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METAI-VOL. IV. No. 157 

Vokiečiai veikiai pa-

Pramatoma nauja kare 
Europoje 

VOKIEČIAI VEIKIAI RATI
FIKUOS SUTARTĮ. 

Jiems svarbu, kad talkininkai 
pertrauktų blokadą. 

Paryžius, liepos 3. — Vo
kiečių valdžia pranešė talki
ninkams, kad ateinančią sa
vaitę vokiečiai ratifikuosią 
taikos sutart į . 

S u t a r t i r a t i f i kuo t i vokie-
čiams vra labai svarbus daik-
tas . J i e pageidauja, kad tal
kininkai kuoveikiaus panai 
kintų blokada aplink Vokieti
ją. 

TAIKOS SUTARTIS NEPA 
DARO Į AUSTRUS IN-

TEKMĖS. 

Visi pramato naują karę . 

HINDENBURGAS PASI
RENGUS MIRTI. 

— 
Tas nebūtų garbinga talkinin

kams. 

Berlynas, liepos 3. — Field-
maršalas von Hindenburgas , 
k u r s birželio 25 d. rezignavo 
iš generalio štabo viršininko 
vietos, pasakė j j aplankiu
siems (Joettingeno studentams 
štai ką: 

" J e i niusų priešininkai pa 

Vienna, liepos, 3. — Čia tie
siog nieko nedaroma ir neat
kreipiama didelės domos į tai
kos sutartį , kokią talkininkai 
gamina Austri jai . Nes visi y-
ra nuomonės, jog po šios karės 
ta ika neilgai gvvuosianti. Ku-
ropoję pakilsianti kur-kas 
baisesnė karė ir busiąs bai
sesnis žmonių išnaikinimas. 

Senosios Aust rijos-Unga ri
jos vyriausybės buvusieji val
dininkai tvirt ina, jog ateity
je karė hutą buvus iš vengtina 
gal fTk tuomet, jei ta ika butų 
buvus pada ry ta sulig prezi
dento Wilsono paskelbtų prin
cipų. 

Bet kadangi tas neįvyko, 
tad nieko gera negalima tikė-
ties. 

Spauda priešinga sutarčiai. 

r i a visų politikinių pakrai
pų spauda tvir t ina, jog taikos 

geidauja seną žmogų, kokiuo, sąlygos yra didžiai neteisin-
aš esu, kurs pildžiau savo pa- U 0 s . Talkininkai Vokietiją pa
reigas, pas ta tyt i prie sienos, * v e dė Prancūzijos vergijon. Vo-
jie gali mane turėti . Tokiuo kiečiai visais laikais mėgins 
savo pasielgimu jie gali dar 
labjaiis save pažeminti". 

Hindenburgas ta ip kalbėjo 
mili tarinėj stovykloj Kolberge, 
Pomeranijoj . 

Naujas štabo viršininkas. 
Vietoje pasi t raukusio Hin-

denburgo generalio štabo vir
šininku paski r tas gen. von 
Seeckt. • 

I š generalio š tabo sąstato 
pas i t raukė generolu Winter-
feldt ir Wrisberg. 

ANGLIJOJE PASKELBTA 
TAIKA. 

Tas atlikta senobiniu būdu. 

Londonas, liepos 3. — Ang
lijos karal ius paskelbė pro-
klemaciją, jog Anglija su Vo
kietija pabaigusios karę , pa
darus ios taikos sutartį ir šian
die t a r p abiejų šalių gyvuo
jant i ta ika . 

Kara l iaus proklemacija čia 
paskelbta senobiniu būdu. 
Geraldai su triubomis apvažia
vo miestą i r paskirtose vietose 
buvo skaitoma taikos prokle
macija. 

ROCKPORDAS TURI 83,000 
GYVENTOJŲ. 

Rockford, IU., liepos 3. — 
Sulig pabaigto čia mokyklų 
cenzo, šis miestas tur i 83,000 
gyventojų. 

pasiliuosuoti iš tos vergijos. I r 
nebus ramybės. 

Laikraštis Reichpost rašo, 
kad šiandie vokiečiai y r a lab-
jausia suvaržyta tauta . Tos 
tautos pirmasis žygis bus dėti 
pastangas pačiai pasiliuosuoti 
ir paliuosuoti ki tas tautas , 
šiandie velkančias Anglijos 
jungą. 

Kitas laikraštis pažymi, jog 
šioje karėje daugiausia laimė
jo kapital is tai ir jų visa siste-
ma. 

Sako, šiandie Anglija ir A-
merika yra absoliutės valdo
vės šimtų milijonų žmonių. 

PANAIKINTA CENZŪRA A 
MERIKONIŠKOJ AR

MIJOJ. 

Paryžius, liepos 3. — Ame 
rikoniškoj mili tarinėj stovy
kloj gen. Pershingas paskelbė, 
kad visokia militarinė cenzū
ra panaikinama. 

Visokie laiškai ir raštai , 
siunčiami kareivių i r karei
viams tolesniai nebus cenzū
ruojami. 

STREIKUOS 25,000 CIGARŲ 
DIRBĖJŲ. 

New York, liepos 3. — Čia 
ir -apylinkėse pasirengė strei
kuoti 25,000 cigarų dirbėjų. 

AIRIJOS REIKALAI EINA 
PIRMYN. 

Prezidentas de Valerą važinė
ja su kalbomis. 

New York, liepos 4. — Ne
pripažintos Airijos respubli
ka i prezidentas apvažinėjo 
svarbesniuosius miestu s Nau
joje Anglijoje. Sakė prakal
bas. Visur turėjo didelius pa
sisekimus. 

New Hampsbire valstijos 
gubernatorius Bart le t t prezi
dentą de Valerą of ic ia l ia i pri
ėmė. ' Jo pagerbimui buvo su
rengtas oficijalis pokylis. 

Tai p i rmutinė Šios šalies 
valstija oficijaliai pripažino 
Airijbg respubliką, pagerbda
m a tps respublikos prezidentą. 

Del Valerą šioj šalyj manąs 
užtruĮsti kokiuo du mėnesiu 
arba -jr ilgiau su propagandų. 
J i s mano pasimatyt i su prezi
dentu; Wilsonu. 
, J e i Airijos reikalams šios 
šalieą žmonės visur ta ip Y<\e-
lankiąutų, kaip yra buvę Nau-
jo jo j »Angl i jo j , t v i r t i n a a i r ių 
vadaif tuomet airių tauta 
įgysianti didelę užuojautą. 
Tuomet Airija t ikrai gausianti 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Pats de Valerą tvir t ina, jog, 
ka ip pramatoma, Anglija čia 
pradėsianti propagandą prieš 

ą. Tam tikslui pavarto-
? iKilijorras. Karės metu, 

sakė de Valerą, Anglija čia iš
leidusi milijonus savo pro
pagandai . 

GAL VEIKIAI BUS AT
NAUJINTA PREKYBA 

SU VOKIETIJA. 

Tam tikslui reikalinga sutar
ties ratifikacija. 

Washington, liepos 4. — Ge-
neralis prokuroras Palmer 
pranešė, kad gal veikiai bu
siąs panaikintas uždraudimas 
turėt i susinėsimus su Vokieti
j a ir su j a .vest i prekyba, 
kaip y ra buvus pirm karės. 

Tam tikslui pirmiausia yra 
reikalinga taikos sutart ies ra
tifikacija. 

Palmer oažymėjo, jog Suv. 
Valstijose d- mobilizacija apie 
kurią daugelis šiandie imlo-
mauja, p a s i b ^ / s i a n t i t :k tuo
met, kuomet tarnyboje palik
sią tįk tiek kareivių, kiek kon
gresas užgyręs palaikyti po 
šios karės. 

PREZIDENTAS NESUSTOS 
NEW Y0RKE. 

.J -, 

Iš Hoboken keliaus tiesiog Wa 
Shingtonan. 

New York, liepos 4. — Nuo 
garlaivio George Wasliington, 
kuriuomi parkeliauja prezi
dentas Wilsonas, gau ta žinių, 
kad prezidentas nesustosiąs 
New Yorke, kaip pirmiau bu
vo manoma. Bet iš Hobokeno 
keliausiąs tuojaus "VVashingto-
nan. 

Tad jo pirma viešoji kalba 
busianti Washingtone. Tai 
busiąs nuodugnus kongresui 
pranešimas apie padarytą tai
ką su Vokietija. 

Sakoma, prezidentas parei
kalausiąs, kad taikos sutar t is 
be jokių pataisymų butų pri
imta ir pripažinta. 

George Washington New 
Yorko pakraščius pasieksiąs 
ateinantį pirmadienį. 

Rusai priešinasi atiduoti 
Besarabiją Rumunijai 

BESARABIJĄ GINA MA 
KLAKOVAS. 

Jis reikalauja ten plebiscito. 

PRANCŪZIJA IMS ANGLIŲ 
ČIA. 

Paryžius, liepos 3. — Pran
cūzijos vyriausybė nusprendė 
šįmet iš Suv. yals t i jų impor
tuoti milijoną tonų anglių. 

Prancūzija šiandie negali 
užtektinai anglių gauti iš An
glijos. AnglijaH pačiai reika
lingos anglys. 

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

INTERNUOTI VOKIEČIAI 
tf U N € & i f r NAMO. 

Charleston, S. C , liepos 3.— 
Karės metu internuoti forte 
Oglethorpe vokiečiai garlaiviu 
Princess Matoika pasiųsti Vo
kietijon. 

KINAI PASIRAŠYSIĄ PO 
AUSTRIJOS SUTARTIMI. 

Paryžius, fiepos 4. — Kini
jos atstovai Associated Press 
korespondentui pranešė, jog 
jie, turbūt , pasirašysią po tai
kos su t a r t imi su Austri ja. Nes 
toj sutar tyj nepaliečiami Ki
nijos reikalai. 

Nereiksią jiems padėti pa
rašų po sutart imis, padaryto
mis su Turki ja ir Bulgarija. 
Nes s n' tom šalim jie neka
riavo. 

Kaip žinoma, kinai atstovai 
nepasirašė po sutartimi su 
Vokietija. Visgi nusprendė ir 
tolesniai dalyvauti taikos kon
ferencijoje. 

KUOMET BUS TAIKA? -
KLAUSIA SENATORIAI. 

Į tą klausimą atsako vieni vie
naip, kiti kitaip. 

Washington, liepos 3. — 
Senate vis dar svarstomas 
tautų sąjungos klausimas ir 
retkarčiais įvyksta smarkus 
žodžiais susikirt imai. 

Iš tautų sąjungos klausimo 
iškeliami kiti klausimai, iš tų 
vėl kiti ir ta ip sukasi aplin
kui kaip kokiuo ra tu . 

Aną dieną aptar iant tautų 
sąjungos klausimą pakelta 
klausimas a r jau dabar įvyku
si ta ika, kuomet taikos sutar
tis patvi r t in ta . 

Klausimas labai svarbus. 

Taikos klausimas yra di
džiai svarbus. Nes jei įvyko 
taika su Vokietija, tai Suv. 
Valstijos be jokių suvaržymų 
gali pradėti vesti prekybą su 
ta šalimi. 

Jei įvyko taika, tu r i pa
liauti veikę visokie karės me
tu suvaržymai. Viskas turi 
but sugrąžinama į normales 
vėžes. Tur i paliauti veikti ir 
visokie s kongreso pravesti ka
rės metui įs tatymai. 

Tad taikos klausimas šaliai 
yra didžiai svarbus. 

Ką sako Palmer? 

Palmer y ra S. Valstijų ge-
neralis prokuroras . J u k tai 
tur i but žinovas ne tik savo 
šalies įstatymų, bet ir tarp
tautinių. 

J i s tvir t ina, - jog ta ika su 

Vokietija dar neįvykusi, ne
žiūrint to, kad taikos sutar t is 
pa tv i r t in ta parašais . 

Sako jis, tik tuomet įvyk
sianti t ikroji ta ika, kuomet 
ta sutar t is busianti ratifikuo
ta abiejų šalių, ty. kuomet su
tart į galutinai patvir t ins S. V. 
senatas ir Vokietijos nacijo 
nalis atstovų susirinkimas. 

Ki ta ip nėra taikos. 

Knox tvirtina priešingai. 
Senatorius Knox kituomet 

yra buvęs valstybės sekreto
rius, paskui ir šalie s genera-
lis prokuroras. Tai taipgi 
plačių pažiūrų vyras. 

J i s nesutinka su prokuroro 
Palmerio nuomone. 

Senatorius Knox sako, jog 
ta ika įvyksta su tuo momentu, 
kuomet abi pusi pasirašo po 
sutart imi. 

Anot senatoriaus, juk pa
čioj sutar tyj y ra pažymėta, 
jog po pasirašymo tuojaus į-
vyksta taika. 

Senatorius, be to, pažymi, 
kad Suv. Valstijos jau neveda 
karės prieš Vokietiją ir negali 
vesti, nes tą daryt i draudžia 
sutart is . 

Kitos šalys po sutart ies pa
tvirt inimo su Vokietija at
naujina santikius. Tad argi 
ki taip turėtų pasielgti Suv. 
Valst i jos! 

Reiktų daug stebėties. 

Senatorius Knox sakė, jog 
jam ir kitiems begalo but ste
bėtina, jei parvažiavęs prezi
dentas Wilsonas vaduotusi 
prokuroro Palmerio tokiuo 

keistu nuomoniavimu. 
J i s i r kiti mano, kad tą 

klausimą taikos reikale galu
tinai išrisiąs prezidentas. Nes 
jei šalis padarė sutart į su 
priešininku ir tą sutartį abi 
pusi . patvirt ino, reiškia jau Į-
vyko taika. I r apie tą negali 
but kitokių nuomonių. 

Pasirengęs pamesti partiją. 

-Senatorius Brandegee iš 
Connecticut valstijos šiandie 
skaitosi didžiausias tautų sa-

*» 'C 

jungos priešininkas. 
Prieš senatorių Brandegee 

nublanksta net senatorius Bo-
rah ir visi kiti, katr ie šiandie 
nepasekmingai kariauja prieš 
tautų sąjungą. 

Brandegee y ra republiko-
nas. J i s aną dieną kalbėdamas 
pažymėjo, kad jei republikonų 
senatorių didžiuma Jialsuo-
sianti už tautų sąjungą ir 
ta ip pasielgsianti, kaip prezi
dento norima, jis su tuo mo
mentu išstojąs iš reptibl ikonų 
partijos. 

Nes tai butų didžiausias nu
sižengimas, sakė jis, prieš A-
merikos nepriklausomybę, 
prieš vėliavą ir prieš viską, 
kas tik yra amerikoniška. 

J o nuomone, tautų Sąjunga 
suvaržys Suv. Valstiją savi
tumą, laisvę, nes šaliaLprisieis 
visuomet maišyties į Europos 
reikalus. 

Sakė, Amerika galį atlikti 
didelius žmoniškumo , darbus 
žiūrėdama tik nuosavų reika
lų, bet nesimaišydama sveti
mų šalių politikom 

Paryžius, liepos 4. — Aną 
dieną taikos konferencijos ta
ryba svarstė Besarabijos liki
mą. Buvo pakviesta Rusijos 
ambasadorius Prancūzijoje 
Maklakov ir Rumunijos prem
jeras Brat iano. 

Maklakov aštr iai priešinosi, 
kad Besarabija bu tų 'p r i jung
ta prie Rumunijos. J i s sakė, 
kad Besarabijoje didžiuma gy
ventojų yra rusai. Taip buvę 
pirm šios karės. 

Moldavijoj gi (Besarabijos 
dalis) , sakė Moklakov, esama 
daugiau rumunų. I r todėl rusai 
prieš Moldavijos prijungimą 
prie Besarabijos nieko neturį. 

DEL MAISTO ITALAI KE 
LIA RIAUŠES. 

Plėšia ir naikina maisto krau
tuves. 

Porli, Italija, liepos 3. —Po 
skaitlingo susirinkimo liepos 
1 dieną, po pasakytų karštų ir 
kurstančių prakalbų, italų 
minios čia puolėsi plėšti mai
sto krautuves del maisto bran
gumo. 

