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METAI-VOL. IV. No. 168 

Ir ve! kliūva Vokietijai 
Kolčakas neteko svarbaus 

TAGORE PROTESTUOJA 
PRIEŠ ANGLIJĄ. 

Atsisako nuo apdovanoto 
vyčio vardo. 

miesto 
NAUJA BAUSMĖ 

VOKIETIJAI, 

Prancūzai reikalauja milžiniš
ko atlyginimo. 

Paryžius, liepos 17. — Pirm 
kelių dienų vokiečių minia 
Berlyne užpuolė kelis prancū
zų kareivius, katrie ten pasių
sti su talkininkų misija. 

Minia vienus kareivius ap
mušė, gi seržante nužudė. Ber
lyno policija nesuspėjo jo iš
gelbėti. 

Valdžia atsiprašė. 

Užtruko kelios dienos, kol 
prancūzų vyriausybė gavo 
smulkesnių žinių iš Berlyno 
apie tą nepaprastą atsitikimą. 

Praėjo kelios dienos, kol vo
kiečiu valdžia ofieijaliai atsi
prašė prancūzų vyriausybės. 

Bet prancūzų vyriausybė ne-
pAfMtenkinusi atsiprašymu. 

Foch ima veikti. 

Vyriausybė visą tą reikalą 
dabar pavedė maršalui Foch'-
ui. 

Pastarasis pasiuntė vokiečių 
valdžiai reikalavimą—tuojaus 
Prancūzijai atlyginti milijoną 
franku ($200,000) ir nužudyto 
seržanto šeimynai išmokėti 
100,000 frankų ($20.000). 

Be to, pareikalauta, kad vi
si tie, katrie prisidėjo prie ser
žanto nužudymo, butų aštriai 
nubausti. 

Vokietijai išnaujo prisieina 
pasiraivyti už minių nesusival
dymą. 

K0LČAK0 ARMIJA APLEI
DO JEKATERINBURGĄ. 

Miestą tuojaus užėmė 
bolševikai. 

Omskas, liepos 17. — Puoš
niausią rytuose nuo Uralo kal
nų miestą Jekaterinburgą Kol-
čmko kariuomenė apleido. Bu
vo privessta tą padaryti. Ne
galėjo atlaikyti skaitlingi} bol
ševiku stipraus spaudimo. 

Miestą tuojaus užėmė bolše
vikai. 

YJrumoja R. Kr. įstaigoms. 

Bolševikai tenai sutraukė vi
sas savo spėkas ypač po to, 
kuomet Kolčako kariuomenė 
buvo pradėjusi briauties ant 
Maskvos, kuomet jie pasijuto 
dideliam pavojuj ir kuomet 
talkininkai pažadėjo paremti 
Kolčako valdžią. 

Prieš perviršijančias bolše
viku spėkas šiandie Kolčako 
karitmmenė ten neatsilaiko ir 
priversta traukties atgal. 

Uralo kalnuose ties Miass 
yra didelė Raudonojo Kry
žiaus vaikams kolionija. Ja i 
grūmoja pavojus. 

Pavojus yra ir pačiam mie
stui Čeliabinskui, kur Ameri
kos Raudonasis Kryžius palai
ko didelę ligonine. 

New York, liepos 18.—Pla
čiai žinomas Indijos poetas, 
Rabindranath Tagore, paskel
bė protestą prieš Angliją už 
jos represines priemones, pa
vartojamas prieš Indijos gy
ventojus. 

Tagore atsisako nuo vyčių 
vardo, kuriuomi jį apdovano
jo karalius George. 

Be kitko jis paskelbė viešai 
turinį laiško, rašyto į Indijos 
vice-karalių. Laiške Tagore 
paniekina karališką pagarbą. 

PALIUOSUOS NUO KARAS 
MOKESČIŲ AISKRIMĄ. 

VISOJ POMERANIJOJ PA-
KELTA STREIKAS. 

f 
Ten gali įvykti svarbios 

perversmės. 
— * - P - — 

Berlynas, liepos 18.—Visa 
Pomeranija pakilo prieš karės 
stovio pravedimą ir uždraudi
mą darbininkams streikuoti. 

Darbininkai sustreikavo. Jie 
reikalauja panaikinti karės 
stovį, paliuosuoti suareštuotus 
streiko metu darbininkus ir 
pripažinti darbininkų tarybas. 

Pomeranijos' mieste Stettine 
sustabdyta gaminimas gazo ir 
elektros. Miestas paliktas be 
vandens. Sulaikyta gatvekarių 
važinėjimas. ! 

Sulig naujausių žinių, tenai 
streikas stiprėjąs. Maisto 
krautuvės palaikomos atviros 
su pagelba kariuomenės. 

Ukėse darbininkai taippat 

NEAUGŠČIAUSIA APMO 
KAMI S. V. KAREIVIAI. 

Kitų šalių kareiviams mokama 
daugiau. 

Washington, liepos 18.—Čia 
kalbama, jog kongresas trum- j apleidę savo darbus. 
pu laiku nuo karės mokesčių 
paliuosuos aiskrimą ir sodą. 

NUPIRKO NARDANČIĄ 
LAIV? DEUTSOHLAND. 

Londonas, liepos 18.—Laik
raščio John Bull redaktorius 
Bottomley nupirko nuo vokie
čių nardančią laivę Deutsch-
land ir aną padės vietos muzė-
jun, kaipo karės atminimą. 

Laivė Deutschland karės 
metu porai, kartų buvo aplan
kiusi Suv. Valstijas. 

ANGLAI IŠKELS VOKIEČIŲ 
LAIVUS. 

Londonas, liepos 17.—Angli
jos vyriausybė nutariuyi iškel
ti iš vandens nuskandytus Sca-
pa Flow vokiečių karės laivus. 
Kai katrie laivai tik panardyti. 

GEN. PERSHINGAS DALI
NA KARAS MEDALIUS. 

Washington, liepos 17. — 
Abelnai manoma, kad ameriko
niškas kareivis brangiausia 
apmokamas. Bet tas netiesa. 

Anglijos dominijos—Austrą^ 
lija, Naujoji Zelandija ir Ka
nada daugiau moka savo ka
reiviams. 

Antai Australijos armijos 
korporalui per mėnesį mokama 
$72.90, gi amerikoniškas kor-
poralas gauna tik $36 per mė
nesį. 

Pigiai apmokami kareiviai 
Prancūzijos, Japonijos ir Ita
lijos. Tenai paprastam karei
viui prancūzui per mėnesį mo
kama $1.50, japonai 78c, gi 
italui 58 centai. Kad tuo tarpu 
paprastam amerikoniškam ka
reiviui per mėnesį mokama 
$30. 

Londonas, liepos 18.—Aną 
dieną Suv. Valstijų gen. Per-
shing nuėjo anglų karės ofi-
san ir tenai žymesniems to ofi
so valdininkams indavė ameri
koniškus karės medalius už 
pasižymėjimus tarnyboje. 

SUSIRGĘS BUVĘS KAIZE 
RIS SU ŽMONA. 

Kaizeris sergąs nuo per-
sidirbimo. 

Lokautas grūmoja 104,000 
darbininkų 

Gatvekarių darbininkai balsuos 
streiko klausime 

PAVOJUS NAMŲ STATYMO 
INDUSTRIJAI. 

Už tą kaltinami karpenteriai. 

NESAMA SUTARTIES GIN 
KLAVlMOfil REIKALE. 

Londonas, liepos 18.—Buvo 
paskleistos kalbos, jog Angli
ja buvus padarius sutartį su 
Suv. Valstijomis militarinių 
įstaigų reikale. 

Tas kalbas užgynė parla
mente vyriausybės atstovas 
Bonar Law. 

GEN. PERSHINGAS 
LONDONE. 

Šeštadienį bus pergalės 
parodavimas. 

Londonas, liepos 17.—Čia at
keliavo gen. Persliingas su sa
vo palydovais. Londoniečiai 
labai iškilmingai jį priėmė. 
Geležinkelio stotyje jį pasitiko 
vyriausybės atstovai, kaip tai 
ministeriai ir kiti diplomatai. 

Ateinantį šeštadienį čia ren
giamas didelis pergalės paro
davimas. Dalyvaus ir keli tūk
stančiai parinktiniausių Suv. 
Valstijų kareivių. 

Parodavimo programa jau 
paskelbta. Visų tautų kariuo
menės paroduos alfabetinėje 
tvarkoje. Prasidės nuo llyde 
Pi rko ir trauks pietų pusėn. 

Anglai eis paskiausia. 

Parodavime pirmoje vietoje 
maršuos Suv. Valstijų kariuo
menė, kuri abelnai vadinama 
Amerikos kariuomenė. 

Paskui maršuos belgai, to-
liaus prancūzai, italai ir japo
nai. Anglijos kariuomenė mar
šuos paskiausia. Tas daroma 
taip, kad labjaus pagerbti sa
vo talkininkus. 

Čia šeštadienį atsikartos iš-
, kilmybės, kokios andai buvo 

įvykintos Paryžiuje.. 

Iš RUSU SOCIJALISTU 
BOLŠEVIKU "ROJAUS." 

BOLŠEVIKAI NETURI JO
KIOS ORGANIZUOTOS 

VALDŽIOS. 

Negirdėti jų žiaurumai ir 
žvėriškumai. 

Čeliabinskas, Siberija, geg. 
25 (korespondencija).—Paliuo-
suotuose nuo bolševikų mie
stuose atrasta rekordai—jei tą 
galima pavadinti rekordais— 
apie bolševikų žvėriškumus. 

Sulig pačių bolševikų raštų, 
Permėj ir visoj toj apygardoj 
išžudyta visi pravoslavų popai 
ir vienuoliai. Bolševikų laik
raštyj pažymima, jog pačioj 
Permėj nužudyta pravoslavų 
arkivyskupas ir 16 popų. C i 
apylinkėse—26 popai ir vie
nuoliai. 

Arkivyskupą bolševikai nu
žudė panardydami jį upėn. Į a i 
atlikta žiemos metu. Arkivy
skupas buvo nuvestas ant ledo, 
tenai išrengtas ir nardinamas į 
vandenį aketėje. Po kiekvieno 
nardinimo jis buvo ištraukia
mas įš šalto vandens ir plaka
mas. Tokiuo būdu užkankintas 
ir pastumtas po ledu. 

Su arkivyskupu taip užkan
kinta dar kiti šeši popai. 

Apie tai paskelbta bolševikų 
laikraštyj kaipo faktas. I r pa
žymėta, kad tų nužudymų ori
ginaliai aprašymai padėti Per

mės sovieto archivuose, kaipo 
rekordai. 

Galvažudžiai ' * galimus' ' pik
tadarius baudžia. 

Negana, kad bolševikai mo
ka galvažudžiauti ir tuomi gir-
ties. Bet jie moka pasigirti ir 
tuo, kad jie apsaugoja žmones 
žudydami piktadarius. 

Surasta vienas jų rekordas, 
perėjęs per daugel komisarų 
rankų it patvirtintas, kad vie
noj vietovėj 3ulig sovieto nu
sprendimo sušaudyta 18 vagių, 
plėšikų ir kitokių nenaudėlių. 

Tame rekorde sakoma, jog 
tas atlikta, kad apsaugoti gy
ventojus nuo "ga l imų" pikta
darysčių, prie kokių "palin
k ę " sušaudyti žmonės. 

Reiškia, kad bolševikai ne
laukia, kad kas papildytų pra
sižengimą. Gana jiems vieno 
intarimo arba pašalinio nuro
dymo. 

Žudo jie ir užstovus. 

Apie bolševikų žvėriškumą 
liudija štai koks jų pačių pa 
gamintas rekordas: 

' 'Baltoji gvardija mėgino 
sunaikinti geležinkelio t\\ii\ 
tarpe Permės ir Koongoor, 
kuomet mums prisiėjo atsime
sti. Tas mūsų armijoje pakėlė 
pasiaubą ir betvarkę. Už to
kius baltosios gvardijos dar
bus turi atsakyti buržujai ir 
netikri socijalistai, kai£o poli- ft 
tikinės grupės, nors jos netu
rėjo nieko bendra su baltosios 
gvardijos darbais. 

11 Pasekmėje militarinė komi
sija—divizijos Koongoor dis-
strikte nusprendė už tą su
šaudyti sekančius žmones." 

Pabaigoje seka pavardės 28 
žmonių, kurie buvo suašudyti 
neatlikę jokio prasižengimo. 

Nėra jokios organizacijos. 

Bolševikai neturi jokios or
ganizuotos valdžios. Tik viena 
anarchija, vienas chaosas. Val
džia jie ir nesirūpina. Kam 
jiems tas reikalinga. 
. Paliuosuotuose nuo jų mie
stuose atrandama viena baisi 
betvarkė Permės ir kitų mie
stų sovietai viską dirba sava
rankiai. Jų Maskvos centralinė 
valdžia, ot, tik šiaip sau pa
vadinta valdžia. Kartais tai 
Lenino •valdžiai kai-katrie so
vietai praneša tik apie savo at
liktus piktadariškus darbui. 
Daugiau nieko. 

Kiek teko patirti, gyvento
jai visur bolševikams yra prie
šingi. Vadina juos žmonių pa
razitais. ' Jų sovietai sudaryti 
daugiausia iš galvažudžių, ar
šiausios rųšies kriminalistų, 
paliuosuotų iš kalėjimų revo
liucijos metu. 

Bolševikai ant savo raudonų 
vėliavų turi parašus: "Plėšk, 
kas yra galima plėšt i ;" "Žu
dyk, kas yra galima žudyt i ;" 
"Paimk, kas tik galima paim-

Amerongen, liepos 17.—Už
vakar buvęs vokiečių impera
torius po nuolatinio" malką 
pjovimo pasijutęs e*ą* ^ s v e i 
kas. Tai pirmas per kelis mė
nesius atsitikimas. 

Sakoma, jog susirgęs nuo 
nušalimo. Jo žmona susirgusi 
širdies liga, katra ją ilgas lai
kas kankina. 

Pakviesta gydytojas. 
< 

Kaizeris su žmona tuojaus 
užsidarė savo apartamentuose 
pilyje. 
. Tuojaus buvo pakviestas per-
sonalis kaizerio gydytojas, Dr. 
Foster. Sis pilyje pasiliko per 
visą naktį. 

Blogas oras. 

(iydytojas yra nuomonės, 
kad kaizeris su žmona susirgęs 
del blogo oro, kurs pastarai
siais laikais čia siautė. 

Kiti nuomoniauja, kad jiedu 
susirgusiu iš susikrimtimo pra
laimėjus karę Vokietijai. 

Chicagoje streikai - paskui 
streikus seka. Darbininkai rei
kalauja didesnių užmokesnių. 
Negalima pragyventi. Viskas 
brangu. 

Andai prie namų statymo 
sustreikavo 16,000 karpenterių. 
Šitie su darbdaviais buvo pa
darę sutartį po padidinimo už-
moksenio. 

Bet už kelių dienų nežinia 
kas pasidarė. Karpenteriai iš
naujo pametė darbą ir pareika
lavo daugiau už darbą. 

Darbdaviai grūmoja. 

Building Construction Em-
ployers' Asocijacija tada kar-
penteriams pasiūlė gryžti dar
ban ir paskui taikinties arbi-
tracijos teisme. 

Bet darbininkai atmetė ta 
pasiūlymą. Pasakė, duokite 
mums reikalaujamą užmokes-
nį, arba, mes nedirbsime. 

Paminėta namų statymo aso
cijacija šiandie, liepos 17 d„ 
turės susirinkimą ir galutinai 
nutars, kas Veikti. Sakoma, jog 
karpenteriams bus paskelbtas 
lokautas. Tas palies ne tik 
juos, bet visus darominkus 
prie statymo namų. Gi tų dar
bininkų Chicagoje yra 104,000. 

Building Construction Ęm-
ployers' Ass'n sekretorius sa
ko, jog tik tųo keliu kontrak-
toriai galėsią but išgelbėti nuo 
finansinio sugriuvimo. 

DARBININKAI NUSISKUN
DŽIA ANT SKURDO. 

Liepos 18 dieną Chicagos 
gatvekarių ir viršutinių gele
žinkelių konduktoriai ir mo-
tormanai balsuos streiko reika
le. 

Nėra abejonės, kad darbi
ninkai didžiuma balsų parems 
streiką. 

(Ji jei taip, susilauksime di
delio ir rimto streiko. Bus di
delis,, nes streikuos keliolika 
tūkstančių darbininku. Bus 
rimtas, nes mieste bus supara-
ližiuota komunikacija. 

