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KAINA O CENTAI 
PMC8 “ CENTĄ

beltevikas-Ku
pražaliitas

Copenhagen. liepos 18.—I’o- 
meranijo* dist rikte Eranzbur- 
ge vokiečių kariuomenė su
traškino streikų tikėse, Htt'it 
žinių iš Berlyno.

Kareivių būriai apvaldė di
desne* tikę* ir privertė darbi
ninku* imties darbų.

Ilnrbininkų unijos pildomo
jo komiteto Įietikiolikn narių 
suareštuota.

GEN PERSHINGAS LA N 
KASI PAS KARALIŲ

v

LITHU

tinta* iš savo rieto*. Ji* lošė 
užsienių reikalų ministerio ro
lę. Kadangi buvo apsukriau
sia* ivilukas tad ir skaitėsi 
bolševikų galva.

Apie ų žinių gauta Aa tai

Berlynu, lie|n* IR.—Virto* 
nrprigulmingųjų socijalistų 
srovės vadai, artimi bolševi
kam* sėbrai, paskelbė j vokie
čių ir j viso |Ht*aulio darbi
ninkus atsiliepimų, kad jie 
liepos 21 dienų sukiltų ir už
protestuotų prieš “imperija- 
lietinę" taikų, talkininkų |m- 
darytų Veraaillese.

Girdi, prolet ari jalas turį* 
jiakrlfi ImJsų ir parodyti vi
siems, jog ji* nesutinku* *u tn 
taika. Girdi. taika turi būti lw* 
jokių užgrobimų ir atlygini-

DAILY FRIEND

CHICAGOJE
■Mr TNt, Ihpaa IR—Vk- 

to* Mate streikuoja garlaivių 
perkurtai. aliejnotojai mašinų 
ir visi pirklylio* laivų jūrinio-

Maw Tocfc, liepos 18.—Pla
čiai žinomas Indijos poetas. 
Rabindranath Tagore, paskel
ta protestą pnei Angliju ui 
jos represine* priemones, pa
vartojamas prieš Indijos gy
ventojo*.

Tagore atsisako nuo vyčių 
vardo. kuriuomi jj apdovano
jo karalių* George.

Be kitko jis paskelbė vietai 
tnrinj laiško, rašyto j Indijos 
viee-karalių. laiške Tagore 
paniekina karališkų pagarbų.

NUPIRKO NARDANČIĄ 
LAIVĘ DEUTSCHLAND

Londonas, liepos 18. laik
raščio John Bull redaktorius 
DuUumiey nupirko nuo vokie
čių nardančių laivę Deutsch-
land ir anų padės vietos mazė- 
jun. kaipo karės atminimų.

Laivė Deutschland karės 
metu porų kartų buvo aplan
kiusi Suv. Valstijas.

Ukėaa dubininkai taippat 
apleidę sava darbus.

našiu* atsitikima*.
R* kotu*. jog susirgę* nuo 

nušalinto, .lo žnrnna *u*irgu*i 
širdie* liga, katra jų ilgas lai
ka* kankina.

Aiandie Belgijai pasitaikė 
gera proga atsiimti tas terito
rija aa talkininkų pageliu* ir 
padidinti savo viešpatijų.

Talkininkai tad pakvietė 
Olandijų. kad ji čionai prisių
stų naro at-tovus peržiūrėti 
helgų-olandų sutartį iš 1839 
metų.

Olandija ilgai Besutiko au 
tuo pakvietimu. Pagaliau* pa
skyrė atstovu*. Ta* reikalo* 
bu* patikrintas liepos 29 d.

Gal Belgija atgali* buvusia* 
savo teritorijų*.

Kaurris su žmona tuojau* 
užsidarė *avo n|«rtamrntuo*r 
pilyje.

Tuojau* buvo puk virsta* per
sonali* kaizerio gydytojas, l>r. 
Eoster. Ai* pilyje pasiliko |**r 
v>mu naktį.

Blogu oru.

Gydytoja* yrn nuomonė*, 
kad kaizeri* su žmona susirgęs 
tiri blogo oro, kur* j»a«tnrai- 
šiai* laikai* čia siautė.

Kiti ntmmoiiiuuja. kad jiedu 
susirgusiu iš susikrimtimo pra- 

Į laimėjus karę Vokietijai.

Paryžtus, liepos 18.—Viena* 
.Japonijos atstovų taikos kon
ferencijoje pasMbė. kad ja
ponui Kinijai į sekančiu* G mė
nesiu* *ugrųžin*ių Kiau-ATios'.

DATO NENORJS BŪTI 
PREMJERU.

NUBAUSTAS 5 METAIS 
KALĖJIMO

Boston. Majs liep

AUSTRIJOJE RENGIAMA 
REVOLIUCIJA

ir aptinki 
reika vi

Paryžius, liepos IR -II Vien 
no* pranešama, kati tenai Imi

Ikiilding Construetion Rm- 
|iloyer*’ A**‘n vakar 16-kai 
tūkstančių streikuojančių lcar- 
|s-nt<-rių imlavė ultimatumų.

Pasakė, kad kaip šiandie ry- 
te visi karprntrriai turi su
grįžti įlarban. Gi jei to nepa
darys, su rytdiena jiem* ir ki
tiems prie namų statymo dar-

PALIUO8UO8 NUO KARAS 
MOKESČIŲ AI8KRIMĄ.

Washington. liepos lt.--Čia 
knllmnut. jog kongresas trum
pu Iniku nuo karė* mokesčių 
Itnliuostios ni-kribin ir sodų.

ANGLAI IŠKELS VOKIEČIŲ 
LAIVUS

LIEPOS 18. 19V> M
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“DRAUGAS"
LrrvtrAMtAB daii.v nimo

Mum* keista Kai kaa: ar p. 
Balutis valiavo Parytiua ui- 
imti lietuvių atstovo vietų, ar 
būti "Lietuva” koresponden
tai Tiedu dalyku ns*utaikina- 
nu. Jeigu p. Balutis vyko 
Lietuvos reikalus atatovuti, 
jam nedera būti Chicago* tau
tininkų dienraščio korerporv 
deniu. Tai atstovo vietos paže
minimas ir galįs daug kompli-

likti vn UATAiii i .-įsaraAtass kacijų iššaukti.

“DRAUGAS”
£*aa kteJHlietių taekyru* totuta' Mkhiu* 

PBimMIiMATtM LUIAl 1
Mr^n ......................................... (
r*** **....................................... i

f
I

dvaru* ir 
uj.

Ai esu pasimatę* au p. Pade- 
rc»>kiu, kaipo Amerikos lietu-

Iš PARYŽIA

i 
P-as Balutis stanaamaa tau- vilkų luikrnščių koresponden- 

tininkų ir j.atr-^ii yru tautinin 'tas. 
kas. Nematome, kaip jis grh’r !

nm išvengti korespondencijų ne-1 

rara«s«M. .ra.-lUisiaa «'»)«« partyyumn.
a** *kait<i*i nuo uirir**rm<> sw-a>« *- (kurį išnauilo* čia esantieji tau- 

politikieriai. Auto- 
tadrrtaA*. i*iai«4i MiįMi J valu s veikli jKšrtijininms iritc-
kam kraauje w **>!<>•<* Becicra it
»IXs. ****"* r~'r** * Tokiai atstovybei, kari leidžia-

■DRAUGAS” PUBLISHING CO. « ^""udoti partijai, gre- 
1800 W. 46lh SU Chicaųo, III.,”“.....T"?

uraMv *ii« pasitikėjimą Ji lengvai prie 
demdKridinių taisyklių gali

, būti atšaukta.
Antra. P-as Balulis tiunčia- 

mas ir užlaikomas viešai* pi
nigais. Jei jis Lietuvos atsto- 
vybėn incis kaipo narys, Lietu
vos valdžia mokės jam algų 
Tuo tarpu, jis daug taiko pa 

!Švųs ir eikvosi* partijiaiaaa 
dienraščiui. Chicago* vautinin- 
kų dienraštis Lietas* skriaus
tų, jo* pinigais sau koraspon- 
dentų užlaikydamaa Tai yra 
negalima. P-nui Balučiui nėra 
dviejų išėjimų. Jis turi pasi
rinkti vienų: ar būti atstovu, 
ar "Lietuvos" korespondentu. 
Privačiai ir partija* birai r. 
netari atstovo išnanttoti, pa 
dnusg ir tauto*

Nesistsbim., kad “Lieta 
voe" dabartiniai radėjai sten
giasi Lietuvo* valdžios autori- 
tetų ir tariu iŠModtei Bet 

' ' kaip p. Balutis neeaprato, kad 
' jaut valia tik atstovu būti, e 

ne korespondentu, negalime iš- 
aiškiati. Kad jis to aee* 

kamuasų tauto* reikalu* 
rauti. Ne taute partijai, bet 
partija tautai tarnauti privalo.

