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Lietu ri, rotestuoja 
tuos lenkų žygius 

Plusta žmonių ašaros; kerštu 
jų širdys 

S. V. RAITARLJA MEKSI
KOS GILUMOJE. 

! Nieko negirdima apie plėšikus. 

L E N K A I UŽIMA N A U J A S DALIS S U V A L K I J O J . 

Washington, rugp. 21.—Vie
tos meksikoniškas pasiuntinys 

i A. * 

Bonilla gavo nuo meksikoniš-
ko konsulio iš Presidio, Tex;, 

, paraginimų, kad jis pasidar
buotų atšaukti S. V. kariuo
mene iš Meksikos. 

* 

Reiškia, kad Carranzos val
džia yra priešinga amerikonu 
veikimui prieš meksikoniškas 
plėšikus. 

Tuo tarpu 8-tas S. Y. raita-
rijos pulkas įsibriovė Meksl-

KAUNAS, Lietuva, rugp. 21 (Rašo The Chicago Dailyjfcos gilumon aplink Conehos 
No\vs korespondentas) .—Lenkai i r vėl perėjo demarkacijos Ii-]upę begaudydamas meksiko-
rJja ir užėraė kitą dali Lietuvos teritorijos Suvalkų provinci- mis plėšikus. Gauta žinių, jog 
joj (gubernijoj) . * gaudymas sekąs. 

Čia žmonių susijaudinimas didelis. Visur daromos de-
mons t ac i j o s Smarkiai protestuojama prieš lenkų užpuolimus !

R U M U N A I R U O š I A S I P R I E Š 
Tūkstančiai zmomu c*a rugpjūčio 1( d. suplaukė p n e s , P T I « n pr>T ^FVTICTTC! 

bustą, kur iam apsistojusi prancūzų misija. Vienas kalbėtojas Ų m s M m u b . 
su Tiaromis akyse kalbėjo i prancūzus atstovus, ka t r ie buvo 
pakviest i išeiti ant balkono. 

"P rancūza i k i t u o n e t buvo daug nukentėję netekdami 
Alsace 
ta< 

N A U J A S G E S , PERSHINGO 
ATSILIEPIMAS. 

J i s sako, kad žuvusiu kareiviu 
lavonų ae$aber t i iš Europos. 

BOLŠEVIKAMS NEVYKSTA 
VAKARUOSE. 

•,--

Washingfion, rugp. 21.—Ne
senai karės departamentas bu
vo ^paskelbęs savo nuomonę, 
kad ŽUVUSIŲ Europoje ameri
koniškų kareivių lavonu nega
benti Amerikon, bet palikti 
ten, kur jie kovodami žuvo, t y. 
Prancūzijoje. 

Bet j iem s sekasi rytuose 
prieš Kolčaką. 

onija paskelbia 
Korėjai iaisv 

J A P O N I J A DUODA SAVI- įlicija. Sodžių ir miestelių mi 
VALDĄ KORĖJAI . 

Londonas, rugp. 21.—Iš Ma
skvos bevieliu telegrafu pra
nešta, kad priešbolševikiškos 
spėkos užėmusios Chersoną, 
Nikolajevą ir Čerkasi, ties upe 
Dniepru žemiau Kijevo. 

Toliaus pažymima, kad ryti-

Militariniu viršininkų vietos 
pavedamos civiliams. 

Teėiaus karės departamen- ™m Cr
v

ont.° P° m a r k a u s mu-
v-io bolševikai paėmę Ileeką. 

J ų tikslas—susijungti su 
gen. Denikinu. 

tas apturi nuo žuvusiu karei-
viu namiškiu ir giminių reika-

» 4> C ' 4 . 

lavimų, kad lavonai butu par
vežti Amerikon. 

Karės departamentas taigi 
ir vėl paskelbė, kad kareivių 
lavonų parvežimas priguli nuo 
pačios Prancūzijos vyriausy
bėj nusprendimo. Ta vyriausy
bė yra sumaniusi per kelis se
kančius metus iš ten paimti 
karės melu žuvusiu žmonių 

4. W 

lavonus. 
(Jen. Pershingas t ai j mat iš-

naujo atsiliepia j Amerikos vi-

"VVashington, rugp. 21.—Ja 
ponijos ambasadai iš Tokyoi 
pranešta, kad Japonijos vy
riausybė paskelbusi imperijai] 
reskriptą, sulig kurio Korėjai 
duodama savyvalda. Visoj Ko
rėjoj panaikinama militarinė 
valdžia ir vietoje anos pastato-Sis miestas yra apie už 40 my

liu pietvakaruose nuo Oren-jnia civilė. Militarinė žandar-
burgo. » merija bus pakeista ei vile po-

NUŽUDYTA 20 RAUDONŲ
J Ų NELAISVITT 

Bet 
nenorime kiausyt i melagysčių. 

" M e s protestuojame prieš lenkų okupaciją mūsų šalies 
su pagelba prancūzų kareivių ir amunicijos. 

"Mes, niekur k i tu r neisime, ka ip t ik Amerikon, jei len
kai nuolat briausis Lietuvon. Mes verčiau apleisime savo sali[spėkomis, kurios veikia prieš 

bolševikus pietinėj Rusijoj. 
Apie tą žinių paduoda vietos 

laikraštis Kelio de Paris . 

Iviununu veikimo tikslas 
4w 

uisijungti su gen. Denikino 

i r iškeliausime Amerikon negu turė tumėm patekt i lenku ver 
g i jom' ' 

Reginys didžiai perimantis ir sujaudinantis . . Giedant lie
tuvių tautos himną buvo girdimas žmonių verksmas. Net pa
tys kareiviai verkė. 

Prancūzų militarinis atstovas a tsakė: 
"Prancūz i ja viena nekuomet nepažymėjo jokios demarka

cijos linijos, Už tą ima atsakomybę visa entente ( ta lkininkai) . 
Susirinkusios tūkstant inės žmonių minios prisiekė kovoti 

ligi paskutiniųjų, ka ip at iduoti priešininkui savo laisvę i r šąli. 

NORIMA S U T A I K I N T I 
KAUKAZO TAUTAS. 

Anglija pasiuntė m ;siją į 
tas šalis. 

'•"-vijoj, kur per ji talkininką5 

| susinešdavo su Rusija, ir kuri.-; 
paskiau buv 0 pasiųstas Mask
von, kaipo Anglijos atstovas 

i pa.s bolševiku valdžia. 

VVardrop yra baigęs ()xfor-
(lo universitetą ir ilgas laikas 

Omskas, rugp. 21.—Du tūk
stančiu bolševiku ir magiiaru, 
katrie išsilaužė iš Krasnojar
sko nolaisvių stovyklos, liepos 
30 diena Siberijos valdžios 
kariuomenė netikėtai užpuolė.! 
Iš 

HAMMGNDAN SiUNČIA-
MA KARIUOMENĖ. 

Įnh 'pal is valdymas bus panų 
t uotas žmonių rinkimais. 

Indomiausia tas. kad japom* 
imperatorius savo reskripte 

! pažymi, jog japonų ir koreonj 
teisės ir privilegijos sulygini 
mos. Ateityje neturės but j< 
kių skirtumų. 

Korėjai gene raliu guberm 
toriu nuskirtas baronas Sait< 
plaėiai pasauliui žinomas Ji 
ponijos diplomatas. Kituomej 
Saito buvo Japonijos valsfr 
bės ministeris. 

Tai esančios labai svarbiol 
Korėjai reformos. 

Anot reskripto, tos reformoj 
jau seniau butų buvę pravej 
los. Bet tą darbą sutrukdę ifl 
reonu sukilimai. 

suomenę, .kad žuvusių karei- išėmus (50, išnaujo paimta ne
viu lavonai butu palikti Rran- laisvėn. 

* . . . . . . . i 

elizijoje. Sako, tegu jie visi j Pabėgusieji nelaisviai plena-
bendrai ilsisi ten, kur kovoję ir vo užpulti stovykla nuo paša-
žuvę. Sali*** vyriausybė i i j l inės kalvos. Bet jų pienai su-
Prancmcija pasirūpins jų ka-, koneveikti, cVkų kariuofhMii 
pus kuogražiausiai papuošti ir j buvus pasisiulus veikti prie? 

Indiana valstijos guberna
torius įsakė kuoveikiaus pa
siusti 10 kompanijų milicijos į 
miestelį [lammond, Ind., netoli 

u 200 užmušta, gi kiti visi J C »i<^<*S kur streikuoja 
Standard Steel Car Company 

BRANGAKMENIS ĮSIUVO] 
ŠUNIO APYKAKLĖN. 

palaikys kuodidžiausi 
garboje. 

oie pa tuos bolševikus ir magija rus. 
Bot apsieita be čekų pagelbos. 

EGIPTO GYVENTOJŲ 
VARGAI. 

1. Anglija su militarinėmis 
spėkomis užėmė Egiptą 1882 

__ ; metais ir tuojaus pranešė, kad 
Nusiskundžia jie anglų karei- tas daroma " la ik ina i . ' Nuo 

vių žiaurumais. i to laiko ligi 1014 metų kiek-

atstovu buvo žmonių deleguo-
4. 4. 4 7 / 

ti taikos konferencijon, kad 
induoti egiptėnų troškimus ir 
reikalavimus. Kovo 3 d. Zag-
loul Pasha ir t rvs kiti atstovai 

darbininkai. 
Pranešama, kad paminėta 

kompanija streikininkams bu
vus pasinius kompromisą. Bet 
-' .rbininkai atmetę visokiu-

, pasiūlymus ir nusprendę ne
per t raukt i streiko. 

Šerifas Barnes mušė te'e-
gramą gubernatoriui (Jood-
rich pažymėdamas, kad stovis 
aršėjąs. I r pareikalavęs tuo
jaus kariuomenės. Gubernato
rius sutikės ^u tuo reikalavi-

Tik tokiuo būdu pavyko išgeį 
bėti dalį tur to . 

S J 

m u. 
T Tolinus tas pat šerifas tvir-

Į vienas Anglijos premjeras ir j buvo suareštuoti ir deportuoti tina, jog streikininkai stipriai 
New York, rugp. 21. Čia kiti valdininkai bepaliovos Malton be jokiu prirodymų apsiginklavę, didžiunuvjų sve-

andai gauta svarbių dokumen- 'egiptėnams žadėdavo, kad an- prasižengimo. Tuomet visuose j timšaliai, daugelig esą buvusių 
tų apie nelaimingąjį Kgipto glai " tuo jaus* ' apleisią Egip-j Egipto miestuose ir mieste- S. V. armijos kareivių. 
stovį. Dokumentai palyti Egip- ( tą ir šalį paliksią patiems j liuose at la ikyta gyventojų su- Teisdarystės agentai pažy-
to gyventoju sukilimus pr ieš 'egiptėnams. 'Pečiaus visas l a i - s i r ink imai . Tuos susirinkimus mi, kad tarpe darbininioj gvar-
Anglijos protektoratą, ta ippat kas tie pažadėjimai buvo tušti .! išvaikė anglu militarinė val-

New York, rugp. 22.—Čia s 
savo žmona, vaikais ir vien 
šuniu atkeliavo Nikolai Ši \ 
cov, buvęs bankininkas l ^a s 
voje. Atvažiavęs neturi s 
vimi pinigų. 

Bolševikai jo neišleičto 
Maskvos taip ilgai, kol jis n 
praleido visų savo pinigų ir k 
tokių brangenybių. I r nuol 
jam ten buvo grumojama n 
žudymu. 

J o žmona savo brangakm 
nis vertės $10.000 įsiuvo šu 
apykaklėm Tr tik tuo būdu 
gelbėjo dalį turto. 

Paryžius, rugp. 21.—Anglį-, 
. . ' . į art imas draugas viee-grato 

jos vvriausvbe Kaukazan pa- . ,, v. -r> •• 
" , , .* . . . . : I>rvee, pažįsta Rusija ir rusu 

siuntė labai svarbia misi m su 
tikslu suartinti ir sutaikinti 
ten tris a tskir ias tautas - a r 
m ė n u s georgėnu* ir tatariK. 

Anglijos misija bendrai vei
kia su amerikonišku pagolbos 
komitetu ir amerikoniška ty
rinėjimų komisija Mažojoj 
Azijoj. 

Anglijos misijos viršininkas 
yra John VVardrop, kurs pir
miau buvo generalio konsulio 
rangoje, ir kuris karės melu 
pirmiausia buvo Bergene, Xor-

KODĖL BRANGIOS 
AVALINĖS? DU MIRĖ NUO NAMINĖS 

DEGTINĖS. 

ka'bą, ir per praeitus dvide
šimts metu studijavo georgė-
nu kalba, istorija ir l i teratūra. 

J o asistentai ta ippat eksper
tai. Waite pažįsta rusus ir ta-
tarus, gi (Jraeey pažįsta ar
mėnų reikalus ir jų kalbą. 

Šitie t rys anglų ekspertai 
galės pasekmingai pat i r t i pa
minėtų tautų stovį ir visus jų 
troškimus. 

Ypač turima vilties, kad mi
sijai pavyks suartinti armėnus 
su ta tarais , katr ie padėjo pa
matus naujai įsteigtoms Trans-
kaukazijos respublikoms. 

Boston. Mass., rugp. 22. — 
Tyrinėjant avalinių pabrangi
mą pavieto grand jury patyrė , 
ka*l kai-kurie avalinių (čeve-
rykų) darbininkai per savaitę 
uždirba $120. 

Taippat pat ir ta , kad kaiku- j Derlingai 
rie pirkliai čia nuo fabrikantų Kuomet uždrausta pardavinėt i 
avalines perka mokėdami po- svaigalus, jie kur tai pasivogė 
rai $5.00 ir čia-pat tas aval į medinio alkoholio. Tuo alko-
nes pardavinėja po $12.00 po- holiu, sumaišytu su namine gi 
rai. ria, pasivaišino ir žuvo 

Passaic, N. J., rugp. 21.—Čia 
vvras ir moteris Derling mirė 
ligoninėje nuo gėrimo namie 
padarytos degtinės. 

Liudininkai pasakoja, kad 
buvo girtuokliai. 

2. Kuomet pakilo karė Euro-;džia . 800 žmonių nužudyta, 1,-
poje, Egipto valdžia tuojaus 

apie gyventojų atstovų nepa
vykusį darbavimosi nepriklau
somybės reikalais. I paskelbė savo ištikimybę talki-

Pr is ta ty ta čia šešiolika po ninku reikalams ir įstojo ka-
prisiegn liudijimų kopijų. Tuos r ė n prieš centrales viešpatijas, 
liudijimus taikos konferencijai Karės metu Anglijai pilnai bu-
Paryžiuje pris tatė Egipto a t - | vo pavesta ne tik visi šalies 
stovai. Tuos atstovai indavė ( vyrai , bet ir visi tur ta i . 
taikos konferencijos pirminiu 
kui Clemenceau. 

Atstovai su tais Hudijimais •> 

Paskelbė protektoratą. 

Nežiūrint dažnų .per 40 
konferencijos pirmininkui bu- metų pažadėjimų apleisti šalį, 
vo padavę ir raštą, kuriame Anglija pagaliaus paskelbė 
buvo išreikštas troškimas gau- protektoratą Egipto, net nepa-
ti Egiptui nepriklausomybę, 's iklauzdama gyventoju, ar tie 

sutinka su jos protektoratu, 
i Tas padaryta priešingai įvy
kus ioms faktams. Nes kuomet 

Kaip tie, ta ip ir kiti visi padaryta armistieija su Vo-
egiptėnų dokumentai ne tik kietija ir Turki ja paliko at-
nebuvo paskelbti , bet tiesiog vienetą, tuomet savaimi išny-
užmesti taikos konferencijoje, ko turkų valdžios prisikabinė-

600 sužeista ir 2,000 uždaryta 
i kalėjimus. Tas įvyko tarpe 
kovo 15 d. ir balandžio 1 d. 
Bet Anglijos parlamente apie 
tai pranešta tik liepos pradžio-1timšaliu. 
je ir visai priešingoje šviesoje. 

biausią rolę lošia raudonieji 
svetimšaliai, ta rp kurių esama 
ir moterų. 

Sakoma, kad to streiko pa
sekmėje galįs įvykti deporta
vimas daugelio neramiųjų sve-

Viskas palaidota taikos 
konferencijoje. 

Reiškia, egiptėnų troškimai 
suignoruoti nežiūrint to, kad 
egiptėnai prisidėjo prie karės 
laimėjimo, ir kad ta karė bu
vo vedama už viso pasaulio 
tautų laisvę ir nepriklausomy
bę. 