Neužilgo minios tiesiog buvo 
nesuvaldomos. Pašėlimas ne
turėjo ribų. Visos didesnės 
krautuvės apgriautos ir api
plėštos. Miestas pateko įšė
lusių minių rankosna. 

Iš krautuvių paimtus mais
to produktus žmonės sugabe
no vienon vieton ir iškabino 
parašą: Tas maistas skiriamas 
visiems žmonėms. 

Revoliucijinis pobūdis. 

Per' visa dieną krautuvės ir 
savastys buvo naikinamos. 
Riaušės priėmė revoliucijinį 
pobūdį. ,. 

Birželio pradžioje tokios pat 
baisios riaušės buvo įvyku
sios mieste Spezia. Bet tenai 
veikiai jos buvo numalšintos. 

Gi čia ki taip dėjosi. Nebuvo 
kam riaušininkų malšinti. Ne
buvo galima su jais i r susi
kalbėti. 

Padaryta dideli nuostoliai. 

Maisto produktuose ir ne-
judomose savastyse padary ta 
milžiniški nuostoliai, katr ie 
apskaitomi milijonais. 

Daugelis išplėšto maisto pa
sidalinta. Bet da r daugiau su
deginta, apliejus aną kerosimi 
ar gazoliną. 

Reikia manyti , kad t rumpu 
laiku talkininkai ims tarties ir 
apie Lietuvos likimą, jei jau 
Rusijos rubežiai paliečiami. 

Lietuva šiandie turi du di-
džiausiuoju priešininku. Tai 
Rusija ir Lenkija. Manoma, 
tas pat Maklakovas stos prieš 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Gal lenkai atvirai ir nesi* 
priešins Lietuvos laisvei. Bet 
jie, be abejonės, dės pastan
gas pasisavinti žymias Lietu
vos dalis. 

Lietuviams reikia but pasi
ruošusiems sutikti daugelį 
nemalonumų nuo savo prie
šininkų. 

PRINCAS APLANKĘS SAVO 
ŠEIMYNĄ. 

Tuo aiškinama jo pabėgimas. 

Paryžius, liepos 4. — Čia 
^ a u t a žinių, jog Vokietijos 
buvęs sosto įpėdinis andai bu
vęs apleidęs Olandiją i r ap
lankęs savo šeimyną Potsda
me. Trumpai jis ten buvęs. 
Buvęs nuvažiavęs automobi
liu. 

Tad, sakoma, iš to i r paki
lusios žinios apie jo pabėgi
mą Vokietijon. 

Matyt, kad tie, katr ie buvo 
paskleidę neteisingą žinią, da
bar mėgina aną ati taisyti da r 
neteisingesnėmis ir žioplesnė-
mis žiniomis. 

Kas čia gali t ikėti , kad 
princas butų aplankęs Potsda
mą. 

SPARTAKAI IŠMUŠTI IŠ 
HAMBURGO. 

Valdžios kariuomenė užėmė 
miestą. 

SUTARTIS S. VALSTIJŲ SU 
ANGLIJA IR PRAN

CŪZIJA. 

Paryžius, liepos 4. — Pran
cūzijos užsienių . reikalų ofi
sas paskelbė turinį sutarties, 
padarytos Suv. Valstijų su 
Anglija ir Prancūzija su tikslu 
pastarąją apsaugoti nuo vo
kiečių netikėto užpuolimo. 

Ta sutart is y ra reikalinga 
patvir t inimo Anglijos ir Suv. 
Valstijų. 

Sutar t imi Anglija ir Suv. 
Valstijos intikina Prancūziją, 
kad jei prieš, ją mėgintų pa
kilti vokiečiai, tuomet jai pa-
gelbon ateitų anos šalys. 

Londonas, liepos 3. —Spar
takai (vokiečių bolševikai) per 
visą savaitę valdė ir teroriza
vo Hamburgą. \ 

Bet liepos 1 dieną juos iš 
miesto išmušė Eberto pasiųsta 
kariuomenė kuriai vadovauja 
gen. Lettow-Vorbeg. 

Kariuomenė miestą užėmusi 
be didelių mūšių. 

HOOVER PASITRAUKĖ I š 
PIRMININKO VIETOS. 

Jo vietą užėmė Julius Barnes. 

New York, liepos 3. — Suv. 
Valstijų javų korporacijos 
bordo (tarybos) pirmininku 
ligšiol buvo žinomas šalies 
maisto administratorius Ho-
over. 

Aną dieną j is rezignavo iš 
tos vietos. Pirmininku paliko 
to bordo direktorius Barnes. 

Pranešama, jog Hoover už 
poros mėnesių sugryšiąs iž 
Europos ir pasi trauksiąs 
viešojo gyvenimo. 
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kiek lietuvių, atsišaukimai ir 
išdėstymai buvo pasekmingi 
ir lyg kiek bolševikai jų pa
būgo, galima spręsti iš to, kad 
Kapsuko buvo įsakyta ant 
vietos šaudyti tuos, ką lape
lius nuo žemės pakeliant pa-
tėmys. 

Galingas propagandos įran 
kis! 

Patrijotizmas ir 
Padorumas. 

Karei iškilus kai-kurie pini-
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Metams $5.00' gir dirbėjai sustatė iiliną neva 
Puaei MetŲ $3.00 i v j i • • i , , .«„.;« 

Prenumerata mokusi iskalno. Lai- į UZdegMHiia k a r e i v i ų k i a U j ą , 
kas skaitosi nuo užiirašymo dienos ne į k a d k o v o t ų SU p r i e Š U , teČiaU 

sukeliančią nepadorius lytiš
kus jausmus. United States 
Public Health Service, t. y. 
Suvienytų Valstijų Viešo 
Sveikatingumo patarnavimas 
leido tą filme* rodyti karei
viams. Kilo protestų. Dabar 
ją rodo privatiniai asmenys 
vyrams, moterims, bernai
čiams ir mergaitėms. Kįla 
protestų ir iš visuomenės. 
Chicagoje yra uždrausta rody
ti tas šlykštus dalykas, bet 
kitur maži vaikai gadinami. 

National Catholic War 
Council, t y. Tautinė Katali
kiškoji Karės Taryba kviečia 
visus katalikus, kad siųstų 
protestus j vVasbingtoną prieš 

nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
1 adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 

adresas. Pinigai geriausia siusti išper-
' kant krušoje ar exprese "Money Order" 

arba Įdedant pinigus į registruota 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas Mcliinley 6114 

mo. 
Savitarpinė pašelpa yra la

bai geras daiktas. Jos dugninė 
mintis yra ta, kad kiekvienas 
žmogus, būdamas sveikas ir 
turtingas, atmintų, jog gal ir 
jam ateiti juodoji diena. Tai-gi 
tesusideda jai išteklių pats iš 
gavo ineigų kol jų da r tur i . 
. Lietuviai Amerikoje spaus
dina labai daug visokių daik
tų. Jeigu kas surinktų visas ži 
nias apie visas pašelpines lie
tuvių draugijas, vietines' ir 
bendrąsias, ir tas žinias at
spausdintų vienoje knygoje, 
tai padarytų daug naudos tau
tiečiams ir mokslui. Deja, to
kios knygos atsieis ilgai lauk
t i s Kas galėtų tas nesiskubina 

5t jaunuomenei kenksmingą | ̂  į d a r y t i , nes ji turėtų ma-

I I I"* C 

Lietuvių Labdarybe Amerikoje. 
Savitarpinė pašelpa. 

Nors lietuviai į Ameriką va
žiuoja pasipelnyti, teČiaus ne 
vienam atsieina ir skaudaus 
vargo paragauti. Užaugusieji 
žmonės, kad vargo apsigintų, 
įkūrė labai daug pašelpimų 
draugijų. Jos šeipia tiktai sa
vo narius, jų našles ir našlai
čius. Tokis pats savitarpinės 
pagelbos tikslas yra ir Susivie
nijimo Lietuvių R.-Katalikų 
Amerikoje ir Moterų Sąjungos 

1914 m. jis surinko $1,635.38] 
lietuvių našlaičių prieglaudai. 
Žmonės pasitikėjo juomi ir da
vė pinigus atsidėdami jo sąži
ne. 

Lietuvių Labdaringosios Są
jungos pradžia. 

Tie šešiolika šimtų sudėti 
per pusketvirtų metų buvo gra
ži pradžia, bet jų negalėjo už
tekti našlaičių prieglaudai. 
Tai-gi vasarą 1914 metų Chi-

,.. . y u . c, . ... cagoje tapo įkurta Lietuvių ir nekatalikiškojo Susivieniji. | L a b d a r i n g o j i ^ A m e f l _ 

Propaganda. 
Buvusioji karė parodė pro- Į į į ^ p a t ę s t o reikia "adrT-

suoti General Surgeon, Wa-pagandos galybę. 
I Vokiečiai nebūt taip ilgai | ~ £ £ ^ ^ \ L ~ K ^ j į 
I laikęsis, jeigu ne \ okietijos 

veiklus centralizuotas propa
gandos biuras. J is taip gud-

gi cia 

žai pirkėjų ir neduotų pelno 
nei autoriui nei leidėjui. Tokią 
knygą turėtų parūpinti abiejų 

nereikia žymėti protestuojan-
. [čių draugijų lietuviškumo, už-

^ " ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - 1 * ^ P a d u o t į draugijos adre-

nėra lietuvystės reikalas, ta i ; Tarybų Vykdomasis, arba Ek-
zekutyvis Komitetas. Jam juk 
nerupi pelnas. 

kius sunaudoti, reikalus taip 
sumaningai nušviesti ir vo-

są. Vardas tos nedorosios fil-
mos, prieš kurią sukilo tiek 

| kiečių visuomenei laikrašti**, U y r a „ ^ to 

I f ^ i ^ T L 1 ' ^ . f i r f l b . a i ^ / ' arba " F i t ' t o figfct" taip perstatyti, kad toji buvo 
tikra laimėjimo ir noriai ka-

I rės sunkenybes nešdavo. V o 
kiečių propaganda taipgi sė
davo demoralizacijos pas a!i-
jantus ir neutralėse šalyse. 

Vargu but alijantai karę 

Filipinai ir Amerika. 
Tš visų tautų ir šalių, kovo

jančių %de! nepriklausomybės, 
filipiniečiai veda žmoniškiau-

laimėję, jeigu jų "vadai nebūt j « * ir kultūringiausią kovą, 
turėję našiai organizuotų bm-[ieigu tai kova pavadinti gali-
rų, kurie įvairiomis priemonė- m a * 
mis nebūt savos visuomenės o- Iki 1898 m. Filipinų salos 
piniją kontroliavę. Prie ne- j priklausė Ispanijai, o po tų, 
pasisekimų visuomenė atsar-, užbaigus Amerikos su Ispanija 
giai būdavo priruošiama tam j karę, jos perėjo Suvienytų 
tikromis žiniomis, jų sumani n- Valstijų žinybom. Dvidešimt 
gu nušvietimu. Buvo karėj | metų atgal Filipinai buvo ap-
momentų, kuomet alijantai vi- l gyventi puslaukinėmis ir lau-
'sai art i pralaimėjimų ir nc-jkinėmis giminėmis. Šiandie 
laimės stovėdavo. Bet visuo-jjos jaučiasi tiek pažangoj pa-
menė to nejauzdavo, būdavo jsistumeje, kad reikalauja sau 
rami ir naujiems pasišventė nepriklausohvybės. 
mams sužadinama. Šiais metais į VVashingtoną 

Galinga propaganda pasiro-i atkeliavo iš Filipinų misija ne-
dė, nes visuomenės opinija ir i priklausomybe rūpintis. Wasli-
pasiryžimai yra dauggalį. Su- .ingtone ji gražiai buvo priim-
prato tai valstybių vadai, su- ta. Ja i suteikta pilna laisvė 
prato visi, kas tik žmonių Ii- veikti. J i spauzdina praneši-
kimams vadovauti nori. mus, brošiūras, išparodinėjan-

Nebut lietuviams tiek vargo i čias Filipinams nepriklauso-
kovoje už savo laisvę, jei Lie- įmybės reikalą. Laiškus, gamin-
tuvos •nepriklausomybės prie-! tą literatūrą ji liuost^ siuntinė-
šai nebūt jai blėdingos opini- j ja intekmingiems žmonėms, 
jos paskleidę. Lenki], rusų ir j laikraščiams, organizacijoms 
vokiečių pasėto s pasaulyje ne-j ir įvairioms įstaigoms. Niekas 
teisybės apie lietuvius yra di
dele Lietuvos nepriklausomy
bės kliūtim. Lietuviams pri
siėjo intensyvią, propagandą 
vesti, kol kliūties blėdį suma
žino ir savo reikalus tikroj 
šviesoj perstatė. Suprantama, 
tas lietuvių ištekliaus nemažai j 
suėmė ir dar suims. 

Suprato propagandos galy
bę lietuvių priešai, suprato 
ją ir lietuviai. Užpakaly įsi
veržusių bolševikų armijų sekė 
būriai ilgaplaukių agitatorių ir 
bolševikiškos literatūros veži
mai. Jų pagelba bolševikai ma
nė Lietuvą užkariauti. Tuomet 
Lietuvos valdžia suprato, kad 
prieš bolševikų propagandą 
reik tokia pat priemone kovoti. 
Lietuvos valdžia pradėjo spau-
zdinti atsišaukimus, lapelius ir 
juo s aeroplanais bolševikų už
imtose vietose išmėtyti. Lyg 

komisijai nevaržo. 
Netaip kitose šalyse dedasi. 

Uz tautos nepriklausomybę 
agituojantieji asmens kalėji-
inan kišami, patrijotai val
džios, t. y. valdančiosios tau
tos, persekiojami. Visą judėji
mą stengiasi gražiomis ir ne
gražiomis priemonėmis už
gniaužti. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
nesykį užreiškė, kad ji nėra 
priešingą Filipinų nepriklauso
mybei. Klausimas statomas tik, 
ar Filipinai pribrendo save 
valdytis ar jie mokės ir patai
kys savus reikalus vesti. Kaip 
greit filipiniečiai tai priparo-
dys, S. V. suteiks jiems laisvę 
savus reikalus vesti. Tuoju tik
slu Filipinų misija darbuojasi. 

Bepig butų, jei visam pa
saulyj taip su tautomis butų 
apsieinama. < 

Labdarybė. 

Vienų savitarpinės pašelpos 
draugijų vis-gi neužtenka vi
siems vargdienių reikalams. 
Kaikurie visai be kaltės nepri
guli ir negali prigulėti prie 
pašeipinių draugijų. Dažnaį ir 
savo narius pašelpinės draugi
jos atsisako gelbėti po kokiam 
nors įstatuose pažymėtam lai
kui. Antgalo reikia pasigailė
ti ir kaltųjų, tapusių nelaimin
gais, arba jų vaikų našlaičių. 

Tą labdarybės reikalą Ame
rikoje matė ne vienas žmogus. 
A. a. kun. A. Staniukvnas, 
kaip paprastai, daug matyda
vo ir mažai kalbėdavo, bet ty
lomis dirbdavo. Nuo gruodžio 
30 d., 1910 m. iki kovo 31 d., 

koje. Oficijalis jos vardas yra 
United Lithuanian Roman Ca
tholic Charities. Prie lietuvis-1 
kojo vardo buvo dar pažymėta 
' ' po globa Šv. Antano." Nors 
kun. Staniukynas buvo Anta
nas, bet ne del jo Sąjunga pa
siskyrė Šv. Antaną. Daugelyje 
katalikiškų šalių pavargėlių 
šelpimas yra Šv. Antano glo
boje. Tik paskutiniais laikais, 
ypač nuo Fr. Ozanam'o, prasi
dėjo įprotis pavargėlių šelpi
mo darbą pavesti Šv. Vincento 
globai. Lietuviškosios Labda
ringos Sąjungos įkūrėjai pri
silaikė seneaniojo katalikystės 
įpročio. 

Bet tas dalykas turėjo ir vie
ną negeistiną dalį. Chicagos 
arkivyskupija jau organizavo 
savo įvairių tautų parapijose 
Šv. Vincento kuopas, sulig 
tarptautinių Vincentinės orga
nizacijos pavyzdžių. Tokiu bū
du lietuviai katalikai Chicago
je pasiliko nuošaliai nuo ben
dro katalikiško labdaringo 
veiklumo tame mieste. 