Daug abejonė* kįla apie at
stovybę Paryžiuje. P-a* Norus- 
Naruševiėiu* yra nariu Uetu- 

Ivo* atstovybės prie Taikos 
Konferencijos. Jis ima algų iš 

lUetaraa valdžio*. T*s tarpu

Streikai.
Uite** streikų banga. Strei- 

kai visuomet būdavo, tik ne 
tokioj gausyltėj, kaip dabar.

Streikų priežastis aiški—ne-.

a*u tekėtai pabrango, ta* tar
pa alpo* neganėtiate pakilę.

■in keli* mažiausi* iki 7 do- j 
Bmių teenaL Jis tai daro U 
rara Uao*o* valioj reikalų ma-

Bet m rite darbdaviai Fer- 
tete jaa. Vtate pteM pteutart 
HmMtenkaam algų kelti aeaa- 
tiaka, kiti dėl kitokių išroka 
aimų pri* senų algų laikėte. 
Darbtaiakai, neraidaųii kito
kio bado aau deramų pragyve
nimų užtikrinti, imasi streiko 
priemonės. Dėlto ir streikai.

Streikai visuotinu žvilgsniu 
Įimti® lariirls^tpy 1UM-

teteZ^“K*1 0o,“i « tatai*
streiko blėdingum, ir darbi-'Ameriką, k*”“- 
niukam. nemalon; -s kovo, iš- **v<* w ** .Ue‘u’

vengus, šalis privalo kų nors'

J is priėmė mane labai' 
mandagiai. Patekallajimas tę
sėsi apie 40 minučių. Aš •ta
čiau jam klausimus, o ji* man 
atsakinėjo.

1) Ar lenkai nori palaikyti 
gerus santikius su lietuviais!

kiuš su broliais lietuviais. Ta

rime (mdnryti federacijų kuip 
lygus su lygiu, kaip kad buvo 
tarp Austrija* ir Vragrijoa. 
To* foderarijo* bu* ryžtai: ka
ro sutartis, laivyno, pinigų ir 
politiko*. Lietuva viena vi»- 
tiek negalė* gyvauti.

2) Ar vM lenkai to nori?
At. Visi. Bet yra daug prie

šų.
3) Kaip į tų ataineša Lenki

jos Konstituanta!
AL trenku Konstituanta yra 

nutarusi neprigulmybę Lietu
vai ir aš pats uorėje*, kad bu
tų nutarta neprigulmybė, nor* 
buvo daug priešų Lietuvo* nc- 
prigulmybei.

4) Koki Lietmn* platumo tu-

darbštus ir veikius kun. Ku
dirka, kuria guli ant patalo.

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

• ************** *0
fc f ••••••••• •*♦••*•<

I eeeteeHeosseeseseesesseeesise
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kad kad* tai Gardino 
ja yra prigulėjusi pri* Lietu
vos. Aiapdie nieks* j tokiu* 
argumentu, ir prirodymu* ne- 
atsižvelgis- Apart to juk Gar
dino gubernijoje yra Įsakai, 
kelio, parapija* Betariu Ir te- 
< Iti ūma halt gūdžiai.

5) Kaip lenkai žiuri į susi
artinimų lietuvių su latviais,

1) 1 
va* 
kad Lietuve* HflAHa nepripa
žins I/enkijos neprigulmybės 
iki lenkai neetatini* savo ka
riuomenės iš Lietuvos ribų.

9) Kaip lenkai mano išrišti 
šį klausimų!

AL Tuojau* daryti federa
cija su 1 .i et u va kaip lygus m> 
lygiu.

10) Kaip Lankijos valdžia 
žiuri į Lietuvos valdžių! Al 
jų pripažįsta ir kokių Lietu
vai į Igil^ neri jta duo
ti!

AL Lenkai pripažįsta lie
tu vos vuldžių g> Vernui* (de 
fanto). Nuariate sav 
■■tinę miaijų, kaipo
asų reuraitee (taktam kaulio 
misijai ir pagarbos išreiškimų 
nuo Lenkijos valdžioj Lietu
va* valdžiai. Kartink viešo 
pripažinimo Lietuvon taukino* 
valdžios, tai mui' yra už
drausta tų .daryti (Alijantų), 
o neprigulmybų me* norime 
duoti Lietuvai ankštoje fede
racijoje su T sakija ir apie tų 
galime susitarti.

11) Ar žiu* lankai, kad Lie 
tavos valdžios delegacija yra 
I’u ryžiu je!

At. Taip. Žinome ir norimr 
su jaja )*radėti taryba*. Ai

(1G-V1) iki anketos pairutei 
savo laikų tasra tarybema.

13) Ar tamsta patsai sone
te tartis, ar tamstų tam tikra 
kamiteja tentai

AL Meldžiu ptaskyti Lietu
ves Taikos Dteegaeijai, kad 
tik su manimi tartųte išimti
nai, * na sa kds kita. Ai 
Mdteiųe sn p. Kremo 
tarsiu ir nu H ils rites

U) Kaip T —5<j r 
įtari į ateeakėjsnių 
atstovus ii Vilniun* Paryžiu
je: p. Zavadski Ir Ko.

AL Ai su jai* niekados ne- 
simaėiau ir nenori* tarybų ve
sti su visai privaliais žmeno-

ti. Algos 
nei pirminnkas P. Paranka nei 
raitininkas negauna. Nežinia 
ar yra kur nors tokia vieta ki
tur Lietuvoj!

Milicija nekokia. Menkai 
žiuri šmuklerystėa. Patys nu
bristai dažnai pasigėrę.

čia yra dideli* dvaras, kurį 
valdo lenkas. Pirmiau* Būd
vietę buvo tik koplyčia. Ita
lui r jau antri metai kaip įsi
kūrė filija. Bet bafayiėia 

(tara, koplyčia) ir klebonija 
stovi aut tenritenb* Imate, 
taomte galvoja kaip čia įgy- 
jus r«nea, na pastatyti 
nyčių ant uro (parapijos) že

«j» » «

vanonais stoti | lietuvių 
ku*.

«* reikalus dėsto, o užsiimi- lahgudij.i^ Ukraina ir Skan-

Mina. Pria ta 
ypač ataižymėje 
kitai* jusifais darbai*. Gar
sieji radai išbėgiojo karta su 
rusais, arba sudarę "kuopaa” 
plėšikų slapstote miškuos* ir 
užpuldinėja gyventojau.

Virto. Milicija gan* darbš
ti; ji turi savo priežiūroje v), 
sus čionai pasilikusius raudon- 
gvardžiu*. Komitetas skun
džiasi nieko negalys dirbti, 
neturi nurodymu iš centrinės 
valdžios.

“Metara,” Kaunas.

Dėl Lietuvišku <ul“i A,Bwik<M sr^tajų, Užkieji artistai, ji* ieškodami
"• rauiVaitti tai iJhenvfi Sr ■tsanartia r*ms4rrrafra araMM KmWaan*«aa ra

Dramatistų.
(Pabaiga).

Visa lai gera, gražu, liet ma
no nuomonė, nėra nei mum* 
lietuviams nei Amerikai svei
ka. Svarbiausioji priežastis to 
nesveikumo yra tni. kad me* 
nustojame originališkumo ir[ 
|ini<li'*<liiiiie gyventi I 
liūtis. <> antra, jei jau reikia 
sekti, tai steligkilIK-s s<-l 
ištikrųjų sekimo verta.

Lietuviška muzika, ypatin
gai vokale muziku, m<-- gali- 
me netik prieš svetimtaučiu* 
(atsigirti, liet ii inešti ko nor* i 
naujo j dailė* srytį. Amerikic-! 

jėiai dar tikrai savos muziko* 
nėra sudarę. Jų jie skolina* pn 
tavai sudaryta, ar tai nuo vo- 

italų ar

14) Bot maa radau, kad te
ki* žmoota, kaip p. Zavadskis 
ir kiti, kurie dergta lietuvius 
užrubežinėje spaudoje, yra su
sitarę ir palaikomi Lenkų val
džios?