Raštą su dokumentais taikos 
konferencijos pirmininkui bu
vo indavęs birželio 28, 1919 m., 

j imai prie Egipto ir šita šalis 
faktiškai paliko nepriklauso
ma. 

Suareštuoti atstovai. 

4. Kuomet armistieija buvo 
patvir t inta parašais Ir prezi
dento Wlisono keturiolika tai
kos posmų buvo pripažinta 
kaipo papėdė taikai , Egiptas 

egiptėnų atstovybės pirminiu- turėjo vilties pagaliaus a tgau 
kas Zagloul Pasha. 

Štai kas tuose dokumentuo
se buvo pasakyta : 

ti nepriklausomybę. Zagloul 
Pasha, išr inktas Egipto atsto
vas, ir daugelis kitų egiptėnų 

Deginta namai ir sodžiai. 

5. Ne tiktai vyrai buvo žu
domi, sužeidžiami ir į kalėji
mus uždaromi, bet ištisi so
džiai buvo deginami, namai 
naikinami ir plėšiami, mote
rys išbjauriojamos ir kitokios 
baisen vbės išda romos 
k adei vių. 

Perimta baimės girdint 

S IUNTINIAI P E R PARCEL 
POST Į ISPANIJĄ. 

SALOJE FORMOSA SIAU-
ČIA CHOLERA. 

ep 
Tokyo, rugp. 22. — Salo 

Formosa pakilo eboleros 
dėmi j a. Vyriausybė ant sai 
užtraukė kvarantiną. Susek 
daugiau 200 atsitikimų. 

N I E K A S IŠEIS IŠ PASI
KALBĖJIMŲ. 

anglų 

(i. ? i ' 

apie tas militarinių priemonių 

Washington, rugp. 21.—Su 
rugsėjo 1 d. atnaujinama per 
parcel post siuntinių siunti
mas į Ispaniją. Siuntinių sva
rumas apribotas ligi 11 svarų. 

PAVOGTA $27,000 BOND 
SAIS. 

St. Louis, Mo., rugp. 21.—Iš 
pasekmes Anglijos vyriausybė jElkville, 111., bankos plėšikai 
paliuosavo Zagloul Pasha ir jo J aną dieną išnešė $27,000 bond-
kolegas ir pranešė, kad Egip
tui busią leista turėti daugiau 
laisvesnėj i valdžia, (gyvento
jai norėjo pasidžiaugti tuo An
glijos vyriausybės paskelbimu 
ir vietomis susirinko tą paskel
bimą iškilmingai paminėti. Bet 
čia vėl išnaujo jie susidūrė su 
anglų kareiviais ir išnauje 
pradėta žudymai žmonių. 

Du šimtu žymesniųjų Cairo 
moterių, vadovaujant premje
ro žmonai, susirinko su tikslu 
užprotestuoti prieš ' žudymą 

sais ir $300 pinigais. 
— • • • • . . . i . f - — • i 

nekaltu žmonių Cairo mieste. 
Bet jas tuojaus apsupo anglų 
kareiviai ir ^u šautuvais dau
giau dviejų valandų išlaikė 
saulėkaitoje. 

7. Zagloul Pasha su kitais 
egiptėnų atstovais Paryžiun 
nuvyko balandžio 19 ir nuo tos 
dienos ligšiol taikos konferen
cija nei neprisiminė apie Egip
to likimą ir egiptėnų reikala
vimus. 

Washington, rugp. 21.—Pi 
si rodo, kad prezidento Wilsc 
no konferencija su senato u} 
sieniu reikalu komitetu taik< 

4. 4* 

sutarties reikale, turbūt, pa* 
baigs niekais. Senatoriai 
publikonai stovi už savo mn 
mones. Taikos sutarties klai 
simas tolesniai tęsiamas. 

110 ŽMONIŲ ŽUVO SU Ji 
PONŲ LAIVU. 

Londonas, rugp. 21.—Ja] 
nijos transportinis laivas Shl 
jiki Maru rugp. 15 d. plaukdj 
mas susidaužė į povandenii 
uolą ir nuskendo. Su laivu ži 
vo 110 žmonių. 

UNGARIJOJ PASKELBTI 
KARĖS STOVIS. 

Copenhagen, rugp. 22.—Vį 
kar iš Budapešto praneši 
kad visoj Ungarijoj paskelbi 
karės stovis. 
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bnvus Šv. Mykolo bažnyčios 
giesmininkė, pereitą jpanedė-
lį (rugp. 11 d.) nutekėjo už 
kilusio iš šlovingos muzikų 
žemės jaunikaičio — italo. 
Šliubą, ėmė civilį. 

" Dabar Northsidės vyčių 
kavalieriai kelia trukšmų iš 
nusiminimo, kad pražiopso
jo. Meilė mat nežiūri nei 
vieros, nei tautos. 

" Nosis jums vyčių kava
lieriai, o jaunavedžiams — 
laimingo gyvenimo. — V. 
M . " 

Na, dabar tik šaltai pamą
styk, malonus skaitytojau. So-
cijalistai savo organe "Nau
jienos,' džiaugiasi, tyčiojasi 
kaip tik beįmano iš to, kad 
katalikė mergelė, būtent P. 

DRAUGAS" PUBUSHING C 0 . Į K a m i n s k a i t ė ' P r a r a d o didžiau" 
™* IM iioiL ox CM- IM H s a v o turtą—tikybą, nes ci-
800 W. 46th St., Chicago, Iii. ... . , v , * v .. , . 

1 vilj imdama sliubą užsitraukė 

p.'1'L VI t" KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
liną kasdiena iš-k y rus nedėldicnlus. 

P R K N I M E R A T O S KAINA: 
etams $5.00 
įsei Metų $3.00 
.Prenumerata inokasi iškalno. Lal
us skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
10 Naujų Metų. Norint permainyti 
Iresa visada reikia prisiųsti ir senas 
Iresas.; Pinigai geriausia siųsti išper
int krasoje ar ex prese "Money Order" 
ba įdedant pinigus j registruotą 

Jišką. 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. 

Trtc ionas MtKinley 6114 
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Ar galima labiau? 

ant savęs katalikų Bažnyčios 
bausmę. Negana to, ištekėda
ma už kitataučio, labai prasi
žengė ir prieš tėvynę. 

Tokį pasielgimą, rimtai 
svarstant, pridera vien tik ap
gailestauti, o nesityčioti. 

Kasžin kaip jaustųsi to 
"Naujienų" straipsnio rašėjo 
tėvučiai, jei dar gyvi? Kad 
jiems pasityčiojant tarus: 
4 'Nosis jums? tėvai auginto
jai, nes, jūsų auginimo triū
sas, jūsų viltis, jūsų senatvėje 
užuojauta, jūsų sūnelis lietuvis 
katalikas, išsižadėjo jūsų, išsi-

(Tąsa). 

Iki tam laikui lietuviai ku
nigai įgydavo mokslą semina
rijose, kur viešpatavo lenkų 
dvasia. Jie maitino savo dva
sią skaitydami lenkišką spau
dą. Augščiausioji mokykla 
Petrogrado Bažnytinė Akade
mija buvo persiėmusį lenkų 
padavimais. Tai-gi nestebė
tina, kad lietuvio kunigo min
tyse susiliejo į vieną tos dvi 
mintys: katalikystė ir tautys
tė. Tat įvyko tuomi labiaus, 
kad po lenkmečiui 1863 Kusi-
jos valdžia užtraukė sunkią 
policijos priežiūrą ant katali
kų dvasiškijos Lietuvoje. Ku
nigas negalėdavo išvažiuoti 
iš savo šalies, nei-gi iš savo 

riją. Bendras vargas sugreti
no pasauliečius ir kunigus. 
Didysis plyšys, kuris nuo pat 
pradžios lietuvių judėjimo bu
vo atidalinęs Kunigus nuo pa
sauliečių, pamažėli užsičiaupė. 
Meilės jausmai pradėjo vieny
ti dvi tautos apšviestunų da-

savytarpinė simpatija pamažė 
Ii pradėjo apimti ir pažiūras. 
Pasaulinių inteligentu radika
lizmas priešingas tikėjimui ė-
mė pamaži silpnėti, didelė tos 
rųšies žmonių dalis sugrįžo 
Bažnyčios prieglobstin. 

Štai beateiną 1904 metai. 
Uždraudimas spausdinti lietu
vių raštus panaikintas. Lietu
viškoji spauda tryškanti kuo-

parapijos. Bet-gi laikui bėgant B T O ™ * katalikystės dva
sia ėmė daugintis taip greitai, 

Ii. 
Dviejų priešingų pakraipų j g y į į į į Rožančiaus, Sv. Pran-

ka ūkininkų jaunuomenės or
ganizacija Pavasaris. - . - \ 

Toliaus matome Katalikių 
Moterų ir Šv. Zitos tarnaičių 
draugijas ir visą ilgą eilę pro
fesionalių organizacijų: dar
bininkų, mokintojų,, žemdirbių 
ir tt. 

» 

Visos tos draugijos auga 
Bažnyčios globoje kunigų ve
damos. Dar turime paminėti 
grynai bažnytines brolijas 

Žiūrint, taip sau nuošaliai, į 
stovius soei jalistus. tuojau 
[imatai baisu ir neišmintingą 

•įsikirtima savo aklu nuo- padėjo lietuvystes, išsižadėjo 
[oniupildvme ir aitriausį pa- n e t i r tikybos. Gal tavo tėvas 
Lėlio kerštą prieš visa tai. I"' motina išgirdę panašią ži-
is jam pirmiau buvo brangiu, Ul» a P i e t a v e apalptu iš gai-

p i u ir maloniu, net iš da l ies ! 1 ^- 1 0 i r i š sarmatos dėlto, 
imtu, būtent jo tautiniai h j ̂ d tu tapai renegatu, pabėgė-
kybiniai jausmai. j 1 1 1 1 * 

Bet kodėl ant vyčių taip už-
net pasityčioji-

, , • , ,-, Tam vra labai trumpas ir 
•ų, sveikiną ir, kiele tik | ... J

 v .1 . 
, .. .. aiškus atsakvmas. V veiai, tai 

vra, uolumą soenalizmo ,. . . " . , . ; 

•Lietuvi> soeijalistas pašven-
, • 'sipuolama, 

a visa savo protą, gabumą ir ' . 
E. . , * ; Imaisf 
zmes ramybę: auKOja ^avo i 

Idarl 
. . . . . . , , Į lietuvių kataliku, įaunimo 

•atmimui, kuris, apart doros j .; \ •' 
,- ... • , • i draugija, .Jie besinnksnunda-

aradimo, apart ištvirkimo,! . . . . , . ,.„, im, besiniokvuami, nesvajoda-«irt gyvuliškumo musmams; . . • •' 
n* •, • , • tJui visuomet aukščiausiai stato 
ttaikavimo iiiek'> uauciau n .r*,* . . . . -, . , , 
, , r J t i k v h a ir tevvne. J u m obal-

da, neduoua ir negali ne. . * * rn ; / . 
r„ - . i i . sis: " Ja rnaus im tautai ir 

užtai, kad tai i , 
i v ! Baznvciai. 

nežinomo, dar uz Į , • . . . . . 
, , ,- latai soenalistm, to viso is-

fsekima jau suklaidintųjų, i . . . . . . v. . . 
.. v. . . , . , ., ' . >;/.ad«'.jusiam, sąžine neduoda 

s i i v e 1 " " • ' " "* i - . i i i - i i » • . - . . •' 

i ė l t . Ji 
s naujo. 

noiama, tatai kaikurie 
UIŲS, tarsi, miisės ^mt me-

us ir limpa, aklai, nei neži-! 
lidanii, ka ir kur seka. 

Musų širdies kietu
mas. 

! ramvbės. 
Xeistabu, ka 1 jis, vargšas, 

, tyčiojasi iš kito nelaimės, bei 
•iš tvirtai katalikiškai .tautinių 

Ka, o jau tokie akli už.-iki r- 'organizacijų. 
liai. savo aitrume, yra bai- Mc>s ncsitVčiosim iš socijali-
sni net už lenegatus. i 'asLtų, tiktai gailimės jų bei iš-
os neieškok pakentimo. Ką i reiškiam jiems brolišką užuo-
kalbėti apie artimo ar jau I ianty. 

Irynė^ meil". Tokie asmenvS' 
jkios tikros meilės neturi, nei! 
pažįsta. Jie visai gyvulišku-' 
ii parsidavę. O kad gyvulis-j 
imas jiem>, iš dalies, tai vi.-. I 
{r naujiena, tatai jie labai Į 
larkiai imasi už jo. Mat, mė-
oa, vargšai. Imti gyvuliš-
iusiais. Taip nustoję žmogis-
mo jausmu nepakenkia t > 
so, kas nesenai jiems pa
sas buvo, gi kitiems'net ir 
bar yra. brangiausiais už vis 
,, būtent tėvynės meilė ir Li-
l)a. Apsaugojimui liei apgy-

mui to b ranga u<—tikybos ir 
jmiėįf, žmonės noriai ir <\vi}-
fl aukoja savo i>yvylv- j r vis-

ką turi pasaulyje. 
3vą visas pasaulis labiausiai 
•angina, to lietuviai soeijali-
îi neužkenčia ir niekina visa 

Iro sugedusia širdimi. Darbai 
Jrsiau kalba už žodžius. Pa-
•rėkini i lietuvių socijalistų 
irbus. 
"Naujienos' No! 196, savo 
įdradarbio V. M. korespon-
įcijoje tėmyk ką rašo: 

"Nortbsidės lietuvių vy-
ėiai labai susirūpinę. Viena 
įžymiausiųjų vyčių veikėja, 
p-lė P. Kaminskaitė, be ku
rios nei vieno svarbesnio 
veikalo nebuvo sulošta My-
kolinė^' -H"p t i

; o taipjau ir 

Pėtnyėioje, rugpjūčio 15 d., 
i01:) m. gavome iš Kopenhage-
iii) laišką, kurį čia ir perspaus
diname: 

(kerbiamieji:— 
i^su gavęs' iš vokiečių: 

"M. Laiškus katalikams"— 
manau, jog tas bus bent kiek 
įdomu Tamjbtoms, tat skubu 
pasiųsti. 

Prie progos primenu' jog 
padėjimas musų belaisvių, 
kuriuos stengiamasi kiek j -
manant šelpti maisto iš Ko-
penbageho siunčiant (maisto 
dar vis galima gauti čionai) 
yra neišpasakytai sunku. 
Kaip ir visiškai visuomenės 
apleisti—atsiliepkite t 

Su tikra pagarba, 
Savickas. 

xVdresas: 
1) Belaisvių reikalais: 

"Croix rou;;) danoibe. 
Sectipn litaanieue, 

C^HnIiague.'? 

2) Įgaliotini o p r h a t i s : 
*'J. 8. Vesterbrogade 

14, Copenbague. ,? 

o) Laikraščiam^: 
J. Savickis, Box 214, 

Copesfingne/' 

Maskvos valdžios budrumas 
apsnūdo. Prisidengdami rei
kalu gydytis, o ištikrųjų trokš
dami pereiti mokslą augštose 
įstaigose, daugelis kunigų pa
sprūdo į Šveicariją, Belgiją, 
Vokietiją, ypač į 
tesnis išlavinimas išplėtojo ju 
kriticizmą. Jie suprato, kad 
lenkiškoji katalikystė toli nė
ra tobula. Kitose šalyse buvo 
daug geresnių priemonių pat
raukti žmonėms prie Kristaus. 
Jie aiškiai matė, kad yra klai
da imti per vien katalikystę 
ir kad tas dviejų skirtinių dai-
gtų vienijimas buvo labai pa
vojingas Lietuvai, nes atstūmė 
nuo Bažnyčios visą tautos ap-
šviestuniją. 
Visiška pažiūru permaina ne

truko įvykti Lietuvos dvasiški-
joje. J i atsiminė esant vaikais 
tos pačios tautos, apie kurios 
tautinį atgimimą pasauliečiai 
jau seniai darbavosi, nors ir 
kenkdami, kaip augšėiaus mi
nėjau, brolių tikėjimui. Nes
kaitlinga Lietuvos ponija ir 
visai nesirūpinanti tikėjimo 
nei Bažnveios reikalais, niuJ-
kreipė šalin nuo kunigų " ii 
priskaitė juos prie Ii t vo manų. 
Bet tat išėjo ant naudos di
džioms tautos minioms, nes 
Bažnyčia atgavo savo įtekinę 
ant liaudies ir sugrąžino prie 
tikėjimo jos atsimetėlius vai 
kus: Lietuvos inteligentiją. 