Labdaringoji Lietuvių Są
junga prasidėjo^ Šv. Kryžiaus! dideliu nekilnojamu turtu ir 

000.00 liko kalta. Kalta liko 
taip-gi ir p. Elijošiui $820.00 
už dalykus surištus su. tuo pir
kimu. Tų metų ineigos buvo 
nesulyginamai didesnės už per
nykštes, nes išnešė $3,922.31. 
Jos ir tat visa, kas buvo likę iš 
pernykščių metų, tapo sunau
dota išlaidoms padengti. Ižde 
pasiliko tik $82.94. 

Trečiais, t. y . 1910" gyvavimo 
metais į Labdarybės žemę su
dėjo triubas vandeniui traukti 
ir nuleisti. Tą didelį iškast į 
negalima buvo atkelti susyk. 
Sąjunga gavo užmokėti pir
mais metais $698.21. Pridėjus 
prie to sunkius nuošimčius uz 
didelę skolą ir $338.58 mokes
čių už žemę, išlaidos tą metą 
pasidarė $1,761.79. Ineigų bu-
vo labai maža, nes tik $2,005.51 
Vis-gi ateinantiems metams iž
de liko $243.72. 

Ketvirtieji, arba 1917 meta f, 
buvo daugiau negu dusyk ge
resni už .pereituosius, nes inei
gų surinkta $5,831.08. Dėlto u I 
žeme atmokėta ne vien nuošim
čiai, mokesčiai, vandens įvedi
mai, bet taip-gi ir $2,570.00 
skolos. Išviso išlaidų Sąjunga 
tais metais pasidarė $5,024.22, 
o busiantiems metams pasili
ko $806.86. , 

Geriausi už visus praeituo
sius, tiesiog laimingi, metai 
buvo penktieji, t. y. 1918. Tais 
metais Sąjunga atmokėjo p. 
Pudewai visą skolą už žemę ir 
neapsakomai sau palengvino, 
nes už skolą reikėjo mokėti 
6%.' Labdaringoji Sąjunga ga
lėjo išmokėti skolą dėlto, kad 
ineigų turėjo $13^283.53. Pa-! 
liuosavus savo žemę nuo sko-j 
los Labdaringoji Sąjunga žen-

jgė į naujus metus su grynu 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą išteklių iių larygę: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę < • • • • 30c 
2. Patarmei Moterims • . ' . . . v. . - ^^c* 
3. Krikščionybė ir Moteris t •»• • • ^c* 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo .' 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti ».. • 5°* 
7. Marksas Antrasis $<*• 
8. Ara yra Dievas t . . . .>. # . . . 5c 
9. Giordano Bruno 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c 
11. Į sočijalistų rojų 5c 
12 Socijali3tų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucionierių tarpe - ,. f . 5c 
J 4. Apie Apšvietą 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas it patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

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

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

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės ., 15c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje ' 80c 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties. 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka 40c 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1300 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

parapijoje ant Town of Lake. 
Pirmutinę aukų jai davė Šv. 
Agotos Moterų draugija birže
lio 27 d., 1914 m. 

Pirmais metais Sajunga tu
rėjo 90OJD9 ineigų, 137.28 išlai
dų; liko $762.81. Kun. A. Sta
niukynas pavedė Sąjungai ka 
buvo surinkęs našlaičių prie
glaudai, tokiu badu 1915 mie
tams liko $2,398.19. 

Antrais gyvavimo metais, t. 
y. 1915 m. Labdaringoji Sų-
junga. turėjo išlaidų $6,237.56, 
nes ji pirko dešimtį akerių že
mės. $5,300.00 įmokėjo, 0 $12,-

$1,313.43 pinigų. 
Nuo to laiko, kaip tapo pui

kiai įtaisyta 67-toji gatvė ar
ba Marąuette Road. Labdary
bės žemė yra verta $25,000 ao-
lierių. Britigain bereklemuoda-
mas savo parduodamuosius lo
tus netoliese Labdarybės že
mės dar labiaus pakelia jos 
kainą. 

Kam turime būti dėkingi. 

Pernykščiai metai buvo ne
paprastai laimingi Sąjungai. 
Jos ineigos buvo daugiau ne
gu dusyk didesnės už pirma j 

buvusius metus, daugiau negu 
šešisyk už dar ankstybesnius ir 
trylika syk už pirmuosius me
tus. Tokis nepaprastas pasise
kimas negali būti be priežas-
Y * 

eių. 
Viena ir 'didelė to pasisekimo 

priežastis buvo geri žmonių 
uždarbiai. Lietuviai 1918 m. 
turėjo iš ko aukoti, todėl klojo 
stambias dovanas ir neprigul-
mybės reikalams ir labdarybei 
ir kitiems tikslams. 

Bet reikėjo žmogaus, kuris 
pasakytų broliams, jog tų rei
kalų yra. Tuomi žmogumi bu
vo kun. F. Kemėšis. J is 1918 
m. gyveno Chicagoje. Jis isro-
dinėjo Labdarybės reikalą re

daguodamas "Draugą ' ' ir-kal
bėdamas Dievo Apveizdos pa 
rapijoje ir tenykštė Ketvirto
ji kuopa užėmė pirmą vietą. 

Šiais 1919 m. veikliausias 
Labdarybės žmogus yra p. An
tanas Nausėda. J is garbingai 
užėmė kun. Kemėšio paliktą 
vietą, nes mokėjo padaryti, 
kad maža šeštoji kuopa pirma
me pusmetyje sutinko labdary
bei daugiau aukų negu didelė 
Pirmoji kuopa. Šeštoji kuopa 
per pusę metų davė centrui 
$1,006.57. Pirmąją vietą tarp 
visų kuopų ji išlaikė iki birže
lio 30 d., šių metų. 

(Tąsa ant 3 pusi) 

DARBAS. 
Šiandie ypač nesinorėjo dir

bti. Taip tingu, o čia šiluma ir 
kūną ir protavimo galumą su- | jų pažvalgų ingijo, bet prak 
smukdė. Bet dirbti reikiar nes 
nėra išėjimo: kitas darbo už 
mane neatliks, o aš stebuklin
gu būdu sutverti nieko nega
liu. ' ' 

Dirbau ir mąsčiau. 
Taip, darbas nemalonus da

lykas. .Senovės graikai, ry
miečiai jį paniekoj laikė. Dir
bti jiems pažeminimu būdavo. 
Dėlto ir vergai pas juos, kad 
niekingą, bet visvien neiš-
vengtiną darbą atlikus. Pas 
juos vergas už ne žmogų, bet 
arklį, gyvulį laikomas buvo, 
nes jie lygiai nelaiminga dar
bą atlikti turėdavo. 

Kiek tai krikščionybė jų 
sanprotavimo, nusistovėjusių 
pažvalgų pasaulin įnešė sumi
šimo, kuomet drąsiai pradėjo 
skelbti, kad vergas yra lygiu 
žmogum, ne, kad jis yra ver
tesniu, nes jis dirbo, o darbas 
yra pasididžiavimo įr garbės 

pie darbą sanprotavimas dva
sios viršenybę ant pagoniškų-

tiškame gyvenime darbas, jo 
nuovargis paniekoj buvo lai
komas tai naujose vergijos 
formose, kaip baudžiavoj, tai 
tiesioginėj, aplinkybėmis teisi
namo j vergijoj, kaip kad Ame
rikoj iki devynioliktam šimt
mečiui. 

Šiais laikais krikščioniško
ji | darbą pažvalga yra vieš
pataujanti, nors ji yra nuo
latinėj kovoj su žmogiškąja 
silpnybe — tinginiu, kuris, 
kaip slogutis, ant žmonių už
gulė ir sau gudrius pasiteisi
nimus teikti tik progos laukia. 
Bet darbas, palaimintas, svei
kas darbas; apie jį supratim3s 
yra viešpataujančiu ir bėda 

lių, turtą ir visuotiną palaimą 
gamina. Žmogus branginamas 
ir vertinamas kiek jis pada
rė, o ne kiek tinginiavo. Tik 
dirbantis pagarbą ir gyveni
mo palaimą teskina. J is teisin
gas, nes dirba. Tinginys turi 
suktybėmis, kitų skriaudomis 
gyventi. J is neišvengtinai turi 
svetimu darbu naudotis ir šel
mystėmis artimus skriausti. 
J is savo esme neteisingas ir 
niekuo nepateisinamas. O vie
nok jis buvo ir -bus, nes vi
suomet atsiranda mažos doros 
ir atbukusios sąžinės žmo
nių, kurie kitų skriaudą ir 
suktybes, vieton darbo, pasi
rinkti linkę yra. Tame žmoni
jos nepalaima, nes tinginio 
silpnybė žmonijos prigimtyje 
įsišaknėjus. 

Nevien tik darbas yra geru 
daiktu aplamosios naudos ir 
teisingumo supratimo žvilg 
sniais, bet ir asmeninė nauda. tam, kuris tinginiui pataikau- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ja ir nuo darbo šalinasi. Tin-| Imkime sveikatą. Kas išbliš-
ginysta tik žmogaus silpnybė
je pasiteisinimą turi, kuomet 
darbas praktiškus pasekmės 
argumentus s ta ta 

žymė! Kiek tai krikščionybės Į Pasaulio kriterija apie veik-
dvasia turėjo pastangų sudė
ti, kol rymiečių į darbą prie
tarą ir naturalį žmonių tingy-

snių vertę apsistojo prie nau
dingumo. Kas pasauliui ver
tesnis: ar tinginys, ar da:V;. 

niavimen palinkimą susilpni-'ninkasf Senovėje gal būtų apie 
no! Tik susilpnino, nes visiš- tai ginčai kilę, bet ne šiandien. 
kai po ilgos šimtmečių kovos Tinginys paniekoj, nes jis 
žmonių visatines silpnybės ne- darbščiam pasauliui sunkeny-
panaikino. Krikščioniškasis aT bė, kuomet darbininkas ištek-

kęs, silpnas, jei ne tinginys? 
Jo del nedarbo silpnybę padi 
dina su tinginiavimu einmi-
čios nedorybės. Kas raudonas, 
raumeningas, ištvermųs, jei ne 
darbininkas! J is savo pajėgas 
išmiklino, jis kūną užkietino. 
J i s kaip iš plieno. 

Kas turi jautrią sąžinę, 
gailestingą širdį ir skaisčią 
sielą! Darbininkas. Jam nėr 
kada šelmystėms atsiduoti. J is 
dirba, o po darbo jam atilsis 

malonus. Naturalį tinginiauti 
palinkimą jis nugalėjo, ir tuo
mi savo valią sustiprino. Tin 
ginys šelmis. Šulerystės, suk
tybės jo amatas, nes iš jo jis 

•gyvena ir jam yra gana laiko 
išnaudojimo priemonėms ap
galvoti. Jo valia tik nedoriems 
darbams tvirta, o tokia valia 
nėra valia. 

Nevisuoinet darbininkas yra 
turtingesnių už tinginį. Pasta
rasis del savo suktybių ir ne
doros praturtėti gali. Bet jis ne 
turi brangesnio turto—ramios 
sąžinės; savojo teisingumo 
nėra tikras, kuomet darbinin
kas jį jaučia. Tai tiesa. Niekad 
taip patenkintai, ramiai nesi
jaučiau, kaip po ilgos darbo 
dienos. Pilnu pasitenkinimu ir 
ramia sąžine ilsėdavaus, kuo
met jausdavau, kad ganėtinai 
dienos darbo nuveikiau. Eini 
iš darbo namo nuvargintu ku-1 
nu, bet visa dvasios esybė 
dainuoja džiaugsmo giesmes. 
Gi eini namo darbo nenudirbęs 
— siela nerami, o protas tik 
audžia piktas mintis, kaip sa
ve pateisinti ir savo, ir žmo
nių akyse. Palaimintas dar
bas ir nelaimingas tinginiavi
mas. 

Nelaimingas ir nepasekmin-

moksta! Žinau gabių žmonių, 
kuriems visi pranašavo didžią 
ateitį. Vienas parodė gabumų-

rašyti. Kas tik pažinojo, sakė, 

kad tai užtekanti žvaigždė. 
Bet neužtekėjusi žvaigždė lei
džiasi, nes neišmoko dirbti. 
J i s laukia inkvėpimo, rašyti 
noro ateinant. Bet jis retai te
ateina; o ttfo tarpu nemikli
nami gabumai atropuojasi. 
Kad jis taip išmoktų nuobo
dų rašymo darbą skausmuose, 
sielos kankinėse atlikti — di
dis iš jo žmogus butų! Taip 
visi spėja. Dabar genda jo ga
bumai, be darbo ir siela ir 

0 

protas šiukštyn eina. Nelaimė. 
Žinau artistiškų gabumų as

menį. Lakios vaidentuvės, ga
bių pirštų. Bet jis tik retkar
čiais prie drobės su paišeliais 
tesisukinėja. J is tiki į " a r s 
liberalis," bet neišmoko tikėti 
į darbą. J is inkvėpimo valan
domis tepiešia. O jos taip re
tos, taip trumpos! Kad jis iš
moktų nuovargio, pažinotų 
darbo palaimą, save prisiver
stų valia—turėtume artistą ir 
kuo pasidžiaugti. 

Daug gabumų dingsta, daug 
neteisybės pasaulyje gema, ne
dorybių siaučia, nelaimės plu
sta dėlto, kad žmonės silp
nybės valandose tinginystėn 
palinkimo nenugali. Tik tie 
pasekmingi ir pasauliui nau
dingi, kurie daug ir ištvermiai 

gas žmogus, kuris dirbti neiš-Į dirbti išmoksta. Apsižiūrėk ir 
nežiopsok! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Dabar mąsčiau ir dėlto dir
bau. 
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Mandagumo Rankvedelis. 
Parašė 

KUN. ANTANAS STANIUKYNAS. 
Teologijos Daktaras. 

(Tąsa.) 
Sunki) butų suskaityti visą mandagumo naudingumą. Bet 

iš keturių atžvilgių mandagumas reikalauja ypatingo apkal-
bėjimo. Jų užteks paraginti jaunuomenę būti mandagia. 

1. Mandagumas yra tai auklėjimo užbaigimas. 
Darbas ir mokslas lavina mokino dvasią, lavinimasis die

votume, skaistybėje ir artimo meilėje papuošia jo širdį; ištver
mė savęs suvaldyme sustiprina jo būdą. Bet to viso dar ne
užtenka. Prie dorybės, gabumų ir gerų įpročių jis bet-gi dar 
gali būti nepakenčiamas. Vidujinis išauklėjimas reikalauja 
atsakančio viršujo ištobulinimo. Tiesa, išauklėjimas dvasios, 
širdies inbudo svarbiausi dalykai ir žmogui duoda tikrą vertę, 
bet-gi viršujis pasielgimas turi parodyti tą vidujį išauklėjimą 
ir jį patvirtinti. Tai padaro mandagumas. Be jo ir išlavintas 
žmogus panėši į neapdirbtą deimantą. Tasai akmuo yra sa
vyje brangus ir augštos vertės, bet jogei jis neturi spindėjimo 
tat nepatinka ir vos besuranda pirkėją. Bet kada jis yra nu
šlifuotas; tada jis šviečia ir spindi ir kibirkštis leidžia į visas 
puses, kaip žvaigždė dangaus mėlynėje, sukelia nusistebėjimą 
ir sužadina norą jį įgyti. Kuomi nušvietimas, nušlifavimas 
yra deimantui, tuomi išauklėtai jaunuomenei yra įpratimas 
gražiai ir mandagiai apsieiti. Jis priduoda jai meilumo, švel
numo, jos auklėjimui duoda išbaigimą politūrą. Jodei pran
cūzai mandagų vadina "po l i " t. y. nušveistas, nušlifuotas tu
rintis politūrą. Mandagumą vadina " la politesse," nes jis su
švelnina, nušviečia žmogaus pasielgimo šiurkštumą. 

