų programą. 
Atėjęs į tą parapiją jis rado 
šešis vaikus, einančius bažny 

DIDELIS PIKNIKAS 
RENGIA 

Dr-ste Šv. Jono Krikštytojaus iš Town of Lake, 
ATSIBUS 

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

Leofy Grove Willow Springs UI 
-r~ 

Panedėlio vakare, birželio 23 j čion. Dabar jau turi 100 vaikų 
diena p. Vitkausko svetainėje einančių netik į bažnyčią, bet 
užė. kaip bičių avilyje. Apie 
pusiau aštuntą susirinko maž 
daug šimtas vaikų ir da dau
giau užaugusių žmonių: tėvų, 
motinų. Tai buvo mokyklos 
metų pabaiga. 

ir į katalikišką lietuvių mo
kyklą. 

Klebonas, baigdamas kalbė
ti apie kitų nuopelnus ir neuž
siminęs apie savuosius, pa
kvietė ant scenos svečią, kun. 

Šv. Kazimiero parapijos i Bučį. Tas kalbėjo apie reikalą 
klebonas, kun. A. Baltutis, už- ir naudą lietuviškos katali-
ėjęs ant scenos apgarsino pro-
gramo pradžią. J i s pasakė, 

kiškos mokyklos. 
Truputį prieš dešimtą va-

jog atspausti programai yra kare užsibaigė programas ii 
visiems padalinti, tai-gi nėra kalbos. Žmonės skirstėsi na-
reikalo garsinti kiekvieną dalį m o , jausdami, kad dieną gva 
skyrium. žiai užbaigė, ir kad pereitais 

Pirmiausiai B. Delanskaitė 
gražiai paskambino ant pijano. 
Keikia stebėtis, kad tokia ma
ža mergaitė jau taip gerai iš
pildo sunkų muzikos uždavi
nį. Mergaičių chorui padaina
vus La Spaghola, 3-čio ir -1 to 
skyriaus mergaitės išpildė*gra-
zų šokį-drilių. Paskui V. Ar-
cišauskas ir K. Vitkauskas su
lošė trumpą, juokingą veika-
luką "Ponag ir Tarnas" . 

Dvi mažytėj mergaitės E. 
Džikiutė ir B. Žukauskaitė, 
lyg senos, rimtai atliko juo
kingą šokį su veidrodžiu. Pas
kui F . Levickas pasakė A. 
Jakšto eiles: "Padėk Dieve.' 
Tada ant palaipos pasirodė 
vienas mažas Dėdė Semas sn 
didele Amerikos vėliava ir vi
sas pulkas bernaičių su vėlia
vomis. Jie ilgai ir gražiai iš
dirbinėjo kuoįvairiausias figų 
ras. Komandą varė vienas 
bernaitis, apsitaisęs Amerikos 
kareivio rūbais. 

S. Eičikaitei ir B. Delans-

nietais čionykščiai lietuviui pa
darė naudingą darbą. Kitus 
metus jie da gražiau pažymės. 

Bilekas. 
• 
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NEW PHILADELPHIA, Pi 
—-

Ši kolonija nors nėra didelė, 
bet jau nesykį pasižymėjo pra
kilniais darbais ir veikimu 

ne apie Girardvillės jaunimą, s . , • • . » - . • • . J •, . • • • - -
bet apie vargonininką St. Dau
norą tiek tepasakęs, kad jis į 
New Philadėlphiją nesikištų su 
savo '*Kastute, ' ' o darbuotųs 
Girardvillėje. Mat St. Dauno
ra trumpą laiką vargonininka
vo New Pniladelphijoj, bet 
klebono tapo nuo vietos praša
lintas. Dabar dasigavęs Gi-
rardvillėn, Pa. už vargoninin
ką matomai pasirįžo New Phi-
ladelphijiečiams ir jų klebonui 
atkeršyti apšmeiždamas juos. 

S. Daunora yra jaunas vai
kinas, mūsų apielinkėj iki šio 
visai negirdėtas, nes atsikrau
stė čionai iš Illinojaus valsti
jos ir sakė, kad Cicero, 111. 
vargonininkavęs. Butų geisti 
na, idant kas jį pažįsta suteik
tų mums informacijų apie jo 
praeitį: kur pirma buvo, kr. 
nuveikėj kad žinotume su ko
kiu paukščiu turime reikalą. 