Tada dar tebebuvo uždraus
ta Lietuvių spauda Rusijoje. 
Bet kunigai, suprasdami kaip 
žyje, visomis jėgomis griebėsi 
daug spauda reiškia užrube-
už spaustuvės ginklo. Tik ne
lengva buvo spausdinti knygas 
bei laikraščius už rūbe/, y j e, ga
benti į savo žemę slaptu bil
du pro sargų akis ir paskui 
platinti žino,nėse iŠsistatant į 
tūkstančius visokių pavojų. 
Visgi tat tapo padaryta. Kuni
gai ir pasauliečiai ėjo lenktyn 
tame darbe. Didelis tų patri-
jotų skaičius tapo sugautas, 
pateko į kalėjimus ir į Sibe-

Kiek sunkus yra musų be
laisvių gyvenimas ir 11, esa
te, rasi, girdėję nekartą, tik 
nesuprantamas tas visiškas 
musų visuomenės nesirūpini
mas. Atsiliepkite — žmonės 
vokiečiu kietose rankose ba
du miršta! 

Kol kas galima visako 
pirkti Kopenhagoje, bet ar
ti valanda, kuomet bus už
drausta. Keik skubėt maisto 
pasiusti. Plačiau bus rašiusi 
p-lė Žilevičaitė. 
Suprantamas musų visuome

nės nesirūpinimas: laišką iš
siųstą iš Kopenbageno 16 lap
kričio, Ii) 17 metų, gavome Ohi-
eagoje rugpjūčio 15, 1919 įn. 
Jis užtruko kelionėje beveik 
du metu. Kiti laiškai su pa
našiais skaudžiais reikalavi
mais gal ir iki šiol tebekeliau
ja. 

kad pirmo to negalima buvo 
nei tikėtis. Šalę kunigų ka
talikiškoje spaudoje ėmė dirb
ti didelis skaičius pasauliečių. 
Trys vyskupą sostinės: Vil
nius, Kaunas ir Seinai tapo 
kataliku spaudos žvdiniais. 
Sveikas dvasios maistas ėmė 
plisti .visuos net ir tolymiau-
siuose Lietuvos kampuose 
šimtais tūkstančių egzemplio
rių. 

Dalis lietuvių inteligentijos, 
kas tiesa, pasiliko prie pažiū
rų, skelbiamų Rusijos univer
sitetuose. Ir šitie, nenorėdami 
prastoti Įtekmės tautoje pasi
naudojo spauda. Bet vis-gi in-
tekmė tikėjimui priešingų raštų 
Lietuvoje toli negali lygintis 
su katalikiškąja spauda, m i 
dauginu u, nei verte, nei pasek-
mingumu. Katalikystė yra 
viešpataujanti idėja lietuvių 
spaudoje. To fakto niekas ne
gali užginti. 

Tokiu būdu tautinės dvasios 
atgimimas Lietuvos dvasiški-
joje išgelbėjo Lietuvą iš p a p 
jaus atsitraukti n*io Bažny-
CiOS. f 

Jaunoji Lietuvos inteligenti
ja veikiai suprato,; kad nerei
kia kovoti prieš tą, ką lietu
viu tauta taip giliai garbina, 
būtent: katalikų tikėjimą. 
Apie 1iH)7 m. Maskvos studen
tai lietuviai įkūrė draugiją, 
kurią jie pavadino Ateitis. 

Tos draugijos tikslas yra 
kelti ir palaikyti katalikijos 
dvasią Lietuvos jaunuomenėje. 
Šiandie Ateitis turi savo sky
rių visuose universitetuose 
Kusi joje ir užrubežyje ir viso
se Lietuvos gimnazijose. Be
veik visa einančioji mokslus 
Lietuvos jaunuomenė tokiu 
būdu yra susitelkusi po Kry
žiaus vėliava. 

Truputį anksčiau, 1905 me
tais, kad revoliucija paliuosa-
vo pančius, kuriais Bažnyčia 
buvo suvaržyta Rusijoje, Lie
tuvoje prasidėjo katalikų veik
lumas visuomenės dirvoje. Ta
po sunaudoti pavyzdžiai iš-
) landytieji užrubežyje. 

Pirmutinė vieta priklauso 
6v. Kazimiero, Lietuvos Glo
bėjo, Draugijai, įkurtai Kau
ne. Ta draugija šiandie apima 
visą Lietuvą. Joje >Ta keli 
šimtai tūkstančių narių. To
kiais pat egzempliorių skait
liais ji platina po visą šalį 
gryniausios katalikiškos dva
sios raštus. 

Trijose vyskupijose yra po 
vieną savą liaudies apšvietos 
draugiją: Vilniuje Bytas, Kau
ne Saulė, Seinuose Žiburys. 
Šioje valandoje beveik visos 
gimnazijos ir djdelis skaičius 
pradinią .mokyklų yra tą drau
gijų rankose. 

Blaivybės draugija apima 
visą Lietuvą ir turi keletą šim
tų tūkstančių narią. 

Stebėtinai išaugo katalikiš-

ciškaus Tretininkų. Trumpai 
sakant, dabar nėra lietuvio, 
kuris ne prigulėtų prie kokios 
nors katalikiškos organizaci
jos, nėra nei parapijos netu
rinčios katalikiško knygyno. 

i 

Tą .v i są darbą padarė ne 
aristokratai didžių dvarų savi
ninkai, kokių nėra kitose šaly
se, bet tą visą atliko kunigai 
ir inteligentai gimusieji liau
dyje. Jie tą padarė mažais 
ūkininkų pinigais. Turtingi 
Lietuvos ponai nusiduoda ne
matą lo savo tautiečių darbo. 
J ie dar skundžia žmones pa
sišventusius augščiaiisiems 
tikslams, tai prikišdami norą 
kenkti, tai primesdami raso
ti 1 iškas arba pravoslaviškas 
tendencijas. Tokiu būdu pasi
daro į dangų šaukianti netei
sybė. 

Kuomet po 1905 m. revoliu
cijos tapo sušaukta Rusijos 
Durna, lietuviams joje teko la
bai nežymi vietelė. Rinkimai 
į Durną davė lietuviams progą 
žengti pirmuosius žingsnius 
politikos srityje. Tas istoriška
sis momentas atėjo netikėtai ir 
rado lietuvius neprisirengu-
sius. Rinkimai į pirmąją Du
rną iškėlė augštyn kandidatus, 
kuriu katalikystė buvo abejo-
tina, tai tiesa, bet rinkimų lai
ku jie buvo stoję prie katali
kiškos vėliavos. Vėliaus lietu
viai jau buvo atsargesni. Vie
nas daiktas yra neabejotinas, 
būtent, kad atstovai lietuvių 
sulenkėję tapo išrinkti tik te
nai, kur pati rinkimu sistema 
užtikrino Durnoje vietą atsto
vams didelių dvarą. Taip tat 
buvo Kauno ir Vilniaus gu
bernijose. Suvalkų gubernijo
je nebuvo dvarponių kurijos, 
dėlto nei vienas lenkų ponas 
netapo išrinktas. 

(Pabaiga rytoj). 
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Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: • 

PROTESTAS PRIEŠ "VIE
NYBĘ LIET." 

Kuomet viena dalis mušu 
laikrašti jos deda savo pastan
gas sutraukiniui visų tautiečių 
bendras tėvynės labui darban, 
tuomet antra dalis, būtent li
berališkoji spauda, prasimany
dama niauriausius melus, klai
dina savo skaitytojus, šmeiž-
dama sau nepatinkamus asme
nis bei organizacijas. 

"Vienybės Lietuvninkų" No, 
31j už 30 d. liepos, peržvalgo
je tilpo šioks begėdiškas strai
psnis, šmeižiantis visą Lietu
vos Vyeių organizaciją: 

"Bolševikai nori vienytis 
su Vyčia is" , kame ta rp kitko 
štai kas pasakyta : 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30e. 
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-

• • IVJ tl I KSiiK x l l 111 ciHIH » • • • • • • • * • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • * - • • . • • • . cv ' 

8. Ara yra Dievas 1 5c 
9. Oiordano Bruno 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjas 5c. 
11. I socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir 
13. Revoliucionierių tarpe 5c. 
14. Apie Apšvietą 25*« 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Faną Mariją 75c 
Ttisty Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

Daina be galo , 20c 
Scems 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 musų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio r, 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės I5 e 

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudiia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje ; S0c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. L i e t u v o s m a r ž a s f o r t e p i j a n u i . .* 45c 
Nemuno Vūnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka 40c 
Ketūnų Metų Amerikos L. U.K. Federacijos veikimas. 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, CHICAOO, ILL 
mmiiiiEiiim^^^ 
* • • • * • • •'• — — • i ' ' — - - - - — i i.-.-.. i , . ' 

versti jo nežinojimui tikros suprasti musų darbų ir visuo-
teisybės, bet kuomet čia kalba J met jie mus žemins ir šmeižš. 
pats laikraščio redaktorius,; 1 ) e | t o I J^uvos VYČIŲ. New 
kuris žino (arba žinotu, j e i j y o r k , j r New-Jersey valstijų 
norėtų) kas Lietuvos VyčiaiUpskritvs, savo laikvtame ^u-
yra, kas juos suorganizavo, ko-Į važiavime 3 d. rugpjūčio, 1919 

m., Harrison, X. J., ir išnešė 
protesto rezoliuciją privš 
"Vienybės Lietuvninkų' 
ztus. 

kie jų tikslai, bei kam jie tar
nauja, tai jau kitaip jo negali
mo pavadinti, kaip tik storžie
viu. "Muk gana tik perskaityti 
Lietuvos Vyeių organizacijos 
įstatus ir ten tuojaus kiekvie
nam aišku, kas jie bei kam 
jie tarnauja. (Janą tik per
žvelgti Lietuvos Vyčių gyva
vimo istorijų ir ten gali pama
tyti, kam jie darbuojasi, bei 
kiek jau jie yra nuveikę Lie
tuvos gerovei. 

' šmei 

u v 

Kad Lietuvos Vyeių orga
nizacija yra vienintelė organi
zacija, kuri daugiausia dar
buojasi del Lietuvos gerovės, 
tai tas jau kiekvienam geros ' 
valios žmogui aišku ir supran
tama. Vienok to nemato ir ne
supranta "Vienybės Liet ." re
daktorius. O jis nemato bei 
nesupranta dėlto, kad jis va
dovaujasi ne protu, bet savo 
niauriais pagiežos bei pavydo 
jausmais. 

Priegtam šis apskritys kvie
čia protestuoti prieš tą begė
diška laikrašti netik visu.-- tė
vynainius Vyčius, bet ir visus 
tuos, kuriems dar yra brangus 
lietuvio vardas. 

L. A'. X. Y. ir X. J . Apskr. 
Valdyba: 

Jonas K. Miliauskas, pirm., 
Alena Alyčiutė, rast. 

LAIŠKAS Jš LTETUVO » .̂ 

Jam mat gaila, kad visuo
menei pasitikti Lietuvos Vy
žių prakilniais darbais ir juo
se deda savo viltį. Jam šir
dis sprogsta iš pavydo, kad 
Lietuvos Vyčiams, kaipo tik
riems tėvynainiams, taip ge
rai sekasi darbuotis tėvynės f 
Lietuvos gerovei. Štai del ko 

Kaip visiems yra žino- J1S s m e i z , a juos. 

m 

ma, tai abu šiuodu gaivalu 
buvo svetimtaučių sutvertu 
idant užkenkti Lietuvos tau
tiškam l)iijojimui. Abu juo
du aklai bernauja svetim
taučiams, vieni Romos mo
narchijai, kiti Rusijos anar
chijai — ir, kaip juodu ne-
sivienytų, kaip juodu savo 
spalvos nemainytų, vistiek 
širdyje pasiliks Lietuvos ir 
lietuviškos tautos nenaudė-
I * * 9 9 

l i a i s . 
Taip kalba liberalų "Vieny-

Lietuvninkų." Jei taip 

Argi 
Vienok ar ilgai tai]) bus/ 

ilgai musų vientaučiai 
kadir iš liberalų pusės laikys 
tokius storžievius redaktorius, 
kurie žemina jų pačių vardą.' 
Argi ilgai galop dar dauguma 
ir iš musų katalikų tarpo rems 
savo priešų šlamštus grašiais 
bei agitacija? Rodosi, kad ne, 
rodosi, kad jau senai mums 
laikas susiprasti ir jmniatyti, 
kas kuomi yra bei kieno ko
kie siekiai. Mums jau nuo 
senai žinoma, kad ką tik mes 
nedarysime, kaip mes nesidar-

kalbėtų žmogus tamsunas, be- buosime Lietuvos gerovei, vis-
raštis, tai galima butu kolte ti<lk musų liberalai nenorės 

Rugpjūčio Jo d.. !>»19. 
P. O. Šarkuvienė gavo nuo 

tėvu laišką iŠ Li'tuvos, Ku
ka rėki u kaimo, Suvalkų gub. 
Tarp kitko rašo: 

Dabar duodaiue žinoti, kad 
mes nors išlikome gyvi, bet 
kiek vargo, kiek bado ir nuo
gybės prikentėm, ir dabar dar 
tebekenčiams, tai nebėr nei 
kaip aprašyti. Laukėme, kad 
tik karė pasibaigtų, manėm bus 
geriau, bet kur tau. Dabar dar 
aršiau. Brangumas neapsako-
nurs kai]) javų, taip ir gy
vulių. I'ž arklį moka 4 tūks
tančius rubr, už karvę 1,000.00; 
kviečią pūras 80 rub. Žodžiu 
sakant, viskas brangu, bqi ir 
pirkti niekur negaunama. Bie-
dnieji beveik badu išmirė Pa-
gelbos iš niekur negauname 
nei skatiko. Patys nežinome 
kas bus toliau. Baisus dabar 
besanžini.<kmnas. 

Jurgis Skuiinskas. 
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Moksleivių Šelpimas. 
(Referatas, skaitytas Mok

sleiviu seime rugpj. 15-16 dd., 
1919 m., Chicago, UI.). 

Kiekvienas tikras lietuvis 
šiandie pripažins, kad viršiau
siu mūsų tautos klausimu yra 
Lietuvos laisvė. Bet neužtenka 
vien laisvę įtryti; ją reikia ir 
išlaikyti pilnoje to žodžio pras
mėje. Kad Lietuva atsistotu 
eilėje nepriklausomų valsty
bių, mums reikia darbščių, su
manių, augšto mokslo vyrų. 
kurie vadovautų Lietuvos na
miniais ir užrnbežiniais reika
lais. Tiesa, neatsižvelgiant į 
įvairias aplink v bes, mes turi-
me šiandie panašių asmenų, 
kurie pilnu tėvinainišku pasi
šventimu gina Lietuvos nepri 
klausoinvbės klausima ir dirba 
vien mūsų 1.uitos gerovei. To
kiu asiiiciiu, kurie paimtu i 
savo rankas visą Lietuvos val
džią, jos gyvybę ir taptų mūsų 
tautos vado\ais, umnis reikės 
ir ateit v įe. 

Busimieji lietuvių tautos va
dai yra šių dienų moksleivi;:.. 
Koki jiė bus jų kokybė ir kie
kybė-pr iklauso nuo santikių, 
kokiuose šiandie randasi mūsų 
moksleivija. Visiems vra žino-
ma, kad lietuvių tautos mok
sleivijos padėjimas yra stačiai 
apverktinas. Kad susilaukti iš 
ši u varguoliu tautos vadu,1 

mums reikia, pakeisti savo 
pažiūras ir pilnu širdingumu 
remti mūsų moksleiviją, nes 
jai nykstant gresia mūsų tau-
tai žymus pavojus. 

Reikia atsiminti, kad mes 
savo-mokyklų neturėjome. Jei
gu šiandie mūsų inteligentija 
yra dar nežymi, menka ir jos 
dalis—žmonės materijalių dės
nių vergai—tai priežastis ru
sišku mokvklu. Mums reikia 
skaitlingos, šviesios ir tikin
čios inteligentijos, kuri pilnai 
atstovautų lietuvių tautos va
lią ir įsitikinimus. 

