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METAI-V0L. IV. \o. 180 

K a r i u o m e n e Malšinti Riaušes 
Mirties bausme bus 

visiems žmogžudžiams 
Pašaukta tarnybon daugiau 

policijos atsargos 
6,200 KAREIVIŲ PATRO 

LIU0JA GATVĖMIS. 

Suareštuota daugelis gaujų 
vadų. 

Valstijos k a nuomom'' paga
liams pašaukta malšinti rasi
nes riaušes Chicagoje. Kariuo
menė pašaukta reikalaujant 
pačiam miesto majorui, nes vie 
tos policija per kelias dienas 
ir naktis, kovodama prieš 
riaušininkus, buvo labai apil
susi. 

Kariuomenė užėmė vietas, 
kur didžiumoje gyvena juodie
ji ir visas tas juostas, kuriose 
juodieji susieina su baltaisiais 
žmonėmis. 

Šiandie valstijos gon. adju
tantas Diekson su policijos 
viršininku nustatys kariuome
nei patroliuoti juostas (zo
nas). 

Nužudyta 31 žmogus. 

Sulig oficijalių policijos ra
portų riaušių metu ligšioi nu
žudyta 31 žmogus. Tan skait-
liun ineina baltieji ir juodieji. 

(Ji sužeistų, sakoma, busiu 
keli šimtai. 

Bet taip skelbiama tik ofi-
eijaliai. 

Vakar, liepos 30, nužudyta 
4 baltieji tarpe anų vienas 
policmonas, ir 2 juoduoju. 

Įvairiose miesto dalyse įvy
ko susirėmimų. 

Praeitą naktį keliose vietose 
nigerių gaujos buvo pakilusios 
prieš kareivių būrius. Žinoma, 
tuojaus apmalšinta. 

Pašaukta policijos atsarga. 

Policijos viršininkui reika
laujant civilės tarnybos komi
sija pašaukė tarnybos dau
giau policijos atsargos. Nes 
policija reikalinga įvairiose 
miesto dalyse palaikyti reika
lingą tvarką. 

Gyvuojant mieste nepapras
tiems sumišimams, daugelis 
baltųjų nepriauglių mano, jog 
šiandie leista jiems daryti vi
skas, kas tik patinkama. 

Bet taip nėra ir nebus. Po
licija sutvarkys išdykėlių gau
jas. 

Žymi dalis policijos visuo
met bus pagelboje kariuome
nei. Nes policija daugiaus ap-
sipažinusi su miestu ir gyven
tojais. 

Mirties bausmė žmogžudžiams. 

Valstijinio prokuroro ofisas 
išvysto savo veikimą. Prane
šama, kad visi žmogžudžiai ir 
gaujų vadai, kaip baltieji, 
taip juodieji, ar anksčiau ar 

vėliau bus išgaudyti ir bau
džiami mirtimi. 

Jau ir šiandie suareštuota 
šimtai tų žmogžudžių. Didžiu
ma yra juodieji. Tarpe anų 95 
baltieji. 

Policija tvirtina, kad 700 
žmogžudžių ir prisidėjusių 
prie žmonių žudymo jau suim
ta. 

Kiti Ims suimti paskiau. 

Kratos juodųjų namuose. 

Juodųjų namuose policija su 
kareiviais atlieka kratas. Ati-

MATYT, PREZIDENTAS 
PAKELS BALSĄ RIAU

ŠIŲ KLAUSIME. 

Prezidentas pilnai painfor
muotas apie muses 

Chicagoje. 

Washington, liepos 31. — 
Prezidentas Wilsonas, regis, 
trumpu laiku pradė^ veikti, 
kad padaryti galą rasinėms 
riaušėms, kurios šiandie vis 
dažniau ima apsireikšti įvai
riose šalies dalyse. 

Sakoma, prezidentas pas
kelbsiąs proklemaciją su tiks
lu ant visuomet padaryti galą 
tokiems sukilimams, kokie pa
žemina šalį pasaulio akyse. 

Prezidentas Wilsonas yra 
plačiai painformuojamas apie 
rasines riaušes Chicagoje. J is 
nuomoniauja, kad tokios riau
šės gali įvykti ir kitur, jei 
koks augštas federalis autori
tetas nepaims savo rankosna 
to svarbaus reikalo. 

Apie rasines riaušes augštų-
jų valdininkų nuomonės pa 

AUSTRAMS ATSTOVAMS 
PRAILGINTA LAIKAS. 

Hollwego pasiūlymą nutarta 
ignoruoti. 

minėja ginklus ir jų savinin- ' ^ a l inus ios . Kaikurie nuomo
niauja, kad šituose atsitiki-
nujose ar tik nebus vokiečių 
propagandos vaisiai. 

kus areštuoja. 
Kai-kur juodieji j savo na

mus nenori įsileisti policijos ir 
kareivių. Tokiuose atsitiki
muose išlaužiamos durys. 

Vargas šiandie tiems, kat
ruos gatvėse policija arba ka
reiviai susistabdo ir atranda 
ginklus. Tokie žmonės nepa
leidžiami. 

Pakelta gaisrai. 

Keliose vietose praeitą nak
tį buvo pakelti gaisrai. Tečiau 
veikiai prigesinti. 

Tik vienam plote, tarpe 3(5 
ir 37 gat. ir Paulina gat. ir 
Hermitage ave. gaisras padarė 
didesnius nuostolius. 

Baltieji tvirtina, kad tai 
juodųjų darbas. 

Vienoj vietoj kareiviai su
čiupo juoduosius, kaip jie bu
vo mėginę padegti baltųjų na
mus. 

Žmonės lengviau atsiduso. 

Daugelis žmonių lengviau at
siduso, kuomet riaušes mal
šinti pašaukta kariuomenė. 

Nes kaikuriose vietose die
nomis ir naktimis būdavo tik
ras pragaras. Per tas vietas 
nebuvo galima nei praeiti, nei 
pravažiuoti. Šiandie tos vie
tos lyg aprimusios. 

Kiti vėl spėja, jog Europo
je su įvairiomis žmonių rasė
mis apsieinama labjaus žmo
niškiau, kaip Amerikoje. 

Toliaus sakoma, kad čia 
perdaug toleruojamas visoks 
palaidas minių veikimas. 

Paryžius, | liepos 31. — Tal
kininkų taikos konferencijos 
taryba nusprendė prailginti 
austrams atstovams laiką ap
galvoti patvirtinimą taikos 
sutarties. 

Tad galutina taikai patvir
tinti diena paskirta rugpjūčio 
6. 

Ta pati taryba nusprendė 
ignoruoti Holhvego pasiūly
mą, pristatytą taikos konfe
rencijom' 

Von Betlimann-Holhveg, bu
vęs Vokietijos kanclieris ka
rės pradžioje, prašė talkininkų 
tarptautinin teisman pastaty
ti vietoje buvusio kaizerio jį 
patį. Nes, sakosi, jis yra bu
vęs karės pradžioje kanclieris 
ir f už atliktus Vokietijos dar
bus ne kas kitas, bet jis atsa
kąs, Į 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmii 

Apsimalšina 
Riaušininkai 

Kaip tik kariuomenė paslro 
dė gatvėse, riaušininkai neži
nia kur pranyko ir miestas 
apsimalšina. Naujausieji pra
nešimai liudija, kad kariuome
nė su policija veikiai sugrą
žins miestui reikalingą tvarką 
Jei kariuomenė butų buvus pa
šaukta pirm poros dienų, ne
būtų buvę mieste tiek galva-
žudysčių. Nes gaujos juodųjų 
ir baltųjų nebūt turėjusios 
progos perdaug įsivyrauti. 
illllllllllllllililiiliiiililiiiiiiiillliillililliliff 

PREZIDENTAS YRA AIRIŲ 
PRIETELIS. 

Taip tvirtina kongreso atsto
vas Rainey. 

LABAI PLATINASI PINIGŲ 
KLASTAVIMAS. 

Slaptas tarnybos biuras reika
lingas daugiau pinigų. 

Nusižudė Ungarijos bolševikų) 
prezidentas f 

CHICAG0N ATKELIAVO 
VALSTIJOS PROKU

RORAS. 

Turėjo jis konferenciją su gu
bernatorių. 

Varšava, rugp. 1. — Iš Pa
ryžiaus čia parkeliavo lenkų 
premjeras Paderewski. J is 
tuojaus seimui indavė taikos 
sutartį ir pasiūlė aną tuojaus 
ratifikuoti. 

SUGRAŽINO KOMPANI
JOMS TELEGRAFUS IR 

TELEFONUS, 
Washington, rugpj. 1. —Ša

lies vyriausybė vakar specija-
liu parėdymu telegrafų ir te
lefonų linijas sugrąžino jų sa
vininkams, ty. kompanijoms. 

Vakar Chicagon atkeliavo 
valstijos prokuroras Brundage 
ir tuojaus turėjo konferenciją 
su gubernatorių. 

Žinovai tvirtina, kad riauši
ninkams išeis labai blogai pro
kurorui atkeliavus. 

Brundage anais metais už 
rasines riaušes mieste E. St. 
Louis patraukė teisman 133 
riaušininkus. Keli iš tų užmo
kėjo savo galvomis. Kiti ir 
šiandie kalėjimuose aprauda 
savo nedorus darbus. 

Sakoma, kad taip bus ir 
Chicagoje. Riaušių vadovai ir 
galvažudžiai didžiumoje poli
cijai žinomi. 

Kaip tik nurims riaušės, tuo
jaus pasipils warantai ir areš
tavimai. Detektivai po vieno 
su laiku išgaudys visus tuos 
niekšus, ar tai juoduosius, ar 
tai baltuosius, katrie prisidė
jo prie žmonių žudymo ir a-
narchijos palaikymo, ir pris
tatys juos kriminalin teisman. 
Tenai jie gaus sau tinkamą už-
mokesnį už savo darbus. 

Arti prokuroro stovintieji 
žmonės tvirtina, kad jis nedo
vanos nei vienam prasižengė
liui prieš šalies įstatymus. 

Washington, liepos 31. —Vi
soj šalyj pastaraisiais laikais 
vis daugiau ima atsirasti kla-
stuotų pinigų, taip kad slap
tai tarnybai prisieina panešti 
vis didesnes išlaidas. 

Tos tarnybos biuro viršinin
kas Moran pareikalavo kon
greso paskirti dar $125,000 
prie pirmiau paskirtos sumos. 

Viršininkas Moran pažymi, 
kad kuomet Europoje pilnai 
pasibaigs karė, tuomet čia dar 
daugiau atsiras netikrų pini
gų ir tų "fabrikantų'*. 

Prisieis turėti daugiau vyrą 
ir todėl tam tikslui reikalin
gos bus didesnės išlaidos. 

Be pinigų atsiras klastuoto-
jų bondsų, karės ženklelių ir 
kitų valdiškų obligacijų. Tai 
visa prisieis susekti ir prasi
žengėlius pristatyti teisman. 

Be kitko Moran nusiskun
džia, kad jo užlaikdmi agentai 
(detektivai) gana pigiai ap
mokami. Abelnai imant, agen
tui dienoje mokama tik $5.40. 

Maža užmokestis visokj dar 
bą trukdo ir daro nepasekmin-
gu. Taigi reiktų pagalvoti ir 
apie didesnes algas agentams. 

BELGŲ KARALIUS AP
LANKYS S. VALSTIJAS. 

Svečiuosis jis Baltuose Rū
muose. 

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

Washington, rugpj. 1. — A-
pie lapkričio mėnesį į Suv. 
Valstijas atkeliaus belgų ka
ralius su karaliene. 

Šalies vyriausybė išanksto 
apgalvoja, kaip čia tinkamiau 
priimti garbingus svečius. 

Karalius su karaliene, sako
ma, apsistos Baltuose Rūmuo
se, kuriuose gyvena prezi
dentas. 

PASIDARĖ GALĄ UNGARŲ 
BOLŠEVIKŲ PREZI

DENTAS. 

Tai padarė denuncijavęs bol
ševiką Belą Kun. 

Washington, liepos 31. — 
Kongreso atstovas Rainey iš 
Chicagos, demokratas, užva
kar konferavo su prezidentu 
YVilsonu. Kalbėjosi apie Airi
jos reikalus. 

Po konferencijos atstovas 
pranešė, kad prezidentas Wil-
sonas tikrai yra Airijos prie-
telis. Ir jis nusprendęs pasi
darbuoti, kad kuotinkamiau-
siai išrišti tą opų klausimą. 

Atstovas Rainey nepasakė, 
kokie klausimai buvo paliesti 
konferencijoje. Bet pažymėjo, 
jog prezidento noras yra airių 
klausimo nemaišyti šalies po
litikom Nes ir be to airių tau
ta susilauks patenkinimo. 

Geneva, liepos 31. — Anot 
laikraščio Munich Nachrich-
ten, Ungarijos sostinėje Buda
pešte nusižudė ungarų bolše
vikų valdžios prezidentas A-
lexander Garbai. Pirm to jis 
buvo nuėjęs bolševikų sovieto 
susirinkiman. Tenai išbarė 
bolševikų vadą Belą Kun, 
kurs soviete skaitosi užsienių 

PASIBAISĖTINAS MOTI
NOS DARBAS. 

reikalų komisaru, paskui de-
nuncijavo kitus bolševikų va
dus ir pačią bolševikų parti
ją, kuri šalį veda pragaištin. 
Ir po to tuojaus išėjęs kitan 
kambarin nusišovė. 

Garbai seniau telegramose 
buvo minimas kaipo bolševikų 
premjeras. Gi šiandie jis vadi
namas jau prezidentu. 

Garbai per kelis mėnesius 
bendrai dirbo su Belą Kun. 
Bet pastaraisiais laikais kaž
kodėl jis jam ėmęs priešta
rauti. Palengva . nesutikimai 
padidėjo. Ir štai dabar kuomi 
pasibaigė. 

Belą Kun iš to nieko neda
ro. Dabar jis turi liuosesnes 
rankas platinti terorą. 

PERŽIŪRĖS PAOIFIKO 
LAIVYNĄ. 

ANGLIJA ATŠAUKIANTI 
KARIUOMENĘ Iš RUSIJOS 

Londonas, liepos 31. — Ka
rės ministeris Winston Churc-
bill pranešė parlamente, kad 
ligi ateinančios žiemos Angli
ja visus savo kareivius atšauk
sianti iš Rusijos. 

Pastaromis dienomis valdžią 
už palaikymą kareivių Rusi
joj aštriai atakavę parlamente 
darbo partijos atf* o vai. 

Washington, rugp. 1. — 
Prezidento Wilsono sekreto
rius Tumulty paskelbė, kad 
prezidentas oficijaliai peržiū
rėsiąs naują Pacifiko karės 
laivyną rugsėjo 2 arba 3 San 
Francisco pakraščiuose. 

Nužudė 7 savo vaikus ir pati 
pasidarė galą. 

Nelsonville, uiuu, liepos 31. 
— Mažam kasyklų miestelyj 
rCimberly gyveno našlė 8tra«4-
sar su 7 savo vaikais — vy
riausias 10 metų, gi jauniau
sias 6 savaičių. 

Motina vaikams negalėjo 
duoti užlaikymo. Tad vietos 
valdžia buvo nusprendžiusi 
visus vaikus atiduoti pavieto 
prieglaudon. 
Prieš atvyksiant prieglaudos 

valdininkams paimti vaikus, 
namuose pakilo gaisras. Po 
prigesinimo pasirodė, kad visi 
vaikai buvo pririšti prie lovų, 
aplieti anglies žibalu ir už
degti. Žuvo vaikai ir motina. 

Matyt, motina nenorėjo skir
ties su vaikais. 

SAKOMA, BOLŠEVIKAI NO
RI REZIGNUOTI. 

Jie sutinka su įsteigimu nau
jos valdžios Budapešte. 

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

Berlynas, liepos 31. — Ber
lyno laikraštis Lokal Anzeiger 
praneša, kad Budapešto bolše
vikų komisarai buvę apsilan
kę ten pas talkininkų atstovą 
pulkininką Cunningham. Ir ši
tam pranešę, jog jie norį re
zignuoti ir sutinką leisti gy
ventojams įsisteigti naują val
džią. 

Pulk. Cunningham, sakoma, 
tą bolševikų valdžios pasiū
lymą tuojaus pasiuntęs talki-" 
ninku tarybai Paryžiuje. 

Helena, Mont, liepos 31. — 
Montana valstijos legislatura 
ratifikavo kongreso padarytą 
amendmentą moterims duoda
mų lygiateisių reikale. 

Gatvekarių konduktoriai ir 
motormonai turės refe

rendumą 

BUVĘS OFICIERAS GAVO 
10 METŲ KALĖJIMO. 

Ayer, Mass.,- rugp. 1. — Bu
vęs armijos antrasis leitenan
tas Samuel H. Stone nubaus
tas 10 metų kalėjimo. 