S. Bulotai 
*l\ Simonas; Zu^ris,, 

A. Jakaitis, 
Juozas Poderis, 
Jonas Kunaitis, 
Juos. Renavage, 
Ben. Pillus, 
A. Aukštakalnis, 
I. Baulinaitis. 

Nuo Red. — P-as S. Dauno
ra nėra joks "paukš t i s , " bet 

Nuoširdžiai užpnysome visus, lietuvius ir lietuvaites, 
atsilankyti ant šio puikaus pikniko, nes puiki muzika 
griež vsokus šokius, kur galėsite linksmai laiką praleisti 
ir tyru oru atsikvėpti. Bus gėrynių ir valgių gardžių. 

Kviečia KOMITETAS. . 

- Pastaba: Važiuodami imkite Archer Cicero karus 

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

"DRAUGO" PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

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. 

"DRAUGO" ADMI-

v —.. 

M 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurga-s, 

Akušeris. 
1020 So. Halstcd St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

vakare Tel. Canal 4367 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

:•: 

veiklų darbininkų tautos ir 
Bažnyčios naudai. 

" JL 
IMAHA, NEBR. 

„ t 

Kantrybe 
ir Darbas 
Viską Pergles 

Brt gi turi būti ir kokis nors 
rubežius kantrybei. Galima pakęs-

pažįstame jį kaipo gera ir' t i ffalvos 8kaudėjim:; poras valan-

Birželio 15 d. vietinio klebo
no, gerb. kun. J . Oleehnavi-
čiaus, pasidarbavimu tapo su-

tautos labui. Čia gyvuoja vi- j t y e r t a H L R Kryžiaus šelpėjų 
soa naudingos mūsų organiza- j s k v r h l s > Tikimasi, kad sis skv-
ei jos, kaip antai : Tautos Fon
do skyrius, L. R. Kryžiaus 
šelpėjų skyrius, Vyčių kuopa, 
Šv. Onos moterų draugija, 
gražus bažnytiniai chorai (di
delių ir mažų) ir daugelis kitų 
katalikiškų draugijų. 

Pastaruoju laiku ypač daug 
gero nuveikė L. R. K., moterų 
draugija ir choras. Chorų ve
da ir jaunimų lavina, mokin
damas dar ir lietuvių kalbos p. 
A. Gudaitis, kuris ir pirmiau 
eia ilgą laikų pavyzdingai dar
bavosi. J au nevienų pramogų 
buvo surengęs šis choras po 

kaitei paskambinus pijanų vadovyste p A, Gudaičio, tik 
keturiomis rankomis antro 
skyriaus mergaitės padainavo 

savo nuveiktais darbais nesi
gyrė, kaip kiti, kurie sulosią 

ftus žymiai pasidarbuos del 
Lietuvos labo, nes prisirašė pa 
tys veikliausieji Omahos lietu
viai ir lietuvaitės. 

Birželio 22 d. laike anksty
vųjų Mišių vaikai priėmė pir
mų $ v. Komunijų, o ketvirtų 
valandų, po pietų, Jo Augštoji 
Malonybė arkivyskupas J. J . 
Hai ty suteikė sutvirtinimo 
Sakramentų. 

Tų pačių dienų tapo pašven
tinta Marijos vaikelių vėliavė
lė. 

i 

Vietos Šv. Antano parapija 
birželio 29 d. Roll Stone parke 
parengė piknikų. I. P. 

keletu lietuviškų dainelių. Jos '• kokį perstatymėlį ir negali 
gražiai pasisekė, tik viename per ištisus metus paliauti besi-
daigtedainininkės suklydo, kad5 girdami ir besigailindami po 
vietoje balnelis, tarė 'bernelis, laikraščius. Nepaisant to gra-

t 

Amerikoje gimusios jos balno 
nematė, nei nesupranta to žo
džio. Po dainų visas būrys 
mergaičių, japoniškai apsitai
siusių su japoniškais saulesar-
giais išpildė ilgų ir painų ja
poniškų šokį, tai suglausda-
mos, tai ištiesdamos, tai mik
liai sukdamos savo saulesar-
gius. 

Klebonui apgarsinus per
trauką svečiai, ypač mažieji, 
pasinaudojo jiems parengtais 
saldumynais. Po pertraukai 
dvylika didokų mergaičių su
lošė pamokinančių operetę 
u Laimės Arnotas", mažytės 
išpildė drilių " Gėlių Vaini
k a s , " o vidutinės vėl gražiai 
padainavo. 