šitas priedermes senai su
prato mūsų moksleivija. Jinai 
susispietė po Ateitininkų obal-
siu: "Viską atnaujinti Kristu
j e " ir smarkiai žengė pirmyn. 
Užėjus karės vėsulai. išsisklai
dė ir moksleiviai po visus Ru
sijos kraštus. Tenai vis-gi 
jiems pasisekė susiorganizuoti 
— jie įsteigė ir gerai sutvarkė 
Savyšelpos Fondą ir pradėjo 
svarbu kultūrišką darbą, bet 
deja, pastarasis neilgai tesėsi. 
Rusijoj užviešpatavo bolševiz
mo teroras. Išnyko visos orga
nizacijos, savyšelpos draugijos 
—eia-gi iškilo tremtinių grąži
nimo darbas, reikalaująs dau
gybes lėšų. Moksleiviai, kad 
nelikti užpakalyj, turėjo pasi
rūpinti patys savimi. Savyšel
pos Fondas, pasiskolinęs dar 
kiek pinigų, atliko labai svar
bų darbą—grąžino mokslei
vius Lietuvon. Užtat ir liko 
tuščias. Sugrįžę Lietuvon mok
sleivių būriai nekantriai laukė 
atidarant Vilniaus universite
to, bet veltui... Tečiau netru
kus atsirado ir darbo: reikėjo 
organizuotis patiems ir orga
nizuoti visuomenę; susitvėrė 
valdžia, pridygo įvairių įstai-
gii, visas jas reikėjo apsodinti 
darbininkais—ir jais daugiau
sia teko būti moksleiviams. 
Paskui užgriuvo bolševikai— 
ėmė organizuotis kariuomenė. 
I r čia moksleiviai buvo pir
mieji, kurie, savo kraujo nesi
gailėdami, stojo į tėvynės gi
nėjų eiles. Pirmiausia susitvar
kęs ir toki svarbų darbą atli
kęs antrasis pulkas—tai be
veik vienų ateitininkų ir šiaip 
jau katalikų jaunuomenės. 
**Antai Marijampolės gimna
zijos dvi paskutini klasi (7 ir 
8) visu savo sąstatu atvyko 
pėsti (apie 60 kil.) Kaunan ir 

stojo karei viii eilėsna." 1) 
Politikos gyvenime mūsų 
moksleiviai vaidina svarbią 
rolę. Dar Rusijoje, kartu su 
vyresniais Krikščionių Demo
kratų nariais, jie išdirbo nau
ją šios partijos programą. 
Kaip Rusijoje, taip Lietuvoj 
jie vadovauja liaudžiai, gi val
stybės gyvenime jie veda visos 
partijos, kuri šiandie yra ga
lingiausia, politiką. Einant 
prie valdžios įstaigų pamatysi
me, kad mnsų studentija—tai 
gyva jų širdis ir pulsas. Mes, 
toli sėdėdami, negalime įsi
vaizdinti ką tai reiškia naują 
valstybę tverti, visą kompli
kuotą jos aparatą suorganizuo
ti ir taip maža turint žmonių ir 
dar ant kiekvieno žingsnio 
kliudant vokiečiams ir len
kams. Taip, mūsų jaunimas žū
va: vieni sąmoningai jausda
mi tai, kiti nesąmoningai gv-
veninio karšty j to nei nepaste
bėdami. Ir tai yra skaudi gy
venimo butenybė: kas nors-gi 
turi dirbti, kitaip tėvynė pra
žus. " A š negaliu tau tinkamai 
atpasakoti kokiose sąlygose jie 
gyvena ir dirba: reikia iš jų 
pačių burnos visa tai girdėti. 
Ryto iki vakaro nerviškai 
įtemptas darbas įstaigose, kar
šta politikos kovą, nepasiseki
mai ." 2). Tai sąlygos, kokiose 
šiandie randasi mūsų mokslei
vija. 

Kaip mes į tą viską žiūri
me? Ką .jaučiame? Kokia-gi 
mūsų nuomonė? J minėtus 
klausimus atsako gerb. Uosis 
šiais žodžiais: "Gera mokykla 
—visų laipsnių ir tipų čia, iš
eivijoje, ir ten, Lietuvoje— 
štai mūsų vyriausis, pokarinis 
obalsis. Krikščioniškos kultu 
ros uždaviniai atsistoja prieš 
mūsų akis visoje savo svarbo
je, ir tuos uždavinius mes tu
rime sau pasiimti ir juos vy
kinti, nes mes jaučiame, kad 
toji priedermė ant mūsų pir
miausia ir krinta ir kad mes, 
Dievui padedant, gal turėsime 
pakankamai jėgų tas prieder
mes išpildyti." 3). Tas darbas, 
kurį paduoda gerb. LTosis jau 
vykdomas Europos universite
tuose gyvenimam Šveicarijoj 
susispietė moksleivių būrelis, 
(kurie baigę mokslą nori pa
vaduoti nusilpusius savo drau
gus, bet jie nori ir dabar jau 
ištiesti aniems pagelbos ran
ką). Pasirodo, kad vienas, ki
tas jų, ar tai reikalų verčia
mas, ar šiaip jau aplinkybėms 
eiclziant gal i i švažiuot i iš .Lie-

tuvos ir atvykti ar tai j Šveica
riją, ar tai į kokį kitą Europos 
universitetą. Taip, "nesenai 
atvažiavo Fryburgan stud. F. 
Turauskas, vienas darbščiau
sių mūsų veikėjų, gabus rašy
tojas; kitas P. Karvelis, vienas 
uoliausių Krikščionių Demo
kratų partijos vadų ir organi
zatorių, laukia leidimo Muen-
ehene; tenai yra ir kitas stud. 
A. Gylys. Dabar Fryburge yra 
11 moksleivių (5 panelės ir 6 
vyrai). Jie visi, neskaitant tik
tai dviejų asmenų, reikalauja 
nuolatinės pašelpos. Kuomet 
Lietuvoj sužinojo, kad mes or
ganizuojame šelpimo darbą, 
kad vienas antras galėtų mo
kytis užsienių universitetuose, 
mūsų draugiją "L i tuan ia" 
apipylė prašymais. Trumpu 

(Pabaiga ant 5 pusi.). 

1) Lietuvos Valstybės Tary
bos vice-pirmininko kun. J . 
Staugaičio straipsnis, * 'Drau
gas ' ' No. 180. 

2) Putin0 asmeniškas laiš
kas. 

3) Uosio straipsnis, u Drau
gas ' ' No. 177. 
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ISIGYKIT5AKRŲ 
VISTU FARMA 

PRIEMIESTĮ CHICAGOS 

Nauja Sudivizija atsidaro šiandie. Pirkite dabar kol 
dar galite gauti pirmą pasirinkimą, ir ant Lengvų Iš
mokėjimų, Randasi prie C. B. &Q. R. R. tik 42 minutės nuo 
miesto. _ 

Jums nėra reikalo turėti 40 ar 80 akru žemės, kad uždirb us pinigu ir tapti savistoviu. Jei jus turite 5 akrus žem«s 
taip arti Chicagos jus galite padaryti daugiau pinigų ir su ž;» mesnėm.išlaidom ir mažesniu darbu negu, kad turėtumėt 40 
ar 80 akrų prastos žemės už trijų ar keturių šimtų mylių nuo Chicagos. 

Jus galėsite džiaugtis Įsigiję tokį puikų pulką vištų kai]) čia parodyta šiame paveiksle, nes jos atneš jums didelius už
darbius už nebrangų užlaikymų. Paprasta white legborn vist a deda aštuonis tuzinus kiaušinių per metus iš 300 pulkas pa
dės 2400 tuzinų per metus, kurie ant rinkos atneš po 60c už tuziną arba $1440. Tai reiškia jums paliktų tikro pelno apie 
$1000, arba užtektinai užmokėjimui už penkių akrų farmą nuo pardavimo vien tik kiaušinių. 

Xėra reikalo paversti visus 5 akrus vien tik del vištų, jus galite pavesti vieną kampelį del vištų ir dar liktų užtektinai 
vietos del didelio daržo, kas yra ant tiek daug pageidaujama, kad net ir mūsų valdžia ragina auginti daugiau daržovių. Kuo-
me jus patys užsiauginote daržoves, jus žinote, kad jie yra g"ori ir ant saulės nunokę. Jūsų moterys ir vaikai gali prižiū
rėti jūsų vištų farmą, kuomet vyras dirba mieste. 

Ant Ukes Gyvenimas Tai Sveikata. 
Gyvenant ant 5 akrų vištų farmos ar auginant daržoves,tai yra gyvenant ant tyro oro, atneš jums ir jūsų šeimynai 

gerą sveikatą. Nieks nesuteiks jums tokį gyvenimą kaip, kad gyvenant laukuose. Nėra užvaduotojo tyro laukuose oro, 
tyro vandens ir ganėtinai dienos skaistumo ir gėlių, to visko mes negalime surasti sugrudusiame mieste. Ūkiškas gyveni
mas ant vištų fanuos tai yra tobulybės vieta del jūsų vaikų. J is suteikia jiems švarias tinkamas aplinkybes kiekvienoje die
noje per visus metus. 

Gera Transportacija. 
Geras ir greitas traukiniu patarnavimas leidžia jums gyventi ant ūkės ir dirbti mieste. Ant šių traukinių yra užtek

tinai sėdynių — nėra reikalo stovėti ar stumdyties ir tiktai 42 minutės į vidurmiestį. 

IŠSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIE 
ir gaukite pilnas informacijas kas link vietos, Kainos ir Lengvų Išlygų. 

,Tas jums nieko nekainuos ir nedaris ant jūsų jokio apsunkinimo. Mums yra malonu suteikti šias informacijas be jo
kio atlyginimo. Daug lietuvių šeimynų yra pirkę 5 akrų farmas nuo mūsų per pereitus 10 metų, ir liko turtingais ir lai
mingais. Jus galite taippat padaryti, tik išsiųskite kuponą i r gaukite pilną paaiškinimą dykai. 
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Miesto ofisas: 

106 N. La Salle St., 
Tel. Main 2043 

Vietos ofisas: 

1404 W. 18th Street 
Tel. Canal 6296 
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KUN. V. ALEXANDER: 

Šeimynos Apaštalas. 
(Versta iš anglų kalbos). 

(Pabaiga) 
Namieje savo miegamame kambaryje jis pasidarydavo 

altorėlį, pakabino ant jo savo branginamąjį kryželį, pastatė 
tuos paveikslėlius, kuriuos buvo gavęs dovanų už gražu mo
ksli}, ir sudėjo medalikėlius gautus už pavyzdingą apsėji-
m ę . 

Vaikas, žinoma, vis yra vaikai*. Vieną kartą jis kasžin 
kuomi nusikalto tėvui. Tas supyko'ant Perey'o ir liepė praša
linti visus tuos "popežiškus niekus/ 

— Jei tu nepaklausysi, - tarė tėvas, — aš mesiu tat visa 
į ugnį ir nebeleisiu daugiau tavęs i t.-/ klerikalu mokyklą. 

Perey nustebo. .Jis stovėjo lyg priaugęs prie grindų. Žo
džio jis netarė. Tik ašaros kaip žirniai ėmė bėgti jam iš akiu 
per veidus. Visas jo lamas ėmė drebėti veiksmu. Jis puolė ant 
kelią ir tarė: 

"Tėte , tėte! už ką tu.nori sudaužyt mą, širdį? Tu nežinai, 
kaip man ją reikia! 

Tėvas buvo geras žmogus ir mylėjo Perey. Pajutęs sū
naus sinties skausmą, priėjo prie vaiko, pakėlė jį ir pasakė 
tesižinai su savo paveikslėliais ir medalikais. Vaikutis prisi
glaudė prie tėvo krutinės ir dar nesiliovė verkęs. Matyt, kad 
jo širdelė buvo labai giliai sužeista. 

Po to tėvas jau nei pats nedrausdavo Pereini jo maldin
gumo, nei kitiems nepavelydavo užgauti sūnaus tikėjimo, anot 
jo, "pažiūras'*. 

Perey buvo silpnos sveikatos. Tėvams jis rodėsi lyg ange
las taip malonus ir taip nepaprastas, kad negalima buvo ti
kėtis ji ilgai išlaikyti ant žemės. Jo veidelis buvo skaistus ir 
dvasios pilnas, jo žodžiai nepaprasti, lyg senoviški, išmrntin-

Pilietis ir Valdžia. 
Skyrius I. 

Valdžia; jos reikalingumas. Valdžios tikslu yra apsau
goti asmens teises ir visuotiną laisvę. Valdžia nėra tam, kad 
suvaržius asmens laisvę ir ji neturi,būti taip suprasta. Jos 
siekiu yra kiekvienam bendrijos nariui, tai yra, kiekvienam 
asmeniui, kuris tarp kitą žmonių gyvena ir su jais dirba, 
užtikrinti didžiausią galimą laisvę, suderinamą su visuotina 
g-erove. Pavyzdžiui. > 

Leiskime, vienas asmuo nuvyksta neapgyventon salon, to
li nuo žmoni ii esanėion. Jo tenai pasielgimų niekas nevaržytų, 
o jo darbai tik jį patį nepaliestų. Bet, leiskime, kad ton sa
lon atvyksta antras asmuo ir kad antrasis asmuo lygiai tiek 
pat teisės ten vykti turi, kaip ir pirmasis žmogus turėjo. Aiš
ku, kad tuomet pirmasis žmogus negalėtų lygiai tą pat da
ryti po to, kaip antrasis žmogus atvyko. Tarp jų turi būti že
mė, ar laukiniai vaisiai, ar žvejojimo vietos pasidalintos. Abu 
turi lygias teises ingyti kur semtis vandens iš šaltinių ir taip 
toliau. Apsaugos ir teisėto pasidalinimo klausinio nebuvo, pa
kol antrasai žmogus nepasirodė. Aišku, kad nė vienas iš jų 
neturi teisės sunaikinti ar pažeisti kitą asmenį ar nuosavybę. 
Trumpai tariant, <]el siu naujų santikių gimsta įvairios apy-
stovos, kurios verėia paliestuosius susiklausyti, kad tuo būdu 
galima butą abiejų teisės pagerbti ir apsaugoti. Taigi iš čia 
paeina valdžios priežastis. Juo daugiau žmonių draugija invai-

1S-kad mes turime pamato tikėti, jog senesni asmens turi 
minties ir karakterio, kurie pagarbos užsitarnauja, taip yra 
iš dalies dėlto, kad mes patys norėtume nuolankesnio apsiė
jimo su mumis, kuomet senesnio amžiaus pasiektume, taip 
yra dar ir dėlto, kad senatvėje dažnai esama nuoširdžios pa
ramos ir pagelbos reikalo. Esama gero ir patiems jaunuoliams 
rodyti pagarbos žymes už save vyresniems. Tai veda prie 
kantrybės, mandagumo, susivaldymo disciplinos, kas ir su
daro tikrąjį vyro ar moters būdą* 

Barbarybės laikuose į>uvo rodoma labai maža mandagumo 
moterims. Vėliau užėjo mandagumo laikai, labiau ištobulintos 
manieros. Džentelmono žyme virto moteriškėms rodyti pagar
bą ir rupesnį. Paėjo dalinai del dėkingumo motinoms, ku
rioms tikri vyrai pripažįsta meilės ir prisirišimo skolą, kurias 
jie niekad atmokėti negali. Pagarba moterims priklauso ir 
dėlto, kad jos yra jautresnio pobūdžio ir čiuplesnio sudėjimo, 
lygiai kaip atsargiau ir atsargiau vartojama trapus ir da-
likatni daigtai. Moteriškėms pagarba nevien tik joms pir
menybę ir malonumą suteikia, ji lygiai tobulina ir vyrus, kurie 
pilnai pasidžiaugia augštesniu išsilavinimu tiek, lyg kiek su 
moteriškėmis apsieinama pagarboj. Tūlos išlaikinės pagarbos 
žymės, kaip kepurės pakėlimas, yra tik vidujinės pagarbos 
ženklai. 

Stropumas. Kiekvienos šalies valdžia panaši jos gyven
tojams. J i vargiai gali būti geresnė, negu žmonės. Šių dienų 
vaikai greįtai virs piliečiais. Kiekvienas stropus asmuo tuo
met padės valstybei tvirtėti, lygiai kaip tinkamas asmuo 
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rinasi, tuo daugiau priežasčių valdžiai randasi ir tuo pačiu sienoje. Kiekvienas nepastovus ir apsileidęs asmuo, lyginai 

gi . 
Pabaigęs mokyklą Perey įstojo į pirklybą. Kartais jam 

būdavo labai sunku sutaikinti pirklybos priederhies, Mišių 
klausymą ir sakramentu priėmimą. Vieną kartą jis labai vė
lai grįžo namo suimtos naktį, bet prašė motinos prikelti jį 
kad galėtu nueiti išklausyti Mišių. 