Nors mandagumas yra dalykas Svarbus, tai bet-gi nerei
kia jį iškelti peraugštai ir jį padaryti svarbiausiu dalyku. Tik 
'paviršutiniškai sprendžiantieji žmonės mano, jogei visas iš
auklėjimas ir' išlavinimas yra tame, kad mokėti gražiai ir 
švelniai pasielgti ir daugiau svarbos priduoda mokėjimui švel
niais apsieiti draugystėje, nei kaip darbštumui moksle, skais
čiam ir doram gyvenimui. Tokie, žinoma, labai klvsta. Visa 
auklėjimo esybė yra tai vidujinis išauklėjimas; mandagumas 
yra tai tik viršuje išvaizda, tik atspindis tų tikrivjų ypatybių, 
kurias geras auklėjimas dusioje sužadina, išvysto ir išauklėja. 
Tiesa, žmogaus išauklėjimas, kada dar jam trūksta viršujės iš
vaizdos, yra nepilnas, bet-gi ir viršujė išvaizda be vidujo iš
auklėjimo, be mokslo ir dorybės yra be vertės, tuščia, apga-
vinga ir primena tuos Evangelijos išbaltintuosius grabus, ku
rie, tiesa, išviršaus atrodė gražus bet viduj buvo pilni puvėsių 
ir purvo; tat reikia bijotis, kad baisus išmetinėjimas, kurį Iš
ganytojas davė Rašto mokytiems ir Parizėjams netektų taip-
pat tuštiems ir tik iš pažiūros išauklėtiems krikščionims. pažiūros 

2. Jaunikaitis mandagumu įgija žmonių malonę 
ir jų užsitikėjimą. 

Gera ir dora siela pelnija žmonių meilę ir jų užsitikėjimą; 
priešingai-gi bloga ir nedora sukelia žmonių nemėgimą ir ne-
užsitikėjimą. O kas-gi kita yra tikras mandagumas, jei ne iš
reiškimas geros ir doros sielos? Žmogaus sielą pažįsti iš to ką 
nuo jo girdi arba matai. Švelni liepsna, kuri šviečia iš nekaP 
tos kūdikio akies, apreiškia jo skaisčią sielą. Žodžiai, kurie 
taip maloniai skamba mūsų ausyse, išreiškia kalbančiojo sie
lą. Kiekviename žmogaus darbe apsireiškia jo siela. I r taip, 
siela eina su ranka, kurią atidarome, kad ką duotume, ji eina 
su koja kurią pajudiname, kad eitume. Jei žmogus pasielgia 
rimtai, švelniai yra meilus, užbėgantis, paslankus del artimo, 
kalba be įžeidimo ir užgavimo, nenori nieko sunkinti ir var
ginti, bet kiekvieną džiuginti ir laimingu daryti, žodžiu, tas 
žmogus, yra mandagus,—jis sykiu parodo meilią ir pasiauko
jančią sielą. Bet jeigu jis yra šiurkštus ir apsiėjime nenuglu
dintas (t. y. nenušlifuotas), draugystėje neatsižiurintis, kalbo
je išdidus tai jis yra nemandagus—ir jis parodo savo puikią, 
bjaurią ir blogos valios sielą. Pirmasis patinka ir patraukia 

/prie savęs, jis gali eiti per pasaulį; jis ras užuojautą ir pasise-
' kimas eis paskui jo žingsnius. Antrasis nepatinka ir atstumia 

nuo savęs; jo likimas jau yra nuspręstas; jį žmonės priims jei 
ne su pasibjaurėjimu ir paniekinimu, tai bent šaltai. 

Iš tos priežasties, ginčų apmalšymui, nesusipratimų sulai
kymui, svarbių reikalų atlikimui, užėmimui svarbių vietų pa
siuntinių, diplomatų, įgaliotinių prie karališkųjų rūmų, pa
prastai išrenka tokius žmones kurie pasižymi žmonių pažino
jimu, taktingu ir švelniu pasielgimu. Imkime kelius pavyz
džius. Viena iš didžiausių pergalių 19-me amžyje diplomati
jos srytyje, tai buvo pasekmingas užbaigimas labai sunkių ir 
supainiotų santikių tarp persekiojamojo popežiaus Pijaus VII 
ir galingojo Ciesoriaus Napoleono I. Karžygis, kuris tą perga
lę pelnijo, tai buvo kardinolas Consalvi, kuris savo kukliu ir 
nužemintu pasielgimu ir pilnu meilės apsiėjimu mokėjo pa
traukti nuomones prie didelio reikalo, kurį jis atstovavo. 

Kun. Reanme savo " Vardo v e " taip rašo: " Vienas diplo
matas, kuris buvo pagarsėjęs politikoje pasakoja savo užra
šuose, jogei kada jam teko užimti vietą pagelbininko vienoje 
pasiuntinystėje, jis atsisveikindamas, prašė vieno griovo, seno 
diplomato, kad jam prieš iškeliausiant, suteiktų gerą patari
mą; griovas jam*pasakė taip: 'Žmonės ir daiktai nuolat mai-' 
nosi. Tamsta, dar esi jaunas, klausyk daug; viską gerai ap
svarstyk; oet visu pirmiausia bukkie mandagus.' Atsakymas 
buvo trumpas ir todėl jaunas žmogus išdrįso dar porą klausi
mų padaryti, bet kitokio atsakymo neišgirdo kaip tik: 'Buk-
kio mandagus: mandagumas pergali daug sunkenybių.' Jau
nam pasiuntiniui atrodė, buk seno griovo protas silpsta, kad 
jis negali jam suteikti jokio geresnio pamokinimo. Bet vėliau 
tasai pats žmogus sakė, "jogei jis turėjo progą tankiai patirti, 
kad santikiuose su žmonėmis ir svarbių reikalų atlikime man
dagumas reiškia viską.' " 

Kaip tankiai mažas prieš mandagumą prasikaltimas bū
davo priežastis, jogei svarbiausi reikalai niekais nueidavo ir 
net .sukildavo kruvinos karės. 

Po trisdešimtinės karės Europoje viešpatijos išsiuntė 
savo įgaliotinius į Munsterį sudaryti taiką. Pasitarimai pra
sidėjo ir jau buvo pakrypę į gerą pusę kaip, štai staiga pasi
darė byla, kuri kruviną karę prailgino perpusmetį, nes, mat, 
Contarini, Vencijos pasiuntinys, buvo padaręs oficijalę vizitą 
prancūzų pasiuntiniui griovui D'Avant, bet šis aną išeinanti 
palydėjo, tiktai iki trepu ir toliau nei žingsnio. Venecijos pa

siuntinys taip už tai supyko, kad su pirma krasa grįžo namon 
įnešti skundą savo valdžiai už padarytą jam gėdą. Puiki Ve
necijos respublika nusprendė nesiųsti į kongresą savo pasim> 
tinio, kol nebus išrištas jam -prigulinčio pagerbimo klausimas. 

Sakinys, kuriuomi Rusijos Caras Mikalojus užbaigė savo 
laišką pas Napoleoną III daug prisidėjo prie Krimo .tyar,ės, 
iškilusios 1854 metais. 

Kas čia buvo pasakyta apie mandagumą ar nemandagumą 
augštesniuose draugijos sluogsniuose, tai mažesniame laipsny
je galima pritaikinti prie kasdieninio gyvenimo santikių. 
Kiekvienas myli mandagų ir paslankų žmogų, suteikia jam 
užsitikėjimą, pritaria jo žodžiams ir darbams ir noriai pasi
duoda jojo įtekmei. , 

Bet gerai sau įsidėmėkite: tiktai tikras mandagumas, 
t. y. tasai, kuris ištikro yra geros ir paslankios širdies iš
reiškimas turi tokią galingą įtekmę į žmones. Galėtų atsitikti 
jogei nedoros ir blogos širdies žmogus, butų mandagus ir įgy
tų įtekmę. Tada arba jis nuduoda mandagumą arba ištikro 
stengiasi būti mandagus. Jei nuduoda tai kokį laiką gal jam 
ir pasiseka apgaudinėti žmones bet su laiku jo veidmainingu-
mas nepasislėps. Vėliau ar pirmiau, neatsargiame atsitikime, 
širdies blogumas išeis į eikštę ir nuims nuo veidmainio kaukę; 
tada, melagingas mandagumas, vietoje kitus patraukti, juos 
pripildys pasibjaurėjimu ir atstums. Bet jeigu jis ištikro sten
giasi būti mandagiu, ir savo mandagumu pridengdamas šir
dies blogumą įgija užsitikėjimą, tai toks apsireiškimas tu
pėtų mus da labiau paskatinti įgyti tikrą jį mandagumą. Nes 
jeigu mandagumas net ir sugadintai širdžiai nedaleidžia vir-
šujai apsireikšti ir net nedoram žmogui pelnija kitų užsitikė
jimą kuomet rūsčiausias padorumas, be mandagumo, atran'-
da nekartą tik paniekinimą, — tai kaip gi didelę galybę turi 
mandagumas, kada jis puošia skaisčią ir tyrą dusią! 

3. Mandagumas yra tai nuolatas lavinimąsi dorybėje. 
i 

Mandagumas, imant jį tikroje šviesoje remiasi ypatingai 
šiomis dorybėmis arba, kad mandagiai pasielgti, tai reikia 
pildyti šitas dorybes: 1. Nepasitikėjimo savimi arba nusižemi
nimo ir kuklumo; 2. Susivaldimo; 3. Pagarbos ir meilės artimo 
t. y. viršininkų augščiau pastatytų, senų ir t. t 

1. Jei jaunikaitis nori padoriai ir mandagiai pasielgti, tai 
jis neturi būti išdidus ir puikus daug manantis apie save, nes 
toks pasirodymas niekam nepatiktų. Bet, priešingai, jis turi 
savęs atsižadėtf, tankiai pasitraukti į užpakalį, kad kitiems už
leisti pirmybę, nekartą patylėti ir klausyti, kur jam norėtųsi 
šnekėti. Jojo kalbos neturi būti šiurkščios ir Įžeidžiančios, pil
nos pasigyrimų, neturi skambėti kaip kokie įsakymai; jo kū
no sudėjimas neturi būti išdidus pasityčiojantis, bet viskas tur 
daryti įspūdį prastumo, nuolankumo, lėtumo, kuklumo ir su
sivaldymo. Jis neturi atsakyti artimui jam prigulinčių pagar
bos ženklų, nebūti peršiurkščiu tame, nesirengti turtingiau nei 
kaip jo luomui pridera, nebūti atsidavusiu tuštybei ir t. t. 
Situs reikalavimus jis tik tada tinkamai išpildys, kada bus nu
žemintas ir kuklus. » 

2. Prie priedermės save suvaldyti ir laikyti savo kūną 
priderančioje drausmėje priguli taip-pat visa tai, kas yra rei
kalinga prie tinkamo kūno sudėjimo, apsirengimo, švarumo, 
tvarkingumo ir t. t. 

Šventas Augustinas pavadino žmogų: anima corpore 
utens — "Dūšia, kuri naudojasi kūnu". Pįlozopas do Bonald, 
aiškindamas tuos žodžius sako, kad juose aiškiai nurodyti san
tykiai dūšios su kūnu. Dūšia yra tuomi, kuomi ponas yra tar
nui. Šitas palyginimas daug paaiškina mandagumo srityje. 
Tarnas neturi vesti pono, bet jo klausyti. Jis tur suprasti, kad 
jam prigul antraeilinė pavaldinio vieta, kad jis turi savo ponui 
garbę daryti ir visada padoriai pasielgti. Žmogus duokim, 
prie valgio neturi apsirijimui pasiduoti, nevalgyti perdaug, 
pergodžiai. Jis turi visada pasirodyti priderančiame kūno 
stovyje neapsileidusiai, neprasčiokiškai, bet tinkamai, pado
riai, tiesiai ar tai einant, stovint, sėdint ar klūpant prie šne
kėjimo, pasisveikinimo ir t. t. Besigrumdama ir bekariauda
ma siela turi privest kūną prie to, kad jis pildytų mandagu
mo taisykles. • * , 

3. Padorumas reikalauja, kad del artimo, ypatingai jei 
jis pasižymi amžiumi, padėjimu, nuopelnais, reikia turėti kai-
kuriuos atsižvelgimus, pavyzdin, susitikus jį pasveikinti, prie 
progos aplankyti, jam mažus atsižvelgimus, pagerbimus, patar
navimus reikšti, žodžiu ar raštu su juomi susinėsimus turėti 
ir t. t. Neretai, kad kitiems maloniu pasirodyti, reikia at
sižadėti savo įpratimų ir parankumų, savo noro ir savo va
lios. Kas gi visa tai, jei ne artimo meilė? 

- (Daugiau bus). 
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| A r N o r i t e Padaryt i f 
f Extra Pinigų Liuosii Laiku | 
I Po $10 ir daugiau į vakarą 1 

Mums reikalinga keletas energingų vyrų Chicagoje ir 
apielinkėje, kurie norėtų padaryti kuosą laiką naudinga. 

Iš Chicagos kreipkities ypatiškai panedėlio ir utar-
ninko vakarais nuo 6 vai. Iš apielinkių galima klausti 
informacijų per laišką. 

[ WM D. MURDOCK & CO. | 
| Klausk J. MOZERIO Asst. Mgr. | 

5 1447 So. 50-th Ave. Cicero, 111. = 
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LIETUVIŲ LABDARYBĖ 
AMERIKOJE. 
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| Lietuvos Atstatymo Bendrove 1 
j Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija i 
I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais pini- | 
S gaiš ji rūpinaisi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsiu. J i pasiryžus tuoj atstatyti: 

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYB4, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. 
Jau įvesdina \ Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos vai- i 

s stijos. 
= Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.. 
| LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: 

1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą 
Z ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius 
1 (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie j 
E turės galę čia ir Europoje. 

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, 
E tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.00, bet j 
E neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%. 

Įvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: 

Į Lithuanian Development Corporation Į 
I 20 Fifth Avenue :-: New York, N. Y. I 
ifiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirjiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Į, 
ištektų rengiamai vaikų prie
glaudai pastatyti. Iki šiol vi
sos mųs mintys buvo apie ją. 
Arkivyskupo įsakymas pakrei
pia mųs mintis ir prie užaugu
sių vargšų. Jei dėlto prieglau
dos statymas susitrukdytų 
metus arba dvejus, tai dar ne
būtų nelaimė. Bet galima tikė
tis, kad nesusitrukdys. Vysku
pijos jubilėjui perėjus vėl ga
lėsime didesnes aukas skirti 
vaikų prieglaudai. 

Nedėlioję, birželio 29 d. Lab
darybės Centro susirinkimas 
jau svarstė šitą dalyką ir, ni£-
ko galutinai nenutaręs, pave
dė apsvarstyti kuopoms bei di
rektoriams. 

Žiūrint į mųs jiegas beveik 
galima sakyti, kad pajiegtume 
išpildyti abudu uždaviniu: ir 
arkivyskupo paskirtąją sumą 
surinkti parapijose ir dar ne
sumažinti savo Labdarybės in-
eigas. Jei kiekvienoje koloni
joje mes turėtume nors po*vie-
ną tokį veikėją, kaip A. Nau^ 
sėda, A. Dargis, B. Sekleckis, 
A. Valančius ir kiti, tai nejaus 
tume sunkenybės. 

Šventame Rašte pasakyta: 
'"Duokite, tada ir jus gausi
te ' ' (Luc. 6, 38). Dar niekas 
nepavargo dėlto, kad gausiai 

(Tąsa nuo 2 pusi). 
Paskutinėje dienoje ją pra

lenkė didžiulė Penktoji kuopa, 
prisiųsdama $605.53 ir tokiu 
būdu sudarydama $1,174.14 vi
sų centrui įteiktų ineigų pir-
narae pusmetyje. Šeštajai kuo
pai sunku bus laimėti lenkty
nes su Penktąja, nes Šv. Jur
gio kuopa daugiau negu tri-
syk didesnė. Joje yra labai 
veiklus klebonas kun. M. Kru
šas, o labdarybės reikaluose 
jam padeda p. B. Sekleckis. 
Jeigu p. Sekleckiui pasisektų 
taip įjudinti bridgeportiečius, 
kaip p. Nausėda įjudino north-
sidiečlus, tai matytume stebė
tinų daiktų. 

Bet ir Penktąją kuopą pra
lenkė Ketvirtoji paskutinėje 
pusmečio valandoje pridėdama 
$560.52 ir pakildama iki $1,-
246.26. Tokiu būdu ji pasilai
kė pirmąją vietą kaip pernai. 