AL Visai ne. Tokie žmonės, 
kurie šmeižia užrubežyje lie
tuvius arba lenkus yra musų 
susiartinimo kliudytoje!*. įren

vvoepįur, rmsisra •**•*«*•* rasa iivi ra . •• ’
daryti. Karė* taiku valdžia bu »-* Ple,ku rasm* jnnu. sau ne- dtaavjj., 
vo įsteigus, komisijų. “ board ‘- Į*““k"nM «* bęta^ At. Aš pat. era karštas šąli-
a,” kurio užduotis buvo tai- Urpo ■l,k«lbinej..i>u. čia ad- „lukas. kad lietuviai visai su 
kyti tarp dnrbir.inkų ir darb- *’ ?lrtko ir! startinių ra latviais. Prieš tris
darių nesutikimus, spręsti, kur 'įsuomenejc suirutę mėnesiu, tų galima buvo pe
rtekta algų pakelti. Valdžia to ,“ ja; ,r <*0,n' daryti, ta-t dabar jau sunku ir . _
kio “board’o” galę turėtų *nę‘ *n< ’*,,’*uvo* atstovai pri- negalimu, m-» nutarta palikit kų valdžia tam nepritarta, 
praplėsti. Jis. ištyręs, knd dar- sutelkti prie vi-Į latvius prie dalelės Rusijo*. 1“) ir-:- i—i—t *:--: i
bininkni algų pakėlimo priin- *M‘n‘*r<*jo nepriklausomybei Kaslink Imltgudžių ir l’krni- mirolo Kotšako valdžių iš at- 
lo, turėtų teisės savo nuo- lfgauti 4r,K'- ° w“ ’",,u uos. tni juk italmr apie tas dvi iriiui., į 
sprmdžiui pasiduoti priversti.*"r|M’ •‘"‘•‘•'b'“’*- Pl,‘,k" tauti nekalbama. Jų visai nė- kurių yra siūlę alijantai! 
darbdavius. Tokiu būdu guli-'' ""u*- l’'Thiiuir tni atstovybei ra su Skandinavais galima su- At. Kolčakas rengia ru 
ma butų streikų išvengti. i ‘tarkas.

Jeigu toks <tarl.ininkų rei- , Tuo* ‘‘•'j’"*’ ”?•
ketais rūpinantis "tamrd’as" ‘i“,' • !“«*>«>*<'» «’“•

nuolatos veiktu, darbininkai 
turėtų kam savo reikalavimus 
ir išporodymu* iuteiku. Ir 
darbdaviai savo išgales galėtų 
įnuodyti. Tuo badu “bosni*-1 
lis" abi pusi išklausęs, galėtų 
daryti pastangas nl>i pusi su
taikinti. Dabar nėra ka* taiko. I 
Darbininkai griežtai ravo. o 
durl'davini savo laikosi ir | 
streikas neišvengtinas pasida
ro.

Vnldžia privnlo kištis į dar
bininkų ir dnrlstavių santi
kius. kad esamas skriaudas

IKtiukiunų asmenų iš lietuvių At. A» pat* era karštas šali-

16) Kaip lenkai žiuri ) ad-

žvilgio į Melavo* autonomijų.

durims. Nora kis kampelis ga
na tamsus, bet boileri anas ne
turėjo jokio pasisekimo: be
veik niekas nesirasė j raudo
nųjų armijų. Komitetas yra 
likęs tas pats, kuris Imvo ir 
prie bolševikų: milicija taip 
pat Komitetas skundžiasi, kad 
ii musų centro valdžios ne
gaunu* jokių nurodymų ir tuo 
Hudu nieko negales darlmotis.

Šarkinai (UtB). Vietos ko
mitetas gana gerai ir energiš-

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

Ar Atstovas ar Ko-
yotmnnrlonf? • *?
• J-* *• tad W • • tata*w o

At. Kolčakas rengia rusams 
carizmų. Jia nebus caru, bet 
jau yra kamlidatas admirolas 
A. (gerai nek-atmenu pavar
dės—Vii.), o kaslink Lietuvos. 

Įsukus žudė! tai rusai nemano ir neduos jo- 
rave sutvarkyti negali ir savo netik bolševikai. ix-t ir žydai, kta* Lietuvai aepngulmybės. 
priedermių nesupranta, jnos yj^, turėjome eiti skubiai gcl- Rusai prarys Lietuvų. 
turėtų paakinti Lietuvos vai- |M-ti suvo brolių be jokio ati- 16) Kaip lenkai mano pėda- 
il/.ia ar pirminiu- \]i*liojiiii4>. Til* pat* ir kituuM lyti mi ii\dvnr|M»niHi^.
km*. i * * . • . *.

GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žcmlapių (mapų). Kiek 
vienas gali aat jo suteraati sa
vo gimtinę vietų- •'•matyti 
naujas Lietuvos riba*.

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—Sl-00 
Turime Uippat knygslių "In 
d< pcndence for tlie Lithuanian 
NaUon" (angliškai).

KAINA 50c.
Uiiuakymų žiųskite 

DRAUGAS PUB CO 
1800 W 40th 8;.. Chicu

mo* ntkreipti Lietuvos vnl-

tetarti. labiausiai su Estais..
6) Kodėl lenkui yra užėmę 

Vilnių ir Gardinę?
At. Tamsta žinai, kad VU-

džin. Jeigu jau atstovai patys uiuj,. Jr0 |,-nkų.
__ *«..__1. .11 X- ——. ' e. *. .. .. •

1 ... _______ ___ _____ _________________________________ ____

turėtų paakinti Lietuvos vai- ‘|M-.ti savo brolių be jokio ati-
I

miestuose. kurie doluir uždėto savo dva-
7) Delko lenkų vnldžia n<*r*' ru> l*-nkijo* lankuose—Var- 

pranešusi apie tų savo žygį savoje, prii-š griežtų Lietuvos 
Lietuvo* valdžiai Kaune? į laikinos laidžios uždraudimų 

į At. Is-nkai turėjo paimti it-norų!
I greitai Vilnių, kad padavus At. ' 
savo broliams ]>ngell>ų, kurio 
taip bai*iai buvo žudomi žydų 
jr Isdiu-Mkų. D išpildymui to 
savo ranuinimo negalėjo tor

su Lietuvos valdžia, kud 
uiinotų apie tų bolševikai, 
i) Delko įnikai nesusitarė 
lietuiių kuliške dek-guciju 
tiiujc ir su diplomatine de

nt

tu*

. .... Tni yrn privatinis tų
žmonių dalykas.

I’. Pmlerrw»*;is yra parakę- 
’iian. knd ji* vakar (birželio 
'• d.) yra apirynę* ‘‘Memelį” 

'Lietuvų* naudai—keturių po- 
-ėdyji', ka<ia buvo gvildeno- 
uius vokiečių sienos su Iz-nki- 
ta. Aš, sako, .lartau tų iš gry
nai brolišku iisanu n» iu»

. 1)1
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reikėtų tai tėrnyti ir stengtis, 
jei ne delko kito, tai nors dėl 

| pnčios dailė* nešti savo dalį į 
j visų Amerikos gyvenimų.
Kiekviena prakilnesnė tauta 

”1 tai stengia* daryti. Al nežinau 
jokios priežasties, kodėl lietu
viai to negalėtų. Tiesa, musų 
du r nedaug, musų dainos mo

perkrato visus šaltinius, o 
mes-gi turėdami savo rankose 
būt uirn- apsileidėliai, jei juo 
nepasinaudotume.

Halsu tai ypatiagai tiesas, 
kuriems rupi dailė, kurie deda 
ssvo pajėgas, kad tik jų Pe
rinti, ir reikia pasakyti pasek
mingai, kad jie pasirūpintųnun«<> sr ' , ■sssssp^ssst i.n’l jssans* s*|'ss*»*g

lik seki, b inužiai dailėje gu(4>ikti M|1 ia)li|inltMni.
.-iku ‘r* r'.”b ,,,Ui.mikn nimo, netik kml penėtų lietu-

... , lavimų. atsiras ir žmonių, ko du,. .- - .'kti ka* . w*. . ..... ■ , 7iika visuomene svetimais kų-
, sncliais, bet kad pasistengtų 
suteikti musų publikai ko nors 

į tokio, kas įneštų permainų 
net j šalies gyvenimų. Tų ge- 

• 'riaukia gali atlikti (išnašios or- 
ganizarijo* kaip Kooperatyvė 
Operetės draugija, New Yorke 

'• ir panašios.

j Taigi. lietuviai, st 
: (netik kitu* sekti, r

rie norės juos *|idirbti. Juk . 
svarbiausia pats dailė* brau-' 
d uoli s. o inusų liaudės muzika. I 
liaudės dainos, kaip lik ir yrn 1 
piltis* to brandumo, kuris taip 04 
reikalinga* prie tvėrimo ko tai 
UMlljo, tobulesnio.