— Mama, juk žinai, kad katalikams yra mirtina nuodėme 
liktis nedėlioję neišklausius Mišių. 

Motina prižadėjo, bet ant rytojaus radus jį giliai miegant 
ir išrodant pailsusiai, ji pagailo ir neprikėlė sūnaus. J is pa*-
budo, kada .jau buvo pervėlu. Ant greitosios nesiprausęs, neval
gęs jis išbėgo i bažnyčią. Ten rado po visam, paskui dar bė
giojo i kitas bažnyčias, bet visur jau buvo pervėlu. J is su
grįžo namo visas nelaimingas. Ištisą savaitę jis buvo nusi
minęs ir susikrimtęs del šito atsitikimo. Tai-gi motina prisi
žadėjo daugiau niekad neduoti jam pramiegoti .Mišių. 

Tada jis paprašė, kad ir mama eitų su juo į bažnyčią. 
Norėdama padaryti sūnui malonumą motina apsiėmė ir kas1 

šventa diena vaikščiojo su sūnum i bažuveia- klausvti Mišių. 
Galutinai ir jai patiko tos apeigos. Prieš naujus metus ji pati 
tapo katalike. 

Suprantamas buvo Perey'o džiaugsmas. P>ot dar jo tėvas 
l iko n e k a t a l i k u . Išrodė visai n e g a l i m a nei ka lb in t i tėvą p r i e 
to. P-nas Brown netrukdė savo šeimynai tapti katalikais nei 
nekaltino juos užtatai, bet pats jis rodėsi neturys nei mažiau
sios minties eiti pankui pačią ir vaikus. J is buvo padorus 
ir teisingas žmogų.-, bet jis nemėgdavo ypatingo maldingumo. 

Tuoni t a r p u IVivy darės i k a s k a r t muld ingesnis i r uolesnis. 
Matyt jis turėjo kokį ypatingą tikslą užsiėmęs. Negalima 
žinoti, kas tuomet darėsi jaunoje ir nekaltoje jo širdyje, liet 
jo sveikata ėjo mažyn. Dar jis nebuvo- baigęs devyniolikos 
metų, o jau buvo numanu, kad neilgoi negybens. Atėjo laikas, 
kad reikėjo paliauti dirbus. Jaunikaitis likosi namieje. Jis 
buvo kantru.-, mandagus, visuomet patenkintas, tankiai mels
davosi, nuolat skaitydavo. Visi juomi rūpinosi, mylėjo jį j 
ir rūpestingai jam tarnavo. 

Vieną dieną išėjęs iš kambario į užpakalinį namų priengį 
ligonis rado tėvą neskaitant tą katekizmą, iš kurio pats Per
ey kitąsyk mokinosi mažas būdamas. Dabar Perey nieko tė
vui nesakė, bet Širdis pasidarė pilna džiaugsmo. 

—Viešpatie, padaryk, kad tėtė įtikėtu,—meldėsi Perey 
tylomis. 

Trumpam laikai praėjus įvyko gera proga. Tėvas patyrė 
ko suniH nori. Pats p. l>ro\vn pastebėjo, kad jo namuose vieš
patauja ypatinga ramybės, pasitenkinimo ir tylaus.džiaugsmo 
dvasia. J i s pasijuto, kad tik jis vienas visuose namuose nebe 
katalikas, kad mylimiausias sunūs labai meldžia* už jį ir kas 
žin ar nesiūlo Dievui savo gyvybę už tėvo atvirtimą prie ka
talikų tikėjimo. Norėdamas sūnui patikti tėvas ėmė mokintis 
katalikų tikėjimo, besimokindamas pajuto, kad kas žin kas 
jį traukia prie to. (lalų gale p. Brown nuėjo pas kunigą. Ne
daug bereikėjo mokintis prie io, ką p. Brown buvo išmokęs. 
Nepoilgam jis tapo apkrikštytas. 

Perey'o širdis buvo kupina džiaugsmo. Jis gulėjo ant 
savo pagalvės silpnas ir išbalęs, bet patvinęs linksmybe. J is 
žinojosi mirsiąs, bet kaip gera yra mirti matant, kad mylimie
ji : tėvas, motina, broliai — visi dabar susivieniję tikėjimu, 
pažinę tiesą, priklauso prie amžinos šventąją draugijos, ku
rios nariai danguje, skaistykloje ir ant žemės tebėra susivie
niję su Dievu ir tarp savęs. 

Viena diena tie mylimieji keturi asmenys susirinko pas 
sergančio Perey'o lovą. Jie liūdnai ir meilingai žiurėjo jam į 
veidą, prijausdami, kad mirtis ištiesia ant jo savo juodąjį, spar 
ną. Tuomturpu ligonis laimingai šypsojosi, kai}) angelas, žiū
rintys Dievui į veidą. Besišypsant ir išlėkė jo dūšia iš silpno 
kurio ] šventąjį] tėviškę, kur linksminasi apaštalai. 

Namiškių širdys buvo kruvinos veizint į negyvą Perey'o 
lavoną. Bet mes spėjame, kad jo dusia linksma skrajojo ties 
jų galvomis, norėdama palengvinti žemės vargus ir rūpesčius 
pasilikusiems ilgiau gyventi ašarų pakalnėje. Laimingi numi
rėliai, mirštantieji Viešpatyje, nes ją darbai gyvena ilgiau už 
juos. 

laiku gema daugiau sunkenybių jos tikslo atsiekti — galimai 
didžiausia laisvė kiekvienam asmeniui. 

Susivienijusiųjų. Valstijų valdžia. Susivienijosiose Valsti
jose, valdžia gauna teisę valdyti iš pavaldinių sutikimo; tai 
yra, asmenys daro savo teisių nuolaidą visų gyventojų gerovei, 
kaip pirmame perskyryje dėstyta. 8i teisių nuolaida visuo
menės gerovei susidaro, kuomet parašoma konstitucija ar su
tartis. 

Kuomet žmonių skaičius perdidelis, kad galima butų vi
siems vienon vieton susirinkti konstitucijai išdirbti, kuria butų 

kaip šiukšlės, silpnina draugiją ir valstybę. Stropumas yra pa
sisekimo išlyga kokiame nors užsiėmime. Taigi, stropumas 
nėra pavienio asmens reikalas, ar tai butų sutarties išlaiky
mas ir reikalų į pažymėtą laiką atlikimas ar reguleriškumas 
papročiuose. 

Garbė. Leiskime, kad draugijos narys, jeigu jo kiti ne-
tėmija ar jo pasielgimas nebus susektu, butų palinkęs įstaty
mams prasižengti, leiskime, kad asmuo butų palinkęs apga
vystei, jeigu jis tai galėtų papildyti be bausmės baimės, ar
ba jeigu asmuo savo draugams favorizuotų su aiškia kitiems 

galima įstatymus daryti ir pildyti,tulas ją skaičius išrenkamas j nuoskauda, — tokiuose atvejuose mes sakome, kad toks as-
susirinkti kurion nors pažymėton vieton konstitucijai išdirb
ti, kuri vėliau pavedama žmonėms užgirti. Rinktieji asmenys 
vadinami atstovais ir taip sudaryta valdžia vadinasi atstovy
bės valdžia. Didžiumai žmonių balsų konstituciją užgiriant 
ir priimant, jai turi pasiduoti visi šalies gyventojai, ar jie bal
savo ar ne. 

Teisinga yra asmeniui pavesti tūlas savo teises, kurias jis 
galėtu pasilaikyti jeigu atsiskirėliu gyventų, kuomet mainoms 
jis ingija daugiau naudos, kaipo draugijos narys. Paimant do-
mon patogumus, kokius namie turime — mūsų valgis, dra
bužiai, knygos ir tolygiai—ir palyginus su tuo ištekliu, kokis 
gali būti pagamintas vieno asmens ar vieno kurio būrio, aiš
kiai priparodytina didelė pareiga pavienio asmens draugijai. 

SKYRIUS II. 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 
BIBMMH 

Inpročiai. Kiekvienas iš mūsų išsidirba inpročius, kurie 
ki tą nepal ies t i negal i , a r p a d i d i n a n t ai* s u m a ž i n a n t mūsų 
artimųjų gerovę ir gyvenimo malonumą. Jeigu jau butų leis
tina turėti inpročius, kurie tik mums patiems žalingi butų, 
visvien nebūtų teisinga ir gražu ingyti inpročius, kurie da
rytų nemalonumo ar skriaudos mūsų draugams ir kaimy
nams. Inproėiai, kurie yra nepageidaujami namuose, yra kaip 
tik tie patys, kurie pažeidžia ir blėdį daro kitiems draugijoj, 
biznyj, ar valstybėje. 

Švarumas ir tvarka. Viena iš barbariškų, neapšviestų 
žmonių žymių yra ta, kad jie neinpratę deramai vandens var
toti. Jie neapsipažinę su muilu ir jų stubos yra nešvarios; 
ją kaimai yra nepatraukianti; už tai pas juos dažnai siaučia 
ligą epidemijos. Augštesnio laipsnio žmonės švariame užsi
laikyme randa malonumo, patogumo ir sveikatos. Juo dau
giau žmonės ištekliaus turi, juo daugiau inrankių ir padar
gu pas juos randasi, tuo labiau esama reikalo dalykus savoj 
vietoj laikyti. Jiu> labiau sttsikimšę žmonės dideliuose mies
tuose gyvena, tuo daugiau-atsiranda reikalo kiekvienam pa
dėti tvarką ir švarumą užlaikyti namie ir ant gatvės. Vienas 
nešvariai užlaikomas namas gali visą apielinkę užnuodinti. 
Betvarkąs ir užterštas kiemas šimtus žmonių papiktinti ga
li. Visokios ant gatvės išmatos priduos miestui nesveikos ir 
nemalonios išvaizdos. 

Mandagumas; maneros. Civilizacija, tarp kitų reikšmių, 
yra sugyvenimo su kitais dailė. Šiurkštus, nuo mandagumo 
atsitolinusieji apsiėjimai, kalba ir inpročiai gali mažiau blė-
dies daryti miškuose, kur žmonės retai tesusitinka, bet jie 
virsta nepakenčiamais, kaip žmonės būriais susitikti prade
da. 

Faktu yra, kekvienas mėgsta, kad jam pagarbos butų ro
doma: mes greičiau norėtume but sutiktais mandagiu pas
veikinimu, negu rūsčiu žvilgsniu ar užsipuolimu. Mes no
rėtume, kad kaimynai ant mus neužsivarinėtų. Taigi, kad tei
sybe visiems atiduoti, mes sutinkame kitiems tos pat pa
garbos rodyti, kokios mes norėtume, kad mums but rodo
ma. 
kati 
guino taisyklės yra ne kas kito, kaip budai, kokius žmonės iš
moko kitiems pagarbos ir rupesnio rodyti, kurių jie patys 
iš kitų pageidauja, tai yra, aplamai sakant, esama priežas
ties mandagaus apsiėjimo taisyklei. Tėmijant, mes galėsime 
atrasti, tokią priežasčių. Pavyzdžiui, esama priežasties, kodėl 
susikimšusiose gatvėse vežimai prasilenkiant turi po dešinei 
pasukti. i 

Jeigu koki nors taisyklė ar paprotys pasirodytų neiš
reiškia pagarbos ar draugiškumo, butų pateisinimo juos pa
mesti. Bet mes turėtume būti tikrais apie savo nuomonės tei
singumą, pirm negu išėmimą galėtume padaryti. Nėra drau
giška nesielgti taip, kaip mųs draugai elgiasi, gero pamato 
neturint. Gerą manerų taisykles mes užlaikome, kuomet mes 
gerai nesuprantame tų taisyklių reikalingumo, nes aplamai 
jos gerokai prisideda prie patogumo ir malonumo, visųpirma 
namie, o vėliau žmonių draugijoj, taipgi kad yra kvaila, ne
draugiška paniekinti tai, ko priprastu būdu vyrai ir moterys 
laikosi, su jais nesiskaitant. 

Pavyzdžiai. Iš žilos senovės įsigyveno paprotys jauni
mui atidtioti pagarbos senesniems. Taip yra dalinai dėlto, 

Tai yra gerų manerų šaknis. Mes greitai pastebiame, 
gyventi taip daug švelniau ir maloniau yra. Manda-

muo netur savyje sanžiningos garbės jausmo. Kitais žodžiais 
sakant, mes negalime tokiais asmenimis pasiremti ar jiems pa
tikėti. Vienok yra asmenų, kurie visiems vienodai saikuoja, 
savo asmens išrokavimo ar patogumo nežiūrint. J ie ir 
draugams ir priešams teisybę daro, nors už tai ne pagirimo, 
nė matomos sau naudos negautų. Tokius pasielgimus va
diname garbingais. Jeigu tokių asmenų nesirastų valstybėje 
ir miestuose, respublika negalėtų išsilaikyti. 

Teisingumas. Pasakojama, kad senovės persai, bemiklin-
daini savo vaikus vartoti saidoką ir arklį valdyti, lavinda
vo juos teisybę sakyti. Jų sunai rytus užkariavo. Melagystė 
yra bailumo žymė, rodanti, kad melagių tėvai buvo jos 
baudžiauninkais ir vergais. Teisingumas rodo didybės ir 
drąsos kraują. 

Susivaldymas. Pasakose kalbama apie sutvėrimą, cen
tauru vadinamą. Augštutinė jo kurio dalis buvo žmogus, o 
žemut inė gyvul io . K i e k v i e n a s žmogus gal i bū t i p a n a š i n t a s 
centaurui. Vadiname žmogų gyvulišku, kuomet jame gyvulio 
prigimtis apsireiškia tvirtesne už žmogaus. Vadiname jį žmo
gum, kuomet jis savyje gyvulį pažaboja. Gyvulis žmogaus 
nusikrato taip dažnai, kaip žmogus parodo godumą, pešas ir 
griebut didesnę dalį, negu jam priklauso. Žmogus valdo gy
vulį tuomet, kuomet jis griežtai atsisako pildyti geidulius 
ir savo apetitą prideramose ribose laiko. Tą dalykų niekas 
neįstengs žmogaus išmokyti, bet kiekvienas patsai išmokti tu
ri. Gražaus, pavyzdingo ir tyro gyvenimo budo kiekvienas 
sau išsimokinti turi. Tai gero ir pavyzdingo piliečio ypatybės. 
Kurie susivaldymo ypatybės ir moralės pajėgos savyje ne
turi, virsta beverčiais ir pavojingais žmonių draugijos na
riais ir tokie kiekvienoj valstybėj pripildo kalėjimus ir be-
protnamus. 

Pabaiga bus). 
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Užkandis su EDEL WEISS~tai ska
niausias valgis ką galima gauti. 
Gėrėkitės jo gardžiu alaus skoniu 
ir tikru gaivumu. 
Pamėginkite šiadie-Jųs pamėgsite 

§ Schoenhofen 
| Company 
= CHICAGO 

Šančiai. Vokiečiai, išva
žiuodami, įvairios rųšies daik
tus leidžia niekais. Lovas, 
priegalvius, rakandus ete. par
davinėja už pačius niekus, o 
geram pažįštamam net dova
nai duoda. Vieni gyventojai 
bijosi pirkti arba imti, nes esą 
išėjus vokiečiams, busią atim
ta, o kiti nieką neatsižvelgda
mi bruka, kas tik atsitinka, 
nors ir lentgalius.' 

Daugelis vokiečių kareivių 
nenori ir nežada grįžti savo 
tėvynėn. Paskutiniu laiku pa
siliekąs ne be priežasties. Vie
ni čionai maną darbo gauti ir 
toliau ' tebevalgyti Lietuvos 
duonelę, kiti pasidaboję mer
gelių, žada draug tėvais tapti 
ir prie jų - palaikyti gyvybę. 
Matyt, kad pamėgo jie šitą 
kampelį. 

Liepos 1 d. įvyko Kooperaci
jos Bendrovių Sąjungų Kėdai
nių, Kauno ir Vilkaviškio apy
linkių, deleguotų šių Sąjungų 
valdybų atstovų posėdis, kurs 
tęsės ir liepos 2 d. 