Tiesa, p. Nausėda yra ne-
vien Šeštos kuopos veikėjas, o 
ir visos Sąjungos pirmininkas, 
mokantis sumaningai ir gyvai 
ją vesti. Suorganizavęs arti-
miausiąją kuopą, jis, be abe
jonės, suorganizuos ir kitas pa-
eilium, jei jose neatsiras savų-

Įjų gana sumaningų ir gana 
darbščių veikėjų. 

Kur kas veikia? 
Cicero, 111. yra graži pora, 

t, y. vietinis klebonas ir p. A. 
Valančius. Tai gražus pavyzdis 
bendro svietiškių ir pasaulie
čių darbo. Ciceriečiai parodė 
ką gali, kuomet gegužio 30 d. 
ant kapinių suėmė į skverną 
visas didžiausias ir mažąsias 
kuopas. Didėsės kuopos surin
ko po 50 ar 60 dolierių, o Tre
čioji kuopa 190 su viršum. 
Taippat ir birželio 16 d. cice
riečiai nepasidavė didėsėms 
kuopoms. 

Ketvirtoji kuopa išlaikė šį 
met savo pirmąją vietą dėlto, 
kad joje labiausiai pasidarba
vo p; A. Dargis, Sąjungos fi
nansų raštininkas. Jei jis kur 
žodį tekštelėja, tai tas ten h* 
prilimpa. Labdarybės reika
lams p. Dargis atsidavęs visa 
širdimi. Jei ne jis, tai iš šiome-
tinės rinkliavos gatvėse butų 
nieko neišėję. . 

Brighton Parke taip-gi yra 
veikėjų, mokančių_sutelkti tau
tiečius prie gražaus daubd. 
Numanu, kad apie juos prisi
eis minėti metų pabaigoje. 
Nors tenykščiai lietuviai daž
niausiai perkasi namus ir dėl
to turi daug skolų, tečiaus 
esant jų tarpe sumaningų vy
rų jų kuopa neblogai stovi: į 
centrą prisiuntė netoli 700 do
lierių. 

Anuokartu lyg nuliūdę mi
nėjome Septintąją kuopą Auš
ros Vartų parapijoje. Pasiro
dė, kad jiegos Septintoji kuo
pa turi, tik ta jiega tunėjo ir 
susyk pasirodė surinkdama be
veik 600 dolierių, Kaikurie 

šneka, kad Septintoji kuopa 
pirmutinė surinksianti jai pa
skirtą dalį Našlaičių prieglau
dai statyti. • * 

Liūdną įspūdį daro Antroji 
kuopa Visų Šventų parapijoje. 
Ją žymiai pralenkė mažytė ir 
jaunutė Dešimtoji kuopa West 
Pullmane. Daug reiškia, jei 
kur nėra kam užsiimti Labda
rybe. • 

Amžiną Atilsį. 
Keturios kuopos iš septynio

likos nei nudilusio dvylekio 
neprisiuntė centrui. Kaikurios, 
pvzd. Westvillėje yra nelai
mės ištiktos, nes ligos papjovė 
daugelį vietinin gyventojų ir 
padidino reikalą šelpti vieti
nius vargus. Prie to prisidėjo 
nelaimė, kad kasykla tedirbr 
tik dvi-tris dienas į savaitę, 
dėlto žmonės neturi pelno. 

Neteko girdėti kokios prie
žastys stabu ištiko mųs kuo
pas Spring Valley, Kenoshoje 
ir South Chicagoje. Paskutinė, 
turbūt, ir užgimė su džiova. Ji 
skaitosi gyva tebesant, bet įs-
tiesų jau, turbūt, yra mirusi. 
Kas į burtus tiki, tas gal jos 
nelaimę priskaityti aplinkybei, 
kad ji vadinasi tryliktoji. 

Sunkus uždavinys. 
Jo Augštoji Malonybė ar

kivyskupas, kaip tik apėmė 
valdyti šitą arkivyskupija .pavargėlius šelpė. Skatikas pa-
taip ir pasakė, kad pavargė
liai jam labiausiai rupi. Šįmet 
Arkivyskupija švenčia 75 gy
vavimo metų jubilėjų. Arkivy
skupas nori tą jubilėjų pažy
mėti nelaimingųjų džiaugsmu, 
dėlto pasiketino surinkti $750,-
000 pavargėliams. 

Ta didelė suma yra išda
linta parapijoms sulig jų di
dumo. Teko ir lietuviškoms. 
Tie patys katalikai lietuviai 
priklauso prie Labdaringosios 
Lietuvių Sąjungos ir prie lie
tuviškų parapijų. Jei reikės 
dalyvauti bendroje dijecezinė-
je labdarybėje ir dar savąją 
lietuvišką neužmiršti, tai ne 
vienam gali rodytis sunkoka. 

Užtat kilo sumanymas aukas 
duodamas į lietuvių Labdarin
gąją Sąjungą pervesti per vy
skupijos knygas, kad parapi
joms' butų lengviau. 

Geriausia butų; 2-3 kiekvie
nos kuopos ineigų įrašyti į pa
rapijos ineigas ir pasiųsti J. 
A. M. arkivyskupui. Tada kuo
pos neturėtų priedermės šelp
ti savo apielinkės pavargėlius 
iš savo lėšų. Tų pavargėli^ 
reikalus aprūpintų arkivysku
pas. 

Kadafcgi arkivyskupas para
pijos pavargėlius aprūpina per 
klebonus, todėl nelaimingųjų 
tautybė nei kiek nenukentėtų. 
Galima iš anksto žinoti, kad 
didumoje lietuviškų parapijų 
arkivyskupas surinks mažiau 
aukų, negu išdalįs tos parapi
jos vargšams. Pavargėlių nuo
šimtis tarp lietuvių Chicagoje 
yra didesnis negu tarp kitų 
katalikiškų tautų. 

Liekančio mums trečdalio 

vestas protingai pavargėliams 
šelpti stebėtinu būdu užuoTan-
komis grįžta davėjui ir dar 
parsiveda kitų daug skatikų. 

Kun. Pr. Bučys.' 

BUK LINKSMAS, 
visa laika, Buks Linksmas ir 

kuomet esi gatavas mirti 
iš liūdnumo. 

Visuomet šypsokis ir nekuo-
met savo vargu nepasakok nie
kam, o tuomet visi bus tavo 
draugai. Visi- tau pavydės ir 
kiekvienas tave mylės. Norint 
būti linksmam * reikia būti fi
ziškai sveikam, norint šypso
tis reikia nekentėti nuo gal
vos skaudėjimo, o neturėti gal
vos skaudėjimo reikia sugrum. 
visa gerai savo maistą ir mie
goti gerai kad turėtum diena 
užtektinai energijos dirbti. No
rint visuomet šypsotis būtinai 
reikia visuomet būti gerame 
sveikatos stovije, reikia turėti 
gera ir čysta kraują, jusu vi
duriai turi būti liuosi nes ki
taip jus nuo ligų neapsigin
site. 

Reikia paimti Partola kiek
viena vakarą prieš einant gul
ti o tikrai visuomet šypsosi
tės. 

Viena dėžute kainuoja 1 do-
lieris 6 dėžutes tiktai $5.00. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dept. L. 4. 
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New York, New Jersey ir Connecticut 
Valstijy Seimo Protokolas. 
(Pabaiga). 

Svarstoma siuntimas pa
sveikinimų. Nutarta siųsti 
įifims: Lietuvos pirmam prezi
dentui Smetonai, prezidentui 
!Wilsonui, Lietuvių Taikos de
legacijai Paryžiuje, Lietuvių 
kariuomenei per jos generalis-
simą generolą Žukauską (del
nų plojimas), Vietininkui prez. 
Vilnonui, Suv. Valstijų vice-
prez. Marshairui, Gubernato
riams visų trijų valstijų ir 
New Yorko miesto majorui. 

Pakeltas klausimas siunti
mo pasveikinimų lėšų padengi
mas, įnešta, kad padaryti tar
pe atstovų kolekta, kurios lai
ke buvo skaitomi pasveikini
mai siuntimui Lietuvos prez. 
Smetonai ir Paryžiaus Lietu
vos delegacijai. 
. - Skaitoma Lietuvos Nepri-
gulmybės rezoliucija. Priimti 
palikta po pietų. 

įnešta eiti ant pietų ir per
traukta sesija 1 vai. po pietų. 
Susirinkti lygiai 2 vai. po pie
tų. 

Aukų surinkta tarp atstovų 
tpjLoi .y**. 

Sesiją II . 
Sesija atsidarė lygiai 2:15 

vai. po pietų. Pirmiausia buvo 
svarstoma Lietuvos Neprigul-
mybės rezoliucija ir ant galo 
vienbalsiai priimta. Rezoliu
cijos tekstas seka: 

The Convention of the re
presentatives of the Lithua
nian Societies and organiza-
tions from the statės of Ne\v 
York, New Jersey and Connec
ticut, Jurie 23, 1919, at Vander-
bilt Theatre, New York City, 
unanimously adopted the fol-
lowing resolution: 

WHEREAS, the LithuanTan 
people constitute a distinet 
eihnic group and is entirely 
different irom the neighboring 
nationalities in its language, 
culture, political and econo-
mical history and as sueh ac-
cording to the prineiples ex-
pressed by the United States 
and the Allied Power s have 
the right for self-determina-
tion; 

~WH£REAS, the Lithuanian 
people in agreement with the 
above prineiples have already 
expressed their \vish anft es-
tablished a Lithuanian Repub-
lic based on demoeratie prin
eiples; and 

WHEREAS, the present 
Lithuanian govermnent nas 
the approval of the Lithuanian 
population, therefore 

BE IT RESOLVED, that we, 
American citizens of Lithua
nian origin petition His Ex-
celleney President Wilson, Re-
presentatives of the Peace 
Conference, United States Se
nate and the House of Repre-
sentatives to recognize the 
Lithuanian Republic and its 
present government as de f acto 
Government. 

BE IT FURTHER RE
SOLVED, that thig resolution 
be forvrarded to President 
Wilson, Delegates of the Peace 
Conference and to the United 
States Senate and the House 
gf Representatives. 

Rezoliucija prieš lenkų įsi
veržimą Lietuvon skaitoma ir 
atsiradus kažkuriems nedatek-
liams, grąžinama komisijai 
pertaisyti. 

Rezoliucija L . R. Kryžiaus. 
Buvo pakeltas klausimas apie 
Chicagoje esančią, draugiją, bet 
nesant paaiškinto jų iš tos pu
sės, .tas palieta šalin ir rezo
liucija priimta. 

"New Yorko, New Jersey ir 
Connecticut valstijų Lietuvių 

Teatre, New Yorke, Birželio 
23 d-i 1919 m., priėmė sekančią 
rezoliuciją: 

KADANGI, Lietuvos Raudo
nasai Kryžius jau kelius kar
tus kreipėsi į Amerikos Lietu
vius šaukdamasis pagelbos, 
siunčiant drabužius ir maistą 
nuvargintos Lietuvos gyvento
jams; ir 

KADANGI, Lietuvoje trūk
sta gydytojų ir slaugotojii 
(nursių), kurių šiame momen
te reikia kuodaugiausia, 

TAD, mes New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut valstijų 
Lietuviai, užgiriame dabartinę 
akciją Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Organizaci
ją ir prižadame jai kuodau
giausia paramos. ' ' 

Lenkų įsiveržimo Lietuvon 
pertaisytoji rezoliucija per-

Pormecticut valstijų Lietuvių 
IMI lMJtWI"'lWIIIWIII Iffl i , ., •JJiuijiaii.Tiuan 

jįefetftdienis, Jiepos 5 JL9|fl 
„ ' , u,.!,,1!.-.,. ,,„a 

ta: 
" A t the convention of the 

Lithuanian organizations and 
societies from the statės of 
Ne\v York, New Jersey and 
Connecticut, held June 23-rd. 
1919, at the Vanderbilt Thea
tre, New York City, after tho-
rough discussion of the Euro-
pean situation especially in the 
Baltic Provinces and Lithua-
nia, the following resolution 
was unanimously adopted: 

AVHEREAS, the Polish in
vasion of Lithuania, against 
the will of the Lithuanian peo
ple, also against the prineiples 
proclaimed by President Wil 
sdn interferes \vith the peace-
ful organization and develop-
ment of the Lithuanian Repub
lic; 

AVHEBEAS, the Poles after 
occupatiQn of the city of Vil
nius, other Lithuanian territo-
ries by pillaging the invaded 
territory and by terrorizing 
the Lithuanian population and 
earrying on an active agita-
tion for their imperialistie pur-
poses are forcing the Lithua
nian anny to withdraw from 
|he Bolshevist's frpnt in order 
to stand in defense against the 
Polish invasion; 

BE IT RESOLVED, that we, 
the citizens of the United 
States of Lithuanian descent 
and the friends of the Lithua
nian Republic do hereby una
nimously express our most 
feeling of indignation against 
such Polish actions. We most 
energetically protest against 
said invasion of the Lithua
nian territory by the Polish or 
any foreign militaristic power; 
and 

BE IT ALSO RESOLVED, 
that we respectfully petition 
His Excellency Woodrow Wil-
son, President of the United 

f States, Honor. Lansing, Secre-
tary of State, The American 
Delegation to the Peace Con
ference and the Congress of 
the United States, to demane! 
from the Polish Government to 
withdraw immediately their 
army from the city of Vilna, 
the capital of Lithuania, and 
from the Lithuanian territory, 
t& give to Lithuania a moral 
support in her war against 
Polshevism; and 

Be it further resolved, that 
a copy of these resolutions be 
forwarded to His Excellency 
Woodrow Wilson, President 
of the United States, Secretary 
of State, American Peace De
legation, and to the United 
States Senate and the House 
of Representatives-' ' 

Aukų rinkimui ir paramai 
Tautos Fondui rezoliucija pri
imta vienbalsiai: . . 

Seimas, Vanderbilt Teatre, 
New York, Birželio 23, 1919, 
išnešė sekančią revoliuciją del 
aukų rinkimo: 

KADANGI Lietuvos klausi-1 
mas 4ar neišrištas ir reikalau
ja didesnės pagelbos, negu pir- Į 
miaus, ir 

KADANGI Tautos Fondas 
iigšiol dėjo visas pastangas, 
kad pasekmingai gelbėti Lie
tuvos reikalams. 

TAD mes, New York, New 
Jersey ir Connecticut valstijų 
Lietuviair sutarėme su didesne 
energija darbuotis, kad sutei
kus Tautos Fondui didžiausia 
paramą tol, kol bus tam mato
mas reikalas. 

Skaitoma pasveikinimo tele
grama nuo " D r a u g o " redakci
jos ir nuo kun. prof. Pr. Bučio. 
Priimtos delnų plojimu. 

Lietuvių kariuomenės klau
simo rezoliucija, t. y. Liet. 
Liuosybės Sargų, pataisyta ir 
vienbalsiai priimta: 

Hjyhę savo darbais Ufrm [wmmwmvimmw*wmmmmmmnmwm\mmmw\mmmwi mmmmmmmfmmimm^ 

skaityta ir vienbalsiai prum- . - ^r *~ XT T . 
f n #

 J • " N e v York, New Jersey ir 
Connecticut Valstijų Lietuvių 
apskriejo Seimas, Vanderbilt 
Teatre, New Yorke, Birželio 

ap ikr^ io Seimas, Vanderbilt "New York, £ew J ^ e y ir 

23, 19}.9, kariuomenės organi
zavimo reikale taria: 

KADANGI, Amerikos Lie
tuvių Tarybos yra išrinkusios 
tam tikrą Komisiją rinkti sta
tistiką lietuvių kareivių, tar
navusiųjų Amerikos kariuome
nėje, ir ji, Komisija, jau yra 
suorganizavusi "Lietuvos 
Liuosybės Sargus, '• 

TAD, mes, JįTev Yorko, New 
Jersey ir Connecticut Valstijų 
Lietuvių Apskričio Seimo de
legatai, pilnai pritariame Ame
rikos Lietuvių Tarybų ir susi
organizavusių "Lietuvos Liuo
sybės Sargų" pastangoms ir 
prižadame jiems kuodidžiausią 
paramą.' ' 

New Haven, Conn., draugi
jos ineša, kad seiųias tartų žo
dį reikale darymo lietuvių ko
lonijose demonstracijų prieš 
lenkų ir bolševikų veržimąsi 
Lietuvon. Seimas nutarė vien
balsiai, kad labai naudinga 
daryti tokias demonstracijas, 
kur aplinkybės tą daryti lei
džia. 