Ta pati S. Eičikė, kuri pir
ma gražiai buvo skambinusi 
pijaną, dabar pasakė pritin-

» i 

žaus riiusų draugijų veiklumo, 
karts nuo karto pradėjo rody 
ties laikraščiuose ( " Garse, 
' * Drauge ' ' ) korespondencijos, 
įžeidžiančios hewphiladelphi-
jiečių garbę ir jų vadus. Po 
tomis korespondencijomis pa
sirašo žmogysta, pasislėpda
ma po įvairiomis slapyvardė-
mis: "Dunojėlis, , , "Vargdie
nėlis," "ŽValgas," "Kom. 
Narva." 

Taip " D r a u g o " 147-tam nu* 
meryj patilpo žinutė neva iš 
Girardville, Pa., bet ji daugiau 
paliečia New Philadelphia, Pa. 
Ten VKom. Narys , " besigir-
damas savo sulošta " N as t r 
t e , " apšmeižė New Philadel-
phijos jaunimų ir mūsų klebo
nų buk negerai atsiliepęs apie 
Girardvillės jaunimų. Tuo tar
pu, kaip teko patirti, klebonas 

ST. LOUIS, MO, 

Birž. 15 d. L. Vyčių 80-ta 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo Pr. M. Juras, iš Kenrich 
seminarijos. Gerb. kalbėtojas 
savo gražioj kalboj ragino lie
tuvius šviesties, darbuoties, o 
labiausiai Lietuvos, tėvynės 
labui. Ragino rašyties prie L. 
Vyčių organizacijos, kurį dau
giausiai dirba del Lietuvos be 
nuoilsio ir užmokesčio. Pas
kui p-lė E. Živaičiutė padekla
mavo eilutes "Velnio išradi
m a i " ir padainavo porų dai
nelių. Po to kalbėtojas dar už-
sįniinė apie L. Raudonojo Kry
žiaus reikalingumų ir nau
dingumų sietuvai; ragino 
sutverti šelpėjų skyrių, kas 
ir padaryta. Tupjaiig ir prisi 
rašė 8 mergaitės. Prakalbos 
žmonėms labai patiko, išsky
rus bolševikus, kurie norėjo 
sukelti trūkimą. Nenuoramos 
tapo nuraminti. 

Borto Lapas 

du, bet kentėti visą diena, tai jau 
perdaug. O dar jeigu prisideda 
stoka apetito,, nvwilpnėjimau, jei 
{jugeuda viduriai liežuvių pasida
ro baltas ir apsivėlęs, jeigu spau
džia po krutinę — tada jaučianiės 
ligoniais ir neturime noro dirbti. 

Šitie visi nesmagumai gali iš
vesti iš kantrybės kiekvieną žmQ-
gų, bet visiems jau žinomo, kad ši
tie nesmagumai pasidaro kada vi
duriai esti sugedę ir nešvarus 
kraujas. 

* 

O tokiuose atsitikimuose prity
rę žmonės žino, kad reikia suval
gyti prieš eisiant gulti 3 saldai
nius Partola, vapvalanČius kraują 
ir vidurius, tai antrytojaus busi
te visai sveiki Partola saldainius 
reikia turėti kiekvienuose namuose, 
dėlto reikia pasirūpinti gauti jų 
dabar. 

Didelė dėžutė Partola kaštuoja 
1 dolierių. 6 dėžutės tiktai 5 do-
lieriai. Pinigus ir laiškus adresuo
kite į 

A P T E K A P A R T O S A 
160 Sccond Avenoe, 

N e w York, N. Y., Dept. E*. 4. 
(162) 

P A R S I D U O D A NAUJAS MURO 
NAMAS. 

su gazų, elektra, maudynėms ir ki
tais parankumais; namas randasi l ie
tuvių apielinkėje ) vakarus už Ke-
dzie Ave., vienas blokas nuo Archer 
Ave. 'guivekarių; prekę $2,800; gal i
ma laikyti karve, vistas ir auginti 
daržovės. Atsišaukite pas savininką 

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

Dr^M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 
• ' 

•> Atl ieka visokia* laidotuves 
kuopiglausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. • 

I 
Taipgi didesnę dalj grabų pa-

*<s dirbame. 
3307 AUBURN AVE. 

Phone Drover 4189 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisai Didmiestyj: 

• 9 W. WASIflNOTON STREET 
i K a m baris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenlmas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

f I 

Di\ 1VL Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CRTCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yardbs 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Ncdėl lo-
mis nuo 5 iki S vai. vakare. 

FARMA, 
80 akrų žemės Michigan, iy2 my
lios iki miestukui, arti didelių 
fabriku miestu, 40 akru dirba
mos, 40 akrų ganiklos, aptverta 
tvoromis, didelis, sodrias, arti eže
ro, Preke $1900. Mainom ant mie
sto propertes. 