Kėdainių, Kauno ir Vilka
viškio sąjungos jau pradėjo 
darbuotis. Pirmi žingsniai ytin 
sunkus, bet tikimasi viską nu
galėti. Šios trys Sąjungos ap
ima virš 60 bendrovių ir suda-
ro IK udro apyvartos kapitalo 
600,000 auksinų. Tikimasi apy
vartos kapitalą netrukus padi
dinti įnešamais vartotojų ben
drovių ir atskirų asmenų avan
sais prekėms pirkti. 

Pripažinta, kad vartotojų 
bendroves aprūpinti prekėmis 
gali vien jų Sąjungos, sudary
damos bendrą pirkimo apara
tą iš Sąjungų valdybų atstovų. 
Prekių užsakymas privalo būti 
bendras, kad tuo būdu padidin
tų apyvartos kapitalą ir pati 
pirkimą galėtų atlikti didesnė
mis partijomis. 

Laukiamo sodą derliaus su
dorojimo klausimu rasta tin
kamiausiu imtis Koperacijos 
bendrovėms taisyti vaisių džio-
vvklu ir atliekamus vaisius, 
patenkinus valdžios reikalus ir 
vielos gyventojus—išvežti į už
sienį. Sodų vaisių išvežimo 
klausimu nutarta susižinoti su 
Prekybos ir Pramonės Mini-
sterija, kad gautų atatinkamų 
žinią, o taippat pradėtų tartis 
su užsienio firmomis del vaisių 
pardavimo. Pasirodo, kad kar 
kuriu prekių pa v. anglies, Vo
kietijoj galima gauti vien už 
produktus, todėl nutarta taip
pat susinešti su atatinkamomis 
Ministerijomis, kad pastaro
sios leistų daryti mainų su už
sieniais. Rasta reikalingu 
kreiptis į Pram. ir Pirk. Mini
steriją prašyti, kad šešis mėne
sius neimtų muitų nuo visų 
prekių, įvežamų koperacijos 
bendrovėms, išskyrus puošo 
dalykus, svaiginamus gėralus 
ir tabako dirbinius. Toksai nu
tarimas pagrindžiamas tuo, 
kad privatiniai pirkliai prekių 
yra prisivežė kiek gana^kol ne-
sidarbavo nmsų muitinės. 

Išskyrus šiuos dalykus dar 
buvo paliesta visa eilė kitų 
reikalų, taippat pripažinta bū
tinu reikalu neatidėliojant 
šaukti Lietuvos koperacijos 
bendrovių atstovų susivažiavi
mą. Pr. L. 
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SpeČiunų kaime (Aluntos 
apskr.) nuo Adomo Žuko išsi
vežė -2 meitėliu. Kaime Šeme-
liškiuose nuo Antano Šeikio 
papjovę atėmė didelę kiaulę ir 
abeinai jie čia daro ką nori. 

"Lietuva, ' ' Kaunas. 
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PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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viltais, tai| 
čionai, o i: 
pas mus i 
kiškos dr-| 
jai negalė 
Jog šita i 
vieną pral; 
iki 1017-1 
nai yra.' 
Viską.- nij 
vis dėlto, 
ninko pri 
padarė ta 
imkime S. 
K.-K. ftCd 
ar jos !f| 
Nors Moti 
•r 

patizavo 
ko savo 
mokėti pi| 
ko,, o įie^ 
stebėtic 

i 
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ROCKFORD. ILL. 's iuno. Je igu taip aš išsireikšiu, 
j čia jie mato naujus kapus, griu 

Dėlei suiručių. i vėsius vienos rr kitos dr-jos, 
i o ėia vėl stato tokius pat 

* 

Nebuvau savo gyvenime tai}) namus, kad šie, kaip ir pir-
nustebes, kaip kad perskaitęs nuėji, griūtų. Turbūt jiems 

MOKSLEIVIŲ ŠELPIMAS. 

korespondencija *' D r a u g o ' ' 
mun. IS9, kuriame tilpo ko
respondencija is Uocki'ord'o. 

Korespondentas prirašė tiek 
ne>anu)niii, kad net norisi ma
nyti ar tik jo nepasigavo ko
kia ' ep idemi ja . " Xes parapi
jos reikalai eina visai nornia-
liska vaga. Je igu kun. Tašku-
nas išvažiuota kitur, tai ta< 

smagu žiūrėti ir gerėties tais 

griuvėsiais. J ie neatskir ia val
džios prižiuriamos organizaci
jos nuo menku draugijėlių. 
Kur jus manote saugiau pini
gus laikyti : a r saugioje val
d u o s prižiariamoje bankoje a r 
kiauroje kišenėje.* 

Mes pailsome. 
dar nereiškia,, kad parapijoje ,- i-„*„ i ,1 v- :* • • 

/ l •' •' Korespondentas labai į sg ina 
suirutė. Drauguos ir-gi nesu- , u i , d i | a s m e n ų , b u k j i e į a u g 

no . Na, ap.e pavienius ž m o - ; „ v r ( ) p a d a r ė . š i t i e k e U ay_ 
nes aš negabu tvir t int . : gali | l u ? 1 | V 8 v i- g a i d a r n e B e m Į . ftt 

ir sunę . Tiesa, n e z a l e ž n i n - Į v a ž i a v o a k i t u r > t ( x Į e l d a _ n e_ 
ku parapija ap ims , bet tai n < v s u s p ė j o n e į p r a d ė t i v e i k t i > Q 
l l u l s n ' • 'apie didelius darbus ta i nei 

Ardytojai . kalbos negali būti. Gali būti, 

Korespondentas ieško dak- M jiedu, yra p i k i gerų nor^, 
taro, kuris išgvtlvtu nuo tos Ii- M t ( ) d a r n e u ž t e n k « > P ™ ge-
iros ir užmokesti užtikrina l l ' n o r u r o i k m i r Patyrimo, o 
šmeižimu. Reiškia, jeigu nir-
kas kitas neapšmeiž, tai ji< 

•pats tai padarys, ką biskį že
miau }'•< ir pradirbi. J i s sako, 
kad p. A. v ra geru darbu ar-
t Klojas. Pažįstu p. A. nuo to. 
kaip jis a tvvko i Rockt'onl.i 
ir galiu užtikrinti , kad nebuvo 
tokio praki lnaus darbo ar tai 

-. a r tanios labui, j>ri-.' 
kurio p. A. hutu neprisidėjęs. 
Je igu mes atskleistumėin Tau
to- Fondo atskai tas , mes pa-
maty tumėm. Kad p. A. yra 
daugiau tėvynės reikalams au
koj - i: vienas kitas Rock-

i«> l.e. avis. j is rėmė ir re-

kaip tik to patyrimo ir pasi
rodė stoka, nes renkant drau
gijom valdyba, buvo perstato
mi net nenariai, o kuomet p. 
A. pastebėjo apie tai, vėl buvo 
nesmagumas. Vienok mums 
yra smagu sulaukti tokius 
žmones, pilnus geru norų ir 
energijos. Aš iš savo pusės ne
galiu atsidžiaugti , nes būda
mas prie tu girnų nuo 1909 me
tų jau pavargau—susenau, 
taippat ir kiti jau gerokai yra 
nuvargo. Labai batų smagu 
pastatyti jaunesnius, gabes
nius asmenis mūsų vietoje, o 
mums butų neprošalį paimti 
vakacijas-Įiasilsėti. Čia tiems 

na kiokv iena prakilnu 
nvma. ar įis butu tautos 
bainvėios naudai. I>«*1 žiūrėki-! ,-

įdirba, bet g e r a darbų. Tegul 
• ragina ir aiškina mūsų žmo

gumi ' 
•asmeninis v ra platus laukas, 

laug vietos; tik tegul eina ii 
te ka> utMliko. Kuomet korvs-
pondentas ir kili tvėrė naują 
i lraugija. (šv . Petro ir Povy 
lo), tada j». A. pasakė, kad 
vieton tverus naują, darius to
nai iškašoius. butu daug 
riaus ra" 
A., nes jinai bus daug sau-

nė vi>ais atžvilgiais negu 
naujoji. Tai visas blogas, ka p. o 

" O -

norus gyvasties apdraudą; to
rai kūrena tą taut išką ugnį, 
jų širdyse, kurią mes padėjo 
ni<. sukurt i . Tegul veda žmones. 
prie gerų draugijų, kurios gy-

111> prie r>. L. U.K. ' ,.,, ,• r , 
I vuali gali nežiūrint kas jo.w 

pi/mininku bus. Kitais žo
džiais tar iant , tegul pasako 
žmonėms skir tumą tarpe tv i r -

.\. padare. J i s via dabar "d t - •< . . . . . 
iii organizacijų ir tarpe silp

nas a rdy to j a s / Tegul tą 2 l l l t6Jhj draugijėlių, kurios 
žino: tegul ji nutei- ;, l l ( ,nkiausiain vėjeliui papu-

: tau Iš mano pusė>, ū ž t o - ! l u s j dulkes pavirsta. Ragin
ki pa>akyma p. A. lik reikėtų: k i t o < , m t a r k i t e Roekfordo lie

ti, kad por,pėja mūsų į l u v i a i u s ihA{ j n p i n į ^ į s a u . 
imn tauea i , nuo silpnų orgam- ;,,„ , ) a n k a (> n e į kmmą k i 5 e 

rias, g' • ! i i i j , nors ji butų ir nauja. 
pi i< !;";•;;; : n pai rdama i • .. 
.. . . . . . . Jeigu pastatvsi te zinoiuų 

.; > n Inai pa>ilM-:ei i somis, m •! . , ... . . , . • į nauda angseiau uz savo garbe, va.u/m priziur; jas; mokesč ia i s . , , 
tuomet viskas bus ger 

ir-gi uii-iai "ii pa_ul motu. Neilgai gyvuos. 
Kaip korespondentas rašo.j 

rai. Ne
reikės kitų vadinti ardytojais-
• griovėjais už tai, kad jie rupi-

d žmonių nauda daugiau, 

tai Šv. Petro ir I'ovylo draugi- j iU"-U , s a V ° - a H ) < ^ 
ja bus ' • t i n ę " iki o. Turaus-I T a ^l prie darbo, o užmokes-

. kas pirmininku bus. Bet k a s | l i s , m s ^ r e r a s ' n e šmeižimais, 
paskui bus.' Reiškia, p. Turam i k a i P t u l i i5sireiskia. 
sko netekus draugi ja pairs , į Agnieškutės Švogeris. 
tada daugelis lietuvių taps su-! 
viltais, taip kai]) jau a t s i t iko ' Springfield, Mass. Susitvėrė 
čionai, o ir kitur nesykį. Kas S. L. R. K. A. kuopa. Valdy-
pas mus nežino vienos katuli-jl»°" išrinkta visi žymiausioji 
kiškos dr-jos darbų. Ar tverė-į kolonijos asmenys : pirm. Jo 
jai negalėjo apie ją sužinoti. ' \ na* Hogušas, rast. Vaclovas 
J o g šita draugija rėmė kiek- ' c i nke l i s ir iždin. Vincenta 
vieną prakilnų darbą, nuo 1907 s alieue. 
iki 1!M7-I^, o šiandie kur ji- J iems carter is duota Xo. 
nai yra. ' l*as nezaležninkus! į241. 
Viskas nuėjo jų rankosna, o \ 
vis dėlto, kad daug nuo pirmi- J CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 
ninku prigulėjo. Pirmininkas j ••• 
padarė tai, ką jis norėjo, o į Kas tiktai iš Cicero norite 
imkime S. L. Iv.-K. A. ir A. L.-gauti " D r a u g ą " arba paduoti 
K.-K. Mot. Sąjungos kuopas,!i jį apgarsinimą, ar kokį dar-

(Tąsa nuo 3 pusi.) . 

laiku gauta 22 kandidatų pra
š y m a i . " 4) . 

Lietuvos Valstybės Tarybos 
v icepi rmininkas , kun. J . Stau
gaitis, rašydamas moksleivių 
reikalais, štai kaip išsireiškia: 
4 'Ką galite daryki te , kad mū
sų jaunimas galėtų mokytis 
užsieniuose, nes ki ta ip gresia 
mums pavojus netekt i inteli
gentų. Ypač mums katal ikams 
labai svarbus šis re ika las . " 
5) . 

Kad minėtas reikalas—auk
lėti mūsų ateities vadus—yra 
svarbus, nėra dviejų nuomo
nių. Dabar vien iškįla klausi
mas—-kaip sutvarkius tą dar
bą, kad daugiausia moksleiviu 
galėtų atsiekti savo tikslą? 
Tėra vienas išėjimas—Tautos 
Fondas turi paimti šitą darbą 
į savo rankas ir kas metas tu
ri paskirt i keliolika tūkstančiu 
dolierių augštuosius mokslus 
einančiam jaunimui. Fryburgo 
universitetas dabar pasidarė 
centru; tenais susispietė ir 
spiečiasi lietuviai moksleiviai 
iš visų pasaulio kraštų. Jio 
visi reikalauja pašelpos, išski
riant vienus amerikiečius. Te
nykščių studentų draugija 
" L i t u a n i a " gerai gyvuoja, tu
ri savo Savyšelpos Fondą ir 
tiesia plačius pamatus ateičiai 
—tai draugijai būtinai reikia 
dešimties tūkstančių dolierių 
kas metas. Renkama aukos vi
sokiems reikalams. Buvo šel
piami tremtiniai, šelpiami be
laisviai, šelpiami nuo karės 
nukentėję—tai nejaugi aplei
sti moksleivius, nepaskyrus 
jiems bent menko visu reikalu 
procento, kuri jie be to grąžins 
ne vien darbu, bet tais pačiais 
pinigais, šelpdami jaunesnią
sias kar tas . "Tš Lietuvos jo
kios pagelbos tikėtis negali
me. Kiek seniau šviet imo M i 
nisterija buvo paskyrusi val
džios stipendija^. 20 studentų, 
bet kuomet paaiškėjo, kad 
dauguma jų bus ateit ininkai, 
savo paskyrimą taip ir paliko 
n ieka i s . " (i). Todėl mes, jeigu 
norime matyti Lietuvą, liuosa 
ir laiminga, privalome būtinai 
išsiauklėti sau vyrus, kurie 
įkūnytų mūsų principus tautos 
gyvenimam 

Be mokyklos, kuri auklėja 
ir tvir t ina jaunąją sielą, yra 
dar vienas akstinas, kuris 
tvarko ir pakeičia jaunikaičio 
pažinias visuomeniškame g> 
veniine. Tuo akstinu yra mok
sleivijos organas. Ateitininku 
centralė valdyba, atsišaukda
ma Į Amerikos Lietuviu. Kata
likų Jaunuomenę, štai ką sa
ko: "Ate i t in inku Koni'erenci-
ja, svarstydama mūsų organo 
klausimą ir pripažindama jo 
svarbą moksleivijos gyvenime, 
nutarė pat iem s ir leisti. Dabar 
šiomis dienomis turi išeiti mū
sų organas " A t e i t i s " pačių 
moksleivių le idžiamas." 7)» 
Toliaus pažymi: " D r a u g a i ! 
Mes tikimės, kad Ju s mus 
remsite kuo galėsite. Jus , kaip 
gyvenimas parodė, sušelpsite 
mūsų fondą, palaikysite orga
ną. J u s duosite žinių iš savo 
veikimo, palaikysite ryšius su 
mumis ir tuo būdu mes įsteng
sime įvykinti savo obalsius gy-
venimt—visa atnaujindami 
Kristuje ir iškovodami Lietu
vai la isve ." 8) . 

Tai y ra Lietuvos moksleivi
jos meldimas, išreikštas savo 
užbrėžto programo formoje. 
J ų programo dėsniai—mųs pa 
čių onalsis. J ie , gyvenimo nas 
ta prislėgti, kreipiasi į mus. L 
ką! Ką mes jiems atsakysi
me. ; Pilnai tikiu, kad kiekvie
no Amerikos Lietuviu Ryme-
Katalikų ' Moksleivių Sus-mo 
nario dega širdis, pilna pasirį-
žimo padėti savo vienmin-
čiams draugams varyti tą pra
kilnų darbą, kuris yra pašvę
stas Dievui ir tėvynei. 

Jonas M. Navickas. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

a r .jos teko nezaležninkams.' 
Nors Moterų kuopa labai sim
patizavo jiems, vienok pasili
ko savo riet oje; katalikų su
mokėti pinigai jiems ir pasili
ko, o nt> nezaležninkams. Til; 
.-lebėties reikia iš lietuvių tain-

bą. (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pa3inaudokitc. 

