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METAI-VOL. IV. No. 194 

Buvęs Imperatorius 
busiąs Ungarijos 

Karalius? 
i 

Bus teisiamas Budapešto 
bolševikas autokratas 

geriausia tariasi sti talkinin
kų misija Budapešte. 

Turbūt, šiandie rumunams 
bus pasiųstas tasai talkinin
ku atsakvmas. 

Rumunai talkininkams savo 
atsakyme be kitko buvo pažv-
mėję, jog jie pirm talkininkų 
notos gavimo buvo inėję Bu-
dapestan. 

Jugoslavijos ir Čekijos-Slo-
vakijos atstovai taikos konfe
rencijoje protestavo prieš su
grąžinimų monarobijos Unga-
rijoje. 

BUVCS IMPERATORIUS 
NORĮS UNGARIJOS 

KARŪNOS. 

Jis dėkojąs ungarams u i prie
lankumą. 

Berlynas, nagp. 1 6. — Iš Un
garijos sostinės Budapešto 
pranešama, kad tenai atkelia
vęs kurijeras nuo buvusio Aus 
trijos-Ungarijos imperatoriaus 
Karolio, kurs šiandie gyvena 
Šveicarijoje. 

Kurijeras atvežęs buvusio 
imperatoriaus laišką laikinam 
Ungarijos gubernatoriui erc-
gercogui Juozapai. 

Laiške Karolis pažymį s, jog 
jis sutinkąs priimti jam pasiu-
lytą Ungarijos karūną ir sos-
Xą ir prašąs Juozapo, kati tasai 
palaikytų valdžią Ungarijoje, 
kol jis ten atkeliausiąs. 

Laiške pagaliaus Karolis 
dėkojęs eregereogui Juozapui 
n ž atliekamą patarnavimą 
Habsburgu dinastijai. Taippat 
dėkojus prielankiems jam un-

TALKININKAI TEIS UNGA-
RIJOS BOLŠEVIKĄ 

AUTOKRATĄ. 

Belą Kun turės atsakyti už žu
dymus žmonių. 

Geneva, r,ugp. 16. — Anot 
depešos iš Innsbrucko, talki
ninkų vyriausybės pranešė 
Austrijos vyriausybei, kad pa
staroji yra atsakomybėje už 
angarų, komunistų vadą Belą 
Kun. Austrija ateityje priva
lės tą komunistą išduoti tal
kininkams, kurie paves jį teis
mui. 

Pažymima, kad Belą Kun 
bug teisiamas už žudymą an
garų gyventojų jam valdant 
Budapeštą. 

garams. 
Šita žinia kol-kas nepatvir 

tinta. 

REZIGNAVUS UNGARIJOS 
KABINETAS? 

Londonas, rugp. 16. —Iš 
Berlyno čia gautose depešose 
pažymima, kad rezignavęs Un
garijos. kabinetas su pirmi
ninku Lovassy. 

Kitoje depešoje vėl praneš
ta, kad Budapešte sutverta 
naujas, šiuo kartu ultra-kon-
servativis, ministerių kabi
netas. 

Los Angeles, rugp. 17. —Iš 
čia Meksikon deportuota 20 
meksikonų. J ie atrasti kalti 
žmonių kurstyme prieš gyvuo
jančią šalyje tvarką. 

MOTERy RIAUŠĖS 
BERLYNE. 

Berlyne, rugp. 16. — Va
kar vietos Philbarmonic Hali 
įvyko moterų susirinkimas, 
kuris pasibaigė riaušėmis. Po
licija vos numalšino riaušinin-
kes. 
Susirinkimas buvo labai tru-

kŠmingas. Moterys pareikala
vo, kad talkininkai kuovei-
kiaus sugrąžintų namo vokie
čius karės nelaisvius. 

Buvo pasiūlymų moterims 
apsiginkluoti, pereiti rubežius 
Prancuzijon ir varu paimti ka
rės nelaisvius. 
Kitos pasipriešino tam pasiū

lymui. Pakilo peštynės. 

Budapeštas, rugp. 16. —;\ną 
dieną talkininkų misija čia 
turėjo konferenciją su Rumu
nijos atstovu Diameiuly ir ru
munu armijos vadu gen. Mar-
gbasen. 

Konferencijos metu pasta
ruoju pažymėjo, jog ateityje 
rumunai nerekvizuosią nugarų 
maisto. 

Nežinia, kuo jie gvarantavo, 
kad išpildys tą savo pasižadė
jimą. 

S. Valstijų armijos kapito
nas (Jregory, maisto adminis
tracijos centralinėje Europoje 
viršininkas, taippat buvo atė
jęs konferencijom 

Jis pasakė, kad maisto Un-
garijon negalįs siųsti, jei ru
munai nepertrauks rekvizici
jos. 

"Jei rumunai neapleis Un
garijos, aš keliauju namo", 
sakė jis. 

Iš Budapešto gyventojai bė
ga. Visi keliai pilni žmonių. 