United Land & Investment Co. 
117 N. Dearborn, St. Chicago. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPEGIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 16 ryto iki 
9 vai. vakare. Nedaliomis 9 iki 11 
4049 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

= 3 = 

{ ! • • • • • »••»• 

P-li E. 6, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood St. 

M» ' 

Duoda lekcijas skambinimo, p ia
nu pagal sutart | . 

• • • M 

Reikal ingos 2 prityrusios merginos 
dirbti restauracijoj diena ar nakti turi 
mokėti anglų kalbą, gera užmokes
tis. Atsišaukite * -

J a m e s Kestaurant 
4239 S. Halsted Str. Chicago, 111. 

REIKALAUJAME. 
Koletą stiprių vyrų. Darbas pas

tovus, gera užmokestis. Atsišaukite: j 
Wostcrn Paper Stock Co. 

1456 Indiana Ave. Chicago, 111. 

Ant pardavimo du namai 66S—666 
W. 18 Str. Gera vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame pa
dėjime. Atsišaukite: 

J. P . KashinMki, 
3SOO 8. Halsted Str. 

. ! • • • — — m I i I i • > if • ' i "m 
' III . • I • 

PARSIDUODA P L I f t U S MURO NA
MAS « PAGYVENIMŲ. 

su beismantų; v iskas geram padėji
me ir nešą geras randas; namas ran
dasi l ietuvių apieltpkjėje; , prekę 
$7,000: reikia įmokėti $2,000, l iku
sius pačios randos i šmoke i namą; 
tas yra tikrai geras bargenas ir yra 
vertas kiekvienam jį pamatyti . At
sišaukite pas 

A. GRIGAS k 0 0 . 
3114 S. Halsted St., Chicago. 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10781 So. Michigan A T 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; « iki 9 v a k a r ą Ned. 
• iki 12. 

^ i « « . » . . « . « « • » • » • • • • • » — • fjį 

1 DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

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

700 N O R T H ASHLAND A V E N U E 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptiekus I'oUmiu rburnvjO-
Priėmimo valandos vakarais nuo* 6 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

J.J • • » • • • • » • ! • • » • • • • • » • • • • » • • }•' 

Dr. S. Nai kelis 
GYDYTOJAS IK CIIIRIRGAS 

4711 So. Ashland Ave, 
Phone Drover 7043 
» Cicero Office 

4847 W. H-\h St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija S336 W. 60-th St. 
Phone Prospect 8585 

Tel. Drover 7042 j 

Dr. C. Z Vezdis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

»"•» ^ " • *m "*•' ' ^ • ^ • • • 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

»> 

• • 
• » » • • • » » » » • • m ą) m • ! » » • • • ! » » m**l 

MŪSŲ VISUOMENĖS ŽINIAI 
Turime pranešti, kad T. And 

ruszewicz Ko. 
D I R B T U V Ė 

Visokių artistiškų išdirbinių, kaip 
tai karūnų, vėliavų, šarpų, maršal
kom parėdų ir visokių ženklelių drau 
gystėms, kuopoms, kllubams, ir tt., 
perėjo j vadovystę Al. Požello. Taigi, 
dabar viršminėtų dalykų reikale 
meldžiame visų krelpties žemiau pa
duotu antrašu; o darbą padarysime, 
taip pat, artistiškai ir atsakančiai. 

AL. POŽELLO KO., 
1908 W. Division Str., 

Chicago, 111. 

r r r— 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
' " D R A U G E " 

Dr. G. M. GLASER ! 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, Hl. 

SPECIJALTSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis huo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

•C ' ! ! 
lllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicagc 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

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

pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d 
lilIlIlIIIIFIllIlIlIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIPIlItlIUI 

E X T B A . 
Parsiduoda geras ir maia i važinė

tas 7 sėdynių automobilius. Conti
nental motoras 5 geri tekiniai ir v is 
kas geram padėjime. Kaina tik 
$475. Kreipkitės pas 

J. S. Csalkauskas, 
4600 S. Wood St. 

Tel. McKinley 625« 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
T«"1 • T:r-T;-vC'] C 91) 3 

J CHICAGO, ILL. 

DR. W. A. MAJ0R 
Telefonas Pul lman 60 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGA8 

Ofisas 11719 Michigan A v e 
Adynos 8:30 Iki 9 išryto 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

I \ 

Mokykis Kirpimo ir DcAigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mutsų sistemo ir ypatiSRas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mos turime didžiaUBIUS Ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviąčiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijal iš-
kal pigią kainą. 

PetreooB daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio. Ir bi
le madų knygos. 