Prancūzijoje jis vedė ata
kon būrį kareivių. Nugirdęs 
priešininko šaudymą jis pali
ko savo kareivius ir pats pa
bėgo. 

Chicagos gatvekarių ir vir
šutinių geležinkelių kondukto-
rų ir motormanų streikas gal 
pasibaigs rytoj (rugpjūčio 1) 
vakare, ar rugpjūčio 2 d. ryte. 

Vakar streikininkai turėjo 
susirinkimą. Šaltai apsvarstė 
kompanijų pasiūlymą. Ir del 
to pasiūlymo nutarė pravesti 
balsavimus. 

Balsavimai arba referendu
mas įvyks rytoj, rugpjūčio 1 
d. Prasidės 8 vai. ryte ir baig
sis 4 vai. po pietų. 

Visi darbininkai turės pro
gos išreikšti savo norus — ar 
jie sutinka su kompanijos pa
siūlymu, ar nori ir tolesniai 
streikuoti, laikydamies pir
miau paskelbtų unijos reikala
vimų. 

Streikininkams referendu
mą pravesti parėdė gatveka
rių unijų prezidentas Mahon. 
Jis pažymėjo, kad darbinin

kai neteisotai buvo sustreika
vę. Praeitą pirmadienį kokia 
3,000 karštuolių buvo susirin
kę ir nutarę streikuoti. Tas 
priešinga unijos konstitucijai.' 

Prezidento žodžių paklausytą 
ir nutarta turėti referendumą. 

Prie pravedimo referendu
mo daug pasidarbavo ir gu
bernatorius. J is šiandie tvirti
na, kad didžiuma streikinin
kų priimsią kompanijų pasiū
lymą ir streikui bus padarytas 
galas. 

Kompanijų pasiūlymas yra:-
1. 65c. valandoje tiems, kat

rie šiandie ima 48c, gi kitiems 
darbininkams 17c. daugiau va
landoje. 

2. 8 valandos darbo ir pu
santro laiko už "©vertime". 

3. 67c. valandoje viršutinių 
geležinkelių tiems, katrie šian
die ima 50c. Ki kitiems po 17c. 
daugiau. 
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jmeriką. Bet lietuviai lengvai į 
tiki slapčia parsidavusiems a-
gitatoriams. Tai-gi bukime at
sargus. Agitatoriai tyčia lei
džia pramanytų kalbų apie 
pykinančius apsėjimus. Neti
kėkime tomis kalbomis. 

Nors ir savo akimis maty
tume nedorą juodųjų minios 
apsėjimą, neužsidėkime tuomi. 
Tai ' ne juodųjų rasės, nei jų 
visuomenės darbas. Tai darbas 
papirktų asmenų, kuriuos sa
voji tauta pasmerks. Papirktų 
yra iš tarpo juodukų ir iš tar
po baltųjų. Jei tik viena pusė 
butų papirkta , ' tai tik viena 
pusė keltų riaušes, tada riau
šės nepasisekti^. 

Riaušes pradeda papirktie
ji. Paskui prie jų prisideda 
kai-kurie prityrusieji skriau
dos be kaltės, ant galo riaušes 
palaiko žmonės daugiau šne
kantieji, negu žinantieji. 

Šitais sunkiais laikais mes 
turime neklausyti tų, kurie 
pasakomis nesutikimus sėja 
tarp juodų ir baltų žmonių, 
turime nekaltinti visos tautos 
už vieno ar antro žmogaus ne
abejotina, blogą darbą. "Pa 
laiminti yra santaiką daran
tieji", kalbėjo Kristus. Pasi-
rodykime Kristaus mokiniais 
šituose suirutės laikuose. 

Nors mųs dienraščio išva-
žiojimas nepriklauso nuo gat-
vekarių, tečiaug suirus tvar
kai mieste, tai atsiliepia ir 
ant dienraščio: negalima jį pri 
statyti į 

Daktarai ir Beparty-
viškumas. 

Keistų žodžių tenka girdėti 
iŠ žmonių lupų. Liberalai tau-

eležinkelius taip j tininkai prirodinėja, buk jų 
anksti kaip pirmiau, negalima j partiją remiantieji daktarai y-
ir agentams išdalinti visai taip i ra bepartyviški. Jie, girdi, gy-

& 

kaip pirma, nes miesto tvarka 
netokia kaip pirma. Meldžiame 
tat nepykti, jei kam dienraštis 
pražus, arba vėliau ateis. 

.— 

Riaušiy Šaltiniai. 
Kad vokiečiai Berlyne už

mušė prancūzų kareivį, tai 
nestebėtina. Vokiečiai su pran
cūzais senai nesutinka; vieni 
kitiems yra pridirbę visokių 
nemalonumų. Tai-gi supranta
mos yra riaušės, kylančios 
tarp prancūzų ir vokiečių y-
pač šiais laikais, kad vokie
čiai jaučia visą praloštos ka
rės sunkumą. Jie už tą sunku
mą kaltina prancūzus. 

Bet juodukai su baltaisiais 
gražiai gyveno iki šiol toje pa
čioje vietoje. Nenusipratimų 
pasitaikindavo kaip visada 
tarp žmonių, bet tie nesusipra
timai nebuvo dideli, neturėjo 
ypatingų dabar iškilusių prie
žasčių. 

Riaušės prasidėjo iš to, kad 
juodųjų būrys atėjo maudintis 
į vietą paskirtą baltiesiems. 
Baltiesiems iš to nepasidarė 
nei kokios skriaudos. Už su
laužymą tvarkos neišlavinti 
žmonės butų galėję vieni kitus 
iškolioti. 

Kadangi tas atsitikimas ne
užsibaigė ant vietos ir nepasi
tenkino koliojimais, o virto la
bai liūdnomis riaušėmis, tai 
čia turėjo būti kokia nors 
stambesnė priežastis. Ta prie
žastis neišeina aikštėn. J i 
slepiasi. 

Nuo to laiko kaip įsigalėjo 
demokratija ir liaudies balsai 

do ir tautininkus ir katalikus. 
Tai jie nėra nei vienos parti
jos žmonės. 

Teko girdėti, kad daktarai 
gydo ir lietuvius ir vokiečius, 
ir žvdus ir airius bei lenkus. 
Išeina, kad jie nėra nei vienos 
tautos žmonės, tai-gi nelietu
viai. Tokiu būdu jie neturėtų 
kištis~t~lietuvių tarpą. 

Mes, žinoma, nedraudžiame 
daktarams būti lietuviais ir 
dirbti tarp lietuvių, nes mes 
žinome, kad partyviškiausias 
žmogus už pinigą gali para
šyti receptą. Tik mums nepa
tinka, kam tie gydytojai me
luoja. Jeigu jie nebūtų parti
jos bernais, tai butų prisidė
ję prie pirma jų pradėto dar
bo rinkti lėšas Raudonajam 
Lietuvos Kryžiui. 

Kada tas šelpimas Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus prasidė
jo, tada daktarai prie jo ne
prisidėjo, nes jie buvo visi ir 
visai paskendę partyviame dar 
be: Chicagos liberalų seimo 
rengime. Seimą atlikę jie ne
prisidėjo prie bepartyvio dar
bo, kuris savo politiško pro-
gramo neturėjo, o tik rinko 
lėšas, daigtus ir žmones rei
kalingus Lietuvos Raudona
jam Kryžiui. Priešingai, dak
tarai tą darbą panorėjo paver
sti partyviu ir del to sutvėrė 
savo užpečkio organizacijėlę. 

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
ir mes. 

Kai-kurie iki šiol nesupran
ta, kad Amerikoje negali būti 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, 
o gali būti tik žmonių auko
jančių jam turtą ir darbą. 

Iš Lietuvos Valstybinio 
Gyvenimo. 

Čia talpiname vieną iš 
dviejų straipsnių — antras 
tUps rytdienos numeryje, — 
parašytų kun. J . Staugai
čio, Lietuvos Valstybės Ta
rybos vice-prezidento. Tuo
du straipsniu kun. P. Bu
čiui prisiuntė p. M. Yčas, 
pridėdamas sekamą laišką: 

Didžiai Gerbiamas Kunige! 

Siunčiu Jums kunigo J. 
Staugaičio du straipsniu. Jis 
parašė juos mano prašomas ir 
norėjau siųsti į angliškus Jaik-
raščius, bet, man rodosi, kad 
jie geriau tiks Lietuvių spau
dai. Kadangi šiek tiek pridedu 
darbo prieDelegacijos spaudos 
biuro, tai esu įgaliotas pasiųs
ti medžiagą ten, kur, sulig 
mano nuomonės, tiktų. Prie 
progos išreiškiu tikrus pagar
bos žodžius. 

Jūsų Martynas Yčas. 

Paris, 4-VI-19 

jg :jo daug reikšmės politiko- Raudonojo Kryžiaus organiza-
,; , špa'i .a rengdama karę c'ja turi būti bepartyvė, t.y. 
B U k i t a š a l i m i , s i u n č i a j j ą sa - n e t u r ė t i p o l i t i š k o p r o g r a m o . 

Nepatyrusiam, savo akimi 
nepamačiusiam žmogui šian
dien ištikro sunku duoti su
prantamas vaizdas apie Lie
tuvos gyvenimą. Tokis ten y-
ra dalykų stovis, kad nežinan
čiam ištikro gali kilti abejonė, 
ar ten apskritai galimas bent 
kokis valstybinis gyvenimas ? 

I r ištikro. Iš vienos pusės 
tebeengia kraštą tie patys vo
kiečiai, gal tik nesuvaldomi 
centralės valdžios, gal ir va
rydami tam tikrą savo politi
ką — kas juos ten žino! Iš ki
tos — skverbiasi Lietuvon 
lenkai, tariamai neva gindami 
kraštą nuo bolševikų. Paga
lios tie patys bolševikai, ku
rie, kiek patiriama, anaiptol 
nenustoja vilties sugrįžti tosna 
pačiosna vietosna, iš kurių li
ko išstumti lietuvių kariuome
nės. Galų gale ir visokios agi
tacijos pačiame krašte jau tai 
tų pačių bolševikų, jau tai len
kų pasamdytų agentų, nes Lie
tuva dar nepajėgia savo sienų 
aptverti gyva kareivių tvora, 
kad per ją neįsiskverbtų kraš-
tan jokis priešininkas. Jeigu 
dar atsiminsime kiek kraštas 
yra iškentėjęs del karo lauko 
jame ir nuo kelių metų Vo
kiečių okupacijos, jog tam 
kraštui, kaip kad lenkams, 

niekas jokių Halerių su armi
ja neatsiunčia, — tai turėsi
me pasakyti: kokis ten gali bu 
ti valstybinis gyvenimas? Juk 
ten tik varcas, badas, ašaros, 
galutinė apatija, betvarkė. 

Taip, vargo, ašarų, kai-kur 
ir bado Lietuvoje yra. Bet a-
patijos, nusiminimo, betvar
kės niekas ten nepamatys. 
Lietuviai akyvai seka pasau
lio balsą. Nors jie* mato, kad 
dažnai vengiama paminėti net 
jų vardas, vis-gi dėlto šven
tai tiki: kas bus, tai bus, Lie
tuva nepražūsi Jie šventai ti
ki, kad tiesa ir teisybė apga
lės, kad tie, kurių rankose 
šiandien tautų likimas, galu
tinai tars, bus priversti tarti 
žodį: taip, jus verti esate bū
ti nepriklausomi! 

Ką sakau tiki? Lietuviai 
jau laiko, kad tai yra įvykęs 
faktas. Prezidentas Wilsonas 
paleido tautų apsisprendimo 
obalsį, pasaulis jį pakartojo; 
lietuviai, patikėję to žodžio 
teisingumo, paskelbė pasauliui, 
kad Lietuva jau yra nepri
klausoma valstybė. To fakto 
pripažinimas iš Taikb s Konfe
rencijos pusės, lietuvių supra
timu, tai tik galutinis jau e-
samo dalvko suformulavimas, 
kuris ar ankščiau, ar vėliau 
galų gale turi įvykti. I r taip 
mano visi lietuviai, negut tik 
mažą dalelę bolševikų išsky
rus, bet jie jau ir veikia bol
ševikams ir bolševikijoj. 

Lietuviai netik mano, bet 
jau taip ir elgiasi, kaip kad 
suorganizuotoje valstybėje yra 
daroma. 

Pirmiausia sutvėrė jie val
džią ir tai demokratiniais pa
matais. Parlamento vietą už
ima Taryba. Susitvėrė jinai, 
dar vokiečių okupacijai visiš
kai beviešpataujant, todėl ir 
negalėjo būti renkama taip, 
kaip kad turėtų būti, visiškai 
prisilaikant demokratiniu 
principų. Vienok Taryba turi 
neabejotiną lietuvių tautos pri 
tarimą, taip spaudoje, kaip i-
vairiose konferencijose pa
čiame krašte ir užsieniuose iš
reikštą. Valdžios vyršunėje 
stovi prezidentas, Tarybos iš
rinktas ir visų tautos partijų 
pripažįstamas. Toliau eina mi-
nisterių kabinetas, paprastuo-

vo žmonių su pinigais, kad 
pridirbtų riaušių ir suiručių. 
Numanu, kad kas nors labai 
sumaningai ir nesigailėdamas 
pinigų dirba Suvienytose Val
stijose, norėdamas jas susilp-
nyti, paskui užpulti ir įveikti. 

Tą suprasdami turime būti 
labai atsargus. Lietuviai, 
žinpma, negauna svetimų pini
gų iš nedoro priešo, kad daų- vien bedieviją, įr mediciną, 
gintų suirutę ir silpnintų A- Kiti lietuviai gydytojai 

Žmonės dirbantieji joje jos įs 
taigose ir jos priemonėmis ne
turi vykinti nei kokių politiš
kų tikslų. 

Amerikos lietuvių daktarai 
iki šiol neparodė mokėjimo 
pagerbti net savo pacijentų į-
sitikinimus. Dr-as Jonas Šliu
pas padarė, kad lietuviai Ame
rikoje visai klaidingai ima per 

nors ne visi, mažu kuomi ski
riasi nuo p. Šliupo. Nei jie pa
tys gerai neatskiria medicinos 
nuo religijinės betvarkės. 
"Naujienos' ' iš pačių daktarų 
raštų pririnko prirodymų, kad 
jų mokslas yra mažas. Tai-gi 
negalime stebėtis matydami 
tas jų klaidas, ypač jų nemo
kėjimą pagerbti savo pacijen
tų įsitikinimus. 

Daug geresnius negu Val-
paraiso medicinos kursus išė
ję daktarai Šakiuose ir Mari : 

jampolėje neiškenčia nepajuo
kę škaplierių ir rąžančių. Tai 
ko-gi norėti nuo žymiai tam
sesnių už anuos amerikiečių?! 

Ar-gi tat nereikėtų dakta
rų visai atstatyti nuo Raudo
nojo Kryžiaus, kuris turi būti 
bepartyvis? Atsakymas: ne! 
Neturime užtektino skaitliaus 
t o k i ų d a k t a r ų , k o k i ų r e i k i a , 
tai turime naudotis, tokiais 
koki yra. 

Tegu ir jie šelpia fiietuvos 
Raudonąjį Kryžių, kaip jie mo 
ka. Bet tegu jie nebando viso 
to šelpimo paimti į savo vienų 
rankas, tegu neardo kitų dar
bo. Jei-gu Amerikos lietuviai 
daktarai nekliudys dirbti ki
tiems, o tik dVbs patys, tai 
nei jų partyviškumas nekenks. 
Čia Amerikoje mes nerengia

me Raudonojo Kryžiaus orga
nizaciją, o tik renkame į krū
vą visa kas tai organizacijai 
reikalinga ir siunčiame į Lie
tuvą. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
aiškiai suprato reikalą iV jo 
išveizdą. J i netvėrė naujos 
organizacijos, o prie Tautos 
Fondo sudarė būrius žmonių 
specijaliai užsimančių Raudo
nojo Kryžiaus r-eikalais. 

Atsirado pavyduolių, kurie 
sumanė tam darbui pakenkti. 

Jei jiems Amer. Liet. Tary
ba ir jos darbai nepatiko, jie 
butų galėję saviškai daryti ir 
neužkabinėti tų, kurie pra 
dėjo veikti pirma jų ir dau
giau už juos. Bet ta s nelai
mingas pusmoksliškumas ir 
čia ardo tėvynės darbą. Pats 
nieko gerai nemokėdamas pus
mokslis lenda visiems į akis. 
Dirbantieji įmonės nenori j 
jį žiūrėti. Tai jis ardo jų dar 
bą ir tokiu būdu atkreipia jų 
domą į save. Amerikoje ir be 
didelio mokslo žmonės supran 
ta>eikalą reklamuoti save. Tai 
gi Tautos Fondo varomąjį 
darbą jie trukdo, kad turėtų 
pigios reklamos. Ta reklama 
kenkia Lietuvai, bet daugiau 
bizniu negu mokslu užsiėmę 
gydytojai t f nežiūri. 