Kaip miestas, taip kompani
jos nieko iš to nedaro. Kom
panijos jau tarė galutiną žodį. 
Pasakė, kad darbininkams pa
didins užmokesnį tik tuomet, 
kuomet žmonės daugiau mokės 
už važinėjimą. 

Gi miestas? Pastarasis lau
kia darbininkų balsavimo pa
sekmių. Bet nieko iš visko ne
daro nei darbininkai. Jie rei
kalauja net 77 nuoš. daugiau 
užmokesčio. Sako, jų šeimynos 
kenčia vargus. 

Pakilus streikui bus vi
siems vargo. 

SUGRĄŽĮS KINIJAI 
KIAU-CHOW. 

Paryžius, liepos 18.—Vienas 
Japonijos atstovų taikos kon
ferencijoje paskelbė, kad ja
ponai Kinijai į sekančius 6 mė
nesius sugrąžinsią Kiau-Chow. 

OLANDIJA PAKLAUSĖ 
, TALKININKŲ PA

KVIETIMO. 

»> 

Tai socijalistų bolševikų 
principai. Ant tų savo princi
pų jie stato " ro jų ." 

DATO NENORĮS BŪTI 
PREMJERU. 

•»*»• 
Paryžius, liepos 18. — Čia 

Gauta žinių, jog vietoje rezig
navusio Ispanijos premjero 
Maura į premjerus busiąs pa
kviestas buvęs premjeras Dato. 
Bet šis atsisakęs. 

PAKILO STREIKAS 
BOSTONE. 

Boston, Mass., liepos 18.— 
Vakar čia ir keliuose aplinki
niuose miestuose sustreikavo 
8,000 darbininkų ant gatveka
rių, požeminių traukinių ir 
viršutinių geležinkelių. 

Paryžius, liepos 17.—Tarpe 
Belgijos ir Olandijos 1839 me
tais buvo padaryta sutartis, 
sulig kurios kaikurios Belgi
jos teritorijos pateko Olandi
jai. 

Šiandie Belgijai pasitaikė 
gera proga atsiimti tas terito
rija su talkininkų pagelba ir 
padidinti savo viešpatiją. 

Talkininkai tad pakvietė 
Olandiją, kad ji čionai prisių
stų savo atstovus peržiūrėti 
belgų-olandų sutartį iš 1839 
metų. 

Olandija ilgai nesutiko su 
tuo pakvietimu. Pagaliaus pa
skyrė atstovus. Tas reikalas 
bus patikrintas liepos 29 d. 
' Gal Belgija atgaus buvusias 

savo teritorijas. 

AUSTRIJOJE RENGIAMA 
REVOLIUCIJA. 

Paryžius, liepos 18.—Iš Vien-
nos pranešama, kad tenai bol
ševikai liepos 21 d. rengia re
voliuciją. Tą dieną jie tikisi 
nuversta Austrijos valdžią. 

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
MĖSOS. 

Weimar. liepos 17.—Vokie
čiai kol-kas turi visokio mai
sto. Bet mėsos tai jiems stin
ga. Karės metu išnaikinta gal
vijai. 

NUBAUSTAS 5 METAIS 
KALĖJIMO. 

Munichas, Bavarija, liepos 
18.—Karės teism0 pasmerktas 
penkeriems metams kalėjimo 
bolševikų lyderis Erich Toller. 
Kažkokios aplinkybės sumaži
no jam bausmę. 

AIRIAI ATSISAKO PAMI 
NĖTI PERGALĖS 

ŠVENTC. 

Dublinas, liepos 18.—Rytoj 
Anglijoje paminima karės lai
mėjimo šventė. Čia airiai at
sisako paminėti tą pergalės 
šventę. 

Miesto viršininkai, airiai, 
tvirtina, kad tarp Airijos ir 
Anglijos gyvuoja karės stovis. 
Tad čia ir Anglijos šventei ne
turi but vietos. 

26 Ž U V O E K S P L I O Z I J O J E : 

Cardiff, Valija, liepos 17.— 
Kubiliniam laive Roseleaf iš
tiko ekspliozija. Žuvo 26 žmo
nės. 

CICERUI 
Vakar Am. Liet. Tarybos 

prakalbos puikiai pasisekė. 
Žmonių buvo labai daug. Au
kų surinkta $254.55. Aukotojų 
vardai bus paskelbti vėliau. 
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Užeina streikų banga. Strei
kai visuomet būdavo, tik ne 
tokioj gausybėj, kaip dabar. 

Streikų priežastis aiški—ne
ganėtina darbininkais užmo-
kesnis. Pragyvenimo reikme
nys dikčiai pabrango, tuo tar- j 
pu algos neganėtinai pakilo.' 
Fordas saviems darbininkams 
algą, kelia mažiausia iki 7 do-
lierių dienai. J is tai daro iš Į 
savo liuosos valios, reikalą ma- Į 
tydamas. 

Bet ne visi darbdaviai For
dais: yra. Vieni pelno geizdami 
darbininkams algų kelti nesu 
tinka, kiti del kitokių išroka 
vimų prie senų algų laikosi, i 
Darbininkai, nerazdami kito- į 
kio budo sau deramą pragy ve- j 
nimą užtikrinti, imasi streiko 
priemonės. Dėlto ir streikai. 

Streikai visuotinu žvilgsniu 
naudos neneša. Išdirbama ma- j 
žiau reikmenų ir visuotina ne-1 
gerovė, skurdas užeina. Kad I 
streiko blėdingumą ir darbi- j 
ninkams nemalonios kovos iš- j 
vengus, šalis privalo ką nors j 
daryti. Kares laiku valdžia bu
vo įsteigusi komisiją, "board '- j 
ą," kurio užduotis buvo tai
kyti tarp darbininkų ir darb
davių nesutikimus, spręsti, kur 
reikia algų pakelti. Valdžia to
kio " board ' o " galę turėti] 
praplėsti. Jis , ištyręs, kad dar
bininkai algų pakėlimo priva
lo, turėtų teisės savo nuo
sprendžiui pasiduoti priversti 
darbdavius. Tokiu būdu gali
ma butų streikų išvengti. 

Jeigu toks darbininkų rei
kalais rūpinantis "board^as" 
nuolatos veiktų, darbininkai 
turėtų kam savo reikalavimus 
ir išparodymus inteikti. Ir 
darbdaviai savo išgales galėtų 
nurodyti. Tuo būdu ' 'board '-
a s " abi pusi išklausęs, galėtų 
daryti pastangas abi pusi su
taikinti. Dabar nėra kas taiko. 
Darbininkai griežtai savo, o 
darbdaviai savo laikosi ir 
streikas neišvengtinas pasida
ro. 

Valdžia privalo kištis į dar
bininkų ir darbdavių santi-
kius, kad esamas skriaudas 
prašalinti. 

* 

ii 
I I 

Ar Atstovas ar Ko
respondentas? 

" L i e t u v a " žymiomis raidė
mis skelbia, kad jai rasinės ir 
žinias iš Paryžiaus pranešinės 
ten vykusis p. B. Balutis. 

Mums keista štai kas: ar p. 
Balutis važiavo Paryžiun už
imti lietuvių atstovo vietą, ar 
būti- "Lie tuvos" koresponden
t u ! Tiedu dalyku nesutaikina
mu. Jeigu p. Balutis vyko 
Lietuvos reikalus atstovauti, 
jam nedera būti Chicagos tau
tininkų dienraščio korespon
dentu. Tai atstovo vietos paže
minimas ir galįs daug kompli
kacijų iššaukti. 

P-as Balutis .siunčiamas tau
tininkų ir patsai yra tautinin
kas. Nematome, kaip jis galės 
išvengti korespondencijų ne
nudažęs savuoju partyvumu, 
kurį išnaudos čia esantieji tau
tininkų politikieriai. Atsto
vams veikti partijiniams inte
resams nedera ir pavojinga. 
Tokiai atstovybei, kuri leidžia
si save išnaudoti partijai, gre
sia pavojus netekti visuomenės 
pasitikėjimo. J i lengvai prie 
demoKfatinių taisyklių gali 
būti atšaukta. 

Antra. P-as Baluvis siunčia
mas ir užlaikomas viešais pi
nigais. Jei jis Lietuvos atsto-
vybėn ineis kaipo narys, Lietu
vos valdžia mokės jam algą. 
Tuo tarpu, jis daug laiko pa 
švęs ir eikvosis partijiniam 
dienraščiui. Chicagos tautinin
kų dienraštis Lietuvą skriaus
tų, jos pinigais sau korespon
dentą užlaikydamas. Tai yra 
negalima. P-nui Balučiui nėra 
dviejų išėjimų. J is turi pasi
rinkti vieną: ar būti atstovu, 
ar "L ie tuvos" korespondentu. 
Privačiai ir partijos biznir.l 
neturi atstovo išnaudoti, po 
draug ir tautos. 

Nesistebime, kad "Lietu
vos" dabartiniai vedėjai sten
giasi Lietuvos valdžios autori
tetą ir turtą išnaudoti. Bet 
kaip p. Balutis nesuprato, kad 
jam valia tik atstovu būti, o 
ne korespondentu, negalime iš
aiškinti. Kad jis to nesuprato, 
pradedame abejoti apie jo tin
kamumą tautos reikalus atsto
vauti. Ne tauta partijai, bet 
partija tautai tarnauti privalo. 

Daug abejonės kįla apie at
stovybę Paryžiuje. P-as Norus-
Naruševičius yra nariu Lietu
vos atstovybės prie Taikos 
Konferencijos. J i s ima algą iš 
Lietuvos valdžios. Tuo tarpu 
jis uoliai susirašinėja su tūlais 
asmenimis Amerikoje, žinoma, 
savos pakraipos, ir ne Lietu
vos reikalus dėsto, o užsiimi
nėja plėtkų rašinėjimu, sau ne
patinkami] asmenų iš lietuvių 
tarpo apkalbinėjimu. Čia ad
resatai jo plėtkas išnešioja ir 
lietuvių visuomenėje suirutę 
sėja. Manome ir esame įsitiki
nę, kad Lietuvos atstovai pri
valo lietuvius sutelkti prie vi
si] bendrojo nepriklausomybei 
išgauti darbo, o ne sėti lietu
vių tarpe nesutikimus, plėtka-
viinus. Peržemas tai atstovybei 
darbas. 

Tuos dalykus laikome svar
biais, kad į juos privalėtų do-
mos atkreipti Lietuvos val
džia. Jeigu jau atstovai patys 
save sutvarkyti negali ir savo 
priedermių nesupranta, juos 
turėtų paakinti Lietuvos val
džia ar atstovybės pirminin
kas. 

IŠ PARYŽIAUS. 
Mano pasimatymas su p. Pa-
derevvskiu, Lenkijos Ministrų 
Tarybos Pirmininku, birže
lio 6 d., 12:30 iki 1:10 vai., 

1919 m. Hotel Wagram, 
Paryžiuje. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai ižleistų Lie

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

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In 
dependence for the Lithuanian 
tfation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. 00 . , 
1800 W. 46th St , Chicago, ZU. 

Aš esu pasimatęs su p. Pade-
rewskiu, kaipo Amerikos lietu
viškų laikraščių koresponden
tas. J is priėmė mane labai 
mandagiai. Pasikalbėjimas tę
sėsi apie 40 minučių. Aš sta
čiau jam klausimus, o jis man 
atsakinėjo. 

1) Ar lenkai nori palaikyti 
gerus santikius su lietuviais? 

Atsakė: Lenkai nori palaiky
ti visados kuogeriausius santi
kius su broliais lietuviais. Tu
rime padaryti federacija kaip 
lygus su lygiu, kaip kad buvo 
tarp Austrijos ir Vengrijos. 
To s federacijos bus ryšiai: ka
ro sutartis, laivyno, pinigų ir 
politikos. Lietuva viena vis-
tiek negalės gyventi. 

2) Ar visi lenkai to nor i ! 
At. Visi. Bet yra daug prie

šų. 
3) Kaip į tą atsineša Lenki

jos Konstituanta? 
At. Lenkų Konstituanta yra 

nutarusi neprigulmybę Lietu
vai ir aš pats norėjau, kad bu
tų nutarta neprigulmybė, nors 
buvo daug priešų Lietuvos ne-
prigulmybei. 

4) Koki Lietuva platumo tu
ri būti sulig lenkų nuomonės? 

At. Kuoplačiausi. Aš klau
siu toliaus—vadinas, su Gar
dinu ir Vilnių?"Jis man atsa
ko: Tamsta taippat klausi, 
•kaip ir daktaras Šaulys yra 
klausęs manęs Varsavoje. Bet j 
aš negaliu nieką pasakyti apie ' 
rubežių. Tą nutar s Alijantų1 

Konferencija Paryžiuje ir ple-j 
biscita* Vilniuje. Kaslink Gar
dino # gubernijos, tai nereikia 
Tamstoms ją savintis ant ko
kių tenai istoriškų pamatų, 
kad kada tai Gardino guberni
ja yra prigulėjusi prie Lietu
vos. Šiandie niekas į tokius 
argumentus ir prirodymus ne
atsižvelgia. Apart to juk Qar-
dino gubernijoje yra lenkai, 
kelios parapijos lietuvių ir di
džiuma baltgudžiai. 

5) Kaip lenkai žiuri į susi
artinimą lietuvių su latviais, 
baltgudžiais, Ukraina ir Skan
dinavija? 

At. Aš pats esu karštas šali
ninkas, kad lietuviai visai su
siartintų su latviais. Prieš tris 
mėnesius tą galima buvo pa
daryti, bet dabar jau sunku ir 
negalima, nes nutarta palikti 
latvius prie didelės Rusijos. 
Kaslink baltgudžių ir Ukrai
nos, tai juk dabar apie tas dvi 
tauti nekalbama. Jų visai nė
ra. Su Skandinavais galima su
sitarti. Labiausiai su Estais... 

6) Kodėl lenkai yra užėmę 
Vilnių ir Gardiną? 

At. Tamsta žinai, kad Vil
niuje yra lenkų. Lenkus žudė 
netik bolševikai, bet ir žydai. 
Mes turėjome eiti skubiai gel
bėti savo brolių be jokio ati
dėliojimo. Tas pats ir kituose 
miestuose. 

7) Delko lenkų valdžia nėra 
pranešusi apie tą savo žygį 
Lietuvos valdžiai Kaune? 

A t. Lenkai turėjo paimti 
greitai Vilnių, kad padavus 
savo broliams pagelbą, kurie 
taip baisiai buvo'žudomi žydų 
ir bolševikų. O išpildymui to 
savo sumanymo negalėjo tar
tis su Lietuvos valdžia, kad 
nesužinotų apie tą bolševikai. 

8) Delko lenkai nesusitarė 
su lietuvių kariška delegacija 
Vilniuje ir su diplomatine do 
legacija Varšavoje? 

At. Vilniuje negalėjo tartis, 
nes lenkų vadai neturėjo tam 
tikslui įgajiavimo, o Varšavo

je daktara s Šaulys, kursai ta
rėsi su manim pačiu, 1) neno
rėjo federacijos su Lenkija, 
2) reikalavo pripažinti Lietu
vos rubežių ir 3) yra pasakęs, 
kad Lietuvos valdžia nepripa
žins Lenkijos neprigulmybės 
iki lenkai neatsiims savo ka
riuomenės iš Lietuvos ribų. 

9) Kaip lenkai mano išrišti 
šį klausimą? 

At. Tuojaus daryti federa
cija su Lietuva kaip lygus su 
lygiu. 

10) Kaip Lenkijos valdžia 
žiuri į Lietuvos valdžią? Ai 
ją pripažįsta ir kokią Lietu
vai neprigulmybę nori jie duo
ti? 

At. Lenkai pripažįsta Lie
tuvos valdžią gyvenime (do 
facto). Nusiuntė savo diplo
matinę misiją, kaipo atidavi
mą rezivitos daktaro Šaulio 
misijai ir pagarbos išreiškimą 
nuo Lenkijos valdžios Lietu
vos valdžiai. Kaslink viešo 
pripažinimo Lietuvos laikinos 
valdžiosl tai mums yra už
drausta tą daryti (Alijantų), 
o neprigulmybę mes norime 
duoti Lietuvai ankštoje fede
racijoje su Lenkija ir apie tą 
galime susitarti. 

11) Ar žino lenkai, kad Lie
tuvos valdžios delegacija yra 
Paryžiuje? 

At. Taip. Žinome ir norime 
su jąja pradėti tarybas. Aš 
esu pasirengęs nuo utarnmko 
(10-VI) iki subatos pašvęsti 
savo laiką toms taryboms. 