Lietuvių dienos surengimui, 
aukų rinkimui Lietuvos pavar
gėliams, įnešimas nuo Brook-
lyn, N. Y., draugijų. Nutarta 
kreiptis prie Tarybų, k a į jos 
mėgintų gauti nuo Suv. Val
stijų valdžios paskirtą (Jieną. 

Gerb. L. Šimutis aiškina 
Tautos Fondo stovį. Pasirodo, 
kad Tautos Fondas turi 154 
veikiančius skyrius. Aukų nuo 
pradžios sutvėrimo surinkta 
suvirs 350.000 dol. Išleista apie 
270,000 dol. Pinigais ant rankų 
yra apie 80 tūkstančių dolierių.. 

New Haven, Conn., lietuvių 
draugijų atstovai paduoda re
zoliuciją, paliečiančią lietuvių 
tautinį sentimentą. Balsuota, 
kad rezoliucijoje butų indetas 
vardas ir J . Eksc. Kauno Vy
skupas Karevičius. Rezoliucija 
priimta vienbalsiai. Štai j i : 

"KADANGI, taip vadinama 
liberalų srovė .diskredituoja 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų veikėjus, neteisingai 
juos šmeiždama, be pamato in-
tardama provokiškumą, pro-
lenkiškumą; 

KADANGI, visa r liberalų 
spauda ir net žmonės oficija-
liai einantieji į Tautinę Tary
bą, padarė viešus išsireiški
mus, įtariančius Ameriko s Lie
tuvius Krikščionis DemoEra-
tus pataikau jaučiais lenkų tik
slams, taip-gi įtarinėjant Ame-
rikos-Lietuvos delegatus, ypač 
J . E. vyskupą Karevičių, p. 13. 
Mastauską įr K. Česnulį, buk 
jie skelbią, i^pasitikėjiipę. da
bartinei Lietuvos valdžiai; 

JCADANCĮ, l ie tuviai kr ik
ščionys Demokralai Ameriko
je nuogtos r o # piln§ ižtįjd-

valdžįai ir jos įgaliotiems at
stovams ir su visu atsidavimu 
rėmė Lietuvos neprigulmybę; 

KADANGI, tokis elgimasis 
taip yadinamos Tautinėg Sro
vės demoralizuoja Amerikos 
Lietuvių visuomenę, atitrauk
dama jups nuo tokio svarbaus 
tautos darbo) . 

Mes, ątstpvai draugijų įr or
ganizacijų New Yorko, New 
Jersey ir Conecticut valstijų 
Seime, Birželio 23, New Yortfe, 
griežtai ir energingai protes
tuojame prieš taip vadinamos 
tautininkų srovės ir spaudos, 
žmones ir tautą skriaudžiančią 
akciją ir šiuomi išnešame, 

KAD, Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kaipo aukščiausią 
Krikščionių Demokratų politi
nė įstaiga, pareikalautų per 
Tautįnę Tarybą, kad jų srovė 
ir spauda atšauktų paleistus 
melus ir šmeižtus ir stotų į 
bendrą darbą Lietuvos nepri
klausomybės dirvoje. Jeigu 
Tautinė Taryba ir liberalų sro
vė atsisakytų tą padaryti, per
statyti visus faktus Lietuvos 
valdžiai. ' ' 

Prūsų lietuvių klausime re
zoliucija priimta vienbalsiai. 
Štai j i : 

" A t the cpnvention of the 
Lithuanian societies and orga
nizations from the statės of 
New York, New Jersey and 
Connecticut, held June 23, 
1919, at Vanderbilt Theatre, 
New York City, after thorough' 
discussion of the European si
tuation especially in the Baltic 
Provinces and Lithuania? the 
following resolution was unani
mously adopted: 

WHEĘĘĄS, the Ęasterly 
part of Eas t Prussia from time 
immemorial has been inliabited 
by Lithuanian People, and 
notwithstanding the strongest 
methods of Germanization, 
have maintąined up to the pre
sent tįme their national life; 

WJIEBEAS, t>ie lower part 
of the river Niemen is entirely 
surrounded by Lithuanian po
pulation and įs in Lithuanian 
territory; therefore . 

BE IT RESOLVED, that we, 
the citizens of the United 
States of Lithuania descent re-
ąuire that the principle of 
self-determination be' ' applied 
to the Prussian Lithuania and 
that the river Niemen be given 
entirely to the Lithuanian Re
public; 

BE IT FURTHER RE
SOLVED, that a copy of this 
resolution be fpriyarded to His 
Excellency, Woodrow Wilson, 
President of the United States, 
Secretary of State, American 
Peace Delegation, and to the 
United State s Senate and the 
House of Representatives." 

Dr. J . Bielskis, pareikalavus 
atstovams, aiškina Lietuvių 
Dienos pinigų reikalą ir jų sto
vį. 

Skaitoma rezoliucija užgiri-
mui Tarybų akcijos link Eko
nominės Komisijos. Rezoliuci
ja priimta vienbalsiai: 

"Mes, atstovai Lietuviškų 
draugijų New Yorko, Npw Jer
sey ir Connecticut valstijų, ap
svarstę dabartinius Lietuvos 
ir Amerikos Lietuvių ekonomi
nius santikius, atrandame, jog 
visi ekonominiai reikalai, lie-
čiantįs Lietuvos valstybės rei
kalus, turi būti rišami ne ko
kios nors pavienės organizaci
jos, bet Amerikos Lietuvių 
Tarybų nuskirtosios Ekono
minės Komisijos." t 

Laikui baigianties, seimo 
pirmininkas dėkoja visiems už 
jų gra^ųiužsilai}jja|ią ir bendrą 
darb$. Paprašo gėtb. kun. N. 
Petkaus atkalbėją maldą į f s u - | 
stojus visiems atstovams tas 
atlikta. 

Po to buvo pgf i.ę49ta ^meri* 

SKAITYK DARBUS 
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1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO &A\?lTAhQ l pora m^aesių tiek kiek kitos Ben
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,(K?0. 

2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu 
smarkumu jų išpildymui. 

- 3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk-
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių. 

4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO J3IURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja 
J^ietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališ-
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, et£. 

§) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų 
ir visų kitų reikmenų j Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui. 

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose. 

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios 
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon ^labar apipirktą plotas žemės ir budavojama gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohįo, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai 
pelno. 

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėri-
ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. l£urie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus. 

Užsirašylpto šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siuskite pinigus ir klauskite informacijų 
šiuo adresu:; 

Lithuanian American Trading Co. 

I 

« - i 

I H2N, Greene St., Baltimore, Md. | 
* . . 
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kos ir Lietuvos himnai ir išsi-t 
skirstyta lygiai 6 yal. vakare. 

A. Staknys, 
Seinip pirpiininkas. 

Ą. Masandukas, 
vice-pirmininkas. 

Kun. J. Kasakaitis, 
raštininkas. 

J. Tuniasonis, 
raštininkas. 
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Antrų metų sukaktuves krautuves Į 
rengiame 

Didelį Išpardavimą 
/ 
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MŪSŲ VISUOMENĖS ŽINIAI 
Turime pranešti, kad T. And-

ruszewicz Ko. 
DlKBTrVJfc 

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

AL. POŽELLO KO., 
1908 W- Pivision Str., 

Chicago, 111. 

AMERIKOS LIL MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailla-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
S po piotų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
8108 So. Halsted St.. CbJcago, 111. 

Norime pertikrinti kiekviena Chicagoje, 
jog Narių Skiepuose galima gauti geresnį ta-
vora. nebrangiau, bet pigiau negu kur kitur. 

Tam tikslui męs atiduosime didelį sandė
lį skribelių specialiai nužemintomis kainomis. 
Didelis pasirinkimas visokių pavidalų ir viso
kių šiaudų naujosios mados. 

Paprasta vertė šitų skribelių yra 
$3.00, $4.00 ir augseiau. 

Męs parduosime jas tik po 

$2.00, 

Skubinkite kol vra didelis sandelis iš ko 
pasirinkti, kas ankščiau ateis, ta* geresnę skri-
b.elę galės pasirinkti. 

Su kiekvienu pirkimu duodame dvigubai 
ženklelių. 

s 

PREKYBOS P A L A T I N E *0RP0R-
1112-1114 MlLVyAUKEf AVE. 

1701-1703 WEST 74-TA. 

10,000 nuolatijiių pirkėjų pasiryžome surasti Lie
pos mėnesyje, todėl kiekvienam patarnausime kuo-
geriausiai. 

i 
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Aš, ADOMAS A. KAKAIJU SKAS, SEKA>C1AI BAfiĄU. 
Aš labai sirgau per S pfitvut, nualabAė5ę& pUyeUs tmją. Pi|pcj»- I 

pija, nevirinima* pilvelio, ūuslabn^jljuas. Kraujo, inkstų. NsrVu Ir I 
abelnas spėkų riušto/imas vi&b kūno, Ir buvau nustojęs vUtiss, kad * 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelios, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir u2 rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inksttt Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtas gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stiįriai 'dįrbU. Inkstai apsigavo. R e u 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių r u p i a s 
Išnyko po užmušiinui visų ligų. Bėgiu S mėnesių ligerdavau kas sa
vaitė po butelį salutaras, Bitterif., ir po 3 mėp. savo paveikslą pa
mačiau tok/ skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
sma&iai ir esu linksmas it 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
r a d ė j u i ir l i n k i u viseirtis s a v o d r a u g a m s k r ę i p t i e s p r i e S a l u t a r a s : 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTIOH I. Baltrcnas, Prof., 

17Q7 So. Halsted St., Telepboąe Canal §417, Oblca^o, m. 
* * ! — — - ^ ! > . . . . ik v i a , , . i 
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Lietuviai 

PHILADELPHIA, PA. 

Šv. Kazimiero parap. mokyk
los mokslo užbaigimo vakaras. 

Birželio 22 d. įvyko Šv. Ka
zimiero parapijos mokslo mė
ty užbaigimo vakaras. Lmoniii 
vakaran atsilankė skaitlingai, 
nes kiekvienas žingeidavo pa
matyti, ką vaikučiai gali ir ko
kį programą išpildys. I r ne-
apsivilė. Programas buvo la
bai gražus. 

Visiipirma sudainuota Ame 
rikos himnas ir kelios lietuviš
kos dainelės. Po to buvo losi
mai veikalukų, driliavimau 
deklemaeijos ir t l Kiekvienas 
vaikutis savo užduotį gražiai 
atliko. Malonu ir negali atsi
gerėti, kuomet matai judant, 
krutant scenoje taip išlavintus 
jaunus tautos žiedelius. Tik ža-
vėja žiūrėtojus ir gana. 

Didelę padėką turimo sudėti 
seserinis Nazarietėms, kurios 
taip sugebiai mokina mušu 
vaikučius. 

Šįmet Šv. Kazimiero parapi
jinę mokyklą užbaigė trys mo
kiniai, būtent J . Žitkus, No
reika ir Miekunas. 

Programo pabaigoje kalbėjo 
gerb. klebonas, kuru J . J . Kau 
lakis. J i s savo kalboj gražiai 
nupiešė naudingumą katalikiš
kų mokyklų ir ragino tėvus 
jon siųsti savo vaikus. Klaidą 
daro tie tėvai, kurie mano, 
kad parapijinė mokykla vai
kus tik poterių teišmokina. 
Tie, kurie taip mano turėtų ži
noti, kad katalikiškos parapi
jinės mokyklos augščiau stovi 
už viešąsias mokyklas, nes pa
rapijinėse mokyklose yra mo 
kinajrra ir kafekfzirtife'i* Iiefu-" 
vių kalba, kas lietuviui kata
likui turi būti brangiausia. 
Didelę klaidą daro ir neprotin
gai elgiasi tie tėvai, kurie pa-
rapijinėn mokyklon savo vai 
kns leidžia tik iki pirmajai 

"Šv. Komunijai, gi paskui siun
čia publie school*ėn. 

Tokie tėvai turėtų žinoti, 
kad vaikas, mokinęsis parapiji 
nėję mokykloje iki pirmai Šv. 
Komunijai nėra užtektinai ap
šarvuotas katalikyste, kad ga
lėtų atsispirti prieš bedievius 
ir paliktų doras. Jauno vaiko 
širdyje tuo jaus pradės gesti 
Dievo ir artymo meilė, ku
rią buvo įskiepijus jaunon 
vaiko širdelėn parapijinė mo
kykla ir, nepraeis daug laiko, 
vaikas pamirš viską. Užaugęs 
toks vaikas bus palinkęs prie 
bedievybės ir nei bažnyčia, nei 
tauta neturės naudos. 

Teisingas yra priežodis: 
" K ą pasėsi, tą. ir pjausi. ' ' Tė
vai, jeigu norite savo vaiku
čius išauklėti doroje ir Dievo 
baimėje, jeigu norite senatvė 
je džiaugties savo vaikais ir 
turėti ramybe—leiskite mokin-
ties juos parapijinėn mokyk
lon. Vystanti Šakelė. 

— — — 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Iš lenkų užgrobtojo krašto. 

Vis liūdnesnių žinių pareina. 
Lenkai, įsiveržę Vilniun, išpra-
džios mušė tik žydus, dabar gi 
ėmė smarkiai persekioti ir lie
tuvius. Kratos ir plėšimai lie
tuvių gyvenamuose butuose 
neliauja nei vienai dienai. Štai 
ką praneša tik vienas "Nepri
klausomos Lietuvos'• numeris 
13. 

— Naktį, gegužės 7-8 d. su
imtas Augustinas Jakučionis.. 
Sakoma, kareiviai jį suimdami 
labai žiauriai elgėsi. Keista, 

kad toks ramus žmogus taip 
kankinamas. Nesenai kareiviai 
jį buvo apiplėšę, p. Kurcjevi* 
Čius (turbūt koks lenkų-dva^ 
rininkų šulas) iškoliojęs, o da
bar be jokios kaltės suėmė. 

— Lietuvių ūkio mašinų 
fabriką "Vi l i j a " lenkai rekvi
zavo. Vieton parodyti poperą, 
kuria fabriką rekvizuojamas, 
lenkai pakišo revolverį. Visug 
fabriko tarnautojus išblaškė. 

— Gatvėje suėmė Jonų Šle
ževičių. J is rodė poperas, kad 
prirodžius, kas jis toks, bet 
nieko negelbėjo. Pralaikę visų 
parą (sutką), paleido, nesaky
dami už ką buvo suėmę. Val
gyt visai nedavė. 

— Gegužės 7 d. suėmė lietu
ve Liandsbergienę. Nuvedė į 
kazarmes, iš ten nuvedė poli
cijos* nuovadon. Ten visi rodė, 
kad ji Liandsbergienę. Te&au 
nepaleido, bet nusivedė atgal į 
kazarmes. Tenai laikė šaltyje 
kieme iki 1% vai. nakties. 

— Gegužio 8 d. suėmė žino
mą dailininką Adomą Varną. 

— Gegužės 7 d., kareiviai, 
bekrėsdami pilietį J . Samuolį, 
pavogė pas jį aukso laikrodė
li su aukso grandinėle, 12 šauk
štukų ir 100 r. pinigais. Sa
muolį išsivedė. 

— Tą pačią naktį krėtė lie
tuvę Estkienę. Vienas kareivių 
sakėsi esąs kunigaikštis, kitas 
šiaip lenkų turtuolis. Pavogė 
antklodę, priegalvius, 200 r., 
sulaužė spintą. 

— Iš Grigaičio taippat pa
ėmė daiktų. 

Tai tiek smagumų lenkai pa
darė lietuviams, tik viena die
na. Lietuvių persekiojimams 
ir galo nėra. 