* 

ju parlamentarių būdu sudary
tas. Kabinetą sudaro esamųjų 
partijų atstovai, taip kad del 
valdžios nėra partijos varžyti
nių. Trumpai kalbant, jau yra 
ir veikia Lietuvoje visas val
džios aparatas. Be abejo, jis 
dar gal netobulas, vienas-ki-
tas jo ratelis sunkiai sukasi, 
bet vis-gi sukasi ir savo užda
vinį atlieka. Žmonės šalyje 
jaučia, kad yra valdžia, kad 
jinai yra lietuviška ir kad 
šiandien jau kitaip ir būti ne
gali. Juk nebereikalo tiek iš
kentėta, tiek aukų panešta! 

Tokios nedidelės šalies, kaip 
kad Lietuva, gyventojai ką 
mano daryti su savo priešinin
kais, kurie yra iš visų pusių 
juos apsupę? 

Seniau gal buvo manoma, 
kad kas iš šalies ateis apginti 
nuo bolševikų, lenkų ir pačios 
vokiečių okupacijos. Šiandien 
tos iliuzijos jau nebėra. Visi 
mato, kad reikia patiems gin
tis. Gintis, bet kuo? Įvykus 
vokiečių okupacijos armijoj 
suirutei, pavyko iš jų kareivių 
gauti vienas-kitas šautuvas. 
Vokiečiai nekenčia, bijo len
kų. Lietuviams jie taip-pat ne 
prieteliai. Taigi ir legaliu bū
du pavyko iš vokiečių nusi
pirkti šiek-tiek ginklų. Na, ir 
pradėta organizuoti armija. 
Stojo jon pirmiausia tautos 
žiedas, apsišvietęs jaunimas. 
Antai Marijampolės gimnazi
jos dvi paskutini klasi (7 ir 8) 
visu savo sąstatu atvyko peš
ti (apie 60 kilom.) Kaunan ir 
įstojo kareivių eilėsna. (Re
dakcijos pabraukta). Paskui 
šviesuomenę ėjo kaimo jauni
mas, gėlių vainikais lydimas. 
Liuosanoriai sudarė pirmuo
sius kareivių kadrus. Ir kaip 
išrodė tie kadrai? Kas trum
pu, kas ilgu švarku apsivilkęs, 
kas augštą, kas žema turi ke
purę, kas kailiniais, įkas leng
vai apsitaisęs, kas apsiavęs, 
kas pusbasis, bet visi su šio
kiu tokiu ginklu rankose, su 
karšta širdimi krutinėję, su 
neapsakoma tėvynės meile 
drąsiai stoja prieš bolševikus, 
besiskverbiančius užimti li
kusią Lietuvos dalį su Kaunu, 
kame šiaip taip buvo pavykę 
susitvarkyti Lietuvos valdžiai. 
O stebuklai! Bolševikų tūks
tančiai, jie gerai apginkluoti, 
kulkasvaidžiais ir artilerija 
aprūpinti. Lietuviai vos teturi 
po šiokį-tokį šautuvą. Vienok 
Lietuviai išstumia bolševikus 
iš Alytaus ir nugrudžia toli į 
Rytus! Padaro tai pirmieji 
laisvanorių būriai. 

Lietuvos armija vos tepra
dėjo tvertis sausio šių metų 
mėnesyje, šiandien jau ji skai
toma ne šimtais, tik dešimti
mis tūkstančių. Bolševikai iš 
Lietuvos jau išvyti ir lietu
viams nepavojingi. 

Dar laiko užėmę Lietuvos 
žemes kitu du priešininku: 
lenkai ir vokiečiai. Ką mano 
lietuviai daryti su jais? 
Ir vieni ir kiti jų—'tai ne bol

ševikai. Ir lenkų ir vokiečių 
likimas šiandien apgalėjusio* 
Ententės (t.y. talkininkų) ran
kose. Lietuviai ir tikisi, kad 
šičionai nereikės kraujo pra
liejimo, kad gana bus Enten-
tei (talkininkams) pasakyti 
vieniems ir antriems: išeikite 
iš Lietuvos! — ir jie išeis. Juk 
E n t e n t ė ( t a l k i n i n k a i ) n e t a m 

pasiuntė Rytuosna Halerio ar
miją, kad jinai smaugtų ir 
taip jau begalo iškentėjusius 
lietuvius, tik kąd gintų Euro
pos kultūrą imi naujų barba
rų — bolševikų. Todėl lietu
viai tuo tarpu pasitenkina tuo, 
kad visai legaliu būdu siunti
nėja Taikos Konferencijai ži
nių apie nelegalius Lietuvoje 
žygius taip vokiečių, kaip len
kų. Viena tik lietuviams sun-

9. 
10. 
11. 
12 
13. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

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

bai lengva sulošti L 5c. 
7. Marksas Antrasis y, 8c. 
8. Ara yra Pievas f 5c. 

Giordano Bruno 5c. 
Koperninkas ir Galilėjus 5c. 
Į socijalistų rojų 5c. 
Socijalistų norai ir darbai 5c. 
Revoliucionierių tarpe %. 5c. 

14. Apie Apšvietą 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 25c 
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, valrtis iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka ^ 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 VVEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

ku suprasti: kodėl vienį ir ki
ti okupantai taip ilgai laiko
mi Lietuvoje? Kodėl lenkų ar
mija, vietoje eiti 'į Rytus, prieš 

daugumą sudaro lenkiškai kal
bantieji, dar prieš nedaugalį 
metų kalbėję lietuviškai ir tik 
lenkinimo banga, ėjusi iš pie-

bolševikus, skverbiasi į Va- tų, juos sulenkino, — Lazdijų 
karus į lietuvių kareivijos už- valsčiaus visuotinasis pilna-
imtas vietas! • ..' . '.j teisių susirinkimas š. m. bir-

Taip, lietuviai laukia ir ti-įželio, 16d. reiškia: 
kiši, jog Taikos Konferonci- 1) griežčiausį protestą ir pa-
ja, kuriai juk rupi, kad taika ^ibiaurėjimą prieš lenkų kėši 
butų patvari, suvaldys taip se- nimos ir pastangas pagriebti 
nųjįj, taip naujųjų imperija- = šį apskritį, prieš jų siuntinė-
listų apetitus. Juk tie apetitai ;jhuą savo valdžios ir agentų 
sukūrė ir šio balsiojo karo j lenkų propogandai varyti. 

& 2) kreipiasi į Taikos Konfe-
J. Staugaitis, reneiją ir viso pasaulio vals-

Liet. Valstybės Tarybos! tybes prašydami sulaikyti len-
Vice-pirmininkas. | k u i i ^ r i j a l i s t in ius užgrobia-

2(3 y j 19 jmuosius siekimus ir neleisti 
jiems suardyti čia susikuru-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. šios demokratinės tvarkos. 

Tauragė. Kaip matyti iš 
Lazdijai. Seinų apskr. Mi-1 laikraščių, vokiečiai neviena-

rus viršaičiui Lynikui birželio, me Lietuvos kampelyj, grįž-
16d., čia įvyko nauji valsčiaus darni nuo fronto, daro visokių 
viršaičio rinkimai. Rinkimuo
se dalyvavo arti trijų šimtų 

jeibių. Taippat ir mūsų ap
skrities neaplenkė tos nelai-

žmonių — tarp jų mažytė da-1 mės. 
lėlė ir moterų. Mat čia vis 
tebesilaiko įpročio iš šeimynos 
tik vieną siųsti. 

Biržcjlio, 22 dien. atvažiavo 
Batakiuosna vokiečių gauja — 
arti 100 vyrų, kurie įsibriovž 

Rinkimuos atvyko Seinų ap - ,p a s ramius gyventojus ir įsi-
skrieio Viršininko padėjėjasįgyveno nepaskirtam laikui. 
A. Kubilius. Karšta prakalba j Dar pirmą dieną ėjo pas gy-
paragino pagerbti mirusįjį vir- ventojus, atiminėdami po prie-
šaitį, kas tuoj buvo padaryta, varta rakandus. Atėję, mo-
Slaptu balsavimu Spyrį išrin- jkyklon, išlaužė duris visai nie
ko viršaičiui Tarp kitu eina- ^ e n o nesiklausę ir apsigyveno, 
mųjų reikalų buvo išklausyta 

Ant užsėtų laukų ir pievų 
gano savo arklius. Gyvento
jai negali priešintis, nes jie 
atsivežė drauge keletą kulko
svaidžių ir armotą. 

pranešimas apie politinį Lietu
vos stovį. Džiaugsmo ašaros 
pasirodė daugumos akyse, iš
girdus, kad jau Lietuva nuo 
bolševikų jungo atvaduojama. 
Skardus balsas: "Valio mūsų [. T o g l 1 1 sk ieč ia i 
karžygiams!" pasklido po La 
zd i j i j m i e s t e l į ( s u s i r i n k i m a s 

buvo kieme) kepurių mojavi
mu valstiečiai siuntė pasvei
kinimą mūsų išvaduotojams. 

Del lenkų pagrobamųjų tiks
lų, jų imperialistinių apetitų 

nemano, 
jog ramus Lietuvos gyvento
jai greitai užmirš padarytas jų 
ž a i z d a s • 

Šeštakavas. č ia VI. 25 ar
timajame Dolnicoa dvare suim
ta lenkas Dvarininkas Klimec-

vienu balsu su trukšmu b u v o ; k i s M šnipinėjimo. Darant 
kratą, sako, rasta ginklų ir 
sprogstamosios medžiagos. 

"L ie tuva , " Kaunas. 

padaryta tokia rezoliucija: -
"Atsižvelgdami į ta i : 
1) kad Seinų apskritys savo 

didžiumoje yra grynai lietu
viškas; „ BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

2) kad ir tie valsčiai, kur , MDRAUGĘ" 
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W u s ų B e l a i s v i a i Vokietijoje.]ATBALSIAI APIE IŠVAŽIA
VUSIUS RUSIJON 

( 

~ 

Mušu karo belaisviai, aeiu 
"Dievui, jau visiškai baigia grį
žti iš Vokietijos. Iš 30 sto
vyklų jau išvažiavo; iš kitų 
dar :12 baigia transportus 
tvarkyt ir tie veikiai pagrįž. 
Prie dabartinės Vokiečių tvar
kos sunku buvo mums greitai 
surasti lietuvius prie darbų. 
Buvo įsakyta paleisti visus 
mūsų žmones nuo darbi] į sto
vyklas, o iš ten siųsti į namus; 
jei dar kur atsilikę mūsų be
laisviai atsišauks, tai pasiru-
pinsim ir tuos išvežti į Lietu
vą. Pasiuntinybė rūpinasi su
grąžinti visus Lietuvos pilie
čius (be skirtumo tikybos ir 
kalbos) iš visų 4 Lietuvos gu
bernijų: Vilniaus, Kauno, Gar
dino ir Suvalkų. J ie yra siun
čiami keturiais keliais—j Šiau
lius, Kauną, Gardiną ir Suval
kus. Mūsų valdžia, priima
muose punktuose, belaisviams 
suteikia valgio, nakvynę, pa
mpina jiems leidimų važiuoti 
toliau į namus; duoda veltui 
pravažiavimą, net reikalui e-
sant pavėži pasamdytais ark
liais. Sunku Lietuvos valdžiai 
geriau ir atsakomiau priimti 
savo piliečius belaisvius, ypač 
kad neturi užtektinai vietos 
priimamieji punktai patalpinti 
iškarto 600 žmonių. Mat, kaip 
mums praneša Soc. Apsaugos 
Ministerija, visus didesnius 
namus ir kazarmes turi paėmę 
vokiečiai ir neleidžia Lietuvos 
valdžiai ten priimti belaisvių! 

Visur tie vokiečiai vis dar 
daro mums skriaudų ir nema
lonumų. Išvažiuojant mūsų 
belaisviams iš Vokietijos kai-
kuriose stovyklose atima jiems 
visus daiktus. Dauguma mūsų 
belaisvių dirbo pas ūkininkus; 
už savo sunkų triūsą per 4—5 
metus užsidirbo jie kiek pinigų 
ir susimanė geresnių 
ar kitų kokių daiktų. Taip, 
antai birž. 20d. pranešant Lie
tuvių Komitetui stovykloj Par 
chin, jog jie esą nuskriausti; 
ten buvo 630 žm. išsiuntimui 
į namus. Tos stovyklos ko
mendantūra, neprisilaikydama 
nei savo augštesnės valdžios, 
nei žmoniškumo Įstatymų, 
vargšams belaisviams buvo at-

l im t i visi jų daiktai. Paliko 
f tik po vieną eilę skalbinių ir 
^viršutinius drabužius; atėmė 
^\et apsiaustus. Vargšai, be
laisviai , iš darbų su džiaugs
mu grįžo j stovyklas, kad grei
čiau pagrįžtų į savo tėvynę ir 
čia tapo komendantūros apip
lėšti. Kol atsiuntė traukinį 
teko jiems gulėti ant plikos 
žemės; jie neturėjo ne tik ma-
trasų, bet ir šiaudų po šonais. 
Paklausiau belaisvių delko 
jiems neduoda matrasų. "Ta i 
ką ten—pakentėsime tas kelias 
dienas, kad tik greičiau išvež
tų n a m o " ! Padariau tyrinėji
mą delko nuo belaisvių atėmė 
privatinius jų daiktus. Pasiro
dė jog komendantūra esanti, 
"neka l t a " ir, kaip paprastai 
esti, liko apkaltintas vienas juk iš visų pusių siaučia prie, 
vokiečių paapicieris ir tie dai- šai, norėdami mus užgriebti ir 
ktai liko sugrąžinti. Prie per- vėl verguvės pančiais, dauge-
žiurėiimo daiktų susirinkimo Imi amžių mus supančioti. 
stovykloje Prūsų Holland da
lyvauja su Sąjungiečių Komi
sija mūsų Misija, kurios pir
mininkas yra p. Pongonis, taip 
kad ten skriausti mūsų žmo
nių neleidžia. Žinoma, kai ku
rie nuskriausti nutyli; jie, iš 
bailumo, mano — geriau išsi
žadėti visa ko, kad tik pagrįž-
tum namo, apsiskundus gali 
mat dar sulaikyti! Taip tai 
kai kurios vokiečių komendan
tūros elgiasi su mūsų belais
viais per išleistuves, už tai ge
niau jie atmins savo "bičiuo-
l ius ." Mūsų belaisviams su 
grąžinti iš Austrų ir Turkų {darai — nebeatiminės mums 

Laikykimės visi išvien ir dirb
kim tėvynės labui. Nežiurė-
kim šiandien įvairių partijų 
ir asmenų nuomonių; visi "pe
tys su pečiu" kelkim įš mirtin 
go miego savo tėvynę Lietuvą. 

Dabar didžiai svarbus mo
mentas. Jei mes patys įsten
gsime sulaikyti ir savo teises 
apginti, tai visos pasaulio val
stybės pripažins nepriklauso
mą Lietuvą. Pasiekę didžiau
sios laimės, Lietuvos nepriklau 
somybės, atsilsėsim ir džiaug
simės savo laisvoje tėvynėje. 
Nebeužpuls tuomet rusų žan-

kraštų Lietuvos Pasiuntinybė 
Vokietijoje rūpinasi ir tiki
mės, kad ir iš ten mūsų be
laisvius netrukus pasiseks iš
gabenti į tėvynę. 

Labai sunku patirti, kiek ir 
kur mūsų civilinių belaisvių 
yra Vokietijoje, jie yra išblaš
kyti po visas Vokietijos dalis. 
Labai butų gerai, kad jų gi
minaičiai, ar kaimynai iš Lie
tuvos atsiųstų mums jų sąra
šus ir nurodytų jų adresus. 

Man važinėjant po Vokieti
ją prie lietuvių belaisvių, ei
nant kapeliono pareigas, teko 
užtikti civilių lietuvių po dva
rus ir pabrikas. Dauguma jų 
buvo pabėgėliai, grįžtantieji 
pradžioje 1918 m. iš Rusijos 
į tėvynęLietuvą.VokieČių Ober 
Osto valdžia juos prievaizda 
užuot leidus namo, ištisais e-
šelonais iš Dvinsko, ar iš Vil
niaus nugrūdo į Vokietiją ir 
būriais išsklaistė po dvarus ir 
pabrikas. Jų būvis buvo labai 
vargingas. Taip, antai, rugpj. 
m. 1918 m. Puškovo dvare ne
toli Breslavo atradau vieną 
lietuvių suvalkiečių šeimyną. 
J ie baisiausiai skurdo. J ie ne
mokėjo nei trupučio vokiškai; 
niekas su jais ten negalėjo su
sikalbėti. J ie nežinojo, kuria
me pasaulyj jie esą ir kam 
juos čia atvežę. Neturėjo nei 
maisto, nei darbo. Tiesa, dir
bti nebuvo nei kam. Buvo tai 
serganti (džiovininkė) moteris 
su 4-tu vaikučių ir sena moti
na. Vyriausioji duktė teturė
jo 11 metų. J ie neapsakomai 
džiaugėsi, kai aš į juos lietu
viškai prakalbėjau; jie manė, 
kad aš atėjau jų išgelbėti iš 
to skurdo ir pagrąžinti \ tėvy
nę. Iš džiaugsmo net jie ver
kė. Mano gailėsis dvigubai 
padidėjo, kad negalėjau jų iš
gelbėti ir pagrąžinti į tėvynę. 
Užtariau už juos pas tą dva
rininką, kad duotų geresnį bu
tą ir aprūpintų juos maistu. 
J ie visi gyveno mažutėlyj 
kambaryj: ten nebuvo nei lo
vos, nei kėdės, nei stalo. Ser
ganti moteriškė gulėjo ant že
mės. Tą pat dieną gavau vyk
ti toliau ir apie tolesnį jų li
kimą neteko man patirti. 