12) Ar tamsta patsai mano
te tartis, ar tamstų tam tikra 
komisija tarsis? 

At. Meldžiu pasakyti Lietu
vos Taikos Delegacijai, kad 
tik su manimi tartųsi išimti
nai, o ne su kuo kitu. Aš esu 
susitaręs su p, Kramašu susi
tarsiu ir su lietuviais. 

13) Kaip Lenkijos valdžia 
žiuri į sulenkėjusių lietuvių 
atstovus iš Vilniaus Paryžiu
je: p. Zavadski Tr Ko. 

-\ L. i \S su jais niekados ne-
simačiau ir nenoriu tarybų ve
sti su visai privačiais žmonė
mis. 

14) Bet man rodos, kad to
kie žmonės, kaip p. Zavadskis 
ir kiti, kurie dergia lietuvius 
užrubežinėje spaudoje, yra su
sitarę ir palaikomi Lenkų val
džios? 

At. Visai ne. Tokie žmonės, 
kurie šmeižia užrubežyje lie
tuvius arba lenkus yra mūsų 
susiartinimo kliudytojais. Len
kų valdžia tam nepritaria. 

16) Kaip lenkai žiūrį į ad
mirolo Kolčako valdžią iš at
žvilgio į Lietuvos autonomiją, 
kurią yra siūlę alijantai? 

At. Kolčakas rengia rusams 
carizmą. J is nebus caru, bet 
jau yra kandidatas admirolas 
A. (gerai nebeatmenu pavar
dės—Vii), o kaslink Lietuvos, 
tai rusai nemano ir neduos jo
kios Lietuvai neprigulmybės. 
Rusai prarys Lietuvą. • 

1*6) Kaip lenkai mano pada
ryti su Lietuvos dvarponiais, 
kurie dabar užstato savo dva
rus Lenkijos bankuose—Var
šavoje, prieš griežtą Lietuvos 
laikinos valdžios uždraudimą 
ir norą? 

At. Tai yra privatinis tų 
žmonių dalykas. 

P. Paderewskis yra pasakęs 
man, kad jis vakar, (birželio 
5 d.) yra apgynęs "Memelį" 
Lietuvos naudai—keturių po^ 
sėdyje, kada buvo gvildena
mos vokiečių sienos su Lenki
ja. As, sako, dariau tą iš gry
nai broliškų jausmų, nes jus 
tenai dar neturite balso, tai 
me s lenkai privalome jus ap
ginti, kur mes galime. 
("Darb.") ,* A. Vilimas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
Rudamina, Marijampolės 

apskr. Čia išsiplatinus yra šil
tinė. Žmonės miršta. Gydy
tojaus nėra. Jau antras mė
nuo yra susirgęs šiltine labai 
darbštus ir veiklus kun. Ku
dirka, kuris guli ant patalo. 

Rudaminoj ' yra geras biti
ninkas vargon. Zubris, ku
riam vokiečiai buvo išnaikinę 
18 kaladžių (vilių) bičių, bet 
dabar jau jis vėl pradeda įsi
taisyti. Pas jį galėtų ir kiti 
pasimokyti bitininkystės, taip 
meilaus lietuvių užsiėmimo. 

Punskas, Marijampolės aps. 
Punsko valsčius vienas pir

mutinių susitvarkė. Tvarkosi 
gan gerai. Pirmininku yra 
išrinktas Petras Pacenka. 
Valsčius didelis. Darbo daug. 
Pirmininkas dirba Valsčiaus 
Komitete iki nakčiai. Algos 
nei pirminnkas P. Pacenka nei 
raštininkas negauna. Nežinia 
ar yra kur nors tokia vieta ki
tur Lietuvoj? 

Milicija nekokia. Menkai 
žiuri šmuklerystės. Patys mi-
licistai dažnai pasigėrę. 

Būdvietis, Marijampolės aps. 
Čia yra didelis dvaras, kurį 

valdo lenkas. Pirmiąus Bud-
viety buvo tik koplyčia. Da
bar jau antri metai kaip įsi
kūrė filija. Bet bažnyčia 
(buv. koplyčia) ir klebonija 
stovi ant dvarininko žeanės. 
Žmonės galvoja kaip čia įgy-
jus žemės, kad pastatyti Baž
nyčią ant savo (parapijos) že
mės. 

Laukia kada pradės dvarą 
dalyt, tai tada ir Bažnyčiai 
nupirks. Paskutiniu laiku čia 
įsikūrė Valsčiaus Komitetas. 
Pirmininku yra išrinktas pil. 
Krakauskas žmogus rimtas ir 
darbštus. Smukleriams ir deg-
tinvariams vietos nėra. nes 
juos gerai prižiūri. 

"La isvė ," Kaunas. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris i.... 6c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis . . , .* 8c. 
8. Ara yra Dievas ? t 5c 
9. Jordano Bruno , 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjus t 5c 
11. Į socijalistų rojų 6c 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c 
14. Apie Apšvietę 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir 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 Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę ...,15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 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, 
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

Kurtavėnai {LSB). Balan
džio 13 d..čia.buvo mitingas. 
Žmonės indomavosi apie mū
sų kariuomenę ir valdžios 
darbus. Nors šis kampelis ga
na tamsus, bet bolševizmas ne
turėjo jokio pasisekimo: be
veik niekas nesirašė į raudo
nąja armiją. Komitetas yra 
likęs tas pats, kuris buvo ir 
prie bolševikų: milicija taip 
pat'Komitetas skundžiasi, kad 
iš mūsų centro valdžios ne
gaunąs jokių nurodymų ir tuo 
būdu nieko negalys darbuotis. 

Sarkėnai (LSB). Vietos ko
mitetas gana gerai ir energiš

kai darbuojasi. Apylinkėj yra 
daug plėšikų, kurie slapstyda
miesi po miškus, užpufdinėja 
dvarus ir kaimus. Kova su 
jais labai sunki. Iš Šiaulių 
buvo pasiųstas čionai karei
vių būrys, kuris nuramino plė
šikus. Bet kareiviams pasi
traukus, plėšikai vėl pradėjo 
kelti galvas. 

Balandžio 16 dieną čionai 
buvo mitingas. Bolševikų a-
gentai gražiais žodžiais sten
gėsi kalbinti žmones į savo 
pusę, bet niekas jų neklausė, 
gerai žinodami jų praeities 
darbus. 

Žmonės laukia, kad susit
varkys valdžios organai, nes 
Šiaulių Apskričio Komitetas 
duoda įsakymus visam apskri
čiui priešingus valdžiai ir pa
taikaujančius bolševikams. Iš 
Centro valdžios jokių nurody
mų neturi. 

Užventis (LSB). Vietos ko
mitetas su k. V. Prancuzevi-
čiumi pryšaky puikiai darbuo
jasi. Jisai organizavo mili

ciją iš 20 žmonių, supirko 
jiems ginklų ir išmokino šau
dyti. Ši milicija dabar gan 
sėkmingai kovoja su plėšikais. 

Bolševikų čia negirdėti. Nie
kas nestoja į raudonąją ar
miją. Visį supranta pa
vojų. Šventėms čia buvo 
parvežę lietuvių kareivių, ku
rie daug papasakojo apie nar
siąją mūsų kariuomenę. Jau
nimas sužavėtas rengiasi sa
vanoriais stoti į lietuvių pul
kus. 

Luokė (LSB). Miestelis ne
mažas. Prie bolševikų jisai 
ypač atsižymėjo plėšimais ir 
kitais juodais darbais. Gar
sieji vadai išbėgiojo kartu su 
rusais, arba sudarę " k u o p a s " 
plėšikų slapstosi miškuose ir 
užpuldinėja gyventojus. 

Vietos Milicija gana darbš
t i ; ji turi savo priežiūroje vi
sus čionai pasilikusius raudon-
gvardžius. Komitetas skun
džiasi nieko negalys dirbti, 
neturi nurodymų iš centrinės 
valdžios. 

"L ie tuva , " Kaunas. 

Del Lietuviškų 
Dramatistų. 

(Pabaiga). 
Visa tai gera, gražu, bet ma

no nuomonė, nėra nei mums 
lietuviams nei Amerikai svei
ka. Svarbiausioji priežastis to 
nesveikumo vra tai, kad mes 
nustojame originališkumo ir 
pradedame gyventi tik seki
mais, o antra, jei jau reikia 
sekti, tai stengkimės sekti kas 
ištikrųjų sekimo verta. 

Lietuviška muzika, ypatin
gai vokale muzika, mes gali
me netik prieš svetimtaučius 
pasigirti, bet ir inešti ką nors 
naujo į dailės srytį. Amerikie
čiai dar tikrai savos muzikos 
nėra sudarę. Ją jie skolinąs ga
tavai sudaryta, ar tai nuo vo
kiečių, nuo prancūzų, italų ar 
kitų. Bet taip visuomet nebus. 
Einama dabar ir nėra abejo
nės, jog ateis laikas, kuomet 
jie sudarys nuosavią. Mums, 
Amerikos lietuviams, kaipo 

daliai Amerikos gyventojų, 
reikėtų tai tėmyti ir stengti's, 
jei ne delko kito, tai nors del 
pačios dailės nešti savo dalį į 
visą Amerikos gyvenimą. 
Kiekviena prakilnesnė tauta 
tai stengias daryti. Aš nežinau 
jokios priežasties, kodėl lietu
viai to negalėtų. Tiesa, mūsų 
dar nedaug, mūsų dainos mo
tyvai dar nėra gražiai dailėje 
apdirbti, bet jei tik bus reika
lavimų, atsiras ir žmonių, ku
rie Inorės juos apdirbti. Juk 
svambiau si s pats dailės bran-
duolis, o mūsų liaudės muzika, 
liaudės dainos, kaip tik ir yra 
pilnas to brandumo, kuris taip 
reikalingas prie tvėrimo ko tai 
naujo, tobulesnio. 

Turime dar užtektinai laiko, 
kol prieis naujas rudens vaka
rų sezonas. Mūsų artistai turė
tų per vasarą pasirūpinti atei
nantiems metams ko nors nau
jo, prakilnesnio, bet svarbiau
siai už viską originališko. Ori
ginališkumo ieško profesiona

liškieji artistai, jie ieškodami 
perkrato visus šaltinius, o 
mes-gi turėdami savo rankose 
būtume apsileidėliai, jei juo 
nepasinaudotume. 

Rašau tai ypatingai tiems, 
kuriems rupi dailė, kurie deda 
savo pajėgas, kad tik ją page
rinti, ir reikia pasakyti pasek
mingai, kad jie pasirūpintų 
suteikti netik sau pasilinksmi
nimo, netik kad 'penėtų lietu
višką visuomenę svetimais ką
sneliais, bet kad pasistengtų 
suteikti mūsų publikai ko nors 
tokio, kas ineštų permainų 
net į šalies gyvenimą, Tą ge
riausia gali atlikti panašios or
ganizacijos kaip Kooperatyve 
Operetės draugija, New Yorke 
ir panašios. 

Tai-gi, lietuviai, stengkimės 
netik kitus sekti, mėgdžioti, 
bet ir ką nors savo tverti, kad 
kiti mus sektų. Tuomet bus 
tvėrimas, kuris taip reikalin
gas kiekvienai tautai. 

Pei 

Lie 

\ 

i; 

r 

H • im H ^ H H^^H^^^^I ,L*-i ^^*lLL^<&;jL&.L^Z^±sxiXĖi. >&mjg&m&čM it. -*",. «5Li»SflS Hfl . i • • ™ •...,.v»- • £fe& 

Apie 
nuo to lj 
k a s " ats 
limavičii 
lenkų mij 
sikalbėjii 
6 birželi! 
hmaviei 
ki'ui s< 
Paderew 
ką atsal 

Galinu 
A. Viliuj 
nį žmgsii 
diplomat 
Paryžiuj) 
atseina 
iš lenkis 
tu iš li( 
pasikalb< 
mųs del( 
• v • * i 1 

išėjęs ta| 
liudytų, 
neturimel 

Li< 

# Neapm 
tinis klal 
čiaus du< 
" A r len) 
rus sanl 
Tas lieti 
vė p. 
gražiais 
gražius 
tų mal 
pirmumu 
dojo jan 
prilygina 
jos, Lie 
ir pazym 
draug jis 
Lartis: ki 
politikos. 

Kun. 
nesitikėjo 
nubuvo 
jo silprį 
kad Vok 
vergti L| 
mačias si 
iavieiusl 

diplomat 
nepažymi 
mis Ven; 
vo nepri 
jos, but< 
gyvenusi 
laikydav 
neturės 
darys m 

Lenkišl 
bių nepj 
ko susyl 
" A r visi 
su Lietu] 
lenko atį 
yra dau; 
sitaiko d) 
rimtų ži 
kun. Vili] 
mato. N< 
kinimų ji 
rewski 'ui 
prie tre<1 
tą atsinej 
anta?, 
mas. 

Lei 

P. Pi 
mas, kad 
Įima rėžj 
baimės, 
stituantal 
gulmybę 
norėjau, 
prigulmyĮ 
priešų L 
bei." 

Mes tu 
p. Paderj 
pats buve 
bės prie.^ 
nuoja kiti 

^džių pern| 
ties. Neg| 
gti varu 
rišti pri( 

u 



Penktadienis, liepos 18, 1919 D R A U G A S 
v 

X 

i 

i 

i 
i 

r. 

Lietuva ir p. Paderewski,s. 
Pasikalbėjimas. 

Apie dešimt dieim praėjo 
nuo to laiko, kaip "Darbinin
k a s " atspausdino kun. A. Vi-
limaviriaus pasikalbėjimą su 
lenkų ministrų pirmininku. Pa-^uvos neprigulmybė." Tas ga 
sikalbėjimas įvykęs Paryžiuje Įį n utart tautos likimą kas tu-
6 birželio, šių metų. Kun. Vi- v\ valdžia ant jos. Lenkų Kon-

Lenkų diplomatai profesijona-
lai jmokino p. Paderewskį per
mainyti žodžius. 

Pastebėtina, kad p. P. sako 
"nutarta neprigulmybė Lietu
vai , " o ne "pripažinta Lie-

trokštančių sueiti į pažintį su 
žymiais asmenimis. J is bea-
bejonės savo privatinėje rašti
nėje turi ir profesijonalų dip
lomatų, padedančių jam ap
dirbti tokius pasikalbėjimus, 
iš kurių gali būti pasekmių 
Lenkijai. 

Pavojus. 
Daugelis lietuvių, perskaitę 

p. Padere^^ski'o žodžius, pasą-

ŠIS-TAS. 
Ūkininkai nesnauskite! 

Jau vis daugiau balsų pasi
girsta, kad Lietuvai greitai 
reikalinga šaukti Kuriamasai 
Seimas. I r suprantama, nes tik 
tautai tiesioginiai pareiškus 
savo organizuotą norą ir tvir
tą valią, pasaulio galiūnai pri
siklausys jos balso. Kuriamą-

Apsirūpink Kol Yra Laiko 
Kad Paskui Nereikėtų Bėdavoti 

Nedelia, Liepos 20 yra paskutine diena 
limavieius tarė p. Paderews- s t i tuanta sau tą valdžią pripa- Įvytus kun. A. Vilimavičiui, j a m e g e i m e m u m g p r i e š y[^ 
ki'ui septyniolika klausimų, o .-;„„ „ n t Lietuvos, p. Padere- mintys, kad lenkai daug gerų p a s a u l į pasisakius ko mes no 
Paderewski's tarė septynioli 
ką atsakymų. 

Galima numanyti, kad kun. n e p a p r a š ė išaiškinimų. 
A. Vilimavieius tą diplomati
nį žingsni žengė nesusitaręs su 
diplomatine Lietuvos misija 
Paryžiuje, nes pasikalbėjimą 
atseina pripažinti apmintytu 
iš lenkiškos pusės, neapminty-
tu iš lietuviškos. Jei-gu tas 
pasikalbėjimas butų įvykęs su 
mųs delegacijos žinia ir butų 
išėjęs taip kaip išėjo, tai jis 
liudytų, kad mes Paryžiuje, 
neturime diplomatų. 

Lietuva ir Lenkija. 
Neapmintijimą rodo pirmu-

tinis klausimas kun. Vilimavi-
čiaus duotas p. Paderewski'ui. 
" A r lenkai nori palaikyti ge
rus santikius su lietuviais f" 
Tas lietuviškas klausimas da
vė p. Paderewski'ui progą 
gražiais žodžiais užkloti ne
gražius darbus; kad šių nebū
tu matyti. Lenkų ministrų 
pirmininkas puikiai pasinau
dojo jam duotąja proga. Jis 
prilygino Lenkiją prie Austri
jos, Lietuvą prie Vengrijos 
ir pažymėjo abiejų lygybę. Po
draug jis pasjųlė Lietuvai su
tartis: karo, laivyno, pinigų ir 
politikos. 