Turime dar užtektinai laiko, 
1 prieis nauja* rudens vaka 
sezonas. Musų artistai tarė-

t.
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Ar Tamsta Norėtumėt Vieną Šitų įsigyt?

Adam Markūnas

IlnnUolph "-KSI

kun. A. Vilimari&n* atsitrau
kia nuo savo nediplomatiiko*

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue New York, N. Y............................................
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PIRKITE KARES TA UTY 
MO ŽENKLELIUS (WS8.)

Msžsflrt*1 Virto* komitetą* 
mergingai darbuojasi. Milicija 
iloug |Ki*i<larhav<>. kovodama 
»u spekuliantais. kurie vežė 
Išctuvos maistų j Rusus ir 
Latviu*, ues ėia sp'kuliaiitnnis 
virta. kai|» grlžkt-lių centrą*, 
laimi patogi.

Balandžio 23 d. buvo tan- 
kiniium mitingu*. Žmonių pri
sirinko daug. nore visi buvo 
turi tu t vokirėių įbauginti, taip, 
knd jokiu pnkliin-niių nedavė. 
Žmonės jn<loinnvo..i pasakoji-

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIKTfVtM* ATSTATYMO BENDROVE takorjMraota Moję žalyje ant žl.000000. Tsb pini
gai* ji rupiuaū Lietuvos sIMiitvinu i» |>v lunėa griuvėūų. Ji ptuuryžu* tuoj at*tal>ti:

D l'RAMONę. 2) I’IRKLYBĄ. 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina | Lii-luiu* V«l»tĮl«* Įlankų 1.O0U.UU0 markių ir užperka laitu* drl Lietuviai val

stijos.
I*i*t /.Htero* .Iftfafyuto Ihnihorij nlrlti piri'ftti t i* /..ifuroi
LIETI \os ATSTATYMO BENDROVE j.,.i f.t.uj.:
1 .............................- - ..................... - - ■ • -

manim tartųai ilimtinai. o ne 
au kuo kita.** Tais žodžiais p. 
Paderevmki '* parodė, kad į 
kun. Vilimaviėių jis kiuri kai
po j neofiei jai j to* lietuvių lle. 
Ugnei jot žmogų, užmezganti 
pirmu* neofieijaliu* tykiu*. Di
plomatija paprastai taip daro: 
derybas pradeda nroficijaliais 
susiartinimais. Prancuazi tų va 
dina relation* d'esnay (bandy
mo santikiai). o rusai turi 
tekniškų žodį: naMupyvanije 
poėvy (dirvos ėiuptnėjimas). 
I-rukai seniai norėjo, kad to
ki aantikių bandymai prasidė
tų. Bet Lenkija nenorėjo* jų 
pradėti. Kun. V. jiem* davė i 
puikių progų.

Kun. Viliiuavieitu nenorėju, tnai* apie Lietuvi*' valstybės 
lenkams patarnauti. Todėl, kūrimo darbų, kariuomenę ir 
bodamas žymiu lietuviško* vi- kitu* dalyku*. Čia atvažiavo 
snomenės dalių atstovu, ji* bu- - kouivndniitn* Al. Ileknviėiu*.

alų -Jk-i fnlirikų. 2) r>nn.i»l.| dirbtuvę. 3) įvairu** krautun*. Miiyiu: 1* Keleivių Namų 
ir 2) Rantų Nnr Yorkr; crpamcucja iki Lktuto* Siuvėjų Bendrovę ir u.

LIETl'VttH ATSTATYMO BENDROVES nota risi u auralo ir paliudija riaukiu* nolarijaliu* 
trrjentaliuvi iloknmentu*. pirkimo pardavimo aktu*. įgaliojimu*. abligu* ir kitu* |*jpicriu*. kurie 
ture* gulę ėia ir Eunųmje.

STOKITE VIKI | LIKTI'VOS ATSTATYMO BENDROVĘ. ne* juo daugiau bu* kapitalo, 
tuo daugiau l»uv prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimu. L. A. Ib-ndmtė* i. rai |*> ulono. brt 
nrpnroid**'-la mažiau, kaip ti rai. Et pinigu* iltuokaiua nemažiau 4'1.

/*■*itianno Miiynm** tižneiiiu, Įnlnnt r. opi.l.io.fei . Su užklauviina,- kreipki!*'* tiun *dre*u:

Pavojas. •
Daugelis lietuvių, perskaitę 

p. Padcrvnski’o žodžius, pm-n- 
kytu* kun. A. Vilinmviėiui, 
mintys, kad lenkai ilnug gerų 
daigtų žada. Tie pažadėjimai 
mum* labiausiai pavojingi, kol 
nepraėjo Kolėakinis pavojus 
ii Rusų pusė*. Ne vienas ga
li sakyti “Verčiau tartis su 
lenkais kaip lygas *■ lygiais, 
negu gauti U rusų tik autono
mijų. su kuria jie taip apseis, 
kaip su 1-cnkijos, Smunij<>* 
(Finlandi jos) ir Kaukazo au-

nuoja kitokįlą daitirh
džių penimiha nėra Ii
tie* Kereli*m Urtsv

•gti varu re ikia hand1

1
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B) Iškilmingose aplinkybėse, kaip prie priėmimu fiv. Ru
munijos; dovaną išdalinimo, laidotuvią. reikia kiek galint ap
sitaisyti juodai. Prie to laidotuvėse gėdulią tankiui turėti ant 
skryltėlės juodą apvadą.

Mandagumo Rankvedė!!
Parašė

KUM. AMTAMAS STAMTUKYMAK 
Teologijos Daktaras.

(Tąsa.)

e) žiebtuką užžiebiant nebratik jo į sieną, kolų rakandą, ar 
rubus bet j pačią žiehtukų dėžulę, ar tam tikslui pagamintą 
priemonę ir paskui živbtuko nemesk ant grindą, ta-t į tani 
tyčia padėtą indą. I'igi-inti žvakę vartok tam tikslui prie
taisą, o jo neturint ncgmink žvakės piritais ir žvakę užpu- 
čiant, nepūsk jos liep>n>« ir durnų į kito žmogaus veidą, bet su 
žvake rankoje nusisuk lii.-kį j šalį ir Imta užpusk žvakę.
f) netepliok sienų, durių, langą, suolų ir kitų daiktų brūk
šniais, raidėmis, piešiniais. Ar tau hutų {atdaryta lauželiu ar 
rašalu, anglių, kreida nr aštriu įrankiu. lok> pasielgimas ne 
tik kad tankiai padaro žymią medžiaginę- skriaudą ir visada 
gadina grožio skoni, bei taippat yra ženklas Uogų uaaklė v 
aso. g) prižiūrėk taippat rūpestingai švarumą ir tą vietą, k^- 
rią neturėtą pritrukti prie kiekvieno muną ir. kurią, reikalui 
atsiradus reikia ieškoti I’ tokiu vietų stovio neretai spren
džiamu apie išauklėjimu luip-i>| tų nunių gyventojų.

Apsirengimas, jki žmogau* nuopuolio rojuje, tapo reikė
jas apsaugojimui ir auklėjimui gėdingumo ir apsigiaimui 

nuo oro nemalonumų. Jis yra vartojama- visų |«dorą tautą. 
Be to apsirengimu* daugiausia puola j akis ir iš jo pasaulis, 
r prastai sprendžia apie žmogaus būdą, papročius ir jo vidų- 

dvasios stovą. Rūbo kirpimas jo spalva ir medžiaga yra 
įvairus ir kiekvienas sau pasirenk* sulig savo nuomonės ko
kią jis tuo laiku turi, savo asmeniško skonio, kurį jam, jo iš
auklėjimo lai|ieais suteikia. Tat iš rūbo margo ar rimto ge
resnio ar blogesnio galima tankiai spręsti apie žmogum nuo
monę ir jo dvasios stovį, taip kad kai kur vartojamas pcie- 
iodis: “Rūbai <iaru žmones,” turi*savo prasmę. Todėl išauk
lėtas žmogų* turi užtektinai priežasčių būti rūpestingu ir apie 
savo drabužį.

1. Pamatinė taisykle apsirengimo dalyke yra ta: dėvėk 
taip, kaip dėvi rimti ir gerbtini žmonės tavo luomo. Laiko 
■odos laikykis tik tada, kada ji yra visą priimta ir neįžeidžia 
paderamo. Ataras dalyke Bebok net perdaug užpakalyje, ari 
perdaug kitą priešakyje.