Taip tat mūsų tautiečiams 
tenka vargti svetimuose kraš
tuose. Iki šiol neturėjome 
valdžios. Valdė, žudė mus sve
timi ir nebuvo kam užtarti. 
Ačiū Dievui, dabar prašvinta 
vilties saulelė — turime savo 
lietuviškąją valdžią; šiandien 
yra jau kam užtarti už pris
paustuosius tautiečius. Mokė-
kim tiktai branginti savo Lie
tuviškąją Valdžią. Be abejo, 
kiekviena pradžia esti sunki. 
Mūsų valdžiai taippat ne leng
va valdyti taip baisiai karo su
naikintą ir ištuštintą kraštą, 
kaip sako priežodis: "nei Sa
liamonas iš tuščio nepripil-
dys . " Taip ir mūsų valdžia 
šiandien visų žmonių reikala
vimų negali patenkinti. Be to 

LIETUVIUS. 
Lietuvių Trankymasis 

ir Vargai. 
v • 

zi-Daug sykių ir nemažai 
nių buvo " I š . D r . " apie Ško
tijos lietuvius, išvažiavusius 
Rusijon 1917 metais. Bet jei 
visas tas žinias paduoti, tai 
jos ne j . jaučio odą netilptų. 
Laikas nuo laiko vis gaunama 
naujų žinių tai išvieno, tai iš 
kito. 

Šiose dienose sugrįžo Ško
ti joj Juozapas Daukšys iš 
Crombre's Ayrshir'yje. 1918 
metais jisai nusibeldė į Ukrai
ną iš Rusijos, manydamas per
važiuoti Lietuvon. Tai buvo 
dar pereitų metų pavasaryje. 
Ukrainoj, Kamenskoje mieste
ly Je> jį pagavo vokiečiai. Kaip 
paprastai jie darydavo, Dauk-
šį nuvežė Vokietijon, į Essen 
miestą. Laikė už belaisvį. Dir
bo anglių kasyklose netol E-
ssen su kitais belaisviais: len
kais, rusais i r anglais. Varg
šas turėjo eiti darban basas. 
Valgis buvęs labai blogas. Bu
vęs nusilpęs ir sirguliavęs. 
Toj belaisvėj buvęs jisai vie
nas lietuvis. Galų gale ang
lai patarę Daukšiui bėgti, nes 
Daukšys susišnekėjo su ang
lais, kaip buvęs Škotijoj, ir 
truputį suprato vokiškai. Dau
kšys išsiklausęs iš anglų (ku
rie žinojo) apie kelionę iki 
Hollandijos rubežians leidos į 
kojas. Nors buvo saugojamas, 
kaipo belaisvis, bet gavęs iš 
daktaro trims dienoms paliu
dijimą, kad serga (turbūt tik
rai sirgo), pasinaudojęs tuo 
laiku, patraukė ant Hollandi
jos užpakaliniais keliais, dau
boms ir pamiškiais. Keliavo 
2 dieni ir dvi nakti be valgio, 
be niek'o. Betgi laimingai pa
siekė Hollandiją, po trijų mė
nesių belaisvės Vokietijoj, at
vykdamas į Hollandijos mies
tą Ansbruck. Iš čia, holandų 
pavalgydintas, sušildytas ir su 
šelptas pinigais, atvyko į Rot-
terdam/ą. Čionai rado daug 
žydų , rusų kareivių, pabėgu
sių iš vokiečių belaisvės, ir du 
Britanijos lietuviu: Kazim. 
Šnekutaitį iš Bellshill ir Pra
ną Balkevičių (rodos iš Lon-
don), jiedu irgi buv0 išvažia
vusiu 1917 m. iš Britanijos ir 
perėjo tuos pačius vargus, ką 
ir atvykęs Daukšys. J ie visi 
trys gaudavo iš tūlos rusų Ko
misijos Rotterdam'e po 12Į 
savaitei pašelpos. Su tais pi
nigais ir maitinosi. Taip Dau
kšys išgyveno Rotterdam'e 7 
mėnesius. Ten nebuvo jokio 
lietuvių Komiteto, nei draugi
jos, nes lietuvių buvo mažai. 
Apskritai, pabėgusių rusų be
laisvių irgi nedaug: apie 20 
žmonių. 

Daukšiui nusibodo Rotterda-
m'e ir jisai sugalvojo vykti 
Škotijon. Suradęs Britanijos 

lietuviškųjų knygų, nebeatims 
mums vokiečiai paskutinės 
karvės. Nebevargins ir mūsų 
žmonių po svetimus kraštus, 
kaip, kad buvo iki šiol. Jau, 
ačiū Dievui, ir šiandien skaito
si su mūsų valdžia Europos 
valstybės. Visose didesnėse 
valstybėse yra Lietuvos atsto
vų, kurie gina Lietuvos reika
lus ir užtaria ten esančius sa
vo tautiečius. Sulauksim dar 
geresnių laikų, jei mokėsim 
Lietuvos savarankumą bran
ginti i r jos labui dirbti. 

Kun. I. Koncevičius — 
atašė prie Pasiuntinybės Ber
lyne. 

"Lie tuva ," Kaunas. 

I "RAMYBE JUMS" 1 
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. 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 
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Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 

dEžz £ 
laivą ir gerą laivo kapitoną, 
pristojo už darbininką ir taip 
atplaukė į m. Leith, šalip E-
dinburgh. I š Leith pėkšeias 
atėjo į Glasgow apie 50 mylių. 
Glasgowe suradęs pažįstamu, 
gavo kelionei lėšų (nes jau vi
sus pinigus buvo išleidęs) ir 
tokių būdu nuvyko į Ayrshire, 
savo vietą, iš kur buvo išva
žiavęs Rusijon. Pasirodo, pa
ti su vaikučiais išsikrausčiusi 
gyventi į Glasgow'ą. Suradęs 
Glasgow ,e šeimyną, vėl nuva
žiavo ieškoti darbo ir grieios 
apsigyvenimui Crombre'jo. 

Jo Sekretas. 

Kaip jisai Leith mieste nu
ėjo nuo laivo, iš kur jo neno
rėjo paleisti, bet norėta grą
žinti vėl į Holandiją, ir kaip 
jį priėmė vietinė policiją, par
važiavus namon, tai jo sekre
tas, laimė ir, žinoma, Diovo 
padėjimas. Vietinė policija 
jam padarė (poperas Identitii 
boofc, ir jisai sau ramus al
suoja Škotijos oru, manyda
mas čionai vėl pasilikti. Rako, 
jei antra karė butų ir antra 
kareiviavimo Konvencija Įvyk
tų, Rusijon nebevažiuotų. 

Apie Atsitikimus Archan
gelske. 

Daukšys pasakoja, kad Ško
tijos lietuviams, sugrįžus iš 
Omsko Archangelskan, arti 
šimto lietuvių, dėkai tūlo lie
tuvio oficieriaus Archangelsko 
fronte, buvo priimti į darbą 
fortuose. Tuo jaus atvyko Bri
tanijos armija (ir kitų talki
ninkų). Lietuviai, kurie ne
galėjo įtilpti į forto darbus pa
sižadėjo stoti Britanijos armi
jom Jų buvo daug: keli šim
tai. Bolševikai, sužinoję apie 
lietuvių norą stoti Britanijos 
armijon, išvarė juos su durtu
vais iš Archangelsko, suvarė į 
traukinius, davė kelionei bilie
tus iki Vologdos ir Viatkos 
ir liepė daugiaus negrįžti Ar
changelskan. Taip, sako, lie
tuviai, išsiblaškę po Rusiją, 
daug vargo turėjo kęsti, daug 
sirgo, daug ir mirė. Lietuvių 
įskundime rusams bolševi
kams, kad lietuviai mano sto
ti Britanijos armijon, dalyva
vęs lietuvis Rashdis iš Blan-
tyre ir antras, kurio pavardės 
sugrįžusis nebeatmena, abu ci-
ciliku-bolševiku. Bet-gi sako, 
kiti lietuviai, ir iš Archangels
ko išginti, grįžo visokiais ke
liais ir visokiais budais: vie
ni į Archangelską, kiti į Mur
m a n t apskritį ir stojo Brita
nijos armijon. Dar kiti trau
kė Lietuvos linkui. Nekurie 
parvažiavo, kiti pakliuvo į vo
kiečių nagus kelionėj, kaip ir 
patsai Daukšys. Vieniems pa
sisekė pabėgti iš vokiečių be
laisvės, kitiems ne. Vieni pa
bėgusieji buvo taip laimingi 
(iš vokiečių belaisvės) sugrįž
ti Škotijon (žinome Daukšį ir 
dar antrą tokį laimingą. Red.), 
kiti, turbūt, grįžo Lietuvon. 
Jisai žinąs ir regėjęs mirusių 
lietuvių Rusijoj, bet pavar
džių atminti negalįs, būdamas 
suvargęs iš kelionės ir daug 
lietuvių nepažinęs, gyvenda-

ŠKOTIJOS LIETUVIU LIE 
TUVAI ŠELPTI KOMI

TETAS UŽREGIS
TRUOTAS. 

Škotijos lietuvių Lietuviai 
šelpti (tas pats "Tautiškų 
Reikalų' ') Komitetas, angliš
kai vadinamas4 ' Lihuanian Re-
lief F u n d " tapo užregistruo
tas arba paduotas į valdžios 
žinią sulyg " W a r Charities 
Act 191 G.'' 

Komitetas tapo įsteigtas 28 
Iapkr., 1914 metų visuotiname 
visos Škotijos lietuvių suva
žiavime Bellshill'vi. Nuo karės 
nukentėjusiems šelpti Komite
tas yra surinkęs nuo dienos 
įsikūrimo £1447. 2. 6. (žiur. 
" I š . Dr. " No. 16. š. m.) 

Nebesant kaip rinkti aukų 
nuo karės nukentėjusiems nei 
nebežinant, kur ir kokie nuo 
karės nukentėjusieji randas, 
Komitetas buvo nustojęs rink
ti aukas nuo karės nukentėju
siems (aukų vienas nei nebe
davė, nei iš ko rinkti nebebu
vo, lietuviams kariuomenėn 
išėjus). Taip Komiteto veiki
mas lyg buvo sustojęs. 

Nuo 11 lapkr. 1918 m. Arm-
stice, Komitetas rūpinas 
' 'Tautiškais Reikalais". Abel-
nos "Tautiškų Reikalų" fondo 
įeigos " I š . Dr."£274.V.0 11. Iš 
surinktų Lietuvai šelpti pinigu 
Komitetas yra pasiuntęs visus 
pinigus šelpimo tikslui į įvai
rias vietas, įvairiais laikais ir 
keliais (žiur. " I š . Dr . " N. 16 
š. m.). 

Iš "Tautiškų Reikalų" Fon
do Komitetas nuo 11 lapkr., 
1918 m. aprūpino visus Škoti
jos lietuvių tautiškus reikalus: 
gelbėjo lietuvių ir Lietuvos rei 
kalams žodžiu, raštu, susirin
kimais, prakalbomis, užmanė 
rengtis prieTaikos iškilmių ap 
vaikšieojimo, įsteigė ofisėlį 
Glasgove, išleido vieną lietu
vaitę mokintis rašyti ant ma
šinos ir stenografijos ir daug 
kitų darbų ir darbelių, su Ško
tijos lietuvių kolonijos reika
lais surištų, atliko ir vis dar 
m a n o a t l ik t i . 

Šalip visų minėtų darbų Ko
mitetas neapleido rūpintis li
kusių be vyrų ir tėvų lietuvių 
šeimynų likimu, ypač tuo rei
kalu reikėjo rūpintis Komite
tui, sustojus veikti Škotijos lie 
tuvių Labdaringai draugijai ir 
užsidarius "Russian Relief 
Fondui" (1918 metų, rugsėjo 
mėnesyje), kuris buvo susit
veręs Glosgove, vadovaujant 
mūsų konsuliui p. Denham ir 
kuriame fonde ar komitete bu
vo lenkų ir žydų atstovai. 

Moterų pašelpai Komitetas 
yra gavęs aukomis iš įvairių 
atskirų ypatų arba iš vaka
rų pelno, tam tikslui rengtų, 
~ i i . i. . - i " 

mas Škotijoj, nes jo vieta 
(Crombre), tiesa, yra atskira 
ir toli nuo kitų lietuvių kolo
nijų Škotijoj. Kitiems miru
siems lietuviams net duobę ka
sęs, gelbėjęs — laidoti. Tarp 
kitų minėja kelis mirusius iš 
Bellshill. 

(" Iš . Draugas".) 

MAGDE. "Ak, kaip man nieitigal
vą l Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi!" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau-
Lui gražus, švelnus ir čgsti. O tai 
todrl, kad aš vartoju RUFFLES!" 

Kas tai yra R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve-

liH^^iKk'^kJ] \\'i R n'1''I piantįs vanduo? N e ! ! R U F -
/ I f ( / \ 1 ( V Y $ C S I H )M 1 F L E S y r a t a i paprasčiausis 

plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas ga lbū t 
smagesnio už čystą. neniežinčią galvos odą? 

R U P P L B S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos" 
t rynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

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

" išviso £35 2 9 (žiur. Iš. Dr 
N. 26 ir 27 š. m.). Pašelpai 
išduoda ar namams apmokant 
ar šiaip sunkiose sąlygose šei
mynai esant, £40 12 1. Reiškia, 
išduota daugiaus, neg įplaukė. 
Aukų padauginimui ieškomi 
nauji budai. 

Lietuvai Šelpti Komiteto 
užregistravimas, (kurs tris 
darbus dirba, kaip augščiaus 
aprašyta) priduoda Komite
tui valdišką apdraudę* leng-
viaus ir be baimės galima rin
kti aukas; Komiteto rengiami 
vakarai yra liuosi nuo "tak
sų" ir į vakarus galima leisti 
svečius be bilietu; lengviaus 
galima apsiginti nuo užpuldi
nėjimų tų, kurie Komitetą no
ri šmeižti, nuo aukų atkalbi
nėti. Komitetas veikia visose 
Vakarinės Škotijos lietuvių 
kolonijose, kur tiktai gyvena 
lietuviai. 

Komitetas užregistruotas 
Glasgow'o Magistratų posėdy
je (Miesto Valdybos). Paliu
dijimas išduotas 2 d. liepos, 
1919 m. su parašu Sir John 
Lindsay, Clerk to the Regis-
tration Authority of the City 
Glasgow. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

Pirm. Jonas Stauckas, 1414 
New York. 

Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426 
So. lOth St. 
Pin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabama Ave. 

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

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienį mėnesio. 
« Į 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
gą" atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

•. 
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Jaife 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

3886: 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- į POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. II $750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
, žiaus. 
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas Vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P. MULEVIČIUS 
9> 

458 GRAND ST.,, Sta. W, BROOKL YN, N. Y. 
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Mandagumo Rankvedel i s . 
Parašė 

KUN. ANTANAS STANIUKYNAS. 

Teologijos Daktaras . 

(Pabaiga.) , 

2. Abi ko ji stovi ant žemės ir jų nepridera dėti vieną ant 
kitos. Nors daugelis i r gerbtinų žmonių ta ip daro, bet ge
r iau tai apleisti. Kas daugiausia tai galima butų ta ip daryti 

kaipo Į užimantį vidurį, .tai k i tas įj .se&antis iyjunjne jeas # o 
30 dešinės, tcečįas po jo Jfcajrės, i r ketvir tas po $e | ihės antro
jo (cabd) . Je i du žymiausiu laikyti kaipo viduryj , įai 
dešinėje pirmojo ejs trečias ir gairėje antrojo ketvirtasis {į-
bac). Toje eilėje visose aplinkybėse žymiausias asmuo tur i 
pirmenybę. J e i draugijoje atsirandą svetimas žmogus, ir jei 
jo padėjimas visuomenėje n ė r a daug žemesnis už B tų , tai j įs 
užima žymiausio asmens vietą. 