MASTER D K S I G M N G SCHOOii 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė i i 118 K. Laflalle S t 
į 190 N. State gatve, k a m p a s L a k s 
gatvės. 4 lubos. 



D R A U G A S 
Šeštadienis, birželis 28, 1919 

Ar esi kada nors pagalvojęs in kurią Banką padėti sava pinigas 
Jeigu ne esate užsiganėdinę iš banko kuriame dar laikote iki šiol savo sutaupintus pinigus, arba jeigu 

neturite užsitikėjimo prie to banko 

Geriausią padarysite jeigu pernešite juos į visiems žinomą ir didelį 
Peoples Stock Yards State Banką 

Ashland Avenue, kerte 47tos gatves 
S Atsineškit su savim jūsų bankinę knygelę, o mes jūsų pinigus kartu su procentu iškolektuosime, nieko neimdami už mūsų 
• darbą, ir duosime jums knygelę mūsų taupinamosios kasos. 
5 YRA TAI DIDŽIAUSIAS VALSTIJOMS BANKAS CHICAGOJE IŠSKIRIANT VIDURMIESČIO BANKAS. 
* . . . . . . . 

S Mokama 3% nuo pinigų sutaupintų. Už jūsų pinigus sudėtus mūsų taupinamoje kasoje prieš 15 d. Liepos,gausite nuošimtį 
S nuo 1 d. Liepos. Mūsų Kapitalas ir perviršis $ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . Mūsų turtas perviršija $12.OOO.OOO.oo. 
SSi i iasiaiaii iuisLS:! 

CHICAGOJE. 
8 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.!AR TIKRAI JINAI NORI 

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

Sekmadienis, birželis 29 d., 
Šv. Petras ir Povilas, apašt. 

Pirmadienis, birželis 30 d., 
Šv. Povilo atm. 

O gal t ik paprastas išnaudoji
mas. 

GAL PASIBAIGS STREI
KAS CHICAGOJE. 

Padidinta algos miesto darbi
ninkams. 

Finansinis miesto tarybos 
komitetas pagaliaus pabaigė 
savo darbus su miesto išlaidų 
sąmata.- Išlaidu bus išviso 
daugiau 31 milijono dol. 

Padidinta algos policmo-
nams, gaisrininkams ir gat
vių valymo darbininkams. 

Nors ne tiek paskirta, kiek 
buvo reikalaujama, bet darbi
ninkai šiandie gal bug paten
kinti ir tuo, kas jiems duoda
ma. 

Komitetas su algų padidi
nimu suskubo apsidirbti. Nes 
streiku grūmojo poliemonai, 
gaisrininkai ir kiti. 

Aną dieną angliškuose laik
raščiuose pasiskelbė apie 73 

j metu amžiaus moteris, kad ji-
! nai nori gauti kokį nors dar

bą, nes norinti dirbi i. 
Turinti sūnų. Š:s duoda jai 

užlaikymą. Bet sene pranešė, 
jog jinai nereikalaujanti sū
naus malonės. Norinti dirbti 
ir būti pati sau vb-na, nepri
klausoma. 

Žmonių yra geraširdžių. I-
ma jai siūlyti ne lik visokius 
lengvus užsiėmimus, bet duo
da dar ir pinigiška>; dovanas. 

Jei to s moteries troškimai 
yra nuoširdus, kad jinai nori 
dirbti ir būti nepriklausoma, 
verta yra visokio- pagelbos. 

Nelaimė tik ta, kad «aa daž
nai pasitaiko besąžinių žirni
niu, katrie išnaudoja kitu 
lengvai i kystę. Dažnai tad m:o 
to nukenčia ir geri žmonės. 

L 
MERGAITĖ NUSKENDO 

UPELUKYJ. 
Dviejų metų amžiau(S Clara 

Holm, Waukegane. išėjo ties 
namais ganyklon ir tenai įkri
to upelukan. Atrasta prigėru
si. 

SALIŪNAMS PASKUTINĖS 
DIENOS. 

Svaigalu mėgėjai apsidrau% 

džia.-

SUVAŽINĖTA MERGAITĖ. 

Aną vakarą automobiliais 
suvažinėta ir pavojingai pa
žeista Sopinę Matya, 5 metų, 
4644 So. Wood gat. 

Automobiliu važiavo Frank 
Baicules ir Peter Woy«*Kdis, 
4344 So. Hermitage ave. 

Dr. Lo\vnik pranešė, jog 
mergelei įlaužta smegenys. 

MRS. CHESHER LAVONAS 
ATRASTA EŽERE. 