Ne perdaug užpakalyje! Tai yra, kad apsirengime ne
būtą perdaug apsileidimu, kas gal reikštų šykštumą, tingėjimą, 
•taką reikalingo atsižiūrėjimo j žmones, m kuriais tariam 
reikalus, o kartais ir sugėdytą sąžinę. Apsirengimas taippat 
beturėtą boti tokios mados, kuri jsu tuaiąi išnyko ir nešioto- 
ją ant juoką pastatytą.

Nei perdaug priešakyje! Čia tinka taisyklė: “Juo praa

rtos mados, ae perpuoš parinktai, kad įspūdį padarius ir pa
saulio, akla į save patraukiu. Moteriška tuštybė a 
pas sūrią vaikytąją ir parodo tuščią Erdį, pateiki 
kaatį badą ir paviršutinišką išauklėjimą Tankiai 
do taippat nepriderantį pageidimą, nuodėmingą norą patikti, 
kuria skriaudą įtaru vidujam gyvenimui ir prakilnesnės pa
stangas nusmelkia. Šitame atsitikime tarnas valdo poną ir 
geriau už jį yra aprūpintas, t. y. kad geriau prižiūri kūno, nei 

dūšios. Ir netaiuiingąjui dūšiai tas kiliai tankiai {talinko

nedorybių.
kiek galint, tor pritikti meto laikui, L y. 

kitokia rūbas žiemai, kitokia vasarai. Krikščioniškari, jaus
mas reikalauja, kad švaresnis apsirengimas jmrodytų skirtu- 
mą tarp šventadienių ir šiokią dienų; kiekvienas prie šito 
garbingu papročio turėtų noriai prisitaikyti. Taippat svar
biausiuose gyvenimo atsitikimuose pasirodo jie švariausiuose 
rūbuose. Dėvėk taippat kaip pritinka tavo luomui, pašauki
mui ir amžiui; mokinys tenelš-vi kuip kaimietis, valdininkas 
kaip pirklys, jaunikaitis knip m-iuis žmogus.

3. Rūbo s|>ulva turi savo svarlių. Ji paprastai atsako as- 
meniškai pažiurai ir vidujum dužios gyvenimui. Is-ngiuma- 
ningi žmonės mėgstu smarkias ir spindunčins hįmiIviis. dori-gi, 
priešingai, ramins ir rinitus s|mlvns. Mokiniam gerinusiai tin 
ka tamsi spalva. “Nesugadytum, doriškai skaisčiam žmogui,, 
kukli rulsi sjuilva pasidaro taip reikalingn. kaip sušilusiam 
keleiviui lapotu medžiu iki vės i-. 1‘iunatu spręsti lipk- viduje 
žmogaus vertę pas mane visada būvu rutias. kurį jis nusima
nydamas ar nenusimanydamas pasirenka ir dėvi. Mažai žinau 
atsitikimų, kuriuose šiaip darydamas. Imčiau paklydęs.” 
(Taip rašo Beda ŽVelieris knrakterių |«i veiksluose 31).

4. Medžiaga rūbų, kuriuos kas nešioja, regimai priguli 
nuo aplinkybių, turtingumu ir stovio, kokį draugijoje užima. 
Nėra reikalo, kad jie vismla butų padaryti iš brangaus audi
mo. užtenka, kad Imtų švarus ir ta* ydų-, t. y. nei skylėti, nei 
apiplyšę. Kitaip ir turtingiausias rub.,s bu* netinkamas, jei 
neturės šių yp.-ttvhių. o neturtingiaiisins rūtai* bos papuoši
mus. jei ji- bu- švaru- ir tvarkųjį-. Net ir į )iuvargėlio rūbų 
malonu pažini-Ii, nes nors jis sunešiotas. tad sulopintas ir 
švarus.

a) Buba* turi Imti sveikas. “Nedaleisk jokio n|>rilt-idi- 
n:o aut ; • kūno ir m--lėv< k nieko apiplyšusiu” perspėja Av. 
I’rum isoii- Hib . a- (Hlioh-a 3. 2.">). Apiplyšęs rūbas duoda 
išvaizdų up- leidi.-io žmogaus ir atima kitų |Mignrbą. Iš suge
dusio rub , pasaulis jmdnro išvadų apie sugedusią dūšią. Tat 
nednb-isk, kad nl-im-ių skvb- ir pr.iiritnas ant alkūnės, priej 

Ypatingai reikia alsi-: 
vanduo neįeitų ir ne- J 

sagutės nr gumta-lio.,

pm 
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Morocco minkftti kaina $3.M
Užsakymus siuskite šitų adresu:
"DrtMM" MLCaWOIW

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

I Rto 
daiktas, 1

lietų pieaus, kava ar kiloki skystimai; aat šlapių daiktą ne
siremk ir nesisėsk, ncsišliek prie naujai nutepliotų sienų, ne- 
lytėk durių, nešluastyk rankove stalą, suolą ir kitokią raksn- 

siterštų ir nesnMteptų.
Toliau žiurėkie, kad rūbai, laikas ana taiko butų išdul

kinami, ypatingai prie nešvaraus ir pilno dulkią oro. Todėl 
šepetys tori nuolat būti po ranka ir stropiai jį vartoti. Ap
saugojimui viršutinio rūbo, prie darbo ar mokinimom, vartok 
užsimaunamąsias rankoves, kurias paskui vėl gali nusiimti. 
Visųpirmiausia žiu rok, kad baltiniai butų švarus. Ne* nors 
kiti rūbai butų švarų* ir be papeikimo, tai bet-gi jų skaistu
mas išnyksta prie nešvarių baltinių. Svarus baltiniai papuo
šia, (ištinka ir atgaivina; nešvarų*—nepatinka, daro n 
gumą ir kenkia sveikatai. Naujai* ma**žntai* reikia 
vilkti brert sykį į savditą, a teaiHiaaaa Ir porų sykių, 
nėra* išauklėtiems ir pastoviem* gerisa tisAa balti, nsi 
vnoti marškini. Baltą kalnierių pridera, jei reikalas, kasdie
ną atnanjinti. Streples mainyk žiemą ka* savaitę. o vasarą 
da sykiu arba ir tankiau, jei nenori būti ap-unkinimu sau ir 
kitiem*.

& Kaiknrie rūbai reikalauja ypįtiksi atydsu. tvarką 
ar apatinį tiponą reik nešioti rimtai, jo koklini n* netari boti 
niekad pakelta*. Viriu tisų žiponą neprido** nešioti tik užme 
stą ant pečių, brt reikta taip i jį įsivilkti, kaip ir į kitą kokį 
raką- Ypatingai reikia rūpinti* turėti psMeraatį galvos pri 
dengimą ir tinkamą apriavimą. Abu tuodu dalyku apima, 
kaip rimais, virtąjį ŽMogą, ir todėl turi I 
žmogus maloniai atrodytų. Skrybėlė* a* 
matarai siutai, L y. neturi būti ra M vėlią 
bet visa, švari, graži, tik ae koketiška. Skrybėlė reikia 
šioti aat galvos tiesiai, niekad į šąli kas reikštų

jie Įvarąs; su purvinai* ševerykais pasirody
ti. Jie turėtą būti tankiai šveičiami; kiek ayfcią dieną reikia 
išeiti, pažiūrėk, jei reikia, išnaujo MŠveisk arba naujais ap
siauki*. Kurpią dirželiai turi būti tvirtai užrišti, kad einant 
neatsirištą, kas padarytą daug Šliurės priguli

G. Žmogus apšviestas savo namnoee MŽ ir šiokią dš 
priderančiai apsirengia. Apsilankančią niekad nepriims 
švariame, apiplyšusiaine apsiautė. Pas kitas spsilsnkyda- 
rnos apsisianeia kiek gervanims, o jei išpuola, net ir geriau
siais rūbais. Tada pridera ir pirštines turėti.

7. Pirštinių vartojimas tari tarti pritaikintas prie aplinky
bių ir ajisiėjimo taisyklių. Baltos pirštinės yra ženklas aug- 
ščiausios iškilmės. Prie apšilankrmo vartojama pirštinės 
šviesios liet ne baltos; kelionėje ir pazivaikščiojant tamses
nės; prie laidotuvią vyrai nešioja juodas. Apskritai prisitai
koma prie priimto papročio.

Apsilankant reikia pirštines turėti ant ranką ir apsi
lankymui tęsant jų nenusimauti. Nepatariama tuomet ją tai
kyti rankoje kaip kaikurie daro. Jei pakviestą valgyti, tai 
nusiimti pirštines tik sėdant prie stalo ir tai prieš išsisklei
džiant servetą. Tada pirštines įsidėti j kišenių, bet nedėti jų 
ant stalo prie lėkštės.