Savaime susipranta, kad pr ie apsisukimo pasivaikščio-
jaut , praeinant gatvėje a r namieje, niejkad į žymesnį asmenį 
nesikreipiama pečiais. Taippat reikia pasistengti , kad at
kreipti veidą į esančius kambaryje; a r salėje, kada duris ati
dara i i r ten ineini, a rba išeini i r duris uždarai . Tarnąu-gerai žinomojoje draugijoje, namie a r pas prietelius, bet nie

kad prie apsilankymų, ar juos darant ar pri imant. Niekad Į jaut is P r į e M i š i ^ t u r i šitos taisyklės nuolat laikytis iš atžvil 
gio į celebransą. bažnyčioje mokykloje, pasikalbėjimo kambaryje, laukimo 

salėje, a rba viešo susirinkimo vietoje, niekad akyvaizdoje 
viršininko. 

3. Sėdint netinka uždėti kojos leteną ant kitos kojos ke 
lio, nuolat kojas judinti , supti, delnais kelius apimti, atbulai 
a r skersai ant kėdės sėdėti i r viena ranka kėdės atlošą apimti, 
alkūnėmis ant kėdės rankenų atsiremti ir rankose laikyti galvą, 
ta ippat sėdint kelius pertoli vieną nuo kito turėt i a rba juos per 
ar t i suglausti , kojas ištiesti, <kėdėj ant jos užpakalinių kojų at
silošus suptis, perdaug pečiais į kėdės užpakalį remtis, sėdint 
kojomis grindis šviruoti, ant kito kėdės atlašos remtį, kojas 
ant savo ar svetimos kėdės skersinių balkelių dėti, ypatingai 
sėdint kojas dėti ant stalo ar koniodės, kaip amerikiečiai daro. 

4. Draugystėje nereikia rinkti gražiausios ir smagiausios 
kėdės, bet imti kuklią, kol geresnės nepasiūlys; taippat nepa-
siulik; ta ippat nesissėsti toje kambario vietoje, kur praeinan-, 
tiems neparankumą gali daryt i . Taippat nesėdėti, kada kiti 
stovi, i r be svarbios priežasties nesistoti, kada visa draugys
tė sėdi. Ypatingai reikia saugotis nepaprastumo ir ta ippat to 
visko kas kitus, jų pasijudinimuose trukdyti a r apsunkinti ga
lėtų. 

VII . LAIKYMASIS EINANT. 

1. Eisena tet inka amžiui ir luomui. Tvi r tas ir gyvybės 
pilnas mokinys neina taip, kaip rinitas ir amžių atgyvenęs 
senis. Per lėta eisena galėtų būti pr iskai tyta t ingumui ir ne
rangumui , o pergrei ta lengvamaningumui ir kuklumo stokai. 
* Skubinkis pamaži, savo priežodis; ' skubinkis, bet nepergrei t ; 
pamaži, bet ne taip, kad žingsnius tar tum skaitytumei ir ke
lią matuotumei. Gerai išauklėtas žmogus nebėga gatve. J i s 
gali paskubinti žingsnius, jei kas nepaprasto, netikėto atsitin
ka, kokia nelaimė ugnis a r staiga ima lyti. E idamas nemina 
nei persiaurai , nei perplačiai, nedaro žingsnių nei pennažų, it 
papuošta lėlė, nei per didelių t a r tum į lenktynes e idamas; mi
na lengvai, be trukšmo, kojos platumu, ne užpentimi, visada 
t ikrai ir t v i r t a i ; eina ramiai lygiai, nesiskubinant ir nesivel-
kant, neapmigusiai ir nesvyruojant, bet tvir tai , gyva i ; ne su 
sunkumu, past i rusiai ar nuduotai. 

2. E inant reikia kūną laikyti tiesiai, bet liuosai, krutinę 
kiek pirmyn, galvą tiesiai, bet ne augštyn, kaip kalakutas, ra
miai, nesukinant į vieną a r kitą pusę, akis prieš save, kad VLS-
ką gerai matytum, kai-kurių kliūčių ant kelio išsilenktum, ne 
sukluptum, neužbėgtum ir matantiems ant juoko išsistaty-
tum, priešai einančius išsilenktum, praeinančius pažįstamus 
pasveikintum ir lt. Minant pirštų galus reik kreipti į šalis, 
tik ne perplačiai, kad kas nepamanytų, jogei šokių lekcijas 
duodi. Kaukas, kaip jau buvo paminėta laikyti liuosai nuleis
tas žemyn ir jų nuolat nejudinant ta r tum avižas sėtumei. 
Taippat saugotis vieną ar abi ranki ki^eniuje laikyti a r už
pakalyje, tas paskutinis būdas ypatingai nepritinka, kada ei
lėje ar minioje susispaudę tur eiti. 

3. Atsižiūrėk į savo rūbu švarumą; todėl stropiai apsilenk 
nešvarių vietų, kojų negiausk, kelk kojas išlengvo ir nedrab
styk purvo užkulniais. 

4. Lazdelę arba skėtį laikyk liuosai dešnėje rankoje ; rei
kale jais galima pasiremti, nelaikyti jų tai iškeltų augštyn, tai 
nuleistų žemyn, kaip bažnyčioje šveicorius savo lazdą, nestaty
ti ta ippat jų smarkiai ant žemės ir jais nesigimnastikuoti. 
Nenešti ta ippat jų atkištų po kairės rankos pažaste, ypatingai 
vietose, kur daug žmonių vaikščioja, kad nepadarius nesmagu
mo tiems, kurie eina paskui. Ypatingai nesinešti jų ant peties 
kaip kareivis šautuvą arba ūkininkas savo ūkės įrankius, ant 
kurių da rūbą ar ryšį užsinėręs neša. 

5. Je igu į gatvę išeini, tai nesustok galvoti į kurią pusę 
dabar eisi, nusisprendimą reikėjo j au padary t i išeinant iš na
mų. Nepri t inka gatvėje daug ir garsiai kalbėti, ranka žmo
nes rodyti , valgyti ; šį paskutinį dalyką galima tik vaikams 
palikti. 

6. Gatvėje nereikia perdaug mintyse įsigilinti, kad ant 
kitų neužėjus, kad į tą pačią pusę nesilenkus. J e i ' atsitiktų 
ant kito užeiti, kam an t kojos užminti a r kitą kokį nesmagu
mą padaryt i , tai nereikia palikti dalyko mandagiai nepersipra
šius. Su susitikusiais reikia lenktis į dešinėje pusę. J e i ke
lias yra taip s iauras, kad du negali lengvai praeit i , tai man
dagesnis sustoja savo vietoje, kol kitas nepraeis. Pr ie siau
rų t repu jis laukia apačioj a r viršuj , jei jis girdi ką nors 
ja is einant augštyn ar žemyn. Šaligatvėse, gerbtiniems žmo
nėms, kuriuos sutinka, palieka šalį nuo namų. 

Su kitais einant j iems užbėgti už akių ir nepritiktų ir 
padarytą nesmagumą; bet pr i t inka priėjus arčiau namų į kurį 
ketina įeiti truputį pasiskubinti , kad varpelį paskambinus a r 
duris at idarius, ypač jei su žymesniais žmonėmis atsit inka 
eiti. 

Trepais lipant a r augštyn a r žemyn neprit inka nei bėgti, 
nei trukšmo daryti h- kiekvieną kartą imti tik.vieną trepą. Pa-
dora jaunuomenė niekad šios taisyklės neperžengia. 

7. Einant keliems kar tu , šie dalykai pr i t inka: 
(a) Je i eina du, tai žymesniam duoti dešinęję pusę iŠ-

t sky rus : 
(b) jei atsitinka vaikščioti į vieną ir kitą pusę allejoje 

a r liuosoje vietoj-e. Tada apsisukus likti savo pusėje nors 
vaikščiotumei su labai žymiu asmeniu. 

(c) jei deš-inėji pusė sunkesnė eiti, daugiau purvo ak
menų, nei kaip kairėje, tokiose aplinkybėse asmeniui, kurį 
nori pagerbti , užleidžiamą geresnėji pusė. 

(d) jei t ryse eina, tai žymiausias asmuo einarviduryje, 
kį tas po jo dešinėje ir trečias kairėje. Prie keturių asmenų 
galima pasielgti dvejopu buau. J e i žiūrėti į žymiausią asmenį 

8. Pr ie to visa reikia čia da ir tai pažymėti, jogei t ikrai 
mandagus žmogus, bus ne tik viešumoje mandagus, bet ir 
vienas būdamas ir ištikimai laikysis taisyklių, gero pasiel
gimo ta ip eidamas, kaip stovėdamas arba sėdėdamas. At
mintis, jogei j is vaikščioja akyvaizdoje yiska. matančiojo Die
vo ir akyse savo Angelo Sargo, užtenka j am ta ip padoriai 
ir kukliai pasielgti, kaip parinkčiausioje draugijoje. Nes 
tik šiame atsitikime mandagumas y ra išikro teisingas t. y. 
teisingai išreiškia viduji . širdies gerumą ir duoda žmogui tą 
išauklėjimo tobulumą, kuris visiems pat inka ir tą paslap
tingąjį žavėjimą, kuris įveikia širdis ir pa t raukia prie sekimo. 

Apie .šv. ^Pranciškų iš Sales mes tai žinome, kad j is visa
da pasielgdavo sujyg švelniausių mandagumo taisyklių ir visi 
kurie jį žinojo negalėjo be nusistebėjimo apie tai kalbėti. 
Kartų jo draugas, Vyskupas iš Bellay, pas kurį šv. Pranciškus 
tankiai apsilankydavo, norėjo ištirti , kaip įis pasielgia, kada 
jis vienas pas save kambaryje, prie maldos ir skaitymo, sėdė
jimo ir klūpojimo. Tam tikslui j is liepė išgręžti mažų sky
lučių duryse, kad dievotą vyskupą galėtų matyt i kambaryje 
j am nežiūrint. I r štai kaip j is praneša apie savo gudrumo 
pasekmes: "Nusižeminusis Vyskupas klūpojo taip dievotai 

i r padoriai , jogei išrqdė, kad j is y ra regimoje, akyvaizdoje 
Angelų ir Šventųjų. Didžiausios pagarbos stovyje, j is buvo 
nepajudomas, kaip stovyla. Žiurėjau toliau, a r sau neda-
leidžia kokių liuosesnių pasijudinimų a r neištiesia kojų ai 
kelių nededa vieno ant kito ar galvos neparemia ant rankų, 
kada klupo. Nieko panašaus nesuradau. J i s pasiliko rini
tas, sulyg rūsčiausių padorumo taisyklių i r visus, kurie jo 
pasielgimui prisižiūrėdavo pripildydavo meile ir pagalba . 
(Canus L 'espr i t de S. Francois.de Sales) . 

Tokios ta t y ra svarbiausios taisyklės apie kūno stovį. 
J ų yra daug ir įvairios ir reikia paminėti , k a d neįpratusiems 
jos gana sunkios. Ar-gi dėlto reikėtų fdrąsos nustoti i r gink
lus sudėti? Anaiptol! Gal tai butų ir sunkus daiktas, bet 
nėra negalimas. Pada ras pasielgimas yra reikalingas mūsų 
pilnam išauklėjimui; todėl mūsų pr iedermė jį stengtis įgyti. 
Tat gyvai į darbą! Parodykime pirmiausia tvirtą valią, 
kad visur takt ingai ir t inkamai pasirodžius! Dixi, nuc ceepi. 
(Ps . 76 11). " T a r i a u ir dabar p radė jau , ' ' sako Dovydas 
76 ps-je. Dėkitės atmint in tuos nurodymus, kuriuos šituo
se skaitymuose girdi te ir patar imus §al jums primindavo 
pirmiau tėvai, o dabar mokytojai a r viršininkai; prisižiūrė
kime tiems, kurie pasižymi mandagumu, bet pridėkime prie 
darbo ir savo ranką, persigalėkime, darykime sau prievartą 
mandagiau pasielgti kasdien, kas valandą, nuolat ; nenuils-
kime kol nebus prašal inta viskas, kas netinka ir kol mūsų 
pasielgimas nepasidarys nepapeiktinu. Tik tankiai pakar
totas darbas ydai priešingas įstengs tą ydą prašalinti , ir 
naują gerą įpratimą mums suteikti. Mes patys iš nuolato su 
savimi kariavimo turėsime didžiausią naudą, valia sust iprės , 
būdas nusistovės, moksliškas lavinimas įgys viršujį spindė
jimą; mes taip su nutiesime kelią prie žmonių širdžių ir 
gyvenimo pašaukime šitas darbas neliks be pasekmių. O jei 
prie šito darbo imsimėsi krikščioniškoje ir tikėjiiuo dyasio-
je, jei save pergalėsime del Dievo garbės ir rušios išganymo, 
tai tokia auka lii\ksminsime angelus ir dangaus šventuosius, 
raminsime dūšias skaistykloje pelnysime nesuskaitytus nuo
pelnus amžinybei, įgysime gausias malones sau ir Bažnyčiai 
ir Dievo palaiminimas eis su mmnis visuose mūsų žygiuose. 

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ J g Ų 
(Tąsa. Žiur. " D r - g o " No 152) 

PESTINJS AMERIKA. 

Saulės Sostapilis. 

b^ais, fcuije £vįeap& lyg žvaigždės, gėlės tokio gražumo, ku
rioms panašių čia niekur nerasi, i r vaįsiai tenai visuomet nu
nokę įr paukščiai nesįįįauja čiulbėję. Tenai visi yra' Taimingi, 
nes visa tenai gražu; visų širdįs prtąos meilės i r jie $kanibina 
muzikas $1$% ir naktį. 

Kara l iaus sunūs, Lera, išsiilgęs laukė Jįai&o, Jtą^a išeis į 
ta gražųjį miestą. Žmonės aplinkui jį nuolatos vaįoUjosi. Daž
nai kitos giminės užpuldavo jo tėvo giminę, ^ ų P 1 1 ^ namai 
būdavo deginami, vyrai sužeisti, net motęrįs ir maži yai^ai 
užgaunami. Lera mąstydavo apie tą Jaįką, kada . jis užims sa
vo tėvo vietą, kaip j is turės vesti savo žmones į karę, mušti 
be pasigailėjimo savo prįešus ir tuomet jo širdis prisipildy-J 
4avo skausmų. 

J o tėvas Įr sėbrai pajuokdavo jį, vadino jį mergiščia už 
tai, kad jis turėjo gailestingą, jautr ią širdį. J is at jausdavo sa
vo širdyje skausmą, jei vaikai imdavo iš lizdų mažų paukšte
lių kiaušinius a rba juos gaudydavo kilpomis. J e i jis rasda
vo vabalėlį ax kirmėliuke ant tako, jis prašalindavo juos nuo 
tenai, kad nebūtų sumindžioti. * 

Vieną kartą, atsi t ikus kovai, daug sužeistų priešų li,k# 
ant lauko mirštančių. J i s t ada išslinko patykomis iš namų, 
kad priduotų jiems šalto vandens ats igert i . £ėvas smarkiai 
rustinosi ant jo, kad jis gelbsti priešus i r u#olarė j j kaliomis die
noms į kalėjimą. Kuomet jis pasiliko vienui vįenas, jis mąstė 
labai daug apie skausmus, esančįųs pasaulyje ir ajgdinkui jį 
i r j is pasirįžo leistis kelionėn susirasti Saulės Sostapilį. 
genelis jam buvo sakęs, kad jis esąs toli, kur dangus susisie-
Jkia su žemę, ir, kąd niekas negali desiekti eidamas pėsčias: 
j is turėtų mir t i nųo nuovargio. 

Naktyje l^era turėjo labai gražų sapną. Atėjo prie jo ne-
kuris mažas vaikas, palietė jį ir tarė jam, kad jis tuojaus 
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i N U S I K R A T Y K VARGĄ. 

I š priežasties mirt ies mano mo-
te'riep, parduodu a rba išrnainau pi
re kokiame mieste Amerikos gerą 
farma, 4.0 akerių, 2 myli nuo mie
stelio ir 15 myliu nuo didelio Cle-
veland miesto. Auga. viskas an t 
farmos yra 2 arkliai, 2 karvi, tu-

< zinas vištų 2 kiauli, 6 avys, vežt-
: mas plūgas Uvtt. Geras n a m a s gy

venimui: 5 kambariai . Gera ba rnė . 
6 tonai šieną; geras sodnas, apie 
2 ąkerių bulvių, kiti javai jau 
yra nupjauti, žodžiu, eik ir gy
venk*. Žiemą galima eifr dirbti;-
vėn dirbti jei pinigu hutų maža* , 

j j Visą. tai kaštoja $5,700.00. 
Jei nori už namą mainyti ap ra 

šyk, koki turi namą, kiek kaštd-
ja, a r yra skolos, an t narna. 