Kun. Vilimavieius, matomai, 
nesitikėjo to atsakymo, todėl 
nebuvo pris'rengęs pažymėti 
jo silpnumus ir nepažymėjo, 
kad Vokietija, norėdama pa
vergti Lietuvą, si ulė jai tas 
>aeias sutartis . Kun. A. Vili-
javiėius, matomai, nėra gilus 

diplomatas dėlto nežinojo ir 
nepažymėjo priemonių, kurio-

ą išreiškė kun. A. Vili- laigtų žada. Tie pažadėjimai r į m e _ b u s mūsų reikalavimai 
mui, bet tasai nepastebėjo ir mums labiausiai pavojingi, kol pripažinti ir duota mums ne

nepraėjo JColeakinis pavojus priklausomybė, kurią urnai dar 

Lietuvos ribos. 
Da-gi priešingai: Lietuvos 

ril)ų klausimą jis pavedė len
kų nuomonei, sakydamas: 
"Koki Lietuva platumo turi 
būti sulig lenku nuomonės?" 
P. PadereAvski 's atsakė "Kuo
pia eiausi." Šitame dalyke 
kun. A. Vilimavieius atsitrau
kia nuo savo nediplomatiškos 
metodos ir nauju klausimu 
verėia p. Paderewskį paaiš
kinti neaiškų žodį "Kuopla-
čiau:>i." Kun. V. sako "Vadi
nasi su Gardinu ir Vilnium." 
Tiems žodžiams p. Padere\vs-
ki's kukliai atsako, kad ne jis 
parodys Lietuvos ribas, o Tal
kininku Konferencija Parvžiu-
je, kad Gardino ir jo guber
nijos lietuviai neturi savintis, 
nes ten lietuvių nėra, kad Vil
niaus likimą parodys vietinių 
gyventoju balsavimas. 

Lenkų ministrų pirmininkas 
gavo progą išreikšti kokiais 
titulais lenkai savinasi tuodu 
miestų. Lietuviškų laikraščių 
atstovas nesudarė sau progą 
pažymėti, kokias' teises turi 
lietuviai prie tųdviejų miestų. 

Netaktinga buvo statyti 
klausimą lenkams apie Lietu
vos ribas; dar netaktingiau 
buvo klausti jų nuomonės apie 
užrubežinms Lietuvos santi
kius su latviais ir kitomis 
tautomis. Atsakvdamas tam 

iš Rusų pusės. Ne vienas ga
li sakvti "Verčiau tartis su 
lenkais kaip lygus su lygiais, 
negu gauti iš rusų tik autono
miją, su kuria jie taip apseis, 
kaip su Lenkijos, Suomijos 
(Finlandijos) ir Kaukazo au
tonomijomis. 

Nors gamtininkai sako, kad 
pakorimas yra lengvesnė mir
tis už sušaudvmą, teėiau aš 
nekišeiau galvos į kilpą tik 
dėlto, kad išvengus kulkos. 
Koleakas žada mums žiauriai 
kaulus sulaužyti, Lenkija siū
lo saldžiai pakarti. Aš nepri
sidėsiu nei prie rusofilų, nei 
prie Lnkijos šalininkų. Nors 
ir negalėsiu apginti tėvynės 
nuo nelaimės, tai parodau pa
vojų. Dar yra laiko; visuo
menė dar gali apsvarstyti. 

Atsakymo reikalas. 
Kun. Vilimavieius ėjo kal

bėti su p. Padere\vskiu kaipo 
Amerikos lietuvių laikraščiu 
korespondentas. P-nas-gi Pa-
d*erewski's pažymėjo, kad jis 
nenori " tarybas vesti su vi
sai privačiais įmonėmis.' Tat 
reiškia, kad jis kim. Vilima-
vičių pripažino ne "visai 
privačiu žmogum." Tuomi p. 
Paderewski's pasirodė žinąs, 
jog kun. Vilunavičius yra Au-
glijos ir Škotijos atstovas lie
tuvių Delegacijoje Paryžiuje, 
jog turi įgaliojimus nuo Lie-

nevisos didžiulės valstybės pri
pažino. T.ai viena. Antra ver
tus Kuriamasai Seimas turės 
galutinai nustatyti musii val
stybės valdymosi formą ir vi
daus tvarką bei santikius su 
mūsų kaimynais: vokiečiais, 
lenkais, rusais, ukrainais, lat
viais. Kuriamajame gi Seime 
tas tik teis Lietuvos likimo 
klausimus, kas bus susiorgani
zavęs ir jame skaitlingai at
stovaujamas. Lietuvoje-gi ūki
ninkų daugiausiai bus, nema
žiau 80% visų gyventojų, tad 
ir jų balsas turėtų būti tvir
čiausias. 

Kad savo svarbos turėti Ku-. 
riamąjame Seime reikia ūki
ninkams būtinai stipriai susi
organizuoti į vieną galingą 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungą. 
Per Sekmines šių metų Mari
jampolėje kviečiamas Ūkinin
kų Sąjungos Suvalkijoje susi
važiavimas. Ytin Suvalkiečiai 
turi atkreipti į tai domės ir ta
me suvažiavime skaitlingiau
siai dalyvauti. Kiekviena para^ 
pija, kiekvienas valsčius tver
kite Ūkininkų Sąjungos kuo 
pas, nes tik vien Ūkininkų Są
junga tikrai rūpinasi ūkininkų 
kaip medžiaginiais, taip ir 
dvasiniais reikalais ir nėra 
naudojama mekeno partijos 
tikslams; vengti Valstiečių 
Sąjungos, kuri per antrąją 
Valstybės konferenciją, susilie-

Ame rikos. 
Kaipo tokiam p. Paderews-

ki's tarė kun. Vilimaviėiu: 

klausimui p. Padere^sk^s su- tuvių Darbininkų Sąjungos iš 
maningai pašiepė lietuvį. Pa
sakęs, jog sutartys su latviais 

mis Vengrija palaikvdavo sa- negalimos, p. P. patarė kreip-
vo nepri-ulmvbe nuo Austri- tis prie estu. su kuriais Lietu- "Meldžiu pasakyti Lietuves 

vo uoikrip nesusisiekia. Taikos Delegacijai, kad tik su 
tarti :i išimtiuni, o Be 

kuo ki tu." Tais žodžiais p. 
^nde-ovrski's pnrodė, kad į 
kun. Vilirrvičių jis žiuri kai-

lenkai atsalk tu : n 0 * ̂ eoficijali tos lietuvių De-

v jo su soc. Uaudininkų partija 

jos, būtent daugvbes sL 
gyvenusių Austrijoje. J ie pa M-u Lietuvos d';>!oin: 
laikydavo vengrus. Lietuvi-? u no;1- pabandyių pasiiran 
neturės kuomi remtis, iei su- ' ;i p.* 1' ."'*•« n: 
darys uniją su lenkais. i-• išturi 

metu, tai 
•<Ar-gi jus nematėte, k a d V a - l e S a c i J 0 S ****** užmezgantį 
derewski's pašiepė ta, su ku- i * ™ 1 8 *"&*J*» ^ ^ * 
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Lenkiško atsakvmo silpnv-
bių nepažymėjęs lietuvis šo
ko susyk prie antro klausimo: 
" A r visi 
su Lietuva ?" Keistas buvo P a s & atsiuntė asmenį netu 
lenko atsakymas: "Visi , bet 
yra daug priešij ." Retai pa
sitaiko didesnių prieštaravimų 
rimtų žmonių kalboj e. Bet 
kun. Vilimavieius, tarsi, to ne
mato. Nereikalaudamas paaiš 
kinimų jis palengvina p. Pade-
re\vski'ui jo uždavinį ir šoka 
prie trečio klausimo " K a i p į 
tą atsineša Lenkijos Konstitu-
antaf ," t. y . ' kuriamasis sei
mas. 

Lenk, konstituanta. 

P. Padere\vski ,s, matyda
mas, kad lietuvių atstovui ga
lima rėžti kontradikeijas be 
baimės, atsako: "Lenku Kon-
stituanta yra nutarusi nepri-
gulmybę Lietuvai ir dš pats 
norėjau, kad butų nutarta ne
prigulmybė, nors buvo daug 
priešų Lietuvos neprigulmy-
bei ." 

Mes turime prirodymų, kad 
p. Paderevvski's visai neseniai 
pats buvo lietuvių neprigulmy-
bės priešas. J i s dabar dai
nuoja kitokią dainelę. Jo žo-

t džių permaina nėra be priežas
ties. Negalint Lietuvos paver
gti varu reikia bandyti ją pri
rišti prie Lenkijos derybomis. 

rintį diplomatams reikalingo 
prisirengimo." 

Lenkų tikslas. 
Tečiaus ne pašiepimas buvo 

pasikalbėjimo tikslas. P . Pa
derevvski's aiškiai parodė len
kų diplomatijos tikslą išreikš
tą dviejuose atsakymuose, bū
tent: pirmam ir devintam 
klausimui. Tas tikslas yra 
"padaryt i federaciją su Lietu
va kaip lygus su lygiu." 

Turėdama tą tikslą ir naru 
dos iš jos įvykimo Lenkija rū
pinasi priemonėmis, kad jį pa
siekti. Dėlto ji glosto lietu 
vius jiems patinkančiais žo
džiais. Dėlto p. Paderewski's 
sakosi apginęs Memelį (Klai
pėdą) Lietuvos naudai " i š gry
nai broliškų jausmų," dėlto jis 
sakosi nieko bendra neturys su 
Lietuvos lenkais, kenkiančiais 
Lietuvai, kaip p. Zavadski's, 
dėlto jis baugina lietuvius Kol-
čaku ir Aleksiejevu, dėlto pa
žymi Lenkijos revizitą už p, 
Šaulio misiją Lenkijoje. 

Nors pats p. Paderewski's 
nėra profesijonalis diploma
tas, bet jis, vis-gi moka pa
kreipti Lenkijai ant naudos 
silpnybę kaikurių lietuvių, | ( "Darb ." ) 

derybas pradeda neoficijaliai 
susiartinimais. Prancuazi tą va 
dina relations d'essay (bandy
mo santikiai), o rusai turi 
teknišką žodį: naščupyvanije 
počvy (dirvos čiupinėjimas). 
Lenkai seniai norėjo, kad to
ki santikių bandymai prasidė
tų. Bet Lenkija nenorėjo j u 
pradėti. Kun. V. jiems davė 
puikią progą. 

Kun. Vilimavieius nenorėjo 
lenkams patarnauti. Todėl, 
būdamas žymiu lietuviškos vi
suomenės dalių atstovu, jis bu
tų turėjęs atsižadėti progos 
pasimatyti su p. Paderewskiu. 
Norėdamas patarnauti savo 
mylimiems laikraščiams, jis 
butų turėjęs pasiųsti kitą as
menį, neturintį nei kokių įga5 

liojimų. 
Aš nekaltinu kun. Vilimavi-

čiaus už šitą klaidą, nes žinau, 
kad mes visi tik pradedame 
diplomatų pareigas eiti, todėl 
darome daug klaidų. Butų ne
malonu, jei kas kitas kun. Vi-
limavičiaus klaidą išpustų, da
rydamas jam apkaltinimą iš 
jos. Rašau-gi dėlto, kad visi 
būtume atsargesni politikoje 
ir daugiau apmintytume savo 
tarptautinius žingsnius. 

ir putė į jos dūdelę. 
Vienybėje—galybė, tad visi 

ūkininkai tverkite Ūkininkų 
Sąjungos kuopas. 

Organizacijos ir įstatų reika
lais kreipkitės į Marijampolės 
Sąjungos Centro komitetą. 

Ūkininkas. 
"Laisvė ," Kaunas. 

Mažeikiai. Vietos komitetas 
energingai darbuojasi. Milicija 
daug pasidarbavo, kovodama 
su spekuliantais, kurie vežė 
Lietuvos maistą į Rusus ir 
Latvius, nes čia spekuliantams 
vieta, kaipo gelžkelių centras, 
labai patogi. 

Balandžio 23 d. buvo šau
kiamas mitingas. Žmonių pri
sirinko daug, nors visi buvo 
turbūt vokiečių įbauginti, taip, 
kad jokių paklausimų nedavė. 
Žmonės įndomavosi pasakoji
mais apie Lietuvos valstybės 
kūrimo darbą, kariuomenę ir 
kitus dalykus. Čia atvažiavo 
komendantas Al. Plekavičius, 
kuris, reikia tikėtis, gerai tva
rkys vietos reikalus. Yra daug 
bedarbių darbininkų, kurie se
niai jau laukia, kada prasidės 
tvarkytis, kada jie gaus mais
to etc. Čia yra labai daug 
gelžkelio tarnautojų, kurie ne
turi darbo ir laukia, kada Lir 
tuvos valdžia paims į savo 
rankas gelžkelius. Taippat yra 
daug savanorių ir net karinin
kų, kurie iki šiam laikui ne
gavo jokios žinios iš mūsų vai-
UZ10S. 

"Lie tuva ," Kaunas. 

Ar Tamsta Norėtumėt Vieną Sitų įsigyt? 
•• 

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skatikus į geriausią Ban
ką švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo ir gausi truso pa
stangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų žinovų subdi-
vizijų budavonių. Šita kombinacija padaro šios prapertjs geriau
sioms ant South West side ir suteikia Chicagai geriausius namus 
supraskite kad mūsų interesai šiose prapertose yra tokie pat, kaip 
ir pirkėjų: kad mes ant šių praperčių dedame savo reputaciją ir 
kad augantis šios organizaiijos pasisekymas priklauso nuo pilnai 
užganėdinių mūsų kostumerin. Paklauskit tų kurie iš mūsų pra-
partes pirko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom. Čia jus rasite 
nauja lietuviška bažnyčia, mokykla parapijine ir viešąją public 
school ir Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Elec
tric Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Park elevato-
rius ir yra trįs stotįs 48th A ve. (Cicero A ve), ir 52nd A ve. 
(Laramie Ave.) karai eina per prapartes. Namai budavojami kaip 
matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę ir savininkui 
neša pelną. Dėlto šios prapertis nesvietiškai auga. 

Nuo Liepos-July 20, '19 įeina į faktą 
po $100 properčių kainą, pakįla auk. 

Čia Įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradėti mo
kėdami kad ir $10 į mėnesį ir be jokių jums čia nereikia advoka
tų mūsų kontraktai yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami vi
soje Amerikoje žinomos Chicago Tifle and Trust Company. 

Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su manijn. 

Adam Markūnas 
Lithuanian Dept. 

847 First National Bank Building 
Randolph 7400 

Kas diena ant properčių nuo 10 vai. ryto iki 9 
vakare. Isi&yk šitokia Rezidenciją Parkholme 

51 Ave.*& W. 19th St. Parkholme-Cicero. 
Labai paranku patiems atvažiuoti arba telefonuokite Cicero 225. 

^Automobilius tamsta ątvež už dyką. ir tada tik suprasit jų vertę. 
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| Lietuvos Atstatymo Bendrove Į 
| Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija ( 
| LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais pini- | 

gaiš ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. J i pasiryžus tuoj atstatyti: 
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. 

Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos val: 
S stijos. E 

Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui. 
I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: 

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

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariątas surašo ir paliudija visokius notarijalius 
(rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus ponierius, kurie 

S turės galę eia ir Europoje. 
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, 

5 tuo daugiau bus' prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.00, bet 
s neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%. 

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

Lithuanian Development Corporation i 
i 320 Fifth Avenue ::- New York, N. Y. 1 
^iiiiiiiiiiiiiEįiiNiiuiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiitHiiitiiMiiiiiiiiiiiumuimnimmimifc'F 
**nm^mmm.m. m. 
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PIRKITE KARfiS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Bilekas. iiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii g -

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SUKANČIAI RAŠAU. 
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, .iatetų. Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas, viso kūno, i šbuvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur iėškęjau sau pagelbOs, nesigailėjas visoje Ameri
koj 4r už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbbs. 