4) Put ino asmeniškas laiš
kas. 

o) Lietuvos Valstybės Tary
bos v.-pirm. kun. J . 8. asme
niškas laiškas. 

(i) Putino asm. laiškas. 
7, 8) Ateitininkų centralės 

valdybos atsišaukimas į A. L. 
Katalikų Jaunuomenę, " D r a u 
g a s " No. 178. 

"Išeivių D r a u g a s " No. 30me 
paduoda daug žinių iš Lietu
vos, kurias sutrumpinę čia tal
piname. 

Lietuviai aplupo lenkus. 

Lietuvių kariuomenė mušasi 
visu Frontu t a rp Alytaus ir Yil 
niaus ir i šiaure nuo Vilniaus. 
Lenkai jau traukiasi . Jų nuos
toliai žymus. Tms Stakliš
kių užmušta 700 lenkų karei
vių, buvo sužeistų ir paimtų 
nelaisvėn. Pas Žiežmarius į 
lietuvių rankas pateko t a i p g i 
belaisvių, kurie lengvai sužeis
ti. 

Taip praneša " Daily He-
co rd , " 27d. liepos. 

P. Turčinavičienė įspėjo. 
(llasgove kalbėdama p. Tu-

činavičienė išsitarė, kad Lio-
t a \ e j e gal greit kilti karė t a rp 
lietuvių ir lenkų: tai^i ir jspė-
jo. Šiandieną jau tas prana
šavimas ivvksta. Per ta^ pra-

*. • i 

kalbas buvo išreikšta mintis, 
jog lietuviai turės ir gali vyti 
lenkus iŠ ravo kiemo, jei kul
kai ant lietuv' ; briausis. Jei 
lietuviai kariavo .isur, sveti
miems-: Rusijoj, i . l i tanijoj , 
Krancijoj, kodėl lietuviai ne
galėtų kai'raiti namie — L»e 
tuvoje ir už Li«':ii\ą, u/ savo 
pačių reikalus. Ta nuomonė 
išreikšta susirinkime per mi
nėtas prakalbas, laimi nepati
ko tūlai sulenkėjusiai lietuvei, 
tekėjusiai (Paui Dzieju!) už 
karališkos. . pa va įdės (ji<ai 
savinas giminių) lenko, (ierai, 
kad lietuviai neužpuola (kaip 
daro lenkai), bet liktai ginasi, 
o ginties, rodos, visiems gali
ma. 
Nebematysime senųjų veidų. 

Skaitant laikraščius iš 
Lietuvos, galima užtikti dau
gybe vardu pažįstamu žmonių 
mirusių nuo įvairių ligų. Daug 
yra mirusiu visuomenės veikė-
jų ir labai reikalingų žmonių. 
O tų reikalingi] žmonių Lietu
va tai nedaug turėjo. Pas
taruoju laiku yra mirė keli 
žvnms Lietuvos ( lakiniai : Dr. 
Antanas Vileišis Vilniuje, Ur. 
Balčikonis Kaune i r - l ) r . A. 
Vodopalas Utenoje, apskri
ties gydytojas. Visi mirė nuo 
užkrečiamos d( motinos šilti
nės. Daug kunigų išmirė ir 
kitų veiklių žmonių, .o'? taip 
toliaus Lietuvoje žmonės 
mirs, tai drąsiai galima saky
t i : ' 'Nebematysime senųjų 
veidų. 

Atiduos lenkams. 

Kxehango Telegr. Agentūra 
praneša iš Paryžiaus buk tal
kininkų didžiumai nutarė rytų 
Galicija atiduoti lenkams, 
kurių rubežius turės sueiti su 
rubežiais Rumunijos. Ksų, bus 
at iduota lenkams 5,000,000 gy
ventojų. 

Išeina, jog talkininkai nuta
rė pagelbėti lenkams "pas ivo
g t i " (ialicijų. Reikia m minti, 
kad iš 0,000,000 Galicijos gy
ventoju tik menka dalis lenkų, 
kiti rusinai arba ukrainai, ar
timiausios giminystės su ma-
lorusais. Lenkų "jie nekenčia it 
šunio rudo. Reikia atminti , 

kad ukrainų, mažiausia yra , 
bet du kar tu daugiau, negu 
lenkų. Argi tad pasiseks, su-
lyg anos pasakos : mažam di
delį p ra ry t i? 

("Išeivių D r a u g a s " ) . 

GALIMA GAUT N U S I P I R K T 
Gavome naujai išleistų Lie

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

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Užsisakymą siųskite 

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

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ortsas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Oslcago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards «87 

š 

PMEŠK0JIMA1L 
Pąleftkau Eleoos Jaukunaltėa ir 

Stanislovo Juakunaičlo Ii Žemuh.s 
miestelio Tclftių " pav., 3 913 -metais 
atvažiavo j Amerika, j Massachusets 
valstiją, kur dabar randasi nežinau. 
Prašome atsišaukti arba kas kitas 
duoti žinią man šiuo adresu: 

Stanislovas Jodys, 
2207 137tli St. Indiana Ualbor, lnd . 

Paieškau senos moteries, kuri ga
lėtų namus apžiūrėti, valgį išvirti ir 
19 mėnesių mergaite pridaboti. Su 
rM'Kvtčiu. sul:i:simc. 

Atsišaukite 
Chas. Tautkus, 

644 W. 18-th Str. Chk-ago, III. 
« 

Reikalingos 2 5* merginos prie fab
riko darbo. Alga $14 j savaitę pra
džiai; gera proga dasidirbti. Atsi
šaukite 
Amerk-an lusolatcd Wirc _ C „ble Co., 
954 \V. 21st St.. Chitajco, l i l . 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS OI CHIHPHOAS 

4713 So. Ashland Ave, 
Fbone Drover 7042 

Cicero Office 
j0il W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

R«*tdenHja 3330 XV. 60-th St. 
Phonp Prospecl 8586 

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

Patar imas Dykai 
Į Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki 

9 ve j . vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
464_ S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

—H 
Tcl. Drover 7042 J 

Dr. C. Z Vezelis \ 
LIETUVIS DENTISTAS 

•Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 
Nedėliomis pagal sutarimą 

vr.k 

4T12 SO. ASHLAND AVENLE« 
arti 47-tos Gatvės 

Parsiduoda automobilius 7 sėdynių 
už labai mažą kaina. Atsišaukite tuo
jau:-:: 4 642-48 So. \Vestern ave., Chi-
cago, IU. 

Ant pardavimo kendžiu krautuve. 
Atsišaukite 

Chas. Tykac. 
I t t l i \Vood Str.. t 'liicago. 111. 

Namas ir 4 lotai ant pardavimo, 
namas 3 lubų po G kambarius, yra 
didele barne S0 pėdų ilgio 32 pėdų, 
ant 2 lubų. Kandos be barnea neša 
$50.00 j mėnesi. Atsišaukite tuojaus: 

Antoiiy Stanko. 
2942 \V. ,r>3rd Str., Chieago, III. 

Parsidvioda labai pigiai vargonai, 
p i Janai taip-pat galima gauti ir gra-
mafonu. 

Parduodu ir mainau. Atsišaukite 
4514 S. Paul ina Str. Chicago, IU. 

Kambariai ant raudos, 1-mos lubos 
iš piyešakio I9S9 Bo. Campbdl] ave. 

Atsišaukite i Aptieką. 46th ir Her-
mitage ave. Telefonas Drover 707 8. 

Rakandai ant pardavimo; labai ge
rame padėjime. Atsišaukite pas sa
vininką: 4556 So. Paulina St., 2-ros 
lubos iš priešakio. 

DAKTARAS J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRCRGAS 

Nerys Sveikatingumo Komisijos 
Cicero- mieste 

1229—49 ave. Grant Works 
(Cicero), IU. 

Jau sugrįžo iš vakacijų ir vel už
siima gydymo praktika. 

Jos specijall-umas — reumatiz
mas, moterų ligos ir veneriškos. 

Ofisas lies 49th 'Court ir 13 str. 
viršuj aptiekęs. 

VALANLįOS: nuo 9 ryto iki 12; 
nu H iki 5; nuo 7 iki 9 vakare. 

Užmokestis: 2 dolierių ofise, o do-
lieriai šaukiant j namus, šaukiant j 
Chicagą 1 dolieris už kiekviena mai-
lę. 

Telefonas: Cicero 19 

Vyrų ir Jacnų Vaikinų padirbti ^ 
ant orderio siutai ir overkotai. bet • 
neatsišaukli; vėliausių modelių nuo i 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIU. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir auftftčlau 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augSėiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš t 

kuomet kainos pakjla. žiemą, 
Mes taippat turime pilną eilę b i - j 

gkutį nešiotų siutų ir overkotų nuo j 
$8.50 ir augščiau 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir aug-čiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 t 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su- I 
batanii8 visą dieną iki 10 valandai. } 

S. GORDON. 
1415 S. Hnlsted St., Chicago. 111. { 

įsteigta 1902. 
_.•.* • .* 

BARGENAS. 
10 akrų geros _emės arti Cliicagos. 

ima 45 minutas važiuot iš miesto ant 
Chicago & Nortbcrn Railroad. šita že- , 
mė labai gera del daržovių, taippat 
Kalima laikyti ir vištas. Žemę galima 
Pirkti labai pigiai ir ant lengvų išmo-
krsCią. Jeigu busi savininkas tokios 
Žemėa visuomet turėsi užtektinai mai
sto ir busi savistovia Čtofeai- nepa
prastas bargenaa. Nepraleiskite šios 
progos, bet tuojaus atsišaukite sekan
čiu adresu: 

Paul Baubly, 
1404 W. 14th St., Chicago, UI. 

Telefonas Canal 6296. 

Dr.M.T.Striko!'is 
LIETUViS 

GYDYTOJAM IR GHIK1 UOA> 
1757 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Sccley 420 

iiiii]iii!imtmH!iiim:mmiiiHi;;mmn> 

ERNEST WEINEP 
DRY GOODS 

t800 W. 47th kamp. Wood St> 
Mes -duodame dvigubas etempu-

Ketvergais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunau 

Visokie materijolai, valkoms dr«r> 
tia.1, šleb^s ir lakutėe 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirureas 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

: : 

laeiuvis t»yayiojas ir unirurea^ 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

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

Rezidencija: 4515 So. Wood St. 
Telefonas: Yards 72 3. 

V. 

~~—-M 

J0SEPH C. VV0L0N • 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SAULE STKLET 
Cyvenimo Tcl. Hurnboldt 97 

Vakarais 2011 W. 22-nd Street 
• Tek tlockw«ll G'J^3 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
*& 

ADVOKATAS 
Veda Eilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didnitcstyj; 
69 W. WASHINGTOX STREET 

Kam baris 609 
Tek Central 547 8 

Gyeeutmaa, 812 W. 38rd St. 
Tek Yard_ 4681 

-^^5 

.lliuilllllllllllllflilllllllliilllllllllflfllllllf 
itesid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosos Haymarket -544 

DR.A.A.R0TH, 
liuaas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moterišku, Vyrišky 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Ha l s t cd St., Chicago 
Telefosas Drove r 9693 

VALANDAS: 10—11 ry to 2—3 po 
pietų 1—b vok. Nedė l iomis 10—12 d. 

iiHuiimiiuuiiiniiuujiiiiiiifiiniittiiani 

Dr. D. J. BA GOČIT78 
Uetuvi* Gydytojau i-

ChirurjrM* 
Ofiaas 10900 So Mu-uigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. i l ichigau A» 
Roselaud, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman S4_. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 tkl 9 vakare. Nsd. 
9 iki 12. 

- - - * - " • _ » 

PlilkSDOS 

79c 

I DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halstcd St., CbieaRo. 
Kalba lietuviukai, latviškai ii 

rustškai. 
Vaiandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

{ vakare • Tek Canal 436' i 

• •Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IK 

CKIKLRGAS 
or t * *c 117JO M ' * " _ T T I Ave. 

.< 

t MM*) 

79c 

1_—i —i » — » » • • _ _ _ • » » _ • » » _ Į — _ _>» 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOIOAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

PLUNKSNOS, 
iiiimiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiic 

: • : - •:•: 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CIIICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

Illlllllllllllllllllllllllllljllllllllltlllltllillllllllllllllitilllllligeilllllltlllilllillllllllllisiisil 

parengtas 

Draugyste šv. Ražancavos ir šv. Petronėlės 
iiiiiiiiiiiniitiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Ned. Rugpjūčio Aug, 24 ,1919 
-

Lcafy Grove Blinstrupo Darže 
Willow Springs, IU. 

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c. y patai . 
Visus kviečia kuoskaitl ingiausiai atsi lankyti KOMITETAS. 

1
.x_..___ o.oSJ IKI 3 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:C0 iki 3:r.O vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto ( 

"T-

lriA5TEn"5Y5TEHJ 
Mokykis Kiri>inio ir Dc^igiiinįj 
Vyriškų ir Moterišku. Aprcdulų 

Mūsų sistemo ir ypatigkas moklni-
oias parodytus jus žinovų j trumpą 
laiką,. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo de.signing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu-
vimob skyriuose. 

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bile sfailės a rba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J . F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė is 118 N. LaSalle St. 
] 190 N. S ta to ga tvę , k a m p a s I_ak« 
gatvės. 4 lubos. 

Jei sknui'.a — i>atrii»-
_:te SU 

. Pain-Eipeller 
Tis suminkština tuos 

»ttstyruBin.< raumenis ir 
ns jausitės vel mikln* 
r vikrus. 

Žilinkite, kad Lutu 
GU INKARO ženklu! 

G-alluia gaut visose 
aptiek OKt- už 35c ir 66c 
Mfe* I8_l«nizdiut EUO 

F . A D . R I C H T E R & C O . 

' x 

' 
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IEB118»;K9(KSEEKieiSIIHIRBEHBH»HIEHKaiBI 8 

Kur egi :«? I Jubiliejų. K u r daugiau? I Karnivalą. 
s-

« 

1 0 Metinis Jubilieios ir Karnivalas 
*> Švento Antano Parapijos 

Cicero, UI. 

edeloj, Rugpiučo-Aiig. 24 d. 1919 m. 
ir trauksis visą savaitę. Užsibaigs per Labor Day 

Rugsejo-Sept. 1 d. vakare 

ir 
Šventadieniais ir per Labor Day Karnevalas prasidės tnoi po pietų ir t rauksis iki vėlai nak

čiai Šiokiomis dienomis prasidės vakare nuo 6:30 ir t rauksis iki vėlumo. 
i 

Tai bus neveiksnių, bei linksmybės Karnivalas . Kas neatsi lankys j Ciccros Sv. Antano pa-
rapijes Karnivalą tas paskui verks per visą savo amžį. 

Ko Karnevale bus, tai čia neapsakoma. 

Galima pasakyti , kad bus gyvų ir negyvų daiktų ir žvėrų, ir gyvulių; ir žmonių ir ratų pasu
kamų etc. etc. Prie to visko širdingai kviečiam visus Ciceriečius ir Chieagieeius į Jubiliejini 
Karnivalą. 

• « Klebonas ir Komitetai . 
T 

a 

Pul 

Six 
Tlii 
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KA 
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Ke 
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K A T A O K I Š K 0 S šVEPi i i iS . K«>iistiii.<-i.j.K .<ii<;.!«. 
m a n rinkm 
h) d. (,'alė: 
\ \ r:11. 

i ž\a!:ar 
• !: ' .-! a aisiėjo iVJ0U,(HM) arba 

• v-en-j pijj< :'\ ) u;V.iregistravi
mas $."i.4.">. 

išv!s«» Cl.ieneoje užs'uvgi-
> i ra v---u piliečiu yra 832,630. 

•i 

i lesa, raudonieji gaivalai Iš lietuvių dalyvavo: Adv. 
(so< ijalistai) dažnai įsispriau- Uradebulis, p. Bagdžiunas, p. 
ūžia darbininkų tarpan su sa- (Jiraitis, kun. P. Lapelis, ki n. 

I Ivo kurst vmais pakelti hetvar- N. Pakalais , M. Dūdas, \*v. 
jke. Bet lygiai yra «;esa, kad ne Draugelis ir adv. Kodis. 
visur darbininkai teisingai ap 

i 

lame skaitliuįe .'107,777 mote 
i v. . 

KA I P YRA BUVĘ P I R M 
28 METU. 

Penktadienis, rugp. 22 d. 
TiEio-lejas. Hipolitas. 

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d., 
Pilypas Benietis. Eleazaras. 

y 

K f H I C AG OS NESIUNČIA-
MAS MAISTAS ANGLIJON. 