Rumunai išleidžia iš miesto 
tik tuos žmones, katrie jiems 
užsimoka 5,000 koronų ($1,-
000). 

Paryžius, rugp. 16. — Ru
munijos vyriausybė aną dieną 
pasiuntė atsakymą talkinin-

jkams į pirmesniąsias jų notas, 
surištas su užėmimu Budapeš
to. 

Rumunai pažymėjo, jog jie 
prisitaikysią prie talkininkų 
noro. Jei talkininkai 
liepsią jiems apleisti Budapeš
tą, jie tuojaus tą padarysią. 

Talkininkų vyriausioji ta
ryba vakar pagamino atsaky
mą Rumunijos vyriausybei. 
Pažymėjo, kad rumunai gali 
pasilikti Budapešte taip il
gai, kaip to reikalauja aplin
kybės. 
- Tame reikale rumunai tegu 

RUSAI SU ESTAIS EINA 
ANT PETROGRADO. 

KARALIUS PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Londonas, rugp. 16. — Ang
lijos karalius taippat ratifika
vo taikos sutartį. Reiškia, su
tartis su Vokietija ima veikti 
kaipo įstatymas. 

Copenhagen, rugp. 16. —Iš 
Gelsingforso pranešama, kad 
rusų priešbolševikų armija 
nusprendė užatakuoti Petro
gradą. Tai busiąs sprendžia
masis užpuolimas. 

Rusų armijai vadovauja 
gen. Yudenič. Pagelbon eina 
rusų laisvanorių kariuomenė 
ir kelios estų divizijos. 
Bolševikai sumušti ties Narva. 

Išilgai pietinių Suomijos už
lajos pakraščių, Narva apy
gardose, bolševikai labai daug 
nukentėjo nuo rusų ir estų, a-
not pačių ! bolševikų praneši
mo. 

Bolševikai pripažįsta kad 
tenai jų visi batalijonai atblo
kšti lig upės Luga. 

HAMMONDAS ŠAUKIASI 
KARIUOMENĖS. 

Vienas poliemonas pašautas, 
keli sužeisti. 

PREZIDENTAS GRŪMOJA 
SENATORIAMS REPU-

BLIKONAMS. 

VVashington, rugp. 16. —Re-
publikonai senatoriai darbuo
jasi nepatvirtinti taikos su
tarties be kai-kurių amend-
mentų. 

Prezidentas W i I šonas pra
nešė, kad jei senatoriai prie 
sutarties norės pridėti amend-
mentus, tuomet jis sutartį pa
naikinsiąs. Ir pasiusiąs Ber
lynan senatorius republikonus. 
Tegu jie ten daro naują mvtar-
. . , . v . . 
ti su vokiečiais. • 

JAPONAI ATSISAKO GEL
BĖTI KOLČAKUI. 

Tokyo, rugp. 16. —Čia pa
tirta, kad Japonijos vyriausy
bė, po nuodugnaus apsvarsty
mo, pranešusi admirolo Kol-
čako valdžiai, jog Japonija 
negalinti išpildyti jo prašymo 
—pasiųsti kelias divizijas 
prieš bolševikus. 

JAPONIJA PASKYRĖ KO 
RĖJAI GEN. GUBER

NATORIŲ. 

STREIKUOJA UŽ 8 DARBO 
VALANDAS. 

Wallace, Idabo, rugp. 16.— 
Kai-kuriose vietos kasyklose 
streikuoja darbininkai už S 
valandas darbo. 

Washington, rugp. 16.—Val
stybės departamentas gavo 
žinių, kad Japonija paskyrė 
naują generalį gubernatorių 
Korėjai. Tuo yra admirolas 
baronas Saito. 

Civilio gubernatorių paskir
tas Reutero Mizung. 

Hammond, Ind., rugp. 17.— 
Standard Steel Car Co. dirb
tuvėje streikuoja darbininkai. 
Užvakar buvo pakilusios riau
šės, kuomet streikininkai ap
stojo dirbtuvę ir neleido jon 
eiti streiklaužių. Neleista į 
dirbtuvės ofisus nei stenogra-
fės. 

Lake pavieto šerifas prane
šė gubernatoriui turėti per-
ruoštą kariuomenę. Nes nie
kas nežino, ką gali atnešti ar
timiausios dienos. 

Riaušių metu vienas polie
monas pašautas ir keli kiti su
žeista. 

Policija tvirtina, kad strei
kininkai gerai apsiginklavę. 

Keli streiko vadai suareš
tuota. 

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI 
GATVEKARIO. 

Lima, 0., rugp. 17. —AVes-
tern Obio Traction Co. gat-
vekaris užvažiavo ant prava
žiuojančio automobiliaus, ku
riuo važiavo 6 žmonės. 

Penki iš jų ant vietos už
mušta. 

BOSTONO POLICIJA ĮSI 
STEIGĖ UNIJĄ. 

Boston, Mass., rugp. 16. — 
Vietos policija susiorganizavo 
unijon ir įstojo Amerikos 
Darbo Federacijom