Bet kada pareikalavau. Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas aMigaut,. stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. NefV&l ėmė'«tipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
iSnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu Z mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL DTST1TUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St , Telephone Ganai «417, OhJcago, DX 
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Mandagumo Rankvedelis. 
Parašė 

KUN. ANTANAS STANIUKYNAS. 
Teologijos Daktaras. 
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v (Tąsa.) 
e) žiebtuką užžiebiant nebrauk jo į sieną, kokį rakandą, ar 
rūbus, bet į pačią žiebtukų dėžutę, ar tam tikslui pagamintą 
priemonę ir paskui žiebtuko nemesk ant grindų, bet į tam 
tyčia padėtą indą. Užgesinti žvakę vartok tam tikslui prie
taisą, o jo neturint negesink žvakės pirštais ir žvakę užpu-
čiant, nepūsk jos liepsnos ir durnų į kito žmogaus veidą, bet su 
žvake rankoje nusisuk biskį į šalį ir tada užpusk žvakę. 
f) netepliok sienų, durių, langų, suolų ir kitų daiktų brūk
šniais, "raidėmis, piešiniais. Ar t a s butų padaryta paišeliu ar 
rašalu, anglių, kreida ar aštriu įrankiu, toks pasielgimas ne 
tik kad tankiai padaro žymią medžiaginę skriaudą ir visada 
gadina grožio skonį, bet taippat yra ženklas blogo įšauklf-i-

nrižinrėk taiDoat rūpestingai švarumo ir tų vietų, ku-

W RAMYBE JUMS" 

no. g) prižiūrėk taippat rūpestingai 
rių neturėtų pritrukti prie kiekvienų namų ir, kurių, reikalui 
atsiradus, reikia ieškoti. Iš tokių vietų stovio neretai spren
džiama apie išauklėjimo laipsnį tų namų gyventojų. 
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ANTRAS SKYRIUS. 
Apsirengimas. 

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknygė 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

— Į Į į Į , : 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00ĮĮ 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

Fašymekite už kokią kainą norite gauti *knpgą 
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Apsirengimas, po žmogaus nuopuolio rojuje, tapo reika
lingas apsaugojimui ir auklėjimui gėdingumo ir apsiginimui 
nuo oro nemalonumų. J is yra vartojamas visų padorų tautų. 
Be to apsirengimas daugiausia puola į akis ir iš jo pasaulis, 
paprastai sprendžia apie žmogaus būdą, papročius ir jo vidu-
jį dvasios stovį. Rūbo kirpimas, jo spalva ir medžiaga yra 
įvairus ir kiekvienas sau pasirenka sulig savo nuomonės, ko
kią jis tuo laiku turi, savo asmeniško skonio, kurį jam, jo iš
auklėjimo laipsniu suteikia. Tat iš rūbo margo ar rimto ge
resnio ar blogesnio galima tankiai spręsti apie žmogaus nuo
monę ir jo dvasios stovį, taip kad kai kur vartojamas prie
žodis: ' 'Kubai daro žmones," turi savo prasmę. Todėl išauk
lėtas žmogus turi užtektinai priežasčių būti rūpestingu ir apie 
savo drabužį. 

1. Pamatinė taisyklė apsirengimo dalyke yra ta : dėvėk 
taip, kaip dėvi rimti ir gerbtini žmonės tavo luomo. Laikoj 
mados laikykis tik tada, kada ji yra visų priimta ir neįžeidžia 
padorumo. Šiame dalyke nebūk nei perdaug užpakalyje, nei 
perdaug kitų priešakyje. 

Ne perdaug užpakalyje* Tai yra, kad apsirengime ne-
uutų perdaug apsileidimo, kas gal reikštų šykštumą, tingėjimą, 
stoką reikalingo atsižiūrėjimo į žmones, su kuriais turime 
reikalus, o kartais ir sugadytą sąžinę. Apsirengimas taippat 
neturėtų būti tokios mados, kuri jau seniai išnyko ir nešioto
ją ant juokų pastatytų. 

Nei perdaug priešakyje! Čia tinka taisyklė: " J K O pras
čiau, juo dailiau.' ' Padoras žmogus nesirengia sulig paskiau
sios mados, ne perpuoš parinktai, kad įspūdį padarius ir pa
saulio, aki s į save patraukus. Moteriška tuštybė apsireiškia 
pas madų vaikytoje ir parodo tuščią širdį, pataikavimo ieš
kantį būdą ir paviršutinišką išauklėjimą. Tankiai tas paro
do taippat nepriderantį pageidimą, nuodėmingą norą patikti, 
kuris skriaudą daro vidujam gyvenimui ir prakilnesnės pa
stangas nusmelkia. Šitame atsitikime tarnas valdo poną ir 
geriau už jį yra aprūpintas, t. y. kad geriau prižiūri kūno, nei 
kaip dūšios. Ir nelaimingajai dūšiai tas labai tankiai patinka 
ir ji nepastebi, kaip pamažėl] užeina ant slidaus kelio ir leng
vai tampa verge bjaurių nedorybių. 

2. Apsirengimas, kiek galint, tur pritikti meto laikui, t. y. 
kitokis rūbas žiemai, kitokis vasarai. Krikščioniškasis jaus
mas reikalauja, kad švaresnis apsirengimas parodytų skirtu
mą tarp šventadienių ir šiokių dienų; kiekvienas prie šito 
garbingo papročio turėtų noriai prisitaikyti. Taippat svar
biausiuose gyvenimo atsitikimuose pasirodo jie švariausiuose 
rūbuose. Dėvėk taippat kaip pritinka tavo luomui, pašauki
mui ir amžiui; mokinys tenebėvi kaip kaimietis, valdininkas 
kaip pirklys, jaunikaitis kaip senas žmogus. 

3. Rūbo spalva turi savo svarbą. J i paprastai atsako as
meniškai pažiurai ir vidujam dūšios gyvenimui. Lengvama-
ningi žmonės mėgsta smarkias ir spindančias spalvas*, dori-gi, 
priešingai, ramias ir rimtas spalvas. Mokiniam geriausiai tin
ka tamsi spalva. "Nesugadytam, doriškai skaisčiam žmogui, 
kukli rūbo spalva pasidaro taip reikalinga, kaip sušilusiam 
keleiviui lapoto medžio pavėsis. Pamatu spręsti apie viduje 
žmogaus vertę pas mane visada buvo rūbas, kurį jis nusima
nydamas ar nenusimanydamas pasirenka ir dėvi. Mažai žinau 
atsitikimų, kuriuose šiaip darydamas, bučiau paklydęs." 
(Taip rašo Beda Weberis karakterių paveiksluose 31). 

4. Medžiaga rūbų, kuriuos kas nešioja, regimai priguli 
nuo aplinkybių, turtingumo ir stovio, kokį draugijoje užima. 
Nėra reikalo, kad jie visada butų padaryti iš brangaus audi
mo, užtenka, kad butų švarus ir be ydos, t. y. nei skylėti, nei 
apiplyšę. Kitaip ir turtingiausias' rūbas bus netinkamas, jei 
neturės šių ypatybių, o neturtingiausias rūbas bus papuoši
mas, jei jis bus švarus ir tvarkoje. Net ir į pavargėlio rūbą 
malonu pažiūrėti, nes nors jis sunešiotas, bet sulopintas ir 
švarus. 

a) Kubas turi būti sveikas. "Nedaleisk jokio apsileidi
mo ant savo kūno ir nedėvėk nieko apiplyšusip" perspėja Šv. 
Pranciškus Salezas (Filiotea 3, 25). Apiplyšęs rubas duoda 
išvaizdą apsileidusio žmogaus ir atima kitų pagarbą. Iš suge
dusio rūbo pasaulis padaro išvadą apie sugedusią dūšią. Tat 
nedaleisk, kad atsirastų skylė ir prairimas ant alkūnės, prie 
kišenių, streplėse, autuve, skrybėlėje. Ypatingai reikia atsi
žiūrėti į apsiavimą, kad prie šlapio oro vanduo neįeitų ir ne-
peršaldytų. Žiūrėk, kad nepritruktų sagutės a r gumbelio, 
kad kilpa nebūtų niekad išplyšus. Kad ir koks mažas daiktas 
butų iširęs ar išplyšęs, tai tuojau pataisyk. Mažiausias apsi
leidimas tame dalyke nepatinka ir duoda priežastį smarkiems 
papeikimams. 

b) Rūbai teesie švarus. "Švarumo visuose rūbuose ir vi-
a reikia prižiūrėti; nereik kęsti ant savo rūbų nei taškų, nei 
m>rs*tdkiq, kas akis galėtų įžeisti. Šitas viršujis švarumas 
rfcaipo ženklas vidujo dusios švarumo." (Fitotea 3,^25;) 

Todėl prie prasto, šlapio oro, saugokis purvyno, to negalint 
Išvengti, eik atsargiai, balų apsilenkiant; pįrštų ir rankų ne

yra 

šluostyk į rūbus, taippat plunksnos po rašymui; prie stalo 
saugokis, kad ant rūbų nekristų valgomieji daiktas, neužsi-
lietų pienas, kava ar kitoki skystimai; ant šlapių daiktų ne
siremk ir nesisėsk, nesišliek prie naujai nutepliotų sienų, ne-
lytėk durių, nešluostyk rankove stalų, suolų ir kitokių rakan
dų. Ypatingai saugokis aliejaus, taukų ir rašalo taškų ir taip 
gi žiurėkie, kad kalnierius susiglausdamas su plaukais nesu-
siterštų ir nesusiteptų. 

Toliau žiurėkie, kad rūbai, laikas nuo laiko butų išdul
kinami, ypatingai prie nešvaraus ir pilno dulkių oro. Todėl 
šepetys turi nuolat būti po ranka ir stropiai jį vartoti. Ap
saugojimui viršutinio rūbo, prie darbo ar mokinimosi, vartok 
užsimaunamąsias rankoves, kurias paskui vėl gali nusiimti. 
Visųpirmiausia žiūrėk, kad baltiniai butų švarus. Ne s nors 
kiti rūbai butų švarus ir be papeikimo, tai bet-gi jų skaistu
mas išnyksta prie nešvarių baltinių. Švarus baltiniai papuo
šia, patinka ir atgaivina; nešvarus—nepatinka, daro nesma
gumą ir kenkia sveikatai. Naujais marškiniais reikia apsi
vilkti bent sykį į savaitę, o karščiuose ir porą sykių. Žmo
nėms išauklėtiems ir pastoviems geriau tinka balti, nei spal
vuoti marškiai. Baltą kalnierių pridera, jei reikalas, kasdie
ną atnaujinti. Streples mainyk žiemą kas savaitę, o vasarą 
du sykiu arba ir tankiau, jei nenori būti apsunkinimu, sau ir 
kitiems. 

5. Kaikurie rūbai reikalauja ypatingos atydos. Švarką 
ar apatinį žiponą reik nešioti rimtai, jo kalnierius neturi būti 
niekad pakeltas. Viršutinį žiponą nepridera nešioti tik užme
stą ant pečių, bet reikia taip į jį įsivilkti, kaip ir į kitą kokį 
rūbą. Ypatingai reikia rūpintis turėti priderantį galvos pri
dengimą ir tinkamą apsiavimą, Abu tuodu dalyku apima, 
kaip rėmais, viršųjį žmogų, ir todėl turi būti tokiu, kad juose 
žmogus maloniai atrodytų. Skrybėlės ar kepurės neturi būti 
matomi siūlai, t. y. neturi būti sudėvėta, taškuota, sulaužyta, 
bet visa, svari, graži, tik ne koketiška. Skrybėlė reikia ne
šioti ant galvos tiesiai, niekad į šalį ant ausies, kas reikštų 
įžūlumą ar begėdišką drąsumą: nespausti jos ant kaktos, nes 
tai rodytų neatvirą būdą, ne ant pakaušio, nes išrodytų vai
kiškai. Kurpės ar čeverykai turi būti gerai padaryti; ne per-
siauri, kad kojų nenuspaustų ir netrukdintų vaikščiojime ar 
judėjime, neperdideli, kad vaikščiojant neklapsėtų. Ir tebus 
jie švarus; su purvinais čeverykais negalima viešai pasirody
ti. J ie turėtų būti tankiai šveičiami; kiek sykių dieną reikia 
išeiti, pažiūrėk, jei reikia, išnaujo nušveisk arba naujais ap-
siaukie. Kurpių dirželiai turi būti tvirtai užrišti, kad einant 
neatsirištų, kas padarytų daug nesmagumo. Šliurės priguli 
prie gulamojo kambario, ir gali kartais galėtų būti namie 
pavartotos, bet niekad gatvėje, bažnyčioje, mokyklose ar val-
gamąjam. 

6. Žmogus apšviestas savo namuose net ir šiokią dieną 
priderančiai apsirengia. Apsilankančių niekad nepriima ne
švariame, apiplyšusiame apsiauste. Pas kitus apsilankyda
mas apsisiaučia kiek geresniais, o jei išpuola, net ir geriau
siais rūbais. Tada pridera ir pirštines turėti. 

\7. Pirštinių vartojimas turi būti pritaikintas prie aplinky
bių ir apsiėjimo taisyklių. Baltos pirštinės yra ženklas aug-
ščiausios iškilmės. Prie apsilankymo vartojama pirštinės 
šviesios bet ne baltos; kelionėje ir pasivaikščiojant tamses
nės; prie laidotuvių vyrai nešioja juodas. Apskritai prisitai
koma prie priimto papročio. 

Apsilankant reikia pirštines turėti ant rankų ir apsi
lankymui tesant jų nenusimauti. Nepatariama tuomet jų lai
kyti rankoje kaip kaikurie daro. Je i pakviestų valgyti, tai 
nusiimti pirštines tik sėdant prie stalo ir tai prieš išsisklei
džiant servetą. Tada pirštines įsidėti į kišenių, bet nedėti jų 
ant stalo prie lėkštės. 

Nusiėmimas pirštinės dešiniosios rankos yra leistinas, 
turint tam priežastį, duokim priimant vaisius, piragą, atver
čiant knygos lapus ir tt. Kairioji ranka pasilieka pirštinėje 
ir laiko tada dešiniosios, kol 1|>ji nebus liuosa ir vėl užsimaus. 

8) Iškilmingose aplinkybėse, kaip prie priėmimo Šv. Ko
munijos, dovanų išdalinimo, laidotuvių, reikia kiek galint ap
sitaisyti juodai. Prie to laidotuvėse gedulių ženklui turėti ant 
skrybėlės juodą apvadą. 

9) Prie apsirengimo priklauso ir skėtis. Ukanuotame ore 
nepriderėtų eiti be jo iš namų. 

10) Padorumas ir kuklumas reikalauja, kad kitų akyvaiz-
doje neišsirengti iš drapanų arba jomis apsirengti, jei tai ga
lima kur kitur padaryti. Šiaip ar taip, kad ir vienam esant, 
reik be to dar kukliai pasielgti. 
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TREČIAS SKYRIUI. . 
Apie kūno sutvarkymą. 

sluogsnių ar žemesniųjų, kokį turi išauklėjimą, kaip save pa
gerbia ir kaip moka suvaldyti save ir savo kūną. Tas taippat 
parodo ir atsižvelgimą į kitus, su kuriais susieina. "Mokėji
mas save laikyti yra tai gera rekomendacija visur."—Del ši* 
tų priežasčių kiekvienam yra syarbu įgyti gerą savo kūno 
laikymo būdą. Ypač besimokinančioji jaunuomenė turi į tai 
atsižiūrėti. Iš prigimties žmogus yra traukiamas eiti paskui 
savo palinkimus ir jiems neduoti jokių kliūčių, todėl tankiai 
būva pavojuje įsigyti daugiau ar mažiau žymių ydų,, kurias 
pats savyje nelengvai pastebi, o kurios kitiems bet-gi nepa
tinka, juos įžeidžia ir nemalonų pas juos padaro įspūdį. 

Jaunybė yra tai patogiausias laikas įprasti prie gero lai-
kimosi. Dvasia tada skubi, drąsa jauna, širdis nesugadyta ir 
šilta, kūnas lankus ir miklus. Jei kūdikystėje, del stokos 
priežiūros, įsiskverbė netinkami papročiai, tai jie, kadangi 
dar nesukietėjo, gal būti lengvai panaikinti. Kol medis jau
nas ir jį galima lenkti ir kreipti, kaip patinka. Todėl reikia 
atydžiai paklausyti čia nurodomųjų pastabų, ir kiekviena 
proga pasinaudoti, kad prisipratinus prie padoro ir tinkamo 
savo kūno stovio. 

I. Kūno stovis. 
Kūno stovis turi būti prigimtas, tai yra : 

1. Tiesus, pakeltas augštyn. 
Os nomini sublima dedįt, coelumąue tueri 
Tussit, et erectos ad sidera tollere vultus. 

(Ovidius, Mat. 1. 2.) 
Žmogui davė burną prakilnią ir dangun žiūrėti 
Liepė ir pakeltą į žvaigždes turėti veidą. 