Nusiėmimas pirštinės dešiniosios rankos yra leistinas, 
turint tam priežastį, duokim priimant vaisiu*, pinigą, atver
čiant knygos lapus ir tt. Kairioji ranka pasilieka pirštinėje išvaizdai. Veido išreiškimas yra veidrodis visų, net ir gilink- 
ir laiku tada dešiniosios, kol tfiji nebus liuusa ir vėl užsimaus. sielos sujudimą: jsme randa atspindį meilė ir ne

apykanta, džiaugsmas ir nuliūdimas, kantrumas ir nok sutrą- 
mus pasitenkinimas ir ažsirustinimas, ramumas ir nuobodu
mas. Todėl kas nori pažinti žmogų pirmiausiai žiuri į jo vti-

9) Prie upeiįvagiam priklauso ir akelis. Ukanuotame ore ,lf) ir »“*•« iępudžio. kukį guuna. sudsro savo nusprendimą 
nepriderėtų eiti be jo ik namų. ' ' *“ 1 *" * "* ’ ‘

lt)) Padorumas ir kuklumn* reikalaujn, kad kitų akyvais-1 
įloję neišsirengti iš drapanų nrha jomis apsirengti, jei tai ga
lima kur kitur pmtaryti. Aiaip ar taip, kad ir vienam esant, 
reik ta- to dar kukliai pasielgti.

tbbmab sktbius
Apie kūno lutvarkyrą

Kimo -utvarkyiiias yra tai priderantis kūno laikymo bu
dos įvairiuose Įmdėjimuose ir pasijudinimuose. Knno laiky
mas duoda žmogau* išvaiz<tai riršąjį antspaudą. Jis žmogų 
parodo kartais aiškiau ir iškalbingiau nei šnekta. Tat žmo- 
nė.- yra pratę spręsti apie kiekvieną is jo .meilios įsvniztios. ir 
ją sprendimu* tankių tnnkiausini buvn teisinga*. “Net ir pa
prasčiausi. liuosiausi ir mažiausia na«t<-l- tini kūno pajudini
mai turi savo žymę, kuri atdengia musų vidų: žmogus paikas 
nifks’! fain ncin**?* ir r*?*”?* n**st*!*to? 9? 9«****«v^a
ant kojų ar reles, kaip žmogus išmint mgns.” (Ubruvere.

Fažpm&itt už Mtią kainq nurita

parodo ir atsižvelgimą į kitus,
mos save laikyti yra tai gera rekomendacija virti r.”—Dėl li
tų priežasčių kiekvienam yra svarbu įgyti garą tara 
taifcyuubndą. Ypač bmžąnbbifRiįl >o—r* *
a^pZžtaktamTk >m? nedėti jdrių kfiurt^ 

būva pavojuje įsigyti daugiau ar mažiau žymią ydą, 
puta savyje nelengvai pastebi, 0 kurion kitiem* be 
tiria, juos įžeidžia ir aeamtasą paa jaaa padaro įaą

Jaunybė yra tai patogiausia* laikas įprasti pro 
kimosL Dvasia tada skubi, drąsa jauna, širdis mm _ 
šilta, kūnas lankus ir miklus. Jai kūdikystėje, dai Mokos 
priežiūros, įsiskverbė netinkami papročiai, tai jin, kadangi 
dar nesukietėjo, gal būti lengvai panaikinti. Kol medis jau- 

ir jį galima lenkti ir kreipti, kaip patinka. Todėl reikia

tHisaiii davė bursą prakilnią ir

□L Vaida
Prie kūno stovio, apskritai, veido išreiškimas tori didelą 

svarbą. Veido išreiškimas duoda antspaudą visai viršujei

apie ju vertę ir pasielgimą. Tat kiekvienas težiūri, kad jo 
veido išreiškimas butą tikras.

1. Veido išreiškimas teesie meilus Tr rimta*. Jri jis 
via toks, rni pat raukia kitą širdis, įgija visą prielankumą ir 
gali apmalšinti net ir pageidimus tą, kurie sujudą ir sumišą 
prie jo prisiartins. Bet jeigu veidu* išreiškia apeudaukimą, 
paniūrimą, alšalinią arba net paniekinimą, kas beveik niekad 
nepasilieka nepastebėta, tai tas suardo draugišką džiaugsmą 
ir sukelia nemėgimą ir m-užsitikėjimą. Todėl rodyk visada 
prietelišką ir prielankų veidą, niekad nerodyk reido paniūru- 
šio. raminto nuobodaus ir tartum nuolat užimto. Nepridvra 
taippat veido kraipyti, raukyti, šaipyti, tai bjaurus įpročiai, 
koriu ranku nusikratvti. nes tankiausia oatv* iu ant saręs na- 
pastebime. Taippat netinka juoktis ir juokauti iš visko ir 
kiekvieno dalyko, kokį tik išgirsti ar pamatai. Prie kiekvie
nos progos juoktis, butą tai ir neiš mintinga ir vaikiška. 
Juokkis. kada tinka ir apskritai taikiakie* prie aplinkybių. 
'JlnSaniu laiku juokitės ir tinkamu taiku rimtumo iaikyiis 
pritinka gerai išauklėtam žmogui

(I Inngi&u bup).

kn
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L. Vyčių Pittsburgbo Ap
skritys liepos 20 d., Hvryn par
ku rengia nepaprastų piknikų. 
Karus reikia imti ant IVood 
8t: CUarleroi, Waahington ar
ka Castto 8haraoa ir iilipti 
ant Dvya stoties. T«n 1<*oj 
bus ir pikniko vieta.

Utkvie&am visų visuomenę 
Mtetankyti į iį piknikų Bus

nės vyrų, moterų ir vaikų su 
dovanomis. Dus taippat skanių

ftakte atašdarys 1 vai pa 
pietų, takiai prasidės 2 vai.

Pelnas skiriama* " Vyčio”

Tai-gi, kiekvienam lietuviui 
ir lietuvaitei verta betų atsi
lankyti į šį piknikų ir parem
ti svarbų tikslų.

Nuočirdliai kviečia

Pastaruoju laiku Detroite 
buvo kilų daug nesutikimų 
tarpe lietuvių katalikų, bet at
vykus kun. F. Kemėšis viekų 
pataisė. Pradėjo lietuvius ka
talikus vienyti ir raginti prie 
gerų darbų, darbuoties dd 
Lietuvos gero.

Lietuviai katalikai paklausė 
balso to tėvynainio ir pradėjo 
•tekti MrjSm tr tatetea tū
bai. Kad Detroite lietuviai 
veikia, gali liudyti kad ir bir- 
žalio mėnesyj nuoveiklai.

Vyčiai savo išrašterima bir- 
teito U A aukų rariteto T» 
tos Foadin 21 dol. Biri. 22 d. 
sutvėrė L. R. Kryžiau* šelpėjų 
kuopų, prie kurios jau prisira
iė 5» nariai. Valdyta išrinkto 
iš: kun. F. Kemėšis—pirm., 
pirm, pag.—A. Šocikas, rašt— 
D. Gustaičiutė, ižd.—J. Balčiū
nas. Birželio 25 d. susitvėrė L. 
Sargų kuopa. Prisirašė 16 na
rių. •

Tat lai gyvuoja Detroito ka
talikai!

Tautos Fondo 93 ak. savo su
sirinkime nutari-. nusitraukti 
atminčiai puvcikklus, kad ir 
Detroite radosi lietuvių, ku
rie rūpinėsi tautos reikalais

Tai-gi Detroito beturtei, dė
kitės prie Tautos Feodo, pate 
stengki t įsigyti paveiksiu, kad 
parvažiavę Lietuvon, ar čia 

kad ve ir ai tam tarteyj 
randuosi, knd ir ai mokė
jau po 23 eratus ar dau- 

■' - . .. i
iaiKyU| <lVKm pATTUDOCį | 
Lietuvę. ji ir ta.

Ntahua, M. H. Kuomet vy
čiai ir darbininkai pradėjo 
darbuoties Balny "o* ir tautos 
labui, tai laisvamanis:, i* kai
lio nerdamies, stengėsi tų pra
kilnų darbų trukdyti, ar tai 
per vakarus, bjaurius veikalu* 
perstatydami, ar tai kviesdami 
kokj velkių kupčių sakyti pra
kalbas, kad jų nusmukusių 
dvraių Mltfrristų Bot katali
kai jų ■įgilsi ir savo prakil 
rm darbų toliau* varo; ir gerai 
daro.