Aš likęs su mažais vaikais n< 
galiu farmoje gyventi, už tai ir ne 
r iu parduot i , a r mieste ant nam 
išmainyti. Aš su mažiau gyvuolitt 

• m o k ė j a u daug brangiau ir kad n* 
ta nąlaimė n i ^ ų o m e t neičiau 

Vienoje, labai tolymoje, šalyje, apie kuria, .kiti maža kų 
žino, nebent t ie, kurie gerai geografiją ir istoriją Piet inės Ame
rikos išmoko, gyveno tautą, kurį vietoje tikrojo Dievo, kurį 
mes mylime ir stengiamės jam tarnaut i , garbino *Fo padarą, 
saulę. J i e žinojo, kad gražios gėlelės nesukrautų savo žiedelių 
be saulės šviesos; kad s.kanųs vaisiai nenunpktų bejos; kad 
jie pa tys negalėtų gyventi. J u s .niekur nematėte tokių pui
kių gėlių, kokios auga toje tolymoje šalyje, tokių vaisių, jsokių 
tenai pilna. Tos šalies žmonės tikėjo, kad visax tai padą**© sau
lė pa t i savo galybe, todėl jie ją .garbino, 

Karštose šalyse žmonės yra labai staigaus budo. J i e grei
tai pyksta ir vaidinasi ta rp savęs. Tenai jie gyveno pasidalinę 
į gimines, kurias valdė karal iai . 

Vienos tokios galingos giminės karal ius turėjo sūnų, vardu 
Lera. J i s buvo labai gražus, augstąs ir tvir tas . J i s mokėjo ge
rai žuvauti , jodinėti, šaudyt i beveik kaip suaugęs žmogus. Vie
nok, jis niekada nesijautė laimingas. Vietoje dįcĮžiųptįs savo 
jiega ir dalyvauti žuvavime, medžioklėje įr karį^koae ekspedi
cijose, jis mėgo būti vienas. Eidavo į girias, arba į njipšąlįas 
vietas į kalnus ir tenai prasvajodavo ištisas dienas. . J is jautė , 
kad j is labai ma į a težino, o jis norėjo žinoti l a į a i daug. J į s 
nebuvo patenkintas žemės džiaugsmais jr smagumais. J o sieja 
ir širdis buvo tuščios. -•*' 

J ų giminės senas žmogus j į mokė visko, ką t ik ta i žinojo 
pats apie medžioklę, jodinėjimą ir maldas, kurias žmonės var
toja, garbindami saulę. Vieną kar tą jam jo mokytojas pasa
kė, kad ateityje, jis galės .pasiekti puikų miestą, kuriame ga
lės maty t i sauįę iš Irisai ar t i . Tenai k į e k v i p ą s ajpgirė^fs ru-

paąirengtų ir eitų su juo. J i s paėmė Lera už rankos i r ve
dė per girias, per plačią upę, žaruojančius laukus, gražias 
pakalnes ir, galop, privedė prie aug&to kalno. J i s nuvo ta ip 
s tatus ir sunkus užlipti, kad Lerą paėmė ne^im#st,is, bet 
mažas vaikelis laikė jį už rankos i r padėjo l ip t i augštyn. 
Kalno viršus siekė augščiau debesų. Lera pasižiurėjo aplin
kui ir visur tęsėsi po jo kojomis piŲti ir jbaįti debesys, lyg 
jura . Paskui jo akis pa t raukė rausvas auksinis debesėlis, ku
ris kilo augštyn. Sekdamas jį akimis Lera pama tė prieš save 
apsuptą šviesos spinduliais, įvairiausių spalvų, nežinomą ant 
Žemės, neapsakomo gražumo karalienę, su malonia šypsą ant 
veido, laikančią ant savo rankų mažą vaikelį su vainiku ant 
galvos. J i s ištiesė Lerai savo mažas rankeles ir šaukė jį jo 
vardu.. Čįįa Lera atsibudo. Gražus regėjimas išnyko vs akių, 
bet neišnykę iš Leros .galvos. * 

J i s neturėjo dabar jokios abejonės, kad ta karalienė bu-
yo iš kaulės Sostapilįo, o tas vaikelis, tai jos sunūs. Ai,- ka ip 
tas regėjimas neapsakomai linksmino Leros širdį! J i s mąstė, 
kad tas vaikelis geriau jį suprastų, daugiau jo gailėtųsi. ,ix 
butų malonus, kaip bet kokis' žm.ogus. įmonės , gur iuos . Lera 
žinojo, buvo išdidus, nekantrus, , visuomet linkę pykt i s , ya i : 

dinties ir neturėtų užuojautos net niąžįems. Karal ienė atrodė 
labai maloni. Lera neabejojo, kad jam jos mieste butų gera. 
$e to, mažas vaikelis prat iesė į jį rankas i r vadino jį jo var
du. 

Lera darėsi vis labjau ir labjau nuliūdęs. J a m daugiau 
nerūpėjo žaidimai su vaikais, arba medžioklė ir jodinėjimai 
temo draugystėje. Galop, jis padarė nusprendimą keliauti 
į Saulės Miestą. J o nuomone jis turi keliauti į kalnus, kur ie 
matyt į .tolumoje. Tena i .an t tų kalnų viršūnių :turi susisiekti 
dangus su žeme, ta ip jis sau svajojo. -

Vieną vakarą, kada vyrai , moterįs ir vaikai 'buvo su, 
sirinkę į maldnamį, kuriame jie garbino saulę, j i s sumanė ta 
naktį iškeliauti. K a d a garbintojai ištiesė savo rankąs į vaka
rus, ku r leidosi saulė, giedodami giesmes, jaunas Lera, tarė 
sau pamaži : 

"Daba r , brangioji saulele, aš eisiu pas tave. O mieloji 
saule, palengvink kelionę vargšui vaikui, kuris ilgiau be t a : 

vęs gyventi negali. Brangioji poni, daleisk man da kar tą 
pamatyt i t^ve î - tavy .vaikelį^. 

P o maldos Lera nuėjo į tėvo kambarį ir atsigulė į savo 
loyjh i>ale tęvp, .lovos,, kur j i s papras ta i miegodavo. I lgai 
jįs laukė. Galutinai, paga l gilų ir lygų kvėpavimą suprato, kad 
tėvas jau gerai yra įmigęs. J i s išslinko palengva iš kamba
rio į sodą. Ten labai toli matė, kaip snieguotos kalnų vir
šūnės blizgėjo, menuliui šviečiant. Kaip tenai tur i but, tyku 
ir ramu, svajojo vaikas. J i s buvo nuliūdęs. Ašaros riedėjo per 
jo veidus, kada j is mąstė dabar, kad apleidžia savo tėvą — 
motinos jau neturėjo — ir savo kūdikystės draugus . 

" K a d a aš - tave pasieksiu, gražusis mieste I—šnabždėjo sau 
vaikąs palengva. — A š prašysiu saulės, kad pasiųstų savo 
pasiuntinį jiems visiems i r tenai busime drauge ląirnin-

fabrikus dirbti 
< tėra darbas, 

Kas norit 
mainyti, atsišaukit 

Ant farmos mažas 
o labai pelningas, 
pirkti a r ant namo, 

greitai, viską.-
aprasįdami. Kąs ne tur i t visų p i - ; 
ningų, aS duosiu ant lengvo i§mo-* 
kėjimo. Ką. tik tur i ant farmos, ' 
yiskas brangai parsiduoda, am 
Ohios Valstfp'oje y ra labai geros 

. farmos ir "oras sveikas. 
Atvažiuok, a rba pirmiau 

šyk laišką apie savo turtą, tai t a 
da, sueisime ir darysime raš tus . . 
Tik.nelaukit ilgai. Rašykit 

: J . Smailys, 
ften. Del. Ąkron, Ohio. 

: • * * * * * 

l 

LJET. P ILJĘČIŲ DJt-JOS 
P A . «• 

Pit tsburgh, Pa . 

VaįdyVpg Ant raša i : 

^Pirjn.—V. Sąmson, 1924 Carson 
Street. 

Vice-pirm.—J. P. Petraitis, 1313 
Carson Street. 

Prot. rast.—J. W. Patekevich, 
210?t Ąierriman Street.. • 

Fin. rast.—W. Stacinskąs, 2102 
Merrimau Street. 

Iždininkas—J. Jonelis, 157 
Meultrie Avenue. 
Direktoriai: 

J. Jauauskas, 75 So. Ipth St. 
P. ^Kildušis, 2007 Jane St. 
S. Liutinskas, Box 524, Castle 

Shanuon, Pa. 
A. Normantas, BQX 441, Castle 

Shannon, Pa. 
tJ. Marcinkevicz, 160 So 191 h 

Street, S. S. 
S. Simanavičius, 2228 Sarah 

Street, S. S. 
Ligonių Komitetai: ** 

P. Bardzilauckas, 2223 Larkinj 
Alley, S. S. 

P. Marmokas, Box 342, Castle 
Shannon, Pa. 

Susirinkimai atsibuna pirmutinį 
utąrnmka/ kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare. 

Jonas W.JPot£kevich, Prot, rast. 
L. P . D., Vak. Pa. 

ŠV. ANTANO D R A U G I J O S E 
VALDYBOS ADHESAI . 

Waukegan, BĮ. 

g i . " 
Lera pasileido grei tai eiti, kad, iki ry tas įšaus įr jo pra

puolimas bus pastebėtas, jis jau butų toli nuo gyvenamų 
vietų. Tolyn, jis lėkė vis greičiau ir greičiau, kolei nepasiekė 
girių, kuriose jis jautėsi liuosas. Nors jo pabėgimas butų pas
tebėtas ir jo imtų ieškoti, tai jis krūmų tankumynuose ga
lėtų pasislėpti. Vargšas Lera jis buvo dabar baisiausiai nuil
sęs. Erškėčįai badė jo basa& kojas, šakos, per kurias jis lin
do draskė jam raudas ir veid$. Buvo ta ippat labai tamsu, nes 
mėnulio šviesa sunkiai galėjo pralyst i per tankias šakas ir 
lapus. 

J i s vis ėjo pirmyn, t rokšdamas greičiau pasiekti tą 
gražųjį miestų. J i s neatkreipė atydos nei į žvėris, kaukian
čius aplinkui girioje, nei į gyvačių šnypštimą, kurjos šliaužė
jo paskui jį. Bet š tai staiga, čia jau ar t i jo sušnypštė viena. 
J i s atsigręžia. I r kas? Ugi baisiausia gyvatė, pasirengus jį 
sustverti . J a u rodosi atėjo paskutinė valanda Leros gyveni
mo. Bet, kaip tyčia, jaunas briedukąs, pakilęs iš krūmų, 
prabėga ta rp Leros ir gyvatės. Vietoje Leros gyvatė apsi
vyniojo apie brieduką. Lera į au liuosas šiuo žygiu nuo pa
vojaus. Dabar jis jautėsi baisiausiai nuvargęs. <Kojos vos 
nežė jį. Radęs girioje gražią prošvaiste, krįto ant minkštų 
samanų ir žolelės ir užmigo. 

Saulė jau buvo augštai , kuomet vaikas pabudo. ,Jįg matė 
.dangaus mėlynę ir skaisčių saulelę, kurios spinduliai švel
niai ,lietė jo veidų. J į s žinojo, kad jo tėyas su savo žmonė
mis, gal but jau jo ieško. Jis# greitai pakilo, kad bėgtų tolyn, 
bet pajuto, kad j is baisiausiai pavargęs i r visas sustiręs ir 
vos-ne-vos gali pamaži eiti. V ieno j jis jautė, kad jis tur i eiti 
į gražųjų miestų, ku r jį saulė pri ims ir suteiks jam ramybę. 

(Daugiau bus) . 

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Victoria St. 

Vice-Pįrm. — Antanas Taučius, 
1125 ^Lincoln St., N. Chicago, 111. 

sutarimų Rast.—Jonaa Bakšys, 
1331 Prescott St., 

Finansų JRašt.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Boad. 

Kaperius-—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Crlobėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic

toria St. 
3. Pranas Kasdelevičius, 1017 

8%h St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Prea-

CQtt St , 
2. JĮfykolas Galinis, 736 Cum-

mings Ave., 
.Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8tį St. 
Organo Užžiurėtojaa — Antanai 

J . Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Šv. Antano Draugija gusirinki-

mus laiko po 8-įai dienai pirmą 
Bekmadenj, kiekvieną mėnesi, l*mą 
vąlamįą po pįetų, Lietuvįų svetai
nėje, £th ir.Sp. LĮnooln Sts.,.Wąn-
keegan, 111. 
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Lietuviai Amerikoje, j 
CAMBRIDGE, MASS. Ininko alga pasilieka kaip ir 

po senovei. Geriausias būdas 
Liepos 18 d., vakaro, bažny- yra jei į darbdavių ir darbi-

tinėje salėje įvyko prakal ninku reikalus kišasi valdžia 
bos, kurios buvo surengtos L. I ir turi būti aprubežiuotas ka-
D. S. 8 kp. Kalbėtojum buvo j pitalas. 
plačiai Amerikos lietuvių vi
suomenei žinomas iš Chicagos 
soči jologi jos ir medicinos 
studentas Al. Karkus. Nors 
prakalbos buvo surengtos ant 
greitųjų ir nebuvo galima ge
rai išgarsinti, vienok publi 
kos prisirinko pilna salė, taip 
kad kitiems dar ir vietos tru
ko. 

Kalbėtojas savo turiningoje 
kalboje aiškiai nurodė, kas y 
ra darbininkų prieteliai, kas 
priešai, kokiomis priemonė
mis darbininkai vadovaudami? 
si gati pagerinti savo būvį ir 
1.1. Taip-gi aiškiais faktais iš-
parodė socijalizmo ir jo tėvo 
Kebelio teorijos klaidas ir 
kad tas soči jai is tų teorijas 
sekdami darbininkai netik ne
pagerins savo būvio, bet dar 
pablogins, k. t. Rusijoj, ku
rioje socijalizmas — bolsevi-
kizmas buv0 užviešpatavęs o 
darbininkų būvis į tokį skur
dą atsidūrė, kad iš bado žmo
gus žmogų pradėjo ėsti, o iš 
tvirkimas bei pasileidimas 
bolševikų gali viršyti Sodomą 
su Gomora. 

Baigdamas savo kalbą ragi
no visus darbininkus rašy-
ties prie L. D. S., nes darbi
ninkai, susiorganizavę ant 
krikščioniškų ir doros pamatu, 
galės greičiaus išreikalauti 
sau prideramas teises ir pa
gerins savo būvį. 

Užbaigus prakalbą kalbė
tojas paprašė klausymu jei 
kam kas neaišku. Klausimu 
reikalavo duoti raštu, o su 
mielu noru žadėjo atsakyti. 
Tuojau paduota net devyni 
klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
visiems aiškiai ir suprantamai 
atsakė. Klausimai ir atsaky
mai buvo-sekantieji: 

1). Klausimas: Ar Amerikos 
valdžia yra socijalistiška, ar 
kapitalistiška.' 

Atsakymas: Amerikos val
džia yra nei socijalistiška, nei 
kapitalistiška, bet demokratiš
ka, nes kiekviena partija turi 
teisę statyti savo kandidatus 
į valdžios vietas ir patys žmo
nės piliečiai už kokios parti
jos nori kandidatus, už tuo*; ii* 
balsuoja. 

2). Ar buvo prieš Kristų 
bolševikų? 

Atsakymas: Prieš Kristų ir 
po Kristui net iki mūsų lai
kų bolševiko vardo nieks ne
girdėjo, nes jie atsirado tik po 
nuvertimui Rusijos caro. Bet 
panašių įsitikinimų ir elgimo
si žmonių, kaip bolševikai, tai 
jau buvo senuose laikuose, 
dar net ir prieš Kristų. 

S). Klausimas: Kada Ameri
kos soči jai i.-tų partija išmetė 
iŠ savo partijos L. S. S.? 

Atsakymas: Dar visai nese
nai ir už tai L. 8. S. tapo iš-

. mesta, kad joje pasirodė bol
ševikiškas typas ir laike ka
rės pradėjo eiti prieš šios ša
lies valdžią. 

4). Klausimas: Ar niekad 
per streikus darbininkai nepa
gerins savo būvio? 

Atsakymas: Iš dalies, kada 
streikai yra. vedami sumanin
gai, tai visgi darbininkams 
laimėjus yra pagerinimas bū
vio, bet neretai ir kompanijoms 
Kada jos pakelia po kelis cen* 
tus darbininkams ant valan
dos, tai tuojaus jos pakelia 
brangesnes kainas ant tų daik
tų, kiurie jų dirbtuvėse v ra 

5). Klausimas: Jus sakote, 
kad bolševikų Rusijoj esą tik 
15,000., o kiti sako buk esą 
25,000 ? 

Atsakymas: Pagal oficijališ-
ką statistiką, tėra 15,00, o 
kiti, priskaitomi prie bolševi
kų, yra daugelis iš prievartos 
verčiami jais būti, bet liau
dis — kaimiečiai eina prieš 
bolševikus. 