Tat jaunas žmogus tenelaiko vieno peties augščiau už ki
tą ir tenelaiko pečių nukoręs, nes tai darytų negerą išvaizdą, 
spaustų krutinę ir pečius ir kenktų sveikatai. Taippat tene-
linkčioja, tai į kairę tai į dešinę pusę, tartum kaulų neturė
damas. Tai parodytų tingumą, valios stoką, lepumą ir apsi
leidimą taip iš atžvilgio į save, kaip ir į kitus. Tingus ir tam
sus žmonės laiko savo kūnus. apsnūdusiais ir apsileidusiais, 
pasiremia, kur tik gali, ant sienų, stulpų, stalų, suolų, tartum 
iš nuilsimo visai liko be jėgų ir jų kojos atsisakė jiems tar
nauti. 

2. Liuosas, nepriverstas. Kiekvienas kūno stovis ar judė
jimas įtemptas, priverstas, nuoduotas reiškia tuštybę, mažą 
supratimą ir daro juokingu. Tat kūno stovis tegu bus liuo
sas nenuduotas, bet rimtas, nepastyręs, kaip rekruto prie mu
štro, neperdag krutus, kaip gyvasis sidabras. I r viena ir kita 
nepatinka. 

II. Galvos laikymas. 
Galvą reikia laikyti taippat' tiesiai, liuosai be įtempimo. 

Nelenk jos į šalį, nei į dešinę, nei kairę, nesukyk jos į vie
ną ir kitą pusę, kaip vėjas šmaikšte ant kreigo, bet rielaikyjs 
jos ir pastirusios, kaip stovyla. Apie žmogų tankiai spren
džia iš ,jo galvos laikymo. Lengvai į priešakį palenkta reiš
kia prielankumą; giliai palenkta reiškia nusižeminimą, pasi
davimą ir pagarbą; pakelta, į užpakalį atmesta, reiškia puiky
bę, tuštybę; tiesi, kaip žvakė—tvirtybę ir stiprų pasirįžimą; 
tarp pečių įtraukta reiškia drąsą ir jėgą;- kiek biskį į šalį 
pakreipta, reiškia dievotumą ir malonumą. 

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
Į LIETUVĄ. 

Į "Draugą" vii dar ateina daug 
paklausimų, kaip siųsti laiškai Lie
tuvon. Atkartojame tat vėl, ką se
niau rašėme, kad laiškai, adresuo
ti tiesiog į Lietuvą neina ir yra 
grąžinami siuntėjams atgal su pa-
' žymėjimu ' ' service suspended,'' 
taip bent daroma Chieagoje. 

Reikia tat ieškoti kitokio kelio ir 
siųsti laiškus per Lietuvos atstovą 
Danijoje p. Jurgį Savickį, o jisai 
nuo savęs pers iunčia juos Lietu
von. 

Tai daroma tokiu būdu: parašę 
laišką įdėkite į konvertą, užllpdy-
kite ir užadresuokite lietuviškai, 
pažymėdami vardą, pavardę, kam 
siunčiate, į kurį kaimą, valsčių, 
pavietą ir guberniją. Žemutiniame 
konverto kampe parašykite LI-
TUANIB. 

Dabar aitą konvertą reikia įdėti 
į antrąjį konvertą truputį didesnį 
sykiu su tarptautisku krasos ženk
leliu (International Stamp arba 
Coupon) už 6c. Šitos stampos ne
reikia lipdyti, bet įdėti liuosą. 

Antrąjį didesnį konvertą užad
resuokite šitaip : 
Mr. GEORGE SAVICKIS, 

BOX 214, 
COPENHAGEN, DENMARK. 

Viršuje padėkite savąjį adresą 
ir prilipdykite krasos ženklelį ui 
5 centus. 

P-as J. Savickis gavęs tokį laiš
ką, išima tarptautinį kuponą, iš
maino jį ant daniškos stampos ir 
siunčia laišką į Lietuvą. 

Tarptautiškas štampas arba ku
ponus parduoda pačtos ofise, ap-
tiekose ir kitur kur yra pačtos 
skyrius. Kaina 6 centai. 

"Draugo" ofise ir-gi galima 
gauti tarptautiškujų kuponų, o 
taippat ir konvertą atspauzdintų 
su p-o J. Savickio adresu. 

Kas norėtų visą tai gauti, tepri-
siunčia 10c (galima stampomis). 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą'* arba paduoti 
į j ; apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Kūno sutvarkymas yra tai priderantis kūno 'laikymo bū
das įvairiuose padėjimuose ir pasijudinimuose. Kūno laiky
mas duoda žmogaus išvaizdai viršųjį antspaudą. J is žmogų 
parodo kartais ai&kiau ir iškalbingiau nei šnekta. Tat žmo
nės yra pratę spręsti apie kiekvieną iš jo abelnos išvaizdos, ir, 
jų sprendimas tankių tankiausiai būva teisingas. "Net ir pa
prasčiausi, liuosiausi ir mažiausia pastebėtini kūno pajudini
mai turi savo žymę, kuri atdengia mūsų vidų: žmogus paikas 
niekad taip neineis ir neįleis, neatsistos ar neatsisės, nestovės 
ant kojų ar tylės, kaip žmogus išmintingas." (Labruyere, 
Les caracteres chap 2). Ir taip kūno laikymo būdas parodo 
ar žmpjrus savo gyvenime laikosi aukštesniųjų draugijos 

III. Veido išreiškimai (sudėjimas). 
Prie kūno stovio, apskritai, veido išreiškimas turi didelę 

svarbą. Veido išreiškimas duoda antspaudą visai viršujai 
išvaizdai. Veido išreiškimas yra veidrodis visų, net ir giliau
sių sielos sujudimų: jame randa aiškų atspindį meilė ir ne
apykanta, džiaugsmas ir nuliūdimas, kantrumas ir nekantru
mas pasitenkinimas ir užsirustinimas, ramumas ir nuobodu
mas. Todėl kas nori pažinti žmogų pirmiausiai žiuri į jo vei
dą. Ir sulig įspūdžio, kokį gauna, sudaro savo nusprendimą 
apie jo vertę ir pasielgimą. Tat kiekvienas težiūri, kad 30 
veido išreiškimas butų tikras. 

1. Veido išreiškimas teesie meilus ir rimtas. Jei jis 
yra toks, tai patraukia kitų širdis, įgija visų prielankumą ir 
gali apmalšinti net ir pageidimus tų, kurie sujudę ir sumišę 
prie jo prisiartina. Bet jeigu veidas išreiškia apsiniaukimį, 
paniūrimą, atšalimą arba net paniekinimą, kas beveik niekad 
nepasilieka nepastebėta, tai tas suardo draugišką džiaugsmą 
ir sukelia nemėgimą ir neužsitikėjimą. Todėl rodyk visada 
prietelišką ir prielankų veidą, niekad nerodyk veido paniuru
sio, suerzinto nuobodaus ir tartum nuolat užimto. Nepridera 
taippat veido kraipyti, raukyti, šaipyti, tai bjaurus įpročiai, 
kurių sunku nusikratyti, nes tankiausia patys jų ant savęs ne
pastebime. Taippat netinką juoktis ir juokauti iš visko ir 
kiekvieno dalyko, kokį tik išgirsti ar pamatai. Prie kiekvier 
nos progos juoktis, butų tai ir neišmintinga ir vaikiška. 
Juokkis, kada tinka ir apskritai taikinkies prie aplinkybių. 
Tinkamu laiku juokties ir tinkamu laiku rimtumo laikytįs 
pritinka gerai išauklėtam žmogui. 

(Daugiau bus). 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo Jneštl pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gerą. pui
kų ir linksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelia 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus. Čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausįa patarnaus. 

Tie kurie pirkaite farmas per 
Šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gera ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o S my
lios nuo ScottviUe. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

Hiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ERNEST WEINER 
DRY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood 8ts. 
Me» duodam* dvigubas štampas 

Ketvergals ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Jleokia matarijolai. Talkams draa*. 
• M slsbės Ir Jakutes. 

Mm lb^ mm 

55c vĘp 55c 
PLirranfoa. 
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Lietuviai Amerikoje. 
NEPAPRASTAS PIKNIKAS. DETROIT, MICH. 

I 
L. Vyčių Pittsburgho Ap-; Pastaruoju laiku Detroite 

skritys liepos 20 d., Ehvyn par- buvo kilę daug nesutikimų 
ke rengia nepaprastą pikniką.. tarpe lietuvių katalikų, bet at-
Karus reikia imti ant AVoodįvykęs kun. F. Kemėšis viskę 
St.: Charleroi, Wasliington ar-!pataisė. Pradėjo lietuvius ka
ba Castle Shannon ir išlipti talikus vienyti ir raginti prie 
ant Ehvyn stoties. Ten teoį gerų darbų, darbuoties dei 
bus ir pikniko vieta. 

Užkvieeiam visą visuomenę 
Lietuvos gero. 

Lietuviai katalikai paklausė 
atsilankyti į šį pikniką. Bus j *>also to tėvynainio ir pradėjo 
įvairių pasilinksminimų. Dai- veikti Bažnyčios ir tautos la-
nuos penki chorai. Bus lenkty- bui. Kad Detroito lietuviai 
nės vyrų, moterų ir vaikų su 
dovanomis. Bus taippat skanių 
užkandžių ir gėrimų. 

veikia, gali liudyti kad ir bir
želio mėnesyj nuoveiklai. 

Vyčiai savo išvažiavime bir-
Parkas atsidarys 1 vai. po į ž e l i o 1 5 <*• a u k l * surinko Tau

tos Fondan 21 dol. Birž. 22 d. 

' * 

pietų. Šokiai prasidės 2 vai. 
Pelnas skiriamas " Vyčio; 

spaustuvės labui. 
Tai-gi, kiekvienam lietuviui 

ir lietuvaitei verta butų atsi
lankyti į šį pikniką ir parem
ti svarbų tikslą.^ 

Nuoširdžiai kviečia 
Rengimo Komisija. 

DAYTON, OHIO. 

Kaip kitų kolonijų, taip ir 
Daytono lietuviai nemiega, bet 
veikia Lietuvos tėvynės labui. 
Daytoniečiai prie kiekvienos 
progos ar tai baliuose ar pik
nikuose nepamiršta savo tėvy
nės reikalams sumesti aukų. 

Štai nesenai dr-ja Sv. Petro 
buvo surengus pikniką, kuria
me Lietuvos laisvės reikalams 
sumetė 50 dol. 18c, kurie tapo 
pasiųsti Tautos Fondo centrui. 

Kitos draugijos ir-gi neatsi
lieka nuo panašių darbų. Tie
sa, gera ir veikti, kuomet vi
sos katalikiškos draugijos bei 
organizacijų kuopos sutinka ir 
viena kitai gelbsti. Gera čia 
veikti ir dėlto, kad darbai 
eina, net sienos dirbtuvių dre
ba, o darbininke trūksta. IH 
kitur atvažiavusieji lengvai 
gali gauti darbą. 

Mūsų bolševikai ir-gi nemie
ga. Tik visa bėda, kad nedaug 
jų čia yra. Turi sutverę bolše
vikų kuopelę, prie kurios pri
klauso nei daugiau nei mažiau, 
kaip pustuzinis, skaitant su 
vyrais, moterimis ir vaikais. 
Bloga jiems ir dėlto, kad susi
rinkimams negali gauti sve
tainės, nes nei vienas svetainės 
savininkas nenori įsileisti. 
Priežastis tame, kad susirinkę, 
vietoj svarstyti *' darbininkų 
reikalus," kaip jie mėgsta gir-
ties, svarsto, kaip sukelti revo
liuciją, nuversti šalies valdžią 
ir t. p. Todėl visi ir šalinasi 
kaip nuo kokio pikto. Gal dėl
to mūsų bolševikai ir nyksta 
Daytone lyg pavasario snie
g a i . 

sutvėrė L. R. Kryžiaus šelpėjų 
kuopą, prie kurios jau prisira
šė 55 nariai. Valdyba išrinkta 
iš: kun. F. Kemėšis—pirm., 
pirm, pag.—A. Šacikas-, rast.— 
D. Gustaičiutė, ižd.—J. Balčiū
nas. Birželio 25 d. susitvėrė L. 
Sargų kuopa. Prisirašė 16 na
rių. 

Tat lai gyvuoja Detroito ka
talikai! 

Tautos Fondo 93 sk. savo su
sirinkime nutarė nusitraukti 
atminčiai paveikslus, kad ir 
Detroite radosi lietuvių, ku
rie rūpinosi tautos reikalais. 

Tai-gi Detroito lietuviai, dė
kitės prie Tautos Fondo, pasi-
stengkit įsigyti paveikslą, kad 
parvažiavę Lietuvon, ar čia 
būdami, galėtumėt pasirodyt, 
kad ve ir aš tam burelyj 
randuosi, kad ir aš mokė
jau po 25 centus ar dau
giau i mėnesi. Jeigu pasi
taikytu dviem parvažuoti į 
Lietuvą, į vieną kaimą ir tu
rintys paveikslą parodys lietu
viams, kad jis šelpė Lietuvą. 
Kaip jam bus smagu, kad jis 
gelbėjo savo brolius tėvynėje 
laike karo ir didelio vargo. Gi 
kitas, kuris neturės to paveik
slo, ne kaFp jausis. J is paraus, 
kuomet kas užklaus: "kodėl 
tavęs čia nėra, kodėl ncprįgu
lė ja i, kur buvai ir ką vei
kiai T" Tat detroitiečiai, lai 
nesiranda nei vieno mūsų tar
pe, kuris neprigulėtų prie Tau
tos Fondo su mėnesine mokes-
timi ir neįsigytų paveikslo. 

T. Fondo 93 skyriaus susi
rinkimai būna kiekvieno mėne
sio pirmo penktadienio vaka
re. Lietuvis. 

atiduoti garbę Tam, apie Kurį 
jie mažai težino. Bet buvo ir 
tokių, kurie iš mažens išauklė
ti katalikų dvasioje, o šiandie 
ramiai sau stovėjo ant šaligat
vių, rūkydami pypkes, a r ciga
rą, kuomet procesija praėjo. 

fJashua, N. H. Kuomet vy
čiai ir darbininkai pradėjo 
darbuoties Bažnyčios ir tautos 
labui, tai laisvamaniai, iš kai
lio nerdamies, stengėsi tą pra
kilnų darbą trukdyti, ar tai 
per vakarus; bjaurius veikalus 
perstatydami, ar tai kviesdami 
kokį velnių kupčįų sakyti pra
kalbas, kad jų nusmukusią 
dvasią sustiprintų. Bet katali
kai jų nepaiso ir savo prakil
nų darbą toliaus varo; ir gerai 
daro. 

Harrison-Kearney, N. Jv Lie
pos 1 d. buvo Liet. Raud. Kr. 
sk. susirinkimas. Naujų narių 
prisirašė 58. Čia labai veikia 
ponia Žilinskienė, kuri viena 
prirašė 51 narį, vaikščiodama 
po namus. Kad daug tokių mo
terių butų, tai Lietuva neba
dautų. 

• r a 

Tuticut, Mass. Birželio 29 d. 
buvo Jono KniupšČio vardu
vės. Prisiminta apie Lietuvos 
vargus ir tuojaus pats soleni-
zantas išmetė 5 dol., K. Simu-
šis 3 do l ; kiti po dolierį ir be
matant sumetė $17.00. Aukos 
pasiųstos Tautos Fondui. Tai 
bent varduvės! Garbė aukoto
jams. 

Mt. Carmel, Pa. Tarp Penn-
sylvanijos kasyklų apylinkės 
miestų ir miestelių prie gra
žesniųjų priskaitomas yra Mt. 
Carmel. Čia jau nu senovės ap
sigyvenę lietuviai, kurie savo 
susipratimu ir pažanga pra
lenkė kitas ir daug didesnes 
kolonijas. Turi savo bažnyčią, 
kleboniją ir mokyklą, kurioj 
mokytojauja seserys Kazimic-
rietės. 

ną Kadangi žmogus turi al
suoti per nosį, per kurią ei
damas oras apsivalo ir sušy
la pirm neg ineina į plaučius, 
tai ir žinoma, kad" per% burną 
alsuoti yra nenaturališka ir 
įvairus nešvarumai gauna pro
gos ineiti į plaučius. Nuo to 
vieno yra daug pavojų, bet 
beto yra ir kitų, kaikada net 
labai sunkių. Kūdikis su a-
denoidais beveik visuomet ne-
sverią kiek reikia, turi indubu-
sią krutinę ir nuleistus pečius, 
dėlto, kad jis turi sunkiai dir
bti bealsuodamas. Veido su-
bjaurinimas yra kita to pa
sekmė. Viršutiniai dantys 
prasikiša, susispaudžia pro 
vienas ki tą ir yra svarbi prie
žastis, vesianti prie Riggso li-
g"os. Kūdikiai dažnai serga 
slogomis ingauna Tironišką no
sies katarą ir kaikada nus
toja užuodimo ir girdėjimo 
jausmo. 