Vasario 6 d., š. m., nežinia 
kur buvo pražuvusi Mrs. Cbe-
sher, jauna nursė, tarnavusi 
turčiaus Parke namuose. Nesi
gailėta pinigų ją surasti. 

I r štai vakar jos lavonas, 
jau beveik apipuvęs, atrastas 
ežere, tarp Oliio ir Ontario 
upių. 

GALVAŽUDIS PAKARTAS. 

1 Vakar Cbicagoje pakariąs 
galvažudis Earl Dear, kurs 
plėšikiškais tikslais kituomet 
buvo nužudęs šoferi Wolf. 

Saliunams paliko gyvuoti 
tik pora dienų. Su liepos 1 die
na įvyksta visoj šalyj svaiga
lą pardavinėjimo prohibicija. 

Svaigalų mylėtojai paskuti
nėmis dienomis stipriai apsi
draudžia. Nors degtinė bran
gi, bet perkama ir kraunama 
atsargos privatiniuose na
muose. 

Tas daroma todėl, kad pri
vatiniuose namuose nebus da
romos kratos ir svaigalai ne
bus konfiskuojami, jei tie bus 
užlaikomi tik sau, tik privati
niams reikalams. 

" Sausieji ' ' krikštauja. Gi 
"s lapie j i" rengia girtus pasi
linksminimus ir nukabinę no
sis. 

Slapiųjų vienatinė viltis — 
— tai prezidento Wilsono pro-
klemacija apie demobilizacijos 
pabaigą. Proklemacija.laukia
ma arba tuojaus arba kiek 
vėliaus. 

MERGELĖ APDOVANOTA 
AUKSO MEDALIU. 

Šventojo Vardo parapijos 
augštesniąją mokyklą šįmet 
baigė mergelė Luella Sbeegan. 

Dvyliką metų jai užėmė bai
gti toj parapijoj pradinę ir 
augštesniąją mokyklą. 

Mokyklų rekorduose pažy

mėta, kad ta mergelė per tuos 
12 metų taip stropiai mokėsi, 
kad nei vienos dienos nepralei
do, kad nebūti mokykloje, ir 
nei karto mokvklon nesusivė-
lino. 

Už tokį jos išimtiną /stro
pumą jai paskirta atmsims 
medalius. Medalių mergelei 
prisegė pats Jo Augštoji Ma
lonybė Cbieagos Arkivysku
pas. 

IŠ CHICAGOS LAIVAS IŠ
PLAUKIA Į LIVERPOOLĮ. 

Chicagoje įsteigiamas svarbus 
uostas. 

Vakar iš Chicagos su vietos 
prekėmis į Angliją išplaukė 
pirmutinis garlaivis Lake 
(Iranby. Tas laivas čia buvo 
padirbdintas ir juo gabena
mos vientik Cbieagos prekės, 
(iabenamos be jokios tarpi-
ninkystės. 

Tokiuo būdu Cbicagoje pa
kils prekybos uostas, kurs su 
laiku bu s didžiai svarbus pa
są ulio prekyboje. 

Šituo laivu gabenami viso
kie gyvulių skerdyklų -firmų 
produktai. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

L. D. S. CHICAGOS 
NARIAMS. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Apskričio susirinkimas 
atsibus šį vakarą, t. y. birže
lio 28 d. Šv. Antano parap. 
^\et. Cicero, 111. 

Kuopos yra kviečiamos pri
siųsti delegatus, nes randasi 
daug dalykų svarstymui. 

M. L. Gurinskaitė, 
L. D. S. rast. 

PRANEŠIMAS. 

Liet. R.-K. Am. Lą]xl. Są
jungos Centro pusmetinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, bir
želio 29 d., 1919 m., 2 vai. po 
pietų, Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje, prie 18-tos 
gatvės ir Union Ave., Chica
goje. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

Lab. Sąj. " T a g day ," birže
lio 16 d. aukų rinkėjų vardai, 
pavardės ir kiek kuri surinko: 
O. Valatkienė .-.$17.32 
J. Kriminskaitė 25.08 
S. Jesinskaitė 24.47 
E. Baškienė 12.35 
P. Valaičiutė 20.88 
M. Bacevičiūtė 19.68 
B. Naujokienė 10.10 
O. Labanauskaitė 10.92 

TRIUK^MASIlfliLMETRIliKSMAS! 
Paskutines NeL Pras. Šv. R M. parap. BazaFO dlenOS 

Šiandiena ir Rytoj Birželio 28 ir 29 d, 1919 m. 
Parapijiniame Darže, prie 44 ir Fairfield gat 