(i). Kodėl J. Gabrys palaiko
mas Tautos Fondo pinigais, o 
jis dabar su bolševikais vieni
jasi ? 

Atsakymas: Kol Gabrys dir
bo del Lietuvos naudingą dar
bą, kėlė Lietuvos vardą tarp^ 
svetimtaučių, rešė apie Lietu
vos neprigulmybę knygeles ir 
tt., tol jis buvo ir užlaikomas, 
bet kadangi dabar apimtas 
egojizmo, norėjo būti išrinktas 
Lietuvos prezidentu, o kad 
tapo išrinktas A. Smetona, o 
ne jis, tai dabar jis ir pradėjo 
iti prieš Lietuvos valdžią. Už 

.ni dabar jo žygiai yra smer
kiami. 

7). Klausimas: Jus sakote, 
kad Lietuvoje nėra kapitalis
tų, kur dingo dvarponiai ? 

Atsakymas: Iš lietuviu 
tarpo kol kas kapitalis
tų nėra \ 'isi darbi
ninkai. O jei kur buvo koks 
dvarponis, tai tik svetimže-
inis ir karei užėjus jie visi iŠ 
Lietuvos išsinėšino. Be to, 
dabar visi dvarai Lietuvoje li
ko išdalinti darbo žmonėms. 

8). Klausimas: dus sakote, 
kad socijalizmjj uždėjo žydai 
ir žydai esą socijalizmo va
dai. Tai kas buvo Kristus, ar 
ne žvdas? 

Atsakymas: Tas tiesa, kad 
Kristus paėjo iš žydų tautos, 
bet dabartiniai žydai nėra to-
kie, kokie jie buvo prieš 
Kristų ir Jo laikuose. Prieš 
Kristų žvdu tauta buvo Die-
vas išrinkęs, kaipo ypatingą 
tautą, iš kurios turėjo užgim
ti Kristus. Bet štai, kada Kris
tus užgimė, jie Jį atmetė, nes 
jie laukė tokio Kristaus, ku
ris žydus padarytų viso pa
saulio viešpačiais. O kad Kri
stus skelbė neturtą ir kitas 
žydų geiduliams priešingas 
dorybės, už tai jie Jį ir nu-
kryžiavo jo. Tiesa, pirmutinis 
popiežius ir kiti apaštalai taip
gi buv0 žydų tautiečiai. Bet 
Kristus, įsteigė savo Bažny
čią tarptaųtišką, o ne tautiš
ką. Ir šiandie prie Katalikų 
Bažnyčios priklauso visokios 
rurės, visokių tautų žmo 
nes. O tie žydai, kurie atmetę 
Kristų, jie jau nuklydo net 
nuo Maižiešiaus istatvmo, c 
garbina Talmudą. Tai tie Tal-
mudiniai žydai uždėjo ir soci-
jalizmą, kuris yra pilnaiS tuš
čių teorijų kaip ir pats Talmu
das. Kaip tų žydu, taip ir so-
cijalistų yra vieninteliu tiks
lu — atsiekti kogeriausios lai
mės ant žemės ir valdyti viso 
pasaulio turtus. 

9). Klausimas: Ką reiškia 
žodis — "Socijalizmas", ir ar 
katalikas gali būti soeijalistu ? 

Atsakvmas: Žodis — "Soei-
jalizmas", paeina iš lotyniš
ko, nes lotyniškas žodis "so-
cius", reiškia draugą, "socia
li s" — reiškia draugijinis ir 
t. t. Kadangi Kat. Bažnyčia y-
ra didžiausia, stipriausia ir to
buliausia draugija, kokia tik 
pasaulyje randasi/ už tai joje 

[randasi. O Bebelio ir kitų už
dėtasis* "socijalizmas" ir, jei 
jame randasi bent kokia dale
lė gero, tai yra pasisavinta iš 
Kat. Bažnyčios, o šiaip jau 
jis yra pilnas kvailų teorijų, 
k. t. darvinizmas, materializ
mas,, ir t.t. Na, o ką bendro 
tos teorijos turi su ekonominiu 
socijalizmu, arba su pageri
nimu darbininkų būvio? Jos 
netik jokios naudos neduoda, 
bet dar pražūtį neša žmonijai. 
Štai Prancūzijoj laikė revo
liucijos socijalistai del išnieki
nimo Tikybos Notre Dame ba
žnyčioje ant altoriaus užsodino 
pusnuogę mergą. O dabar
tiniai Rusijos socijalistai per
sekioja tikinčiuosius, panaiki 
no šliubus ir tt. I r į ką tokia 
tvarka yra panaši? Tai-gi ka
talikams netik nevalia yra pri
gulėti prie tokio "socijaliz
mo," bet dar reikia su juo ko
voti. Darbininkas. 

Redakcijos pastabos. 
Girdėjome, kad Pranei joje 

nedora moteris tapo pasodyta 
ant altoriaus pirma negu so
cijalizmas įgijo šiek tiek reikš
mės. Paryžiaus katedrą iš.-' 
niekino nedorėliai, nekentusie-
ji Dievo ir tiesos. Socijalizmo 
teorijos jiems dar nerūpėjo 
tuomet, nors tiesa yra, kad 
juos socijalistai giria. 

Nesvarbu yra kokios tautos 
buvo soeijalizmo pradėję jai. 
Nors jie buvo žydų, bet mums 
nereikia užkabinėti žvdu tau-
tos, kada kovojame su socija
lizmu. 

K. Marx'as, turbūt, dau
giau už Bebelį gali skaitytis 
Vokietijos socijalistų tėvu. 

CHICAGO HE1GHTS, 
ILL. 

išdirbami. Taip kad darbi- l t ik sveikasis socijalizmas ir 

Lietuvių Rymo-Katalikų pa
rapija čionai gerai gyvuoja. 
Turėdama darbštų kleboną, 
gerb. kun. A. Baltutį, nuola
tos anga ir plečiasi. Pirmiau, 
kai]) bažnyčioje, taip ir" iš lan
ko pusės daug ko truko. Atvy
kus klebonauti kun. Baltučiui, 
tie trukumai palengva pradėjo 
nykti. 

Pernai visas bažnyčios vi-
dus tapo atnaujintas, išniale-
votos, įsteigia parapijinė mo-
kvkla ir atpildvta kitokie tru-
kūmai. Šimet ištaisvta mokyk-
la, seserįms-mokytojoms na 
mas, įtaisyki bažnyčioje dide
lį vargonai, kurie nemažai lė-
šavo. 

Šv. Cicilijos choras, vedamas 
vargonininko, A. Stanšausko, 
nors neskaitlingas, bet gra
žiai bažnyčioje pagieda. Prie 
naujų vargonų rodos ir choras 
ne tas ir bažnyčia kita ir vis
kas kitaip, (jalima tikėties, 
kad su laiku Šv. Cicilijos cho
ras išaugs dusyk didesnis, nes 
vargonininkas tam tikslui dar
buojasi. 

Parapijonys su klebonu div-
ba-veikia didžiausiame sutiki
nu1. Todėl ir darbas pasekmin
gas ir darbo vaisiai yra gra
žus. Šventadieniais bažnyčia 
būna pilna žmonių. 

Tečiau kaip kitur, taip ii 
pas mus randasi tamsių žmone 
lių/ iškrypusių iš doros kelio. 
Iš tarpo tokių atsirado vienas, 
kuris pradėjo, kaip žmonės 
sako, iš galvos eiti. Rengia 
prakalbas ir kalba apie kokias 
ten, vietos lietuviams katali
kams visai nežinomas, sektas. 
Visa bėda, kad tokiems tam
suoliams CTiicago Heights'e 
nėra dirvos veikimui. Jie su
rengia "prakalbas '7 , kviečia 
žmones, bet žmonių, kaip sa
koma, nei su pyragu negalima 
suvadinti, sukviesti. Susiren
ka tik patys "prakalbų ren
gėjai", padejuoja, kad biznis 
neina ir vėl išsiskirsto. Mat 
lietuviai-katalikai žino kur 

eiti, ktir ne, ko klausyti, ko ne. 
Kalbama, kao" galva tų tam

suolių yra žmogutis, kurs tūlą 
laiką taisė laikrodėlius ir, kaip 
pasakojama, jis atradęs, jog 
laikrodėlis neturi dusios. Gir
di, jeigu laikrodėlis eina be 
dūšios, tai ir žmogus neturi 
dūšios. Tečiau iš tokio "mok 
slininko" išvadžiojimo kata
likai tik juokiasi. 

Paukštelis. 

L. R. KRYŽIUS A U O M . 
Lietuvos Raudonojo Kry

žiau Rėmėjai nenuilstančiai 
darbuojasi ir žengia pirmyn, 
štai keletas pavyzdžių, ku
riuos kiekviena lietuviu ko-
tonija Amerikoj turėtų sekti: 

Perth Ambov..lietuviai Lie-
tuvos R. Kr. aukavo sekančiai: 

Po 5 dol.: Jurgis Pilka, Pet. 
Kalėda, Mot. Sinkevičius, Zo
fija Zausevičiutė, Jč Bartoše
vičius. 

3 dol.: A. Petraitis. 
Po 2 dol.: VI. Bakanauskas, 

J . Šidlauskas, J. Baršauskis, 
S. Valickas, L. Šilanskis. 

Po 1 dol.: P. Petronis, K. 
Saksinskis ir V. Baranauskie
nė. 

Linden, N. J . ir gi neatsi
liko. Cm atsirado net ir gar
bės narių: 

Po 25 dol.: J . Liudvinaitis. 
Jon. Buivis, Jon. Truska ir 
Pr. (Ječys. 

Po 5"dol.: J . Sakalauskas, 
V. Mačiuiiutė, Butkevičius. 

Po 4 dol.: Linartienė, J. Ka
zakevičius, Sliesys, K. Žiulis. 

Po 2 dol.: Pr. Kareivičius, 
M. Taniose vičius. 

Po t dol.: M. Kraujalienė, 
F. , Čiupravičius, Bruchas J. 
Valavičius, 

(Ii llarrison, N. J. net o\ 
garbės nariai pasižadėjo būti. 
Būtent, po 25 dol. padėjo: K. 
Žilinskas, K. Nekrašas, V. 
šimeliunas, J. Bfarzdilas, 1. Ul-
činskas, V. Mikaliunas, Bron. 
Rinkevičius 5 dpi. 

Iš Niagara Pails, X. V. pra
neša, kad jie surengė išvažia
vimą — pikniką ir gryno pel
no Liet. Rami. Kryžiaus nau
dai padarė 100 dol. Štai kur 
atjaučia Lietuvos pavargėlių 
dejavimus. 

Pereitoje savaitėje gauta a-
pie 4 tonai drabužių, būtent: 
iš Manchester, N. H. 4 skv-
nios; iš Baltimore, M d., 4 skry
nios; iš Rockford, 111., 1 skry
nia. Ant kelio, jau pasiųsta, 
bet dar negauta iš Greenfield, 
Mass. oskrynios drapanų, iš 
Export, Pa. 4 skrynios, iš Sil-
ver Creek, Pa. 13 skrynių ver
tės 1850 dolierių. 

Kaip matyti, tai netrukus 
jau turėsime drabužių ir ga
lėsime juos leisti Lietuvon. 
Kaip jau buvo minėta, kad 
laivas bus siunčiamas apie 
pabaigą rugpjūčio mėn., bet 
kaip matyti iš L. Raud. Kr. 
pasidarbavimo, tai reikės su 
laivu pasiskubinti, nelaukti 
viršminėto laiko. 

Taigi kurie Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus skyriai tu
rite kokius drabužius surinkę, 
neatidėliodami siųskite juos 
centram nes žinote gerai, kad 
tas visas skrynias reikia per
žiūrėti, perpakuoti. Siųskit 
geriau "freightu", nes expre-
sas labai brangiai kainuoja. 
Siųsdami "freiglitu1 ' , visuo
met prisiųskite ir bilą, kurią 
gaunate nuo gelžkelio kompa
nijos, nes be jos mes negali
me gauti prisiųstų skrynių. 

Ant L. R. Kryž. šauksmo | 
nursių reikale iki šiol atsi
šaukė tiktai vos 5 norinčios 
važiuoti Lietuvon. Kur gi dau
giau? Nejaugi lietuvaitės ne
norėtų pamatyti savo tėvynės, 
atsižadėtų patarnauti savo su
vargusiems broliams! Taigi 

kurios norite ir turite moks
lą tame amate, atsišaukite po 
šiuo antrašu: Re v. J . Petraitis, 
147 Montgomery St., Paterson, 
N. J . Gausite platesnes infor
macijas. 

Taigi j darbą, nes mes iš 
Lietuvos gauname kas dieną 
linksmesnes žinias api e busi
mą mūsų tėvynės laisvę ir 
mųs tėvynės neprigulmybę. 

Visais jeikalais ir paklau
simais visuomet kreipkitės 
pas: 

J. Tumasonis, 
456 Grąnd Street, 

Brooklyn, N. Y. 

AMERICAN WOOLEN COM 
PANY APDRAUDŽIA 

SAVO 35,000 DAR
BININKŲ. 

. 0 

Nesenai. American Woolen 
Company persamdytas darbi
ninkas staiga susirgo iš dar
bo sugrįžęs ir po kelių valan
dų mirė. Jis kompanijai dir
bo tik vieną mėnesį ir vargiai 
darbą mokėjo. Kuomet vienas 
jo draugų apie tai pranešė 
viršininkui, už valandos vyro 
motina turėjo jai išrašytą če
kį ant $750.00. Žmogus'nemi
rė iš kompanijos kaltes, nei-gį 
ji nelaimė ištiko. Oekis buvo 
ne už patarnavimus kompani
jai suteikta?*. Čekis siųsta dėl
to, kad šis žmogus buvo vie
nas iš 35,000 kompanijos dar
bininkų, kurie gauna apdrau-
da sulvg tarnavimo metų 
skaitliaus. Mažiausia apdrau-
da yra $750.00, didžiausia — 
$1,500.00. 

Nėra Amerikoj miesto, kur 
negalima butų rasti namų, ku
riame nebūtų vargo ir skurdo 
del duonos pelnytojo mirties. 
Žmona priversta eiti dirbti, 
vaikų mokslas sulaikomas ir 
reikia šauktis draugų pagel-
bos. American AVoolen Com
pany 35,000 namų susilaukė 
naujo užtikrinimo. Apdraudos, 
pinigai, už kuriuos jie nieko 
nemoka, prašalina skurdo bai
mę. Jie suteikia žmonoms ir 
senoms motinoms naujos pro
gos ir vaikai gali eiti darban 
geriau aprūpinti didesnėms 
algoms ingyti. 

Keleto Amerikoj ir kitur 
gimusių piliečių patėmyta, kad 
jeigu visos Amerikos industri
jos įstaigos pasektų American 
VVoolen Company pavyzdį, 
darbininką^ noriau dirbtų ir 
geresnius išdirbinius gamintų. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti uke, tat 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai l ie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir l inksmą 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 kelis 
š imtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
si l inksminimus, č ionais gyve
nantieji anglai siūlo m u m s savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
Šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 8 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Bok 7, Custer, Mich. 

i 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 18 ryto iki 
fl vai. vakare. Nedėl iomis 0 iki 11 
11149 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley &764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcstcrn Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

IHIIIHIUIIIIIIIHIIIIHIIIIHHIIIIHIIIIimilt! 

ERNEST WEINER 
ORY G00D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stemp** 

Ketver ia i s ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami 

Visokie materijolai, vaikams draoc 
žiai, filebės ir jakutėa. 

Pluta 
55c 

Pluksr.os 
55c 

PLUNKSNOS. 
t i ! l f ! imi! iHII l ! l t l l ! l t ! I I I I IRII! l1l!! l !UtIH' 

i>r.M.T.Stnkorb 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Nanių Telefonas Seeley 420 

''* » • ~ • » • ^»WJ» m ^ .» 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 

I 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 

I Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9". 1 
Telefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood St. \ 
Telefonas: Yards 723. 

« 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
•*« * m m m m H 
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V, W. RUTKAUSKAS 
•? 

ADVOKATAS 
Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmicstyj: 
69 W. WASHINGTON S T R E E T 

Kam baris 609 
Tel. Central 6478 

Gyeeiiimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4681 

i i - •;•« BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. b A 

J neatsišaukti; valiausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
{s iutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota, dabar prieš \ 

žiemą, kuomet' kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eilę b i - i 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo j 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai. J 

S. GORDON, 
1415 S. Halstcd St., Chicago, Rl. j 

Įsteigta 1902. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

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

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

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

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. 00., 
1800 W. 4€th St., Chicago, BL 

i Dr. C. Z. Vezeiis 
i LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedė1iomi« pntrsl sntr»rJ»^a 

, . i 

arti 47-tos Gatves | 
J4712 

iiiintimiiiHiitmHimminiiimfiiiniiiini 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3 544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 33.^4 So. Ht«)stod St.. Chicago 
Telefosas Drovcr 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
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Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas i i 

Chirurgą* 
Ofisas 10960 So. Michlgan A v*. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofl*o 
» Pul lman 8 4 Z. 