Tinkamai gydant, kūdikis 
greit pasidaro tokiu kokiu tu-
atgauti savo pražudytą svaru
mą, ingauti sveiką spalvą ir 
gteie pasidaro tokiu kokiu tu
ri būti. 

Visuomenės Sveikatingumo 
Biuro Knygutė "Adenoids" 
(angliškai parašyta) siunčia
ma veltui kiekvienam tėvui ar 
mokytojui paprašius. 

IŠTRAUKA IŠ PREZIDENTO 
V7ILS0N0 KALBOS, SAKY
TOS ANT LAIVO "GEORGE 

WASHINGTON" LIEPOS 
4 DIENĄ, 1919 M. 

Zmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet ž m o g u s ka
sosi r>ejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 

R U P P I . B 8 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvi lgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. 

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

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

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

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dali grabų pa-
tjs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

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

REIKALINGI 
MAINERIAI IR KROVIKAI 

Philadelphia, Pa. Visiems iš
važiavus iš namų, L. Puidoką, 
aplanko vagiliai, kurie ifi 
seifų išėmė pinigų apie $4,000. 
L. Puidokas laikė saliuną, to
dėl ir turėjo daug pinigų na
mie. Kitas seifas prigulėjo An
tanui N., iš kurio taippat išvo
gė. Vieną seifą rado atidarytą, 
o kitą susprogdintą. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
Baltimore, Md. čia Vyčių 19 

kuopa sugrįžusių kareivių pa
gerbimui surengė vakarą bir
želio 23 d. Susirinko daug sve
čių, o tarp tų ir gerb. klebo
nas, kun. S. Lietuvninkas ir 
kun. S. Losinskas, kuriuodu 

KŪDIKIŲ VARGAS. 

Dešimtis nuošimčių Amerikos 
kūdikių turi adenoidus. 

išreiškė savo džiaugsmą, kad 
Liepos 3 d. persiskyrė ^"'sveiki sugrįžo ir linkėjo'toliau" 

šiuo pasauliu Juozapas I>ulc-1 darbuoties savo tautos naudai. 
kis, 34 m. amžiaus, palikdamas 
dideliame nuliūdime moterį ir 
brolį, kuris tik ką pargrįžo iš 

New Philadelphia, Pa. Čia 
Diev0 Kūno šventę iškilmingai 

Suv. Valstijų kariuomenės ir į apvaikštinėjo. Surengė proce 
pataikė ant brolio laidotuvių, j s i j ą p Q m i e g t e l į k u r b u v o pa_ 

statyta du altorių, o trečias ant Velionis buvo darbštus viso-1 

kiuose tau t i ška i -ka ta l ik i škuo- | S v e n t o r i a u s p r o ^ y ^ d a l y v a . 
se darbuose. Prigulėjo prie dr- y o k a r e i v i a i u n if0rmose, būrys 
jų Šv. Petro, Šv. Mykolo, S. L. 
R.-K. A. 191 kuopos, prie L. D. 
S. Laidotuvės atsibuvo liepom 

mergaičių, gražiai pasirėdžiu
sių, ir žmonių minios. Šv. Sak
ramentą nešė kun. M. Durickis. 

10 d. su bažnytinėmis apeigo- j P u i k u s t a i b u v o r e g į n y g ) k u 0 

mis. Į kapus nabašmnką lydėjo, b e t m i n i a tikinčiųjų apnuogino 
netik giminės, paž^tami, bet g a l y a g h . , J n k ( , k e | h ^ p r a e i _ 
i r gerb. klelVnas, kun. Cibui 
skis. Bažnyčioje laike gedulin
gų šv. mišių kun. Cibulskis ii 
tarnavo du svetimtaučiu kui i-
gu: anglas ir lenkas. 

Lai darbštam Juozapui leng
va būna Ši svetima žemelė. 

nant kunigui su Švene. Sakra
mentu. Viena moteriškė, airė, 
pamačiusi ištolo einant proce
siją, viduryje gatvės puolė ant 
kelių, kad atidavus garbę pra
einančiam Sutvėrėjui. Buvo 

j pastebėta, kad ir netikintieji 
T. apnuogino galvas ir nesigėdijo 

Adenoidai vargina daugiau, 
kaip dešimts nuošimčių Ame
rikos kūdikių. Tai neleidžia 
kūdikiams išaugti j dorus ir 
sveikus žmones. Taip rodo 
platus tyrinėjimai, kuriuos ve
da Suvienytų Valstijų Sveika
tingumo Biuras. 

Medikalis tyrinėjimas ka
riuomenėn imamų VATU paro
dė, kad didelė dalis nesveikų 
beabejonės yra kilę iš tėvų 
apsileidimo ir nevedimo pas 
gydytoją mažų kūdikių, kurie 
turi kokius nors paviršutinius 
nesveikumus. Išskyrus nesvei
kus dantis, visoje šalyje prak
tika parode, kad adenoidai 
dažnai dažniausiai yra prie
žastimi paviršutinių . kūdikių 
netobulumų. 

Adenoidų galima išsisaugo
ti arba pagydyti, kuomet jie 
išauga. Kaip tai padaryti, 
galima iš knygutės, kurią ne
seniai išleido Suvienytų Vals
tijų Sveikatingumo Biuras. . 

Tėvai gali lengviausiai pas
tebėti pirmuosius adenoidų 
apsireiškimus kūdikiui mie
gant. Jis, jei turi adenoidus, 
negali kaip kiti kūdikiai alsuo
ti, bet alsuoja sunkiai per bur-

*4Amerika susideda iš viso 
svieto. Mes nepaeiname iš 
vienos kokie, giminės. Mes 
nepaeiname iš vienos kokios 
tautos. Amerikos yra ta ypa
tybė, kad ji susideda iš ge
riausio ką kitos tautos turi. 
Kaip kada, kuomet aš esu su 
Amerikos piliečiu, kuris yra 
atkelia' ęs į Ameriką, manau, 
kad jis turi cĮįdesnę pi irai ny-
bę, ne.c aš. Aš nepasirinkau 
būti amerikiečiu, o jis pasirin
ko. Aš užgimiau j<ve. Aš tu
riu Wi'ies. jei bučiau j.»je i^-
m girnos bučiau turėję * užttk 
tinai §*r *o ją pr i r inkt i . Te 
čiau :i«* žmonės, ku ro atė"jo 
vėliau ,iie iš HUJSDS vali >.* pa
sirinko būti amerikiečiais. 

" J i e atkeliavo iš kiti] šalių, 
ir tarė: mums yra lemta būti 
su jumis, mes pasitikime ju
mis, m es gyvensime tarp jūsų. 
Šalis susidėjus iš tokių žmo
nių turi suprasti kitas tautas. 
J i turi žinoti, kaip brolautis 
ir jiems padėti. J i ir dabar 
jau yra žmonijos prieteliu, nes 
ji susideda iš įvairių žmonių, 
tatgi ji turi gelbėti savo gi
minaičius. J i turi parodyti, 
kad ji neveikia keno nors pri-
vačiams reikalams. J i turi 
parodyti, jog ji yra pasiren
gus tarnauti visiems tiems 
žmonėms, iš kurių mūsų gy
ventojai yra kilę. I r netik 
tai, mano draugai piliečiai, 
mes turime tęsti prirodymą, 
kad mes žinome kas tai laisvė 

Geras namas, su vandeniu ir elek-
v 

tros šviesa. Žemos randos, didelis 
daržas. Galite laikyti karves, viš
tas ir kiaules. Geri namai dei pa
vienių. -f ' 

Mūsų mamose dirbama kiekvie
ną dieną. Mes turtine Drif t ir Shaft 
mainas—su 3y2 iki 5 pėdų anglftj. 

Mes už kelią nemokame. Mes tu
rime viską kas galėtų būti reika
linga geram žmogui. 

Norint daugiau informacijų ra
šykite ar atsišaukite. 

NEW RIVER COMPANY, 
McDonald, W. Va. 

Reikal inga moteris ar mergaitė prie 
namų darbo; du šeimynoje; geras už
mokestis. N a m a s randasi gražioj vie
toj. Atsišaukite antrašu: 

Dr. C. Z. Vezeliš, 
4712 S. Ashland A ve Chicago, 111. 

Telefonas Drover 70421 

AUKSAS ŽMONĖMS. 
Aš pirkau iš banko už mortgečiu 

labai pigiai 3 farmas ir tuojaus turiu 
parduoti, nes gyvuliai esant ant far-
mų reikalauja priežiūros. Tas farmas 
parduodu arba mainau ant namų, 
k iekviename mieste Amerikos. Galii^ 
priimti dalį pinigų ir namą, jei turi. 

Farmos randasi tarp dviejų didelių 
miestų: Clevelando ir Akrono ant 
gerų kelių. Yra Šulinys, bėgantis van
duo, geri budinkai; eik ir gyvenk. 
Ramiai nuo -niesto dulkių ir fabrikų 
ūžimo. Čia negaliu viską surašyti, 
kas yra, nes reikėtų, visą laikrašti 
apie tai aprašyti. Tai tamista rašyk 
kokj turi namą? Kiek turi pinigų? 
Jei nori mainyti ar pirkti; casb išmo
kėtas ar yra skolos? Viską aprašyk 
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma 
yra, k a i ant jos yra ir klek kaštuoja. 

Skubėk parašyti pakol yra nepar
duota. Arba gali tiesiai atvažiuoti. 
Bus aprodyta be jokių tamistai kaštų, 
o jei pirksi kel ionės lėšas apmokėsiu. 
Noriu, kad mūsų žmonės pasinau
dotų ta gera proga. Ant farmos yra 
gyvuliai, arkliai, karvės, vištos, avjs, 
kiaulės ir užsėti javai, sodnai ir visos 
mašinos dirbimui farmų. "Vežimai, 
bogė. Žemė gera, vskas auga. Viena 
farma 120 akerių, antra 101 akeris 
ir trečia 72 akerių. Dabar gal ima ma
tyti, kaip auga ir kokia žemė yra. 

Atsišaukit laišku arba atvažiuokit 
ant šio antrašo: 

J. J., 
130 Wooster Ave., Akron, O. 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chlcago, "m. 
Ofiso Telefona-s BoulevaiH 160 

N a m ų Telefonas Seeley 420 

« - - • - , -

Dr. M. Stupnicki 
K 

m -

3109 So. Morgan Street 
CH3CAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5632 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlto
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

— K 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

47 J 2 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 89 

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

Parsiduoda krautuvė cigarų, ciga-
retų, tabako, saldainių, fce Cream ir 
visokių minkštų gėrimų. Gera proga 
dei vedusių žmonių; priežastis parda
vimo vienas negali apsidirbti. Biznis 
yra išdirbtas per dešimtis metų. At
sišaukite: 615 W. 18th 8t>, Chicago. 

Turime vieną kambarį kurj norė
tume išduoti, jaunai ar senai še imy
nai kuri apžiūrėtų m u m s namus kuo
met mes išeiname dieną. Atsišaukite: 

E. Smailis, 
1334 B. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Ant pardavimo du namai 6 6 3 — 6 g 5 
W. 18tu s t . Hera vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame padėji
me. Atsišaukite: 

J. P. Rashinski, 
3200 So. Halsted St., Chicago, 111. 
• m I - — " I I I m - • • '• • • - ^ « ' '• •• I , 

y Parsiduoda bučernė ir grocernė lie
tuvių apgyventoj vietoj . Atsišaukite: 

3856 S. Sacramento Ave Chicago, 111. 

-2F 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

"Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

,69 W. WASIIINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyccuinias. 812 W. 3Srd St. 

Tel. Yards 4681 

uiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiii) 
P.esid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefosas Drover 9C93 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 vak: Ncdėliomis 10—12 d. 

iiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiimiHiiuĮiitimiimiiii 

» • • • » • • 
Tel Drover 7042 •a 

Dr. C. Z Vezelis 
ryto iki 9 vak. 

LIETUVIS D E N I STAS 
Valandos: suo 9 

Nedėl iomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND A V E N U E 

arti 47-tos Gatvės 

»— '-

Dr. A. B. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 

L4640 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317 

Telefonas Boulevard 6487 

vra. yy 

BIZNIERIAI GAR9INKITŽS 
" D R A U G E " 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI pui
kus murįnis namas «dviejų pagyveni
mų po 6 kamoarius. N a m a s randasi 
ant Bridgeporto. Prekė tiktai $3,400. 
$700.00 įmokėti , o l ikusius kaip ran
da. Kreipkitės pas 

Wm. Kazlauskas, 
3333So. Halsted St., Chicago, 111. 

f* BARGENAS VYRŲ *• 
PRABUŽIŲ. 

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

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA y \ L l L . . . » . l 
Gyvenimo Tel. Huniboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 

I 

i ' Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas tr 

Chirurgas 
Ofisas 16900 So. Michigan Ava. 

Reaidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 34*. 

Vai.: 9 ryto Iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; < iki 9 vakare. N ©d 
9 iki 12. . 

DR. LEO AW0TIN 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
• sihtai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 

i. Pirk savo overkota dabar prieš 
žiemą, kuomet kainos pakjla. 

Mes taippat turime pilną eile b> 
Bkutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą iki & 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

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

į s te ig ta 1902. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South W e s t e m Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. H.nlsted St., Chicago. 
Kalife ISetUvlSka., latviškai ii 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: « — 9 

vakare Tel. Ganai 4367 

•sTTsr. — — • 

Ant Pardavimo Properte 
Didelis bargenas. Randasi no numeriu 

6631 ir 32 SOUTH UNION AVUNUE 

lotas yra 50x200 pėdų. Vienas mūrinis namas ant 4 pagyveni
mų kitas namas medinis "ant dviejų pagyvenimų užpakalyj. 
Randos neša $110.00 į mėnesį. Parsiduos greitai už $8,500.00. 
Atsišaukite 

BERNARD VELLENGA, 
11212 S. Michigan Ave. 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

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

700 NORTH ASUI/AND AVENUK 
K a m p a s Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy 
Priėmimo valandos, vakarais c u o 9 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 52 82 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IK 

t CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto , 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 99-ro St., Oslcago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakar*. 
Telefonas Pullman 489 * Nonomis nuo 9 ikt t po piet 

Tsiefoaas Yards 687 

Mokykis Kirpimo ir Designinff 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų J trumpa 
laiką. 

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

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi 
le madų k n y g o a 

MASTER DESIGK1NG SCHOOL 
J. F . Kasntcka, Perdėtlnls 

Persikraustė i i 118 N. LaSalle S t 
1 190 N. State gatvę, kampas Lake 

| , « - » , . , , . » • • • « • • • • • • • » f t ' g > t v ė a 4 lubos. 



D R A U G A S Penktadienis, Hepos 18, 1919 

K-
I CHICAGOJE. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i UNIJA MAITINA ARGO 
STREIKININKUS. 

Penktadienis, liepos 18 d., 
Kamilas Lellietis. Arnoldas. 

Šeštadienis, liepos 19 d., 
Vincentas Paulietis. Makrina. 

BANKOS APSIDRAUDŽIA 
NUO PLĖŠIKŲ. 

Dienomis ir naktimis pastato 
sargybą. 

Perdaug įsivyravo plėšikai 
Chieagoje ir apylinkėse. Tie 
galvažudžiai dienos metu per 
peilį lemia bankosna ir tas ap-
krausto. 

Bankos tad imasi priemonių 
prieš tuos galvažudžius. 

Viena iš priemonių įsitaisė 
Pullman Trust and Savings 
banką, 111 gat. ir Cottage 
G rovė a ve. 

Saje inėjimo į banką patai
sė plienini kambariuką, arba 
Darvę su skylutėmis. 

To narvo viena dalis yra vi
duje, kita iŠlauko. Per narvo 
langelius matosi, kas veikiasi 
bankoje ir gatvėje palei banką. 

Tam narve pastatytas sargas 
dienomis. Kitas sargas nakti-

Darbininkai su šeimynomis ga
li visko pamatyti. 