Žymiai atpigę Anglijos 
pinigai. 

IŠ Clih-oyo. įvairaus maisto 
siuntimas Anglijau per de
šimtį dienu sumažėjo SU m u š . j 

Tas įvyko todi-1, kad Angli-1 Knninet šiandie maisto bran-
jos pinigų vertė žvmiai n u p u o - ) ^ e n > h o i n , " r a > i 'al°' P i r m - s 

lė. Pirmiau už sterlingų svarą \nwU! ^bieagoje maistas buvo 
buvo mokama $4M (normalėj t a i P P te l l s ' k a t I n o ^ a l i m a atsi
vertė $5.00), gi dabar tik $1.12. s t e k ė t i . 

»„ K : , +, j „ • t - - I Vienas angliškas laikraštis Anglija tad neįstengia u/.- ! b . 
_ A L . I ; , v • . *i i -• atspauzdmo lapei maisto 
mokėti u / miasta reikalaujamu ' , ' 
i.,- ,, *•• * * : +• + i i krautuves vardu 1 be Eagle 
kainu. Maisto siuntimas tudel . * 
•*. ,.! :w~. i (Jroeerv. Toii krautuvė stovėjo 
ir sulaikomas. • •' J " 

o„ . .• • • • . • • ant kampo VVallaee ir 33-ios 
Su Anglijos pinigų atpigi- . l 

mu nukentėjo ir kai-kurios ^ a ]n-1* 
vietos bankos. į l s t n lapelio pat ir iama, kad 

Žinovai tvirt ina, kad kuo- ' ) i n n ~S m%t* ^ k o k i a ' ! 

i ir .IV. = ii IVNKS rusfseio , v , . 
• * * . ' . mokami uz savo darbus, i r w į e z | -u t K Strutynsk 

>ai.«uoti įsK vieni i , v . . -i i • i-
kuomet šitie pareikalauja di- [ | ,yniewieeki. 

. ^ .. dėsnio užmokesčio už liejamą j ' f i , a l v i n : A » r p K ) r o w s k v i r 

[prakaitą, tuojaus jiems atšau- J o n a s j Sebmidt. 
narna, kad jie esa tolvie ir ki- rv . . v. i 

' ' . . ls estomeciu buvo vienas, 
tokie, kad jit» nepasitenkina , , . • , 
, . . . . * kurio pavarde^ nenugirdau, 

uarlulaviu malonėmis. » 
v . . Kalbeta-svarstyta api<» 

Nesenai Cbieagoje buvo pa- . . . ' . . 
. . . ,. , , , . . . . gajnuosius imhtikci; .'-ika u 
Ivile gyvulių skerdyklų darbi- ' . . J

 J 

• i • i i i • . • minėtu tautu, mukai »lel kariuomenes ir po-
Svarliis' 

amittiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiisiiiiHiiiHniiiniiumiiiiiBiHiiB^iiOiBiiM 

| Lietuos Ats ta tymo Bendrove 
1 Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija 
= LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje Salyje ant $1,000,000. ta is pini- ^ 

Iš ukraimeėių: I)r. Sienuno- g gaiš ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iŠ po karėa griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti: = 

ae-

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. = 
Jau įvesdina j Lietuvos Valstybės Banką. 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos vai- = 

S stijos. ™ 
5 Visi LicJuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti piviyai eis Lietuvos atstatymui. 2 
S riIKTUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: I 
S 1) avalu (shoc) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) Įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namų S 
S ir 2) Įlanka KTew Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt. r E 
E LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius s 
| (rojenlaliuv.) dokumentus, pirkimo-pardavimo aklus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie I 
E turės gale eia ir Europoje: E 
S STOKITE VISI f LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, £j 
= tuo daugiau bus prisidėta prie lietuviu būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės Serai po $10.00, bet r 

'iismukimeiM Iresu: 
= nepasiduoda mažiau, kaip 5 serai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%. 
E Įvcstinimo saugumas iikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adi 

Lithuanian Development Corporation I 
::- New York, N. Y. 1 

lieijos. Buvo sakoma ta ippal , ; ^vanii^asi i! 
kad esą jie kurstomi raudonu- t , k s l u buvo apsvarstyti hin\u< S 
iu gaivalu rarb»i priemones, sulyg kuriu S 

Tnn inrnn !-n ...^į-;..I,<;.,i A-1 butu galima iKVeke.iingiau pri- § . „ , , 
l uo tarpu kuoaiskiausiai \ i - »» = 0 9 A F i f f k A v p n i m 

šiems buvo žinoma kad iie wti prie to, kad Suv. Valstijos = ^ ^ u r , n n A y e n u e 

" . ^ n o m a , au ju l 51l«IIlHIIIH«l iniliinillHfilll«MJIIIII!llilllHllimillllllllllllimilHI!llll[HJI!l!ll!llllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIr 
su tais gaivalais neturėjo nie- lvl( ,K gBimi greičiau pa.-keimu, _ •• ko bendra. Nes gyvulių sker- Lietuvą, Latviją, Ukrainą i. 
dyklų darbininkai nepasiduo- Estonija laisvomis ir nepri-
da kurstymams. gulmingomis valstybėmis. Jei-

Taip šiandie yra Haminonde, !gu »s"v. Valstijų politikai sto-
kur streikuoja Standard Steel Į vi už tu tautu laisve ir savi-
Car Co. dirbtuvių darbininkai, ' ^ovybę , tai jiems nereikėtą šio 

klausimo toliau beužmesti, o j 
viską, ką žadėjo, išpildyti. Vi
sos minėtos Baltiko pakrašėio 

met šiandie maisto siuntimas buvo maisto kaina 

Dr-ja Šv. Elžbietos neturės 
rugp. 24 d. seimimsko iavaz|a-

I,. i . .n-il \ w « 1-jiHA « i ivor^ io in» i KiailSlllH) lON.lll į i e u / . m e s i i, u : . 0 1 

ir ienai visa Kaitė s ine i e i ama , vimo. lako atidėtas ant toles-

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Pranešimas. 

ant neramiųjų gaivalu kursty-* 
mu. 

Tuo tarpu yra žinoma, kadi 1'roviiu-ijus šiuo laiku nei nuo 
streikuojantieji darbininkai , v ! e n o s * i lwn* j . ralrtybėn Ana-

v, . Ignui jau nepriklauso. •Suviony-
tuojaus aprimtu ir gryztų dar-

nio laiko. L. V. 

AnHi ia žvmiai anribojama^. ' Leriau^ios rūšies bulvių pe ban, kai}) tik kompanija 
ad neiižilsro ėia maistas ture- k l , i :,<.'-' svarui-sviesto .V.: 2 į dvtų jų teisingus reikalą v 

i f tu i u a i - i . . . . . . 1 * 1 1 i ui .v ». III i u i< 
. . .v ., toms Valstijoms, k ieka i rodo , ! . r1;1 

na įsnil-! . .*i i *i • i i i *• • blaivininku 1:1 k 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Ftugpjueio 17 d. Pilnųjų 

siąs atpigti . 
Kiek yra tiesos šitame sura

minime, gal neužilgo patirsi
me. 

svaru cukraus 
kiaušiniu .V 

įmus. 
~e.; tuzinui1 Už darbininkų nepasitenki-

1 į svarui pipiru nimus ir streikus reikia kaltin
ti ne darbininkus, bet didžiu
moje kompanijas, kurios pose-

^ ' " nėra tikslo ilgiau belaukti su uopa laikė su-
• si rinkimą Šv. Kryžiaus parapi-paskelbimu deklaracijos apie . . . * . . • , .' . j 

jmeje svetainėje. {Susirinkimas 

Ik*.; tr ims dėžutėms brėžukij 
oe.; svarui slyvų Ge.; svarui 

DISKUSUOTA A P I E PA 
BRANGIMĄ PRAGY

VENIMO. 
apmokamais vergais. 

Tam tikslui praleista 
visa diena. 

Užvakar teisėjas Alseliuler, 
kuris svarsto arvvuliu skerdvk-
lų darbininkų reikalavimus, iš-
tisią dieną praleido bes var
stydamas su kompanijų ir dar-

geriausios kavos *J.">e.; 1/
L> sva-[novei norėtu darbininkus ma 

rui arbatos .'>l)e. 
Koks tai skir tumas sulygi

nus su šių dienų kainomis! 
Visgi pažymima, kad tais 

laikais paminėta krautuvė čia 
pigiausia pardavinėjusi maistą 
ir kitokius Į pagyvenimui rei-
kalimrus daiktus. 

jų laisvę bei įumrigulmybę. 
Visiškai kas kita yra, saky

sime, su Airija, kuri priklauso 
nuo Anglijos. Airiai senai rei
kalauja sau laisvės. Prez. Wil-tvti nuolankiais savo pigia i . •' , v. •, , • 
šonas atjaučia jų reikalą Vi

lnius, bet tiesioginiai, kaipo ju
r i d i š k a ypata, pati nuo savęs 

buvo sušauktas tikslu pasitar
ti kaslink šeiminiško išvažia
vimo. Kadangi mošų kuopa 
del nekuriu aplinkybių negalė
jo dalyvauti apskričio išvažia
vime, tad nutar ta surengti iš
važiavimą rugpjūčio 31 d. 

KARE IR UGNIS 
Viską ateme, sugadino ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių 
Jusi* pačios, vaikai, motynos, tovai, broliai, seserys ir kiti ar t i 

mi Jusu širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
ščioju, nuomi, basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo Jūsų pagalbos. 

AR PASIUNTĖT J I S ? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? Kad 
pap-olbėjus Jums ir Jusi- giminėms, CENTKALIS BENDRAS LIETU
VIU BANKAS siunčia j visiems gerai žinomą kaipo kovotoją už Lie
tuvos laisvę, advokatą p. l\ J. BAGOČIU j Lietuvą, Latviją, Ukraina 
ir Lenkiją del ištirimo komeroijiniu reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote 
kur Jūsų giminės, tai prisiuskit mums senąjj antrašą ir vien.-) ( 1 ) 
dolierj padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusu gimi
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo ant rašu: 

Centraiis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

3 2 - 3 4 C r o s s S t r e e t B o s t o n , M a s s . 

SULAIKYTA UŽKLODALU 
P A R D A V I N Ė J I M A S . 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS 

Labdaringos Są-gos Kuopoms. 
Šiuonii pranešame, kad seri

jos jau gatavos ir jos randasi 
pas A. Dargi, 726 W. 18th gat. 

bininkn atstovais apie pahran-1 I* armijos sandelių Chicago-
gimą pragyvenimo. j ' 1 P*1-' pastarąjį dvi dieni buvo 

Abidvi pusi indavė teisėjui pigiai pardavinėjami užkloda- Tai-gi viso s kuopos malonėki-
parupintas skaitlinių lenteles, lai <blanketai) . Kasdien tuk- te pasiųsti savo atstovus, pa-
kuriose }>arodyta prrėjusių ke- stangiai žmonių keliomis eilė- \mį\ serijas ir išdalinti tarpe 
lių metų maisto ir kitų reik- m i s buvo a])>loje inėjimą j 
menų kainų kilimas' ir darbi- sandelių ofisą. Tūkstančiai už
ninku uždarbiai, jklodalų parduota. Kiti tuk-

Pasekmėje pasirodė, kati nuo staneiai norėta dar parduoti . 
1914 metų ligšiol maistas pa-j , Bet staiga iš VVashingtono 
branges loJ nuoš., arba dau- pranešta sulaikyti panlavine 
giau, kaip pusantro karto. (Ji jimą užklodalų. Sulaikymo 
darbininkų uždarbiai toli už-j priežastis nepasakyta. 
pakalyj atsilikę. 

1 K A S GI BUS KALTI . J E I NE 
KURSTYTOJAI . UŽSIREGISTRAVO TIK 

36,653 PILIEČIAI . 
Kur-nors šiandie pakilus 

Užvakar Cbieagoje prieš 'darbininkų streikams, inėjo 
^eonsti tutional p r i m a r y " už- paprotin tuojaus kalt inti rau-
siregisrravo tik 3o,6o3 žmonės, doiuiosius gaivalus. Sakoma, 
Matyt, daugelis piliečių neper-] jog tų gaivalų kurstymas su
mainė savo pagyvenimo vietų kelia darbininkus reikalauti 
ir todėl nereikėjo registruoties. 'geresnių sau darbo sąlygų. 

• 

narių, kad kodaugiausia išpar
duoti, nes liko tiktai du mėne
siu laiko. Vakaras bus spalio 
12 d., 9v. Ju rg io parap . salėje. 

Nuoširdžiai kviečiame visas 
kuopas tuojaus Įsigyti minėtus 
tikietus, kad jie pasklistų po 
visą Chieagą. Visi prie darbo! 

Valdyba. 

SVARBUS SUSIRIN
KIMĖLIS . 

Rugpjūčio 19 d. vakare, Cbi
eagoje, Morrison viešbutyje 
buvo svarbus susirinkimėlis 
vietinių veikėjų šių keturių 
tautų: lietuvių, ukrainiečių, 
latvių ir estoniečių. 

tutienė ir V. dainai t ė. 
Blaivininkai ir visi kiti teik

sitės šiame išvažiavime daly-
vaut, nes tai paskutinis šiuose 

Tyla. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Marauette park 'e , netoli Sv. 
padaryti ia laisva bei nepri- . . . . . , & • • 1 •'- ,. . . . . . . Kazimiero vienuolyno. Senm-

!gulnnnga, negali. V i s inga i . .v • . 
•v; . , v . . mnkes ' s r inkta : p-nia A. Bal-
Prezidentas yra pažymėjęs,-
kad Airijcs klausimas yra pa
skutinėj instancijoj priklauso
mas nuo Anglijos. Diktavimas 
Anglijai ką ji turi daryl i su jos 

v pa vergtomis tautomis, galėtų metuose 
reikšti didelius nesusipratimus 
ir draugiškų, politiškų santikių 
suirimą, ko šis kraštas nenori 
turėt i . 

Rugsėjo 2 d. New Yorke bus 
seimas pavergtųjų tautų atsto
vų ar šiaip, jau veikėjų. Visa* 
darbas toje srityje turėtų bul* 
varomas ofieijaliai išrinktų re
prezentantų nuo kiekvienos 
tautos. 

Ukrainų veikėjas, I)r. Hry-
niewieeki pasekmingesniam , , , f v. Kurie norite dalvvauti š iame ' 
darbo varymui pa tarė šioms . . . . . . . . . . . . . . *. k. . „_ , j piknike, malonėkit ateiti 

p-nią Šertvitienę augščiau mi-! 
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I 
L. 1\. K. Labdaringos Są-gosj 

8-to kuopa rengia šeiminišką : 

išvažiavimą arba "baske t pik
n i k ą " nedėlioj, rugp. 24 d. Vi-; 
si nariai , kurie važiuosit į šį j 
pikniką, malonėkit susirinkti , ~ 
1 vai. po pietų pas P. Se r iv i t į J . 
po numeriu 4o0i So. VVashte-; 
naw ave. Iš minėtos vietos va
žiuosim į Marauette parką. 

MŪSŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI . 

Turime pranešti , kad T. 
Andruszewicz Ko. 

DIRBTUVĖ 
Visokių artistiškų išdirbinių, kaip 

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

1908 
AL. POŽELLO KO., 

W. Division Str., Chicago, UI. 

tautoms susiorganizuoti į Bal 
tikos Pakraščio Tautų Lygr , 
Buvo ir kitokių nuomonių iš-
reikšta. 

Veikimui programą sudarj '-
ti išrinkta komisija iš šių ypa
tų: Adv. Bradehulis, kun. P . 
Lapelis, Dr. Hrynie\vieeki; 
kun. Strutynski , Alf. Borovvski 

I 
pas ! • 

nėtu adresu ateinančią subatos 
vakarą. 

Kviečia visus dalvvauti . 

Rengėjai. 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

' • D R A U G E " 
ir J . J . Sebmidt. Rep 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ- ' 
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. 
Turime įvairių nesvaiginančių gėrimų. 
Turime atsivėsinti i r ICE CREAM O. 
Turime krasos skyrių išsiunčiame laiškus ir ki tus 

reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių. 
Čia y r a " D R A U G O " agentūra. Galima čia gauti 

" D r a u g ą " nusipirkti , paduot i į jį pagarsinimų ir dar
bų. Turime ta ippat knygų i r maldaknygių. 

Prašome atsi lankyti . 
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