Vai.: 9 ryto Iki 11 d.; I po pietų 
iki 4; C iki 9 vakare, Ned. 
9 iki 12. 

a—~~ 

r 
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PAIEŠKOJIMAI. 

Aš Jonas Apanavičius paieškau sa
vo brolio Vinco Apanavičiaus; pa
eina iš Lietuvos, Suvalkų gub., Seinų 
pav. Lazdijų par. Papiečių kaimo. 
Apie 9 m. kaip Amerike. Pirmiau 
gyveno Freeland, Pa. Apie 8 m. kaip 
išvažiavo j Chicago, 111. Dabar neži
nau, kur yra. Turiu svarbių reika
lų; meldžiu kad pats atsišauktų, ar 
kas žino, kur jis yra man praneštų. 

Jonas Apanavičius. 
1619 Oregon Ave. Cleveland, Ohio. 

ANT PARDAVIMO. 
2 nauji namai, vienas 2 pagyveni

mų mūrinis šiltų vandenių ši ldomas 
gazas ir elektra. Labai gera vieta 
biznui kitas medinis 1 pagyvenimo 
namas, l ietuvių apgyventoj vietoj, 
parsiduos po viena ar abudu, kartų 
Atsišaukite: 

Loįris Ebel, 
2659 \Y. 43 Str. 

Dr.M.Stupnkki| 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

DR. LEO AW0TllP 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba l**htr1Sknl. latviškai Ir 

j Valandos: 10 — 12 ryt*; « — 9 
(vakare Tel. Canal 4367 

• • *-^""-. • 'i m . m » < f c ~ » 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOfl 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Osicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų,- taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

a - . , . . . « - . . , . . • 
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Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drovcr 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phorte Prospect 858R 

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypat l lkas mokini
mas parodytus jus iinoVų į trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designlng Ir s iu t imd 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą., kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s m -
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti h* 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijaiiš-
kai pigią kainą. 

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

MA8TICR DESIGNING SCHOOIi 
J1. F . Kiisuicka, Perdotinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSaile S t 
i 190 N. Statą gatvę, kampa* Lak* 
gatvės. 4 lubos. 
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GRANDIJ0ZI3KAS IŠVAŽIAVIMAS 

i Dievo Apveizdos Parapijos 
Ned. 3 d. Rugp. 1919 m. 

National Grove, Riverside. III. 

. 

Dalyvaus visos parapijos Draugijos 

Pastaba: Kas gyvas į tą tradicijinę pramogą. Visų įvai
rumą nei surašyti, nei suskaityti negalima. Muzika, Cho-

v 

ra i, dainos, žaislai, lenktynes ir t t 
Visų kolonijų lietuviai Nuoširdžiai Kviečiami. 

Klebono ir Rengimo Komisija. 

i 
s 

f III'UIUIUUJ I 
CHICAGOJE. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Penktadienis, rugp. 1 
Šv. Petro Retežiai. 

Šeštadienis, rugp. 2 d.. 
Šv. Parcijunkulos atlaidas. 

'r 

•u 
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SUAREŠTUOTA KETURI 
PATVIRKĖLIAI. 

Tas paskubins apdrausti nuo 
jų visuomenę. 

Fo 'geležinkelio kompanija 
o j aun inama e lek t r iką 

d.,'aprūpino daugelį pakeliuj at
sirandančiu miesteliu. 

Pakilus streikui, dabar i'w 
miesteliai neteko šviesos. 

Į kai-kuriuos miestelius su 
elektros jėgomis buvo pum
puojamas ir vanduo. Šiandie 
tie miesteliai netekę nei van-
dens. elektriką negaminama, 
nes darbininkai streikuoja. 

Tuose miesteliuose gyvena 
daugelis žmonių, katrie turi 
darbus (bieagoje. Sustojus 
t raukin ia is važinėjas, vieni iš 
jų Cliicngon atvažiuoja auto
mobiliais, «̂ į daugelis privers
tinai švenėiaxįr laukia, kuo
met darbininkai susitaikins su 
kompanija. 

licijai ir kitiems valdžios au
toritetams. 

Bet niekas negali pasakyti, 
kiek yra tiesos tame, kad juo
dieji išlaiko ginklavesi. 

N E J U O K A I T V A R K Y T I 

KOMUNIKACIJĄ VIDU-
MIESTYJ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Daugeliui persunkus tas dar
bas. 

Kuomet \Vilkinsonu šeimvna 
mėgina nors laikinai pamiršti 
savo 6 mergelės Janet likimą, 
kurią nužudė sužvėrėjes pa
mišėlis Fitzgerald, visuomenės 
veikėjai darbuojasi išgaudyti 
visus tos rūšies nedorėlius ir 
juos uždaryti Į kalėjimus arba 
j beproėiu namus. 

Tuo reikalu Chieagoje dau-' 
giausia veikia teisėjas Seully. 
Jis sutvėrė tam tikslui laiki
ną komitetą. Tasai komitetas 
ateinanti pirmadieni Cbiea-
gon sušaukia iš visos valsti
jos proto ligų gydytojus (alie- Keturi apsiginklavę plėši 
nistus). Suvažiavimo bus tar-jkai dienos metu užpuolė ,Io-
tasi, kokias priemones pavar-

Laisvanoriai speeijaliai po-
licmonai, katrie šiandie vi-
dumiestyj tvarko komunikaci
ją, tvirtina, kad tasai darbas 
jiems persunkus, (Ji tie polic-

PLĖŠIKAI APKRAUSTĖ 
KRAUTUVĘ. 

Didžiausias bruzdėjimas mu
šą apielinkėje. Visur, kur tik 
nepasisuki, girdi kalbant apie 
rengiamąjį grandijoziškę pa
rapijos išvažiavimą — pikni
ką, kuris ketina įvykti ned.,3d. 
rugpj., š. m., National (Jrovė, 
Riverside, 111. Rengimo komi
sija, į kurią ineina atstovai 
visi) draugijų, nes mūsų drau
gijos visuomet pirmoje vieto
jo stato parapijos reikalus rė
mimui, išsijuosus darbuojasi, 
kad šią metu parapijos pra
moga butu viena gražiausiąją 
ir pasekmingiausiują. Tikinamai daugiausia yra advo 

katai, klerkos i r kiti, katriems masi turėti nemaža sveėiu iš 

Paėmė visokiu daiktu vertės 
$10,000. 

toti, kad ateityje apdrausti 
visuomene nuo sužvėrėjusiu 
žmonių tokiu, kokiuo pasirodė 
pagedęs Fitzgerald. 

Pirmiau tam suvažiavimo 
sumanvmui buvo maža sali-
ninku. Bet štai tomis dieno
mis Cbicagoje suareštuota dar 
4 žmonės už mergeliu užka-
binėjimą. Policija tvirtina, 
kad suareštuoti su savo page 
dusiais. instinktais yra artimi 
žmogžudžiui Fitzgeraldui. 

Suareštuoti ir kaltinami 
vra: 

Ben Ooldberg. Adresas neži
nomas 

sepli0 Brandt jubilierinę krau 
tuvę po nnm. 1042 VVilson ave. 

Užpuolimo metu lauke šr.le 
krautuvės stovėjo kelios de
šimtys žmonių. Jie laukė atva
žiuojančiu automobiliu, kurie 
juos nuvežtu į vidumiestr. 

Plėšikai krautuvėje atrado 
patį savininką ir jo brolį. A-
budu surišo, paėmė visokiu 
daiktų vertės $10,000 ir išėjo. 

SUSEKAMI NEPAPRASTI 
DAIKTAI. 

Rasiniu riaušių metu, kaip 
praneša angliški laikraščiai. 

John Hough, CG motų, 2513 s u * e k * m ' n " W ™ s t i daiktai 
\Varren ave. 

William Devitt, 1915 West 
Adams gat. 

Charles Rendrieks, 1824 
Wcst Van Buren gat. 

TokiiĮ žmonių visoj valsti
joj, sakoma, busią daugiau 30 
tūkstančių. 

Ir juos visas reikia suran
kioti ir atskirti nuo visuome
nės. Nereikia laukti, kol jie 
atliks kokius nors nedorus 
darbus. 

Žmogžudžio Fitzgeraldo in-
tariamas pasielgimas policijai 
buvo žinomas. Bet policija ne
buvo įgaliota jį paimti ir už
daryti kur atvangion vieton. 
Tas padaryta tik tuomet, kuo
met Fitzgerald atliko nedorą 
darbą. 

KELI MIESTELIAI NETURI 
VANDENS IR ŠVIESOS. 

Streikuoja Aurora, Elgin & 
Chicago elektrikinio geležinke
lio darbininkai. J ie sustreika
vo paskui Chicagos gatveka 
rių darbininkus. 

Policija patyrusi, kad juo
dieji žmonės prie tą riaušių, 
esą, buvę rengęsi pirm kelių 
mėnesių. Nes jie nujautę bal
tųjų gaujų upą ir visas laikas 
pirkę ginklus ir kitokius įna
gius. 

Tndomus daiktas tas, kad 
revolveriai ir kitokios rūšies 
ginklai juodiesiems buvo par
davinėjami paprastose geleži
niu daiktą krautuvėse, kurio
se uždrausta pardavinėti gin
klus. 

Taippat tvirtinama, kad pas 
juoduosius šiandie atrandami 
automatiniai revolveriai, ko
kie tik armijoje vartojami. 

Niekas nežino, kur jie yra 
gavę tų ginklų. Kai kas spėja, 
kad paliuosuoti juodieji karei
viai su savim parsinešę revol
verių. Bet klausimas, kur ka
reiviai jų bus gavę. Nes to
kius ginklus vartoja tik oficie-
rai, gi kareiviams neleidžiama 
su savimi pasiimti jokiu gink
lų. 

Vis tai klausimai, į kuriuos 
atsakymus prisieis surasti po-

kitų kolonijų. Biznieriai mū
sų tam tikslui nesigaili savo 
aukų. 

Malonu yra pažymėti, kad 
retai kur randasi tiek prakil
nios dvasios ir pasišventimo, 
kiek jos matome pas Dievo Ap 
veizdos parapijomis. Ar kok
sai parapijos reikalas, ar vi
suomenės, jie stoja, kaip vie
nas* Kas Cbicagoje daugiau 
yra sudėjęs aukų Lietuvai už 
šios kolonijos lietuvius? C ai 
kas įtarti galėtų juos puiky
bėje, bet, anot išsireiškimo mu 
sų klebono, gerb. kun. I. Al-
bavičiaus: "tokia puikybė, ku
ri naudinga yra mūsų tėvynei 
nėra peiktina.*' Nesenai atsi
lankę mūsų kolonijoje gerb. 
veikėjai, advokatas Mastau-
skas ir K. Česnulis, maloniau
sius įspūdžius išsivežė į Wa-

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

M 

PARSIDUODA FORNIČIAI. 
Parduoda forničius, t. y. sta-

neteko turėti jokių reikalų su 
didžiausiomis žmonių minio-
mis ir automobilių eilėmis vi-
dumiestyj. 

Kai-kurie iš jų sako, jog 
jie tokio sunkaus užsiėmimo 
nebuvo turėję savo gyvenime. 

Kas aršiausia, kad žmonės 
neperdaugiausia jų klauso. 
Žmonės neutsižvelgią, į jų bliz
gančias prie krūtinių prika
bintas žvaigždes ir į lazdas 
rankose. Jie mano, kad tai yra 
paprasti šposai. 

Bet ne šposai tiems policmo-
nams. Nes jie nukaitę švilpu
kais švilpia, šaukia, ranko
mis mojuoja, kuomet gatvių 
kryžkelėse susiplaka eilės au
tomobilių, kuomet susikemša 
lakstančiai praeivių. 

Su nekantrybė tie policmo-
nai laukia tos dienos, kuomet. 

v ... , ,, slnngtoną. Dabar rengiamasi i„ e vnriocs :„ T^4.„ „„,*,« ;-«~ važinėti gatveka-! . , .A . . , . «lus> Keaes ir Kita namų |ren-
pne kitos kampanijos: Liet., . . . . 
Raudonajam Kryžiui. T a m e « ' L e i d z i a WPBi d e l t o> 
reikale šaukiamas yra seredos kad turi išvažiuoti į kitą n u V 
vakare, rugp. 6., susirinkimas, 
kame bus apkalbėta visa tos 
kampanijos tvarka. Agitacija 
jau senai varoma tam prakil
niausiam reikalui. Merginos, 
moterys, spiečiasi į būrelius, 
kuriuose bus mezgama ir siu
vama drabužiai Lietuvos Res
publikos kareiviams, kovojan
tiems už savo šalies neprigul-
mybę ir ginantiems ją nuo į-
vairiu priešų. 

Beje, besiartinant Federaci
jos Kongresui, mūsų draugi
jos yra nutarusios siųsti bent 
du atstovu, vienas jųjų bus 
p-as Šimkus, veiklus krikščio
nis — demokratas. 

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

Kas imtų mažiausia 10 gau4 už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtą 
nemažiau 50 ir toliau gauna už puo v kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 

snau.jo ims 
riai. Nes tuomet jiems dar
bas palengvės. 

(Ji kuomet bus numalšintos 
rasinės riaušės, jie karštai 
Dievui padėkos. Nes tuomet 
pasibaigs jiems tarnyba. 

Iš CHICAGOŠLIETUViy 

IŠ TOWN OF LAKE. 

F. F. WISNIEWSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ LIGŲ IR CHIRURGIJOS 

Ofisas: 1541 — 43 W. Dlvision 
st.. virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tol. Monroe 2842 

Gyvenimo vieta 1009 Artnitage 
ave., ar t i Lincoln st.. 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
vakare nuo 5 iki 7 vai. 

Telefonas: Armitago fl!S29 

T 

Visuomeniški kursai. 
Jau slenka kelintas mėnuo, 

kaip mūsų kolonijoje bujoja 
visuomeniški kursai, kuriuos-
na susirenka daug vietos ir a-
pielinkės lietuvhj paklausyti 
lekcijų gerb. profesorius kun. 
Pr. Buėio. Visf, kurie šias pa
mokas lanko, esti labai užga
nėdinti, nes tenai galima apie 
daug ką sužinoti. Visi tie 
prof. aiškinimai klausytojams 
pasiliks atmintyje ant vi
sados. 
Tat stengkimės lankyti šiuos 

kursus kuoskaitlingiausiai, nes 
juk jie ir yra tam surengti, 
kad žmonės juos lankytų, jais 
naudotųsi. 

Šiandie, rugpjūčio 1 d., 7:30 
valandoje vakare, Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje 
gerb. profesorius skaity s lek
ciją. Tat visi ir visos malonė
kite laikų susirinkti. V. Ižta. 

stą. Apžiūrėti galima per vi 
są dieną nuo ryto iki vakarui. 

JONAS STULGINSKIS, 
4500 So. Paulina St 

Ant pardavimo du mediniai namai 
ir lotas tarpe Wood ir Honore Gat
vių. Atsišaukite 

1819 W. 47 Str. 

MŪSŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI. 

Turime pranešti, kad T. 
Andruszewicz Ko. 

DIRBTUVĖ 
Visokių artistiškų išdirbinių, kaip 

tai karūnų, vėliavų, šarpų, mar
šalkom parodų ir visokių ženkle
lių draugystėms, ^kuopoms, kliu-
bams, ir tt., perėjo j vadovystę 
Al. Požello. Taigi, dabar viršmi-
nėtų dalykų reikale meldžiame vi
sų kreipties žemiau paduotu ant
rašu; o darbą padarysime, taip 
pat, artistiškai ir atsakančiai . 

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

A. !Š 

LAIŠKAI į LIETUVĄ. 
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I Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija i 

^5 c'f i i / \ o 

Jvrasų vynausyoe Vvasn- — Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui. 
ingtone žada Pildomajam Ko- | s LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: 
mitetui tiesiog siųsti laiškus į 5 1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą 
Lietuva, tik reikalauia iŠ Ko- I i r 2) B a n l«* N e w Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt. 
r X t n i r J r i \ **ZiL t,i ™ 1 LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius I 
miteto, Kad J1S paauoių lų Vie- | (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie 
tų sąrašą,. | turė*s galę čia ir Europoje. 

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo Patariame skaitytojams ban- = . 
Ar*' -H * »•«•• i -si™ daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendroves serai po $10 00, bet 
aytl tiesiog ^rašyti įaiSKUS \ = neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%*. 
Lietuvą. Jei jie grįžtų tai JUOS S Įvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės Šiuo adresu: 
reikėtų pasiųsti Pildomajam j v • • ! • r^ 1 r* • Komitetui. 703 w. Fifteenth = Litcuiamaii Developuient Corporation s 
str, kad sužinotų kodei gr|-j 3 2 ( ) Fifth Avenue ..- New York, N. Y. I 
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