Corn Products Refining Co., 
miestelyj Argo, streikuojantie
ji darbininkai yra nusprendę 
stipriai laikyties savo reikala
vimų. Bet jų unijos fondas, 
kaip angliškų laikrašėių pra
nešama, yra nestiprus. 

Šiandie unija streikininkam! 
savaitėje duoda po $9. Šitų pi
nigu neužtenka4 įmonėms su 
šeimynomis, ypač siaučiant ne
paprastai maisto brangenybei. 

Pasakojama, jok kaikuria&l 
šeimynas gali paliesti badas. 
Kitos unijęs turės duoti pagel-
bą. 

Streikininkų vadai apgalvo
ja įsteigti streikininkams ir jų 
Šeimynoms abelną virtuve uni
jos svetainėje, Argo. 

Jei tasai sumanymas butų 
įvykintas, tuomet unijos fon
do lėšomis kasdien butų paval
gydinta daug moterių, vyrų ir 
vaikų. Ir tas paėiai unijai pi
giau atsieitų. 

Streikininkai turi laikyties 
vienybės. Nes nelaimė jiems 

mis. Jie turi automatinius sau-į butų, jei jie pralaimėtų strei-
tuvus, kuriuos reikale akimir- kų. X e s tuomet darbo sąlygos 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI! 

IŠ TCWN OF LAKE. 

Visuomeniški kursai. 

koj gali pavartoti per skylutes. 
Banką tą faktą paskelbia 

viešai ir perspėja plėšikus. 
Sakoma, kad ir kitos bankos 

imsis panašių priemonių. 

KAREIVIS ĮSKUNDĖ 
BARTENDERĮ. 

Buvęs kareivis Hoyt aną 
dieną užėjo saliunan po num. 
661 N. Clark gat. 

Ten bežiopsodamas patyrė, 
kad užpakaliniam saliuno 
kambaryj galima sulošti pini
gais. 

J is turėjo su savimi $35. 
Kodėl gi nepamėginti laimi
kio. 

Nuėjo ir len greitai prakišo 
visus savo pinigus. 

butų tiesiog nepakeliamos. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $1,350. 

Duonkepis Charles E. Fem-
strom, 3212 X'. Clark gat., aną 
vakari] uždarė savo kepyklą ir 
suodina poperine dėže nešinas 
ėjo namo. 

Toj dėžėj buvo $1,3')0, ku
riuos per kelis metus duonke
pis buvo sutaupęs. 

Eidamas sutiko jis kelis ne-' 
priauglius. Tie atėmė nuo jo 
dėže su pinigais ir pabėgo. 

Mūsų parapijos žmonės gali 
lavinties, lankydami kursus, 
kurio suteikia daug naudingų 
ir reikalingų žinių ir daro žmo
gų daugiau suprantančių. 

Šiandie žmogus neapsišvie-
to^ nemokytas—panašus į 
žmogų -raišą, su viena akimi 
ar koja. J is yra nelaimingas, 
nes'turėdamas akis silpnai ma
to, turė<lamas.protą mažai su
pranta. Žmonės šios kolonijos, 
kurie nesinaudoja šiais kur
dais save skriaudžia, nes di
džiausias ir. naudingiausias 
žmogaus turtas, tai mokslas, 
apšvieta. Jo nei vagis nepa
vogs, nei ugnis nesudegins. Visi 
vyrai ir moterys turėtų labai 
branginti šituos kursus, ku
riuose lekcijas duoda gerb. 
kun. Pr. Buėvs. 

» 

Tat brolau ir sesuo, jei dar 
nelankai minėtų kursų—pra
dėk lankyti dabar. 

Pėtnyėioj liepos 18 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje prof. kun. 
Pr. %Bueys duos lekciją: 
•'Kristus ir uamta ." V. 

STREIKIERIŲ MITINGAS. 

International Harvester Co. 
slrcikieriai šiandie, 9 vai. ry
te turės mitingą Pilsen Brew-
ery parke, kampas 26tb ir A] 
bany ave. Susirinkimo tikslu 
yra suorganizuoti mašinistų ir 
visų darbininkų uniją, kad pa-
sekmingiau streiką varius 
prie laimėjimo. Streikuojama 
del didesnių algų ir trumpes
nių darbo valandų. 

MILŽINIŠKA; 
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RENGTA MAS 

Iš T0WN OF LAKE. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Plėšikai taippat išgudrėjo 
Žmonės įvairiais budais mėgi- tas, tik reikia žmonių, kurie 

Liepos 15 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje buvo su
šauktas nepaprastas susirinki
mas Liet Raud._ Kryžiaus šel
pėjų kuopos. Susirinkime dau
gel svarstyta ir nutarta. Iš
rinkta komisija, kuri rūpinsis 
kogreičiausiai surasti tam tin
kančią vielą sunešimui drabu
žių. Taip-gi ta komisija eis 
per namus ir rinks aukas L. 
R. Kryžiui. Komisijon pateko 
sekančios ypatos. Metrikis, J . 
Brazauskis, Martinkus ir Lia-
kis. Tai-gi jau darbas pradė-

na pridengti nešamus pinigus. 
Bet plėšikai sužino. 

Fernstrom irgi mėgino su 
suodina dėže parnešti namo 

Iš ten jis nudūmė policijos • pinigus. Rodos, į tokį našuliu-

pr i jaustų taip prakilniam ir 
šventam darbui. Todel-gi bro
liai ir sesutės, pradėję darbą 
gelbėjimo lietuvių per Raudo
nąjį Kryžių, nepamirškite, kad 

nuovadon ir pareikalavo at
gauti savo praloštus pinigus. 
Įskundė bartenderį, kad tas 
pardavinėjąs svaigalus. 

Detektivai suareštavo bar
tenderį. Bet buvęs kareivis ne
pasidžiaugs prakištais pini
gais. 

Į POLICMONUS PRIIMS 
MAŽESNIUS IR LENG

VESNIUS VYRUS. 

Dideli ir sunkus išeina 
iš mados. 

! 

Civilės tarnybos komisija 
Chieagoje nusprendė į polic-
monus priimti kiek nuižesnius 
ir lengvesnius vyrus. 

Pirmiau mažiausias ūgis 
kandidatams į poliemonus bu
vo 5 pėdos 8 coliai. Dabar bus 
5 pėdos 7 coliai. 

Pirmiau mažiausias svaru
mas buvo nuskirtas 145 svarai. 
C i (fabar 140 svarų. 

Tas duos progos daugeliui 
buvusių kareivių ir jurininkų 
įstoti miesto policijos tarny
bon. 

tų. 
Bet plėšikai tą žmonių gud

rumą žino. 

McCORMICKO ĮSTAIGOS 
UŽDARYTOS. 

ką niekas nei domos neatkreip- jūsų pagelba ir auka yra mu-
ų tėvynėje gyvenantiems bro-

1 ams bei sesutėms labai reika
lu Ta. Kuomet bus renkamos 
aukos per namus, neatsisaky
kit, aukaukit kiek kas galite. 
Kas drabužius, kurių kodau-
giausiai pageidaujama, kas 
valgomus daiktus kiekinėse, 
kas pinigais. 

Iš kai no pranešame aukoto
jams, kurie mano aukoti iš 
drabužių, kad drabužiai butų 
tinkami, nevisai suplyšę. Jeigu 
suplyšę, tai bent gerai sulopy
ti ir išplauti. Taip-gi moteris 
ir mergaites, kurios moka ką 
nors numegzti, pasiūti; širdin
gai kviečiame prisidėti savo 
darbu, nes tai bus ne kam ki-

Kuone visi darbininkai strei
kuoja MeCormicko įstaigose, 
[staigų superintendentas pa
skelbė, jog įstaigos bus užda
rytos, kol kompanija negau
sianti darbininkų reikalavimų. 

Nuo darbininkų vadų pati
riama. Jog darbininkų reikala
vimai busią: Mažiausia darbi
ninkams užmokestis $30.80 sa
vaitėje vietoje $18.50 arba 70 
centų valandoje paprastiems 
larbininkams vyrams ir mote- tam, kaip tik savo broliams ir 

KUNIGAS BURKE IŠVAŽIA 
VO NEW YORKAN. 

rims. Be to, 44 valandos dar
bo savaitėje. 

Cliicagos Darbo Federacijos 
organ iza to r iu s Ivikulski sako , 
jog MeCormicko įstaigose 
streikuoja L,(j(X> moterų. 

TAIFGI POLICMONAS. 

Civilės tarnybos komisija 
paliuosavo- iš tarnybos polic-
mona Arthur E. Horr. 

Horr poliemonu išbuvo sep
tynerius metus. Jo tarnvba bu-

- i • 

vo labai trukšniinga, kaip pa-
Švenč. Marijos bažnyčios rodo rekordai, 

rektorius, gerb. kun. Thomasj Horr pofiemonauti pradėjo 
F. Burke, paulistas, iškeliavo į 1912 metų pradžioje. Visu tar-
New Yorkan. J is išrinktas Tė-'nybos laiku jis buvo 13 kartų 
vų Paulistų perdėtiniu. Tenai. suspenduotas ir pinigiškai 
gyvens. baudžiamas už girtavimą. 

Pagftiaus andai paskirtu 
PIRKITE KARĖS TAUPY- laiku nestojo tarnybon. Tuomi 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) jis ir prilipo liepto galą. 

Liepos 13 d. visų keturių 
laipsnių alumnai turėjo bendrą 
išvažiavimą. Išvažiavime pa
sirodė ne trečio laips«nio, bet 
jau visų laipsnių alumnai. 

Gerb. seserys (mokytojos) 
ir-gi buvo užkviestos dalyvau
ti su mumis. Plačiai visų žino
mas biznierius (graborius), A. 
Ržerskis, nuvežė ir parvežė se
seris savo automobiliu veltui. 
Patartina tokius biznierius vi
suomet remti. 

Nuvažiavus paskirton vieton, 
tuojau imtasi žaislių. Po žais" 
I i ii užkandžiauta. Paskui vėl 
žaista ir linksmintasi. 

Mums bežaidžiant pribu
vo gerb. kun. N. Pakalnis ir 
du netikėtu svečiu: kun. A. 
Briška ir kun. P. Lapelis. 

Saulutei beslenkant vakarop, 
visi susėdom i trokus ir pama
žu pradėjom judėti namų link. 

Visi alumnai išreiškia padė
ką gerb. seserims už priėmimą 
pakvietimo ir prižiūrėjimą 
mūsų. Taip-gi kun. K Pakal
niui, svečiams: kun. A. Bris 
kai ir P. Lapeliui už atsilan
kymą. 

Ačiū tariame taip-gi ir p. A. 
Ežerskiui už nuvežimą veltui 
mūsų mokytojų. 

Lai šitas išvažiavimas ilgai, 
ilgai būna mūsų atmintyje. 

Valio alumnai! Didelis 
džiaugsmas del visų iš jūsų 
veikimo. Alumnietė. 

Chicagos Labdarybės Sa-gos 
t 

Nedelioj. Liepos-July 20 d. 1919 
National darže, Riverside, UI. ^ ĮŽANGA NEBRANGI. 

Jusų atsilankymas ant šio pikniko atneš dviguba naudą; vieną, kad Jus 
gražiai ii- dorai laiką praleisite, o antrą, kad tuo pači n kartu paremsite našlai
čius, kurie Jusų paramos laukia. Apart pikniko bus žymus kalbėtojas, kuris Jums 
labai plačiai paaiškins apie organizacija - Nuoširdžioj kviečia visus Našlaičiai. 
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Pr. I. E. MAKARAS s 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurcras 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 
Telefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood St, 
Telefonai*: Yards 723. 

* •' • « 

IŠ WEST SIDE. 

sesutėms Lietuvoje, kurie ne
turi kuo apsidengti. Nejaugi 
mes, gyvendami Amerikoj ir 
visako t u r ė d a m i , nepas iga i lė 
s ime jų. 

Dauguma gaunate laiškus, iš 
kurių sužinote apie tikrą pa
dėjimą mūsų brolių. 

Tat į darbą prie šelpimo sa
vo tėvynės. 

Liet. Raud. Kryžiaus 
šelp. kp. Valdyba. 

LIETUVIS DAKTARAS 
ATIDARĖ OFISĄ. 

•SĮt — 

Daktaras I. E. Makaras ati
darė savo ofisą po num. 1741 
W. 47 gatvė ant viršans A. 
Kasmauskio rakandų t krautu
vės. 

Daktaras Makaras yra chi-
eagietis ir labai gerai žinomas 
Town of Lakieeiams. 

Nedėlioję, liepos 13 d. įvyko 
Aušros Vartų parapijos išva
žiavimas j National GrOve. 
Diena labai buvo linksma vi
siems. Anksti iš ryto žmonės 
pradėjo rinktis į darzi, kame 
buvo įvairių žaisiių ir kitko 
prirengta. 

Po pietų, apie 5 vai. para-
pi jonys dalyvavo giedojime 
konteste. Jauni vyrai su jau
nomis mergaitėmis, o seni vy
rai su moterims. Kontestą lai
mėjo jauni vyrai, o moteris 
subytino senus vyrus. Bravo 
jauniems vyrams ir moterims. 
Širdingas aeiu priguli vedėjui, 
p. A. Pociui, už išlavinimą. 
Visi jautėsi pilnai užganėdin
ti. Pelno liko keli šimtai do-
lierių. Žmonės linksminosi dar
že, iki vėlumai, parodydami di
delį prisirišimą prie Aušros 
Vartų parapijos. J. R. M. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboyg-an, Wis. 

Pirm. A. (Jrebas, 1117 Kentn-
cky, Ave. 

Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 
New York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 835 Higb 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supę 
rior Ave. , 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St. 

Org. Ras. Ig. Ermala, 1717 
Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. / 

A. f A. 
Jariv, Lukoševičienė 
(po tėvais Ernkevičiutė) 
persiksyrė su šiuo pasau
liu liepos 15 d., 10 vai. ry
te. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Augustiną, 
sūnų Stanislovą 16 metų, 
Marijoną, 10 metų, Česlo
vą 9 metų, Mykolą 8 metų 
ir Johanną 6 metų. 

Velionė paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Upi-
tės parap. Upitės dvaro. 

Laidotuves atsibus pėt-
nyčioj, liepos 18 d., 1919 
m., 9 vai. išryto iš Šv. An
tano bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse. 

Velionės kuna& randasi 
po num. 1527 So. 50th Ct., 
Cicero, m. 

Nuliūdęs vyras 
Aug. Lukoševičia. 

I Metinis Didelis Piknikas I 
rengiamas 

ii 
f Dr-stes Šv. Juozapo Apiek. | 

N e d . , l i e p o s - J u l y 2 0 , 1 9 1 9 m . 
IĮ 680. M. GHEHNAUCKIO Darže :-: LYONSILL. ( 
11 Pradžia 9 vai. išryto. Įžanga 25c Ypatai. | 

r. Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir .lietuvaites, = 
: senus ir jaunus atsilankyti i mušu pikniką, kur galėsi- s 

:5 te linksniai praleisti laika prie gražios muzikos pasi- Ei 
!= Šokti, nepamirškite dienos. 

| Kviec-ia visus KOMITETAS 
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Nepaprastos Prakalbos! 
Bus prakalbos parvažiavusių iš Europos pp. B. Mastausko 

ir K. česnulio. 
Šiandie, liepos 18 d. bus dviejose vietose tuo pačiu laiku, bū

tent, Aušros Vartų parap. svetainėje, 2323 W. 23rd pi., ir W. 
Pullmane šv. Petro parap. svetainėje. Subatoje taip-gi dvie
jose vietose—šv. Mykolo parap., 1644 Wabansia ave., ir Nekal
to Prasidėjimo parap., Brignton Parke. Nedėlioįe prakalbų 
nebus. Jos užsibaigs panedėlyje, liepos 21 d., Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje, ant kampo 18-tos gatvės ir Union ave. 
Ten bus abu kalbėtojai. 

Visos prakalbos visose vietose prasidės 7:30 vai. vakare. 
^SIlllSlllSIII!ll8llieCiE3e!l3ifilIIII5ISBIIfIII!IIBIIl!lllllllilIIIII!llSIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIf!l!lllli. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Dr. F. F. VVISNIEVVSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKA 1JGŲ I R CHIRURGIJOS 

Gyvenimo vieta 1909 Arai;tnge 
ave., arti Lincoln st., 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
vakare nuo 6 iki 7 vai. 

Telefonas: Armitagc 6529 

Ofisas: 1541 — tS W. Division 
st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 ilci 4 po pietų -nuo 7 iki 
9 vakare. Tel. Monroe 2842 

'i 

" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau'pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekviena. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu: . 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. 
\ 
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