Kariuomenės priesaika. Sek-
madienyj, gegužio 11 d., Kau
ne buvo iškilminga Lietuvos 
kariuomenės priesaika ištiki
mai tarnauti Lietuvai ir jos 
laisvę ginti iki paskutinio 
kraujo lašo. 

Priesaika buvo Viešojoje 
Aikštėje, šalę katedros. Diena 
pasitaifcA labai graži, todėl be
veik vx&us miestas buvo suėjęs 
priesaikos žiūrėtų. Dėlei karės 
prisiekė, žinoma, tik tos ka
riuomenės dalys, kurios dabar 
yra Kaune. 

Ratušės priešakis buvo dai
liai kilimais bei vėliavomis da
bintas. Augštai buvo iškelta 
Lietuvos vytis. Tarp tų pa
puošalų ir žalių eglaičių buvo 
padarytas gražus altorius. 

Pusiau vienuoliktos Kauno 
kariuomenės kapelionas atlai
kė mišias, paskui po sumos iš
ėjo iš Katedros Žemaičių vy
skupas Karevičius, daugybės 
dvasiškių su pralotais lydimas. 
Vyskupas užėjo augštai ant 
pakilimo ir iš ten pasakė gra-
ŽIĮ pamokslą apie mušu. tautos 
atgijimą, priminęs tą kelią, 
kuriuo mes, lietuviai prie ne
priklausomos Lietuvos ėjome. 
Visa tai prilygino prie mena
mojo šventajame rašte senovės 
žydų didvyrių prisikėlimo. 
Garsia ir dailia vyskupo lietu
vių kalba sakyti žodžiai, dide
liai miniai ir kariuomenei be
klausant, darė iškilmingą įspū
dį. Paskui buvo pati priesaika. 
Visi kareiviai ir karininkai 
(oficieriai) augštai iškėlė de
šiniąją ranką, prisiekdami 
greičiau žūti, negu savo sąži
nės pareigų neišpildyti, negu 
gyviems ginklą iš rankų išlei
sti, Lietuvos laisvę ir žmonių 
gerovę bei ramybę begindami. 
Paskui vyskupas suteikė ka
riuomenei palaiminimą. 

Paskui laikinasai Lietuvos 
respublikos prezidentas A 

mmm 

be Vilniaus negali būti, todėl 
kariuomenė nuolat privalo bū
ti pasiryžusi žut^but Vilnių at
gauti. Taippat priminė kariuo
menei kokią sunkią valandą 
Lietuva dabar pergyvena, 
kada vieni priešai įŠ jos neiš
varyti, o kiti jau veržiasi. Ir 
Lietuvos laisvė ir Lietuvos 
žmonių gerovė bei ramybė ga
li vien mūsų brang5aja kariuo
mene remtis. 

Viršiausias vadas, generolas 
Žukauskas, tarė trumpai ir 
aiškiai: 

— Mes kariškiai prisiekėme 
mūsų tėvynę Lietuvą ligi pa
skutinio kraujo lašo ginti— 
me s tai ir darysime! 

Kariuomenės orkestrą ke
lis kartus griežė Lietuvos him
ną bei šiaip kariškus dalykus. 
Buvo šaukiama " v a l i o " už 
Lietuvos nepriklausomybę, už 
kariuomenę, už laikinąją val
džią, už Tarybą ir Lietuvos 
prezidentą. ' 

Paskui visos dalys ir Kariš
kosios mokyklos muzikai grie
žiant, ėjo ceremonijos (iškil
mingu) maršu. La vėl gražiai, 
per taip trumpą laiką išmoky
ta kariuomenė, ir-gi gero ispn 
džio padarė. Visos kariuome
nės dalys perėjo viena po kitos 
per aikštę gražiai ir sutarti
nai žengdamos. Ypač didelio 
įspūdžio padare inžinierių kuo
pa savo pilkuose plieno sal 
muose. 

Per visas iškilmes buvo mū
sų gerbiamųjų svečių atstovai: 
anglai, an-erikonai, prancūzai 
bei augštesnieji vokiečių kari
ninkai. 

"Lietuvos Ūkininkas," 
Socijalistų liaudininkų 

laikraštis. 
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DARBO TRUPUTĮ FADAU 
OĖJO. 

Tiek, kiek reikia ir geri indu 
Smetona pasakė kariuomenei strijaliai santikiai Fall River. 
prakalbą, kurioje tarp kitko 
aiškiai pabrėžė, kad Lietuvos 

Trūksta 89 miestuose. 

Telegrafų pranešimai Suvie
nytų Valstijų samdymo Biuro 
per savaitę, kuri baigėsi birže
lio 21 d. gauta iš 89 miestų per 
visas Suvienytas Valstijas pa
rodo darbininkų perviršį, sie
kiantį 208,693, savaitę pir-
miau-gi buvo 241,046, 100 mie
stuose po visas Suvienytas 
Valstijas. 

Iš 89 miestų, iŠ kurių buvo 
gauti pranešimai, 39 arba 43% 
praneša perviršį, 17 miestų 
trukumą, kuris siekia 13,687. 
Praėjusią savaitę iš 19 miestų 
buvo pranešama trukumas tik 
12,765. Šios skaitlinės parodo, 
kad nors darbininkų perviršis 
yra beveik nepersimainęs, tc-
čiau padidėjo šiek-tiek truku
mas. Šią savaitę 23 miestai 
praneša, jog turi darbininkų 
kiek reikia. Iš 38 pranešusių 
valstijų, 20 praneša darbinin
kų trukumą, 9, jog yra tiek, 
kiek reikia ir 9 praneša, jog 
trūksta. Bridgeporte perviršis 
sumažėjo ant 1800, East St. 
Louis ant 1500. St. Louis per
viršis yra 6200, o Cincinnati 
perviršis tik apie 800, savaitę 
pirmiau ten buvo 1900. 

Naujoji Anglija. Iž praneši
mų iš 14 Naujosios Anglijos 
miestų, 7 praneša darbininkų 
perviršį, 4, tiek kiek reikia ir 
3 trukumą. Industriįaliai san
tikiai, abelnai imant, praneša
ma esantis geri. IMdžiausias 
perviršis Conneeticuto valsti
joje yra patėmytinas Bridge
porte. 3#Ulimantiee yra audė
jų streikas, tečiau praneša, jog 
darbininkų yra tik tiek, kiek 
reikia. Norwiehuje esąs 70 
perviršis, Portlandas turi 250 
perviršį ir Bostonas-1,500, vie
toje praėjusios savaitės 12,00ty 

REIKALINGOS. 
25 merginos del fabriko darbo 
$14 į savaitę, mokinančioms 
$17 iki $20 į savaitę dirban
čioms nuo^tukų (piece work). 
Atsišaukite 

Amer Insolated Wire 
& Cable Co., 

954 W. 21st St., 
Telefonas Canal 1854. 

KNYGŲ APDARYTUVĖ. 
Mes turime pastovius darbus ga

bioms merginoms nuo 16 metų am
žiaus ir augščiaus; puiki proga išmok
ti švarų, lengvą, ir žingeidų darbą, m ū 
sų knygą apdarytuvėj . Moderniški 
įrankiai. 

$13.00 iš pradžios. 
Patirusios operatorkos gali puikius 

pinigus uždirbti, dirbdamos tant šmo-r 
tuką (piecfc \vork). 

Sears Roebuck and Co. 
Homan Ave, & Arthington St. 

ša, kad esą tiek, kiek reikia. 
CentraUs valstijos. New Yor-

ko mieste vėl pranešama, kad 
yra 100,000 bedarbių, o Albany 
vėl 5,000 perviršis su aštriais 
industrijos santikiai s. Buffalo 
turi 100 perviršį, o Bocheeteris 
1500. Saratoga Springs yra 
apie 300 audėjų be darbo. Phi-
ladelphijoje yra 450% su aš
triais industrijos santikiais. 
Allentown ir South Betlilehcm 
praneša mažų trukumų. 

Šiaurvakariai. Chicago pra
neša 50,000 perviršį. East St. 
Louis turi 1500 perviršį, savai
tę pirmiau buvo 2900. Rockfor-
de tiek kiek reikia. Detroite 
4000 trūksta. Darbininkai įvai 
rių metalo darbų ir automobi
lių įstaigų Detroite dar nedir-1 Valandos nuo 8:00 *i 4:45. Subatoj 

° - "iki pietų, 

ba, nors Detroito United Rail-
road darbininkai jau pradėjo 
dirbti. Milwaukee esąs 3501; 
perviršis. Tiek kiek reikia ir 
geri industrijos santikiai yra 
Duluthe, Minneapolis ir St. 
Cloud. Omahoje trūksta apie 
200 darbininkų ir pranešama 
aiškus nepasitenkinimas darbo 
sąlygomis. 

Centrovakarai. Akrone trūk
sta 2000 darbininkų ir industri 
jos santikiai yra aštrus. Cinci
nnati turi 800 perviršį. Day-
ton 200 perviršį ir Youngstown 
300 perviršį, o iš Cleveland 
praneša, kad yra tiek, kiek rei
kia. Iš Indiauapolis praneša, 
jog yra tiek kiek reikia, o 
South Bend dar 200 trūksta. 
Industrijos santikiai geri. 

Pietai ir Pietvakariai. Little 
Rocke trūksta 100. Tampa tu
ri JL100 perdaug, o Pensacola 
turi 400 perdaug. Industrijos 
santikiai yra geri. Louisville 
turi 1300 perdaug ir aštrius in
dustrijos santikius. Raleigb ir 
VVilmington (I?. V.) praneša, 
kad turi kiek reil.ia, o Char-
lotte 100 perviršį. Kaip Okla-
homa City, taip ir Tulsa pra
neša, kad turi tiek kiek rei
kia, su aštriais industrijos 
santikiais. Charleston (S. T.) 
trūksta 300, o Columbia 1000. 
Cbattanooga yra 800 perdaug, 
o Memphise 900 trūksta, indu
strijos santikiai geri. Dalias 
praneša yra tiek, kiek reikta, 
o Houstone trūksta 400. Ricli-
uionde 1000 perdaug. 

Pacifiko pakrantės. Oaklan-
de 200 perdaug, o San Francis-
co 500 darbininkų perdaug. 
Industrijos santikiai geri. Port 
land, (Oregon) praneša 600 
perviršį. Kaikurie telegrafistai 
Oaklande ir San Francisco 
streikuoja ir trūksta darbinin
kų prie laivų dirbimo, be to 
darbo santikiai yra geri. 

CHANDLER AUTOMOBILIŲ 
turi parduot savo 1917 m. 7 sėdynių 
touring, geras kaip naujas. Parduosiu 
pigiai už cash arba ant išmokesčių. 
Atsišaukite: 4459 So. \Vood St., Tele
fonas Yards 3885. 

A N T PARDAVIMO 

namas ir lotas. Atsišaukite: 4117 So. 
Maplewood ave., Chicago, 111. 

DIDELIS BARGENAS 
5 akrų farma arti Chicagos, arti di
deliu fabrikų ir geros transportacijos. 
Geras juodžemis; galite pasitikėti ant 
šios žemės. Norint informacijų rašy
kite, tąiefonuokite arba reikalaukite 

Paul P . Buubly, 
K o o m 40—106 X. La Salio St. 

Telefonas Main 2043. 

ANT PARDAVIMO 
$125 vargonai, parsiduos už $50.00. 
Turi būti parduoti iki panedėliui. At
sišaukite: 52 30 So. Honore St., Chi
cago, 111. 

Manchester (N. H.) turi 800 
pe rv i rk Iš Prwiden<?€ prane 

ENERGIJA YRAN BŪTINAI 
REIKALINGAS UŽ

LAIKYTI. 

Del muši) eionais Suvienyto
se Valstijose užstojo nauja 
gadyne. Mes ka tik pabaigėm 
kare su finasiska ir ekonomi
ne #alvbe fcurį penki metai 
atgaliosbuvo pramatoma kaipo 
negalima. Kiekvienas iš mūsų 
gaUme ta proga pasinaudot r. 
Triners' Angeliea Bitter To-
nie yra tai vaistas kuris ai-
budavoja energija. Jis užtikri
na sveika miega, o ypačiai rei
kalingas labai žiose karštose 
dienose vkuomet stiprumas yra 
begalo reikalingas. Del išsisu
kimų, suputusių muskulų ir 
skaudamų kojų ir t. t. Tri
ners' Linimentas yra geriau
sias vaistas, J i s duoda greita 
pagelba. Del skaudamos gerk
les Triners' Antiputrin yra 
geriausias. Labai geras del iš 
plovimo žaisdų. Laikyk ji vi-
sudmet ; po'įanfeo. 

Kįekvienas vaistynikas turi 
Triners' vaistų pas save — 
Joseph Triner Company, 1333 
—43 So. Ashland Ąve. Chica
go, 111. (Apg.). 

PKOGA J>KL J A U N A V E P Ž U -
Esu priverstas paaukoti savo beveik 

naujus 4 kambarių rakandus iš prie
žasties apleidimo Chicagos. Atiduosiu 
pipriai, nes turiu parduoti j vieną sa
vaitę. Kreipkitės vakarais: 3044 So. 
l 'nion av«., 1 lubos iš priešakio. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti alftniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net ii "t.M. 

JOHN SMLTANA 
Akių Specijaligtas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-Oios lubos virS Platt'o apt iekoa 

Kambaris 14, 15, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki * 
•a i . vakare. Nedėi ioj nuo 8 vai. 
rvto »ki 18 valandai diena. 
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N ė E. 6. MAKAR 
Į t t Į j MOKYTOJA 

4 5 1 5 S o . W o o d SU 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartį. 

* -

T 

P E A R L Q U E E N 
KONOERTINOS 

Dabar yra patvirtintos Ir varto 
Jąmoe daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
inerike. Mes gal ime jas parūpinti 
»ug i t o arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išaiun 
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIGGO. 
1 5 | 0 W> 47th 8 t , Chicago, m. 
— "• ••"• ••m | m • M S P " ' ' '"• 

Jk. O. VAITU8H 
Lietuvis akių 

specialistas. 
Kodėl siti pas 

svet imtaučius 
ir mokėti dau
giau, čia yra 
Lietuvis Dak
taras, kuri? 

Egzaminuoja 
ir gerai priren 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
tas, skauda 
galva, ir turi 
vargo su aki-CL 
mis ateik pas mane. Patar imas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 
vakare. 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
P h o n e Drover 9660 

ATONIC 
GEKESJE®2ZttEW*' 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra KATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa. visus aptiekorius. 

F. P. BRADCHULIS , 
Lietuvii Advokatas 

Attorney at Law 
10S W Moturoe, Oor. Clark St. 
R o o m -*>7, Tel. Central t*0 

CM1CAGO, H J i B f O l S 

G J T . : 8113 So. Halsted Street 
Te le fonai Yards 9890 

J 

H l. BANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Pbon* Boulevard 4250 CHIC40G 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUViS 

GYDYTOJAS Ift CHIRURGĄ** 
1757 W. 47tta St., Chicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? rytą; « — & 

vakare Tel. Canal 4367 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės 

» • - - . « « 

= r 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomls 9 iki 11 

i 4649 S. Ashland Ave. kanip. 47 St. 
Telefonas Yards 4317 Į 

Telefonas Boulevard 6487 

£«J" » » » » » » * » » » ^ » < P ^ — » » » » » » » ! 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 107SI So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; t po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 19. 

%į rr ~ ~i - ~ - - T - i - ~ i " Į T 
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DR. M, F, BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau-
• kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 

Dabar ofiso adresas yra š i toks: 
700 NORTH ASHLAND AVENUK 

Kampas Huron Gatves 
ant aptiekos Polbnia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iki 9 vai. Telsfonas Haymarkst 5281 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABOEIUS 

\ 
Atlieka visokias laidotuves 

kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalj grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4189 

*•*<».«• • » » » » » » • 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuoąe 

Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 

Gyecnimas, 812 W. 3Srd St. 
Tel. Yards 4481 

Dr. Me Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLNOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mls nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

^ » » — m m mm įį 

r\ 
Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
/4847 W. 14-th St. 

Phone Cicero 33 
Rezidencija 3338 W. 6«-th St. 