' ■MriaaBJtarauT.V. J.Uo- 
po* 1 d. buvo Liet. Rau<i Kr. 
ak. susirinkimas. Naujų narių 
prisiraiė 5S. čia labai veikia 
ponia Eilinskienė, kuri viena 
prirašė 51 narį, vaikščiodama 
po namus. Kad daug tokių mo
terių butų, tai Lietuva Beba
dautų.

1W w<

ADVOKATAS

M kart

J. J
Aro, Akron, O.

tarnas «na toterato ir tely
to pi— Mi tortas i ptatataa, 
tai ir Uaomo, kad per tanų 
alsuoti yra ncnatarališka Ir 
įvairus ■ešvaramsi gauna pro
gos ineiti į plaučius. Nuo to 
vieno yra daug pavojų, brt 

| boto yra ir kitų, knikada net Į 
lutai sunkių. Kūdikis su a 
denoidai* beveik visuomet ne 

į sveria kiek reikia, turi indubu- 
! šių krutinę ir nuleistus pečius, 
■ dėlto, kad jis turi sunkiai dir

bti bealsuodamn*. Veido su-
! bjaurinima* yra kita to pa-

I viena* ki tų ir yra svarbi prie- 
iaslis, valanti prie Iliggso li
gos. Kūdikiai dainai serga

, sies katarų ir knikada nus- 
I toja utuodimo ir girdėjimo 
t jausmo.
i Tinkamai gedant. kūdikis 
1 greit pasidaro tokiu kokiu tu- 
' atgauti savo pražudytų svaru

mų. tegauti teteku spalvų ir 
greie pasidaro tokiu kokiu tu
ri būti.

Visuomenės Sveikatingumo 
i Biuro Knygutė “Adenoidi" 
- (angliškai parašyta) siunčia- 
• ma veltui kiekvi.-nnm tėvui ar 

mokytojui paprašius.

viena tatai gelbsti. Gera čia 
veikti ir delta, kad darbai 
teaa, aot sienos dirbtuvių dro
be. o darbininkp trūksta. I*

M«eų bellevikai ir-gi nemie
ga. Tik visa bėda, kad nedaun 
jų čia yra. Turi sutverę bolše
vikų kuopelę, prie kurio* pri- 

■te maltisti. 
■kaitant su 

vyrais, ir valkata
Bloga jiems ir dėlto, kad susi
rinkimam* negali gauti sve
tainės, nes nei vienas svetainės 
savininkas nenori įsileisti. 
Prieiasti* tame, kad smdriukę, 
vietoj svarstyti "darbininkų 
raikslut," kaip jie mėgsta gir- 
ties, svarsto, kaip sukelti rcvo- 
Marijų, nuversti šalim valdiia 
tr t p. Todėl visi ir šalinasi 
kaip nuo kokio pikto. Gal dd- 
tmusų bolševikai ir nyksta 

ytono lyg pavasario snie
gas.

Liepos
šiuo pasauliu .Tikospa:- Dūlė
ki*, 34 m. andiau*. palikdamna 
didriiaroe nubudime moterį ir 
brolį, kuris tik kę pargrįžo U 
Buv. Valstijų kariuomene* ir 
pataikė aut brolio laidotuvių. 
Velioni* buvo darlištus viso
kiuose tautiškai-katalikiškuo 
M darbuose. Prigulėjo prie dr- 
jų fiv. Petro. Sv. Mykolo, R. L. 
R. K. A. 191 kuopos, prie L D. 
S 1 Skieto! u vės atsibuvo liepoe 
10 d. m bainytinetni* speigo 
nu*. | kapu* natašmnkų lydėjo 
netik giminė*, palįstami 
ir gerb. klelVna*, kun. ( 
■kis. Bašnyčir1- '■ 
gų Iv. mišių 
tartin\n du st

3 d. pejriikyr*- au

< 'i

Vmi ir aMtri, krnti* 
Bitiljimi nu pkiiiir, 
o kati*
nr, ų ntriSįia^ ųilirn, 
knr«,i r-,UI mtl. orbu, 

įbufju niriėiima. knisimi. |>Uukų įlinkimo tr kuu neinv*«uiny
įvHaUnėm nau sMsksaų.

MOįrirz.IS •
nansikin, lira, nirUjimo, ir iivil>, ii ttihv, p'<i.k>io> 
r,.lnn tik rrlkirčUl, auvdcymn Įllro* apMugo. j| nuo plrivka- 
ng aiMiuaymuao.

MVFFl.ES yra maitose* nuodyti* nario* odai ir Plankam* 
ii neraeadia, nei Jastriaoaio* ado*. Ja, oerable a|>,teitl br 
lUFFLES. i« turite piratuos.

Jai aptiektninka, parduot jom, ai 65c bookotc Mr, tait-ei 
salime at,n|at jom, tieune. tr* raaome nn<» no* -Į centu, toji.- 
marktmu ar moncy order, karino, ,>*»kiie iiuo adrc.o:
——•r.aa.aicsnaaco.. —m amasuny. MauTaA

Dr. M. T.Strikol u
UBTVVlB 

aYDTToaaa u, cnuimoaa 
iu. w.

gelbėjo aa»o brolio* tėvynėje 
laike karo ir didelio vargo. Gi 
kitas, kuria neturės to paveik
slo, na kaip jausta Jis paraus,

tavųa čia nėra, badei ■•prigu
lėjai. kur buvai ir kų vei
kiai!" Tat dėt roi t iečiai, lai 
nesiranda nei vieno musų tar
pe, kuria noprigulėtų prie Tau
tos Fondo au mėnesine mokės- 
timi ir nejaigytų pa veikalo.

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

ė. Vienų seifų rado atidarytų, 
kitų susprogdintų.

KŪDIKIŲ VARGAI.

TRUMPOS ŽINELtS.
BaMaiore, Md. Čia Vyčių 19 

kuopa augrjiuaių kareivių pa
gerbimui surengė vakarų bir- 
lėlio 23 d. Susirinko daug sve
čių, o tarp tų ir gerb. klebo
no-, kun. S. Lietuvninką* ir 
knn. S losin«kas, kuriuodu 
išreiškė savo drauginių. kad 
•reiki sugrįšo ir linkėjo toliau* 
darbuoties mvo tauto* naudai.

Dr. A. R. Bkmenttud DJ). I
Ateat*------*( ~ui

tautas. Augti yra t 
lybė, kad ji nusideda 
riaaofo kų Mtea taute 
Kaip kada, MUM nl 
Amerika* piliečiu, kuris yra 
atkelia ę« j Ameriką, manau, 
knd jis turi didesne pir.-iiuv- 
bę, >H-g aš. Aš nepasirihkau 
boti —iki r lite • jto panirta- 
ko. Aš atgimtas j»;e. Aš tu
riu •*,:•>**. y-i bočiau j «je nr- 
uč^imęs bučiau tarėjų' uit, k 
tinai pr ’o jn peteriok*:. To
čiau -h- rmonėa, kur.- teė’-o 
tolinu /M- ii Iiujsm ra:* < p-- 
ei rinko būti amerikiečiais.

"Jie atkeliavo iš kitų šalių, 
ir tarė: mum* yra lemta Imti 
su jumis, nn-» pasitikime ju
mis, m e* gyvensime tarp jūsų. 
Aidi* susidėjus ii tokių Įmo
nių turi supra-ti kitas tauta*. 
Ji turi žinoti. kaip brolaulis 
ir jiems padėti. Ji ir dabar 
jau yra fanonijos prieteliu. nes 
ji susideda iš įvairių Įmonių, 
taigi ji turi gelbėti savo gi
minaičius. Ji turi parodyti, 
kad ji neveikia kelio nor* pri
vačiam* reikalam. Ji turi 
parodyti, jog ji yra pasiren
gus tarnauti visiem* tiem 
žmonėms, iš kurių mti*ų gy
ventojai yrn kilę. Ir netik 
tni. mano drangai piliečiai, 
ni<-« turime tęsti prirodymų, 
kad t ne* žinomo ka* tni laisvė 
yra."

■,9

DR. LEO AW0TIN
JOSEPH C. WOLON ( 
Lietuvių Advokatas !

S» NU. . . s . ( I
Gyvenimo Te i Hurui*<*l«lt VT 

▼akaraio f VII W. lt-nd UITOM 1 I 
Tet lloclivoll «»» | 2*r

CHICAGO, 1L1-|

Ad-.-ncidiii vargina daugiau, 
kaip d<-*uut* uuušiinčių Aido 
rikos kūdikių. Tai ittdr-idlia 
kudakiauu išaugu j dorus ir 
sveikus Iumhh-s. Taip rodo 
platų* tyrinėjimai, kuriuo* ve
da Suvienytų Vnlntijų Sveika
tingumo Biurą*.