NekaPo Piasidėjimo šv. P. M. .parapijos bazaras jau baigiasi. Šiandie ir rytoj bus tnikšmingiausios bazaro 
dienos. Visi geriausieji daigtai bus išstatyti del kiekvieno atsilankiusio giliukio. Bus visokių indomybių, kokių ne
buvo praeituose vakaruose. Šokių pavilijonas bus nuš viestas įvairiomis šviesomis taip, kad visas daržas at
rodys lyg Laumės juosta w* *%*• v •'-- ^ - m j££-. '•••" V " >/; £ * l 

Šiandie bazaras atsidarys 7f00 vai. vakare; rytoj 2 vai. po pietų 
Nori pamatyti, ko nebuvai matęs ir parsinešti, ko dar neturėjai — atsilankyk! 

v-

M. Arlauskaitė 15.57 
J . Valaitienė 17.88 
S. Lauraitienė 23.82 
S. Krikščiūnienė 21.66! 

K. Kisiunaitė 8.48 į 
A. Kanapiutė 13.15 
O. Paliliutė 21.10 i 
M. Pociūtė . . . ,_ 2.88 
M. Naujokaitė 2.41 
K! Jenaskiutė 1.92 
M. Kilikavičiutė 2.16 
J . Paliulis 3.68 
O. Mikužiutė 1.73 
E. Riškiutė 
Mokyklos vaikai 1.18 ! 

Vardu našlaičių, širdingai} 
ačiū visoms rinkėjoms už su- j 
rinkimą tiek aukų. Taip-gi • 
ačiū ir vyrama, katrie darbą-
vosi per visą dieną. 

Komitetas. 

11 

Šv. JURGIO MOKYKLOS 

MET 0ŽBA1 
Nedelioj, Birželio 29d. |®jf Šv. Jurgio Parap. Svet. 

1 9 1 9 m. mt 32ro. PL ir Auburn Ave. 
Pradžia 7 : 3 0 vai vakare . 

2.451 J 
Programas šiam vakarui yra priruoštas toks, kokio dar bridgeportiečiai nėra girdė

ję. Programą išpildys J.usų pačių vaikučiai. Taigi nei vienas nepraleiskite šio vakaro, 
ir visi atsilankykite. Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJAI. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Birželio 13 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčoje buvo padaryta rink
liava Lab. Sąj. naudai. Auko
jo sekantieji: 

N. N i $50.(X) 

nė, S. Damašauskienė, L. Bu-
tenevičia, E. 8Gudaitienė, V. 
Katauskienė, L. Lišuskienė, O. 
Ramanauskienė, M. U. Kelp
šienė, M. Bulavienė, J . Bula
vas, K. Vanagas, V. G., J . 
Miksas, J . Zaleckis, A. Šik-
mian, J . Šetikas, J. Šimanskis, 
S. Baranauskis, J . Bakauskis} 
B. Jakutis, P. U., J . Janusas, 
F . Noreika, N. Sadauskis, V. 
Dambrauskis, J . Kueinsks, K. 

Po 10 dol.: M. Mikšaitė, B- galtikauskis, P . Bradelis, A. 
Vitartaitė. _ , , ji _ IMilašius, V. Baltrukonis, J . 
T T ° L i . A . J S V * v \ ^ K a ^ K s , * N., M. Paukštis, ole.kait, A/t tr icai te , V. bu- j K p A d o m a T i č i į A -

;U,. ' t ,S £ £ t U ' " T ' f - v % r . m * * N. N., A. Macas, P. 
kaito, h PuHfeiulaito, M. Mi- R i b i k a u g k i S ) A . M o c k u S ) j . M . 
lusuitė, 8. Kavaliauskienė, J . g ^ , ^ N ^ y g ^ p 

Dautara,*, V. šatunas. - | S o r o k a S ) j Abromavičia, M. 
Po 3 dol.: J . Žukauskas, 
Po 2 dol.: O. Stukšaitė, K. 

Milašius, F . Veryga, N. N., M. 
A Y î  Y " Y Y—-"v B., K. Janiujias, P. BalČitis, 
Ątkehenė, J . Andri.iausk.ene, N ^ N N M Kniukšta, N.' 
V Druktems, J . Vojniskas K. g B a l t i k a u s k ; S i j J u r g a i t į S ( 
Pilkiems, V. Šmioms, L. Jau-. N N N A j a n u t a v i g i K . 
sonis, V. P., N N. Jespelkis, P. Armonas, J . Ka-

Po 1 dol.: A. Jesutaitė M. g ^ K č e k a n a u s k i s , R M . 
Ruzgaite, P. Jomkaite, 0 . Šva- D u r S a i j U r b a s 5 0 c 

žaitė, A. Paskevieaitė, O. Sul-
gaitė, O. Prataitė, K. Mote-' Viso surinkta $237.50. Smul-
kaitė, R. Arnašaitė, J . Čepai- k l o m i s • 2 L * V Sykiu $258.61. 
tė, B. Zansitaitė, S. Kučins- į š l a i d u t u r ė t a ^ - 5 0 - L i e k a 

Jeigu kurio iš gerbiamųjų 
aukotojų pavardė butų netei
singai parašyta arba šiaip 
klaida, meldžiu pranešti. 