Phone Prospect 8585 

Dr. C. Z. Veztlis 
Tel. Drover 7042} 

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 

V A M - I ^ ^ ^ K * 

JOSEPH C. VV0L0N ' 
Lietuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6 999 

CHICAGO, ILL. 
<.»•»»»»»» » » » — . » » ^ ^ » » » » » » » » » mįį 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:S0 iki 3:S0 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

*** • • » • 

u- —a 
Dr. G. M. GLASER 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Csicago, UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, ^aipgi chro
niškų' ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Yards 687 

S * • » • • • ! • • ~ * 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSKas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysi tės 
Elektros varomos masinos mūsų ara-
vimob skyriuose. 

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokykla bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti apecijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų ra Įs
rą — bile stailės arba -dydžio, ir bi 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCROOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
į 190 N. State' gatve, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

iiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiuiimiiiiiiiuimimiiii 
Resid. 913 So. Askland Blv. Chicago 

Telejosas Haymarket SS44 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų cbroni ikų ligų 

Ofisas: 3364 So. Halsted S t # Chicago 
Telefosas Drover 96 91 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. NedėUomU 1 0 — U <L 
l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l t l l l l l l l l l l l l iu i l t 
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DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS 
PIKN 

-

UZIN 
šv. Jurgio parapijos 

13 D. LIEPOS-J ULY 1919 
įžanga f pikniką 25c ypatai. 

3E 
Vaikams 10c. 

ii; 

I i 

Kas ant pikniko bus, tai negalima nei aprašyti, o tiktai reikia pačiam at
važiuot ir pamatyt. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į pikniką, kad po 
laikui nesigailėtumet. Tie, kurie jau turite nusipirkę tikietus, tie patys bus ge
ri įeiti į daržą. 

Kviečia vistfs 

i 
KLEBONAS IR KOMISIJA. 

= 8 J 

* i 
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CHICAGOJE. 
• • > • • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. | POTVINIAI PAKENKĘ 
ŽIEMKENČIAMS JA-Šeštadienis, liepcs 5 

Šv. Antanas, kank. 
Sekmadienis, liepos 6 

Šv. Izajas, pran. 
Pirmadienis, liepos 7 

Šv. Ciriliu- ir Metodijus. 

KAIPGI, SURANDAMA 
PRIEŽASTIS. 

• 

d., 

d.. 

d., 

Illinois \Vholesale Grocers, 
Associatioi) ana. diena turėjo 
susirinkimų. Susirinkime pra
nešta, jog visoks maistas ne
atpigsiąs, ne s maisto gamini
mas žymiai pabrangęs. 

Kavos pabrangimas pat ei -
sinta tuo, kad Brazilijoje ka
vos augmenims šimet labai 
pakenkusi šalna. Tad mažiau 
kavos bus surinkta ir kava 
esanti brangesnė. 

VAMS. 

Iš SprimcHeldo pranešama, 
jog šįmet Illinois valstijoj 
žiemkenčiams javams pakenkę 
potviniai. 

Nilo seniau buvusiu, smarkių 
lietu nukentėję ypaė kviečiai. 

Bet užtikrinama, kad šjmet 
ganyklos gyvuliams visur labai 
puikios. Visur žolė nepapras
tai sužėlusi. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 

TEISMUOSE APSIĖEIŠKIA 
NETEISYBĖS. 

Vieni piktadariai baudžiami, 
kiti paliuosuojami. 

TAIPGI MOTINA. 

Yra ir motinų nedorų. Chi-
eagoje viena motina pametė 
savo neregę mergelę ir pati 
nežinia kur išdūmė. 

Visas reikalas pastatyta prieš 
teisėją Pry. Paaiškėjo, jog o-
peraeija mergelei gali sugra
žinti regėjimą nors išdalies. 

Teisėjas įsakė policijai su
ieškoti mot imi ir pristatyti 
teisman. 

Miesto tarybos juridinis 
komitetas ims tyrinėti svar-
bius atsitikimus Cbieagoie. 
Kai-kurie uuinieipaliai teisė
jai suareštuotus plėšikus smar
kiai baudžia. Kiti vėl teisėjai 
kitus plėšikus paliuosuoja. 
Paliuosuoli išnaujo imasi sa
vo amato. 

Norima patirti, kodėl teis
muose yra toks didelis nevie
nodumas pildyme pareigų. 

ROOSEVELTO VIEŠKELIO 

IŠ WEST SIDE. 
Labdaringosios Sąjungos 9 

kuopos įvyks susirinkimas ne-
dėlioj, liepos 6 d., tuojau po 
mišparų bažnytinėje Aušros 
Vartų parapijos svetainėje. 

Kviečiame susirinkiman vi
sus narius, nes turime daug 
svarbių reikalų. 

Mūsų kuopa aukų rinkime 
kaipir atsilikus nuo kitų kolo
nijų Labd. Saj. kuopų, tat rei
kės pasitarti, kokiu būdu ga
lėsime labiau pasidarbuoti ir 
surinkti daugiau aukų našlai
čiams. Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Extra susirinkimas. 

Visų keturių laipsnių alum-
nų nariai teiksitės susirinkti 
rytoj, liepos 6 d., 2 vai. po pie
tų Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėn. Yra reikalinga aptarti 
kelietas svarbių reikalų. 

Valdyba. 
— 

IŠ TOWN OF LAKE. 

MERGINA IŠTEISINTA. 

Anų dienų policija suareš
tavo M i ss (iraoe Foster. »Ją 
atrado sėdinčią pavogtam au
tomobiliu je. Du vagiliu, kurie-
du automobilių buvo pavogu
siu, suspėjo pabėgti. Mergina 
to negalėjo padaryti ir ji buvo 
sučiupta. 
* Teisme jinai aiškinosi, jog 

neturėjusi nieko bendra su 
automobiliams pavogimu. Sakė, 
jinai sutikusi du vaikinu. Tie
du jų pakviečiusiu pasivaži
nėti automobiliu. Sakiusiu, 
jog jiedu turinčiu nuosavą 
automobilių. Jinai priėmusi 
pakvietimą. Pasekmėje buvus 
suareštuota. 

Teismas ją paliuosavo. Ne 

Cbieagoje jau daugiau nebo-
gyvuo ja 12-toji i-atvė. Š i ta 
gatvė pavadinta Roosevelto 
vieškeliu (Roosevelt roacn. 

Aną dieną įvyko iškilmin
gas tos gatvės vardo pamai-

Iš Blaivininkų 21 kp. 

Pranešame, kad nedėlioję, 
liepos (i d. Blaivininkų pik-
ninkah negalėjome suspėti pri
sirengti ir kitokiu reikalų dė
lei, todėl kuopos išvažiavimas 
Įvyks vėliau. 

v Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Tam tikslui sumušta 
šampano, nežiūrint 

nymas. 
butelis 
Chicagos ' ' sausumos". 

GATVIŲ VALYTOJAI JAU 
DIRBA. 

Pranešimas. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos, 25 kuopos atsibus pus
metinis susirinkimas nedėlioj, 
G liepos, 1 vai. po pietų Dievo 
Apveizdos parapijos mokyklos 
kambaryje. Kviečiame visus 
narius atsilankyti į šį susirin
kimą koskaitlingiausiai, nes 
turime daug svarbių dalykų 
aptarti. Kas dar nepriguli 

Miesto taryba sutiko padi
dinti užmokestį gatvių valvto-
jams ligi $3.G5 dienoje. D a r - ' P r i e darbininkų ir neturi dar 
bininkai sutiko. Užvakar jie 
sugryžo darban. 

Sugrvžo darban ir iš veži o-
tojai atmatų, pelenų, sąšlavų. 
Nes ir jiems padidinta užmo
kestis. 

Dabar su paskuba bus dir-
buvo prirodymų, kad ji butu i b a m a - V i s ^ s a v a i t ? b u v o s t r e i " 
dalyvavusi pavogime automo-
bi liaus. > 
Bet visgi tai nepaprasta mer= 

gina. Sutinka jinai su nepa
žįstamų vaikinų pakvietimu. 
Matyt, turi daug'liuoso laiko. 
Oi tas kaip tik ir liudija, 
prieš ją. 

kas. Tuo metu miestas labai 
suterštas. Siaučiant karščiams 
nešvarumai mieste labai pavo
jingi. 

bininkų laikraščio, kuris rū
pinasi daugiausiai mūsų rei
kalais, lai ateina į šį susirinki
mą. 

M. Z. 

BLAIVININKŲ DOMAI. 

METODISTŲ PRYČERIAI 
REIKALAUJA DIDES

NIŲ ALGŲ. 

DAR VIENAS POLICMO 
NAS APMUŠTAS. 

Ties 14-ta ir Loomis gat. a 
ną vakarą būrys nepriaugljų 
apmušė kitą poliemoną — 
Patricką* \Valdron. 

Policmonas nuvežtas ligo
ninėn. 

Metodistų pryčeriai Chiea-
goje nuo saVb žmonių reika
lauja didesnių algų nuo 25 li
gi 50 nuošimčių. 

Des Mainės, Iowa, liepos 3.— 
Towa valstijos legislatura pri
pažino moterų lygiateisės 
amendmentą. 

/ 

Chicagos ir apielinkės kolo
nijų Blaivininkai rengia mil
žinišką išvažiavimą liepos 6 
d. į Marąuette Park, netoli Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno. 
Blaivininkai Chicagos ir Apie
linkės kviečia visus dvasiškius 
ir svietiškius inteligentus, ir 
visus Blaivybės mylėtojus. 

Komitetas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

apmirus, dabar atgijo. Žmo
nės, išgirdę gražius žodžius 
kun. Saurusaičio laike misijų 
apie blaivybę, pradėjo labiau 
interesuoties ir, pasibaigus 
misijoms, birželio 29 d. įvyko 
blaivininkų susirinkimas, kad 
atgaivinti kuopą ir pradėti 
darbuoties. Šiame susirinki
me prisirašė dar ir 7 nauji 
nariai. Susirinkiman atsilankė 
ir gerb. kun. Saurusaitis, ku
ris ragino susirinkusius remti 
blaivybę ir dirbti jos labui. 
" K u r gyvuoja blaivybė, ten 
yra ir dora ," pasakė kun. 
Saurusaitis. Tuojau tapo iš
rinkta valdyba ir visi nariai 
pasižadėjo būti tvirtais blaivi
ninkais. Valdyba liko išrinkta 
iš sekančių asmenų: dvas. vad. 
kun. M. Krušas, pirm.—V. 
Balanda, rast.—Mikšys, fin. 
rast.—Kuzas, iždininkė—Gi-
lienė, iždo globėjų ir maršal
kos vardų nepamenu. 

Apsvarsčius" kitus reikalus, 
nutarta prisidėti prie Blaivi
ninkų 24-tos kuopos išvažiavi
mo liepos 6 d., š. m. Nutarta 
" in corpore" važiuoti į Mar-
quette parką, kur yra rengia
mas aagščiau minėtas išva
davimas. 

Viktukas. 
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IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

laidų draugijai, parašė j 
"Draugą ," pavadindamas 
laisvamanių suklaidintais na
riais. Seimo šalininkai pradė
jo kelti triukšmą, norėdami 
sužinot, kas tą galėjo pada
ryti. Narys, kuris rašė tą ži
nią, nebenorėdamas su tais ne
susipratusiais draugauti, pats 
pasiprašė balso ir prisipažino, 
kad jis parašė. Šitie panorėjo, 
kad jis pats ir vėl atšauktų, 
bet narys pasiaiškino, kad 
negalįs atšaukti, nes teisybę 
buvo rašęs ir nenori meluoti. 
Gi nenorėdamas meluoti, nesu
tiko atšaukti. Tada šitie už
dėjo tam nariui nemažą baus
mę. Nenorėdamas pasiduoti su
klaidintiems laisvamanių na
riams, atsikėlęs išėjo per du
ris iš svetainės. 

Tada tie išrinko Joną Dim-
ša, kaipo žymią ypatą ir prie 
jo dar kitą, kurio pavardę pa
miršau, kad pagamintų pro
testą ir pasiųstų laikraščiams. 
Nuo savęs turiu pridėti ir-gi, 
kad kas bus atšaukta, tas bus 
netiesa. Ten Buvęs. 
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KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIUS 
$25,000.00 
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PERKELK SAVO PINIGUS 
I LIETUVIŲ VALSTIJINI BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 
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FARMA. 
• 

80 akrų žemės Michigan, iy2 my
lios iki miestukui, arti didelių 
fabriku miestu, 40 akru dirba
mos, 40 akrų ganiklos, aptverta 
tvoromis, didelis sodnas, arti eže
ro, Preke $1900. Mainom ant mie
sto propertes. 
United Land & Investment Co. 
117 N. Dearborn, St. Chicago. 
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S YAN SIPMA BROS.' I 
_ AUKSININKAI Ir OPTIKAI = 

Pilname pasirinkime laikrodė
liai, laikrodžiai ir auksi

niai daiktai = 

11110 MICHIGAN AVE. į 
ROSEL.AND, ILL. .' 

Visokie pataisymai pas mus 
speciJaĮiskumas.. 
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PIRKITE KARĖS TAUPY^ 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

Misijos Šv. Jurgio bažnyeio 
je, kurias -vedė kun. Saurusai
tis Šv. Jurgio parapijoj atne 
šė gražių vaisių. Štai seniaus Iti delegatai į laisvamanių sei 
gyvavusį Pilnųjų Blaivininkų1 mą. Vienas narys iš tų, kurie 
27-ta kuopa, kuri buvo kaip ir 

Draugija Šv. Jono Evange
listo laikė pusmetinį susirin
kimų birželio 29 d., parapijos 
mokykloj, prie 18-tos ir Union 
gatvių. 

Narių susirinko vidutiniškai 
ir bėganti dalykai ramiai 
svarstyta. Paskui priėjo prie | LAIKRODININKAI I 
raporto iš atsibuvusio tauti
ninkų seimo, nes ta draugija 
buvo išrinkus du delegatu, ne
žiūrint, kad daugelis narių 
tam buvo priešingi. Pirmas 
delegatas aiškino ir gėrėjosi 
džiaugdamasis iš visų rezo
liucijų, bet iš šalies negalima 
buvo nieko suprasti. Peikė 
laikraščius, kad katalikiški 
laikraščiai visados melavo, 
tiktai viena "L ie tuva" teisin
gai rašė. Paskui buvo iššauk
tas antras delegatas. Tas pa
aiškino kiek suprantamiau; 
laikraščius, katrie buvo prie
šingi tam seimui, kiek papei
kė, bet "Lie tuvą" dvigubai iš
gyrė. Paaiškino taip-gi, kad 
tas seimas mažai padarė nau
dos del Lietuvos neprigulmy-
bės, o daugiau del kokios par
tijos, gi katalikus visai norėjo 
apšmeižti. Tuomi seimo šali
ninkai liko užgauti. Karščiau
sias seimo šalininkas, pašokęs, 
atidarė didelę burnę, bet nie
ko naujo nepasakė, tik pasakė 
tą, kas jau visų yra pamiršta. 

Paskui pakėlė klausimą, kas 
galėjo parašyti į dienrašti 
"Draugą," kada buvo išrink

ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos nuo
šimtis bus mokamas nuo Liepos J-mos. Tokiu 
būdu tur i te 2 savait i laiko perkel t i savo pinigus į 
š p parankų, s t iprų i r saugų 1 anka i r gaut i pilną 
nuošimtį nufi Liepos 1-inos. 

V A L D Y B A : 
Joseph J . Elias, prezidentas 

W m . M. Antomscn, Vice-pn z. 
J>lm 1. JJagdžiunas, Vico-urez. i r Krs ior ius . 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED S I , Kamp. 33čios OHICAGO 

BANKINĖS VALANDOS: P,medeliais, Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utarninkais ir 
Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:80 vai. vakaro. 
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 
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§ SlMPLDt UNIVERSAL 

Tegul Kvorka padabina Jus g 
namą. Pas mus galima gaut) 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono 
lų. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 
Arti Ashland Ave., Chicago 
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Biznieriai gar sinki tes "Drauge". 
nw 

nenorėdami bereikalingų iš-

j * * ® DIDŽIAUSIA Į ĮETIIVISIU KRAUTUVE RHICA60JE 
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NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., OHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

' I 

v-' 

*P 

file:///Vholesale
file:///Valdron