Mc-dikalis tyrinėjimą.- !;a 
riaoatem-u imamų vyrų imro
dė. kad dideli- dali* itenveikų 
benlo-joiui J ra kilę iš tėvų 
i>p*tlcidimo ir nevedimo pa* 
gydytojų įnašų kūdikių, kurio 
turi kukiu* nor* paviršutiniu* 
iH-rvctkumu-. Išskyrų* nesvei
kus danti*. visoje šulvjt- prak
tika parodė, kad adenoidai 
dailiai dalnianaiai yra prie- 
lastimi |«viršutinių kūdikių 
netobulumų.

Adetioi.lt) galima išeis 
arta pagydyti, kuoint 

Kaip tat padaryti, 
iš knygutė*, kurtų ttr* 

niai įMeitlo Suvienytų Viii*

I

t

...................................................................

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T.Wu<ul McKuile* UM 

1>V1M> IJU.Sk
»**1 MMk VeMrra S«*- 

tk&mpaa W IS-Um gatvH

SARGINAS VYRŲ
DRABUtTŲ.

Vyru M Jauno Vaikino podirim 
ant t-tJerlo Matai ir atark olai. l-et 
o< j tLaukti: v/iutMlo tuodehv auo 
STC.OO Iki

Vyro k Javo m Vaiki®* gatavi 
■lutai ir avrrkotal ft* Iki «M*M.

Vyro Kebo* e sm» •>•• ir augliau 
Vaiku įtartai |w I1A8 ir asgUtel J 
įtark mvo oterkMų datar prie* 

karna, kuomet kaito— pakilo
M»s talpi**! turima rtl»« ritę iri- 

akut) SeAtMų aluty ir aberkaty tona 
Baito .r at:cWiau

Full lurac Tuiedn, finrk Mite-, 
tai ir tt tiutov ir otNffetaau

Atdara kiekvienų vakarų iki • 
Vai N*4JJl<>mta iki a aala»4ai Btė- 
toatumėa viay Iki 1B balatokai (

a. (JOTUM >M
Mik k. HaUėrJ M. (tartT. IH 

iMrėffla IMS

r

Mi.el.* Kln-lnv. Ir IH-Ucnln* 
%>»i*l*« ir M<<t>riolbM A|*rNlal«i 

M Butanui ir »r«tittkA« mtffci 
■vv | trutupB

Mew Philadelphia. Pa čia 
Dievo Kimo šventę iškilmingai 
apvaikštinėjo. Surengė proee 
sijų )*> miesteli, kur buvo pa
statyta du altorių, o trečias ant 
šventoriaus. Procesijoj dalyva
vo kareiviai uniformose. Imrya 
mergaičių, rraliai pa*ir<-dim
siu. ir Įmonių minios. Av. Sak
ramentų nešė kun. M. Duriokis. 
Puiku* tai buvo reginy*, kuo 
Im-i minia tikinčiųjų apnuogino 

' •»*«!«**•• »r tsanifs* L***l««i* f»rnr*i- 
nant kunigui su Rvenė. Sakra 
meniu. Viena moteriškė, airr, 
pamačiusi ištolo einant procv-

I

bet

i

BIZNIERIAI 0AR8INKITE8 
•DRAUGE”

Iii 
išnugn.

| galima Dr. G. M. GLASER

:-----

BERNARD VELLENGA

Ant Pardavimo Properte
ltaii<la*i no ntimeriu

S O U T H UN10N AVKNUE

lui rgena*.

0631 ir 32

MVFFl.ES
Adetioi.lt


CHICAGOJE.
K CHICA60S UETOViy

RENGIAMAS

Chicagos Labdarybės Sa-gos

Metinis Didelis Piknikas

Dr-stes Šv. Juozapo Apiek.

Ned., Uepos-July 20,1919 m.

Nepaprasto* Prakalbo*!

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

TAIPGI POLICMONAS

T. Grigaliūnai. 1437

Draugo Administracija 1800 W 48 th Strect, Chicago

LIETUVIS DAKTARAS 
ATIDARĖ OFISĄ

J P0LICM0NU8 PRIIMS 
MAŽESNIUS IR LEMO

VES NIUS VYRUS

Dienomis ir nnktir-.is pastato 
sargyba.

vmus sero pinigus.
U te* jū nudumė policijos 

tmovedon ir Įmreikalavo at
gauti savo praloštus pinigu*. 
Įskundė harteoderį, kad tas 
pardavinėju* svaigalu*.

Detektivui soareštavo htir- 
tenderį. Bet buvę* kareivis ne- 
pasidžiaugs prakištais pini
gais.

dėžę ra pinigai. ir p-bėgo.
Plėšikai taippat iigadrėjo. 

žmonės įvairiais bodais mėgi
na pridengti n<-šamus pinigus. 
Bet plėšikai sužino.

Fcrnstrum irgi mėgino su

"T purka, JA-
hany ava. 8**irinkimo tiksle 
yra Miorganiaaot i mašinistų ir 
visų darbininku unijų. kad pa- 
sekmingian streikų varius 
prie laimėjimo. Streikuojama 
d<-l didesnių algų ir trumpes
niu dariu valandų.LANKOS APSIDRAUDŽIA 

NUO PLŽSIKŲ.

KUNIGAS BUEKF. IŽVAŽIA 
VO NEW YORKAN.

Nedelioj, Llepo*-July 20 d. 1919
Natriai darže. RiventtJe, 11 ĮtAKGA NEBRAKOI.

Streikininkų vatini apgalvo
ja į-teigti streikininkams ir ji) 
šeimynoms als-lnų virtuvę uni
jos svetainėje, Argo.

Jei tasai sumanymu* butų 
įvykintas, tuomet unijos fon
do lėšomis kasdien butų paval
gydinta <iaug moterių. vyrų ir 
vaikų. Ir ta» |>aėi*i unijai pi
gia* atsieitų.

Strrikininkni turi laikyti** 
vienybės. Nes nelaimė jiems 
butų, jei jie pralaimėtų strei
kų. Nes tuomet darbo sulygo* 
hutų tiesiog nejiakeliamos.

I. K. Makare* ati- 
frių t-o num 1741

Musų parapijos žmonės gali 
laviniies lankydami kursus 

i kurie suteikia daug naudingų 
ir reikalingų žinių ir daro žino- 

1 gi) daugiau suprantančių.
Aiandie žmogus neapsišvic- 

tęs nemokytas—įnašus j 
žmogų misų, su viena akimi 
ar koja. Jis yra ueiaimingas 
(|)s turėdama* aki* silpnai ma
tu. lunsluiua* protų matai su
gintai*. Žmonės šios kolonijų*, 
kurie nesinaudoja šiais kur
ni* *aie •Ari.indžin, ne* di 
Ižmusiis ir naudingiausias 

rmogaus turtas, tai moiudaa, 
apšvieta. J« nei i agi* nrpn- 
vog*. nei ugnis n«**u<h-gia*. Visi 
vyrai ir moterys t u ridų laimi 
liiaiiginli šiluos kursus ku
riuose lekcijas diKsla gerb. 
kun. l’r. Iluėya.

Tat brolau ir se-uo, jei dar 
Belankai minėtų kurs-ų-*-(»ra- 
dėk lankyti dalmr.

I’ėtnyėioj liepus 18 <L, 7:.KI 
vai. vakare. Av. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje peni. kun. 
l’r. Būrys duos lekcijų: 
“Kristus ir gamta.” V.

Kuon<* visi darbininkai strei
kuoja McCormicko įstaigose, 
(staigų superinlcrub-ntas pu
škelis-. jog įstaigos bus užda
rytos. kol kompanija negau
sianti darbininkų reikalavimų.

Nuo darbininkų vadų pati- 
rūmui, jog darbininkų leiknln- 
vimai busiu: Mažiausia darbi- 
ninknms užmokestis ų-TO.MO sn 
vaitoji- vietoji- nrba 70
-•••nių \:daii>loje papr.-i'ti>-ms 
darbininkams vyrams ir mote
rims. Be tu. 44 valandos dar- 
Ik> savaitėje.

Chicagos Dariui Fcdernrijo* 
--rcnnizatorius Kikul-ki sako. 
)og McConuii-ko įstaigos, 
-t re i kuoja l.lit*t moterų.

Maloniai ažkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, 

te linksmai praleisti laikų prie gražio* m truko* pari-
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