V. Galnaitė, rast., 
4532 So. Hermitage ave. 

IŠ NORTH SIDE. 

Gegužio 30 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse Lab. Saj. naudai 
aukų surinko: p-lės F . Baus-
kiuiutė $8.20 ir 0 . Paliuliutė 
£2.17. 

Vardu našlaičių, ačiū rinkė
joms už pasidarbavimą. 

Komitetas. 

namų vaikučiai išvažiavo apie 
8:45, o sugrįžo ant 7:30. Iš na
mų važiavo su baime, kad lie
tus nesupliektų, bet ka<l lie-
lau s vsai ij\ožai buvo, tai na
mo sugrįžo visi linksmi ir už
ganėdinti. 

Išvažiavimo vietoj turėjo už
kandžių ir blaivių gėrimų. 
Tuos daiktus parūpino gerb. 
klebonas, kun. M. Krušas. 

Išvažiavime atsilankė pats 
klebonas ir kiti kunigai, taip 
suaugusių vyrų ir moterių. 

Dzūkelis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Mokyklos išvažiavimas. 

kaitė, A. Čerutaitė, M. Dajor-
kitė, O. Bukšaitė, L. Rumšai-

»p^«JZ. J. JL. 

Visiems aukotojams, vardu 
tė, O. Pocaitė, V. Galnaitė, D. ' našlaičių, tariame širdingi aus' 
Meškienė, V. Gečienė, A. Lu-jačiu. Tegul geriausias Dievas 
koševičienė, P . Zalatorienė, A. į gausiai atlygina. 
Noreikienė, U. Prunkvierfe, E. 
Kųčinskienė, E, Baltikimskie-

Klebonas kun. A. Skrypko 
ir Kuopos Valdyba. 

Panedėlyj seserys mokytojos 
pranešė vaikučiams, kad turės 
išvažiavimą. Tas pranešimas 
juos labai pradžiugino ir visi 
išvien ant įlytojaus rengėsi 
važiuoti, bet [nelaimė. Išrytos 
pasirodė lietui ir daugumą iš 
jų užlaikė namie. 

Tie, kurie išdrįso važuoti, 
labai gražiai ir linksmiai pra
leido laiką, nes nors lietus iš
ryto ir labai gązdino, vienok 
dienos laike neperdaug lijo, ir 
todėl žaislėms neužkenkė. 

Išvažiavimas buvo Berg-
man's grove, Riverside, 111. Iš 

JUStr MYLIMI VALGIAI. 
Pernai žiema karės laiku ifisky-

riant armija mes visi gavome labai 
mažai beefo nes kitas visas buvo 
siunčiamas Valdžiai kuri išdalindavo 
tarpe kareivių. 

Karei užsibaigus mes ir vel 
a t randame beef ant savo stalo ir ga
lime gamintis savo mylimus valgius 
kaip po senovėj. 

Steikai yra visur ir visada reika
laujami. Šeimininke turi Žinoti kad ne 
visokie steikai yra geri ir ne visi turi 
toki pat skoni. Daubuma iš Ameriko
nišku šeimininku nenori pirkti steiko 
užtat kad jos sako kad kietas ir juo 
daugiau ji kepi a r verdi juo kietes-
«iis jis yra. 

Dauguma iš šeimininku sako ver
čiau buti be mėsos negu pirkU to
kia kuri yra visuomet kieta, ir kurios 
negalima nei jokiu būdu suminkštin
ti. Reikia viena dalyką pastebėti, 
kad ateives moteris ypačiai yra labai 
išsilavinę virime ir jos moka kaip 
virti a r kepti kad ir kiečiausia stei-
ka padarydamos iš jo minkštuti . Mu-
ą\\ Amerikoniškos šeimininkes per 
praeitus metus daug ka išmoko viri
me »Uo l i tu ateiviu moterių nes jos 
yca prytyrusios ir daug ka žino mai
sto pagaminime.-^ 

(Apg.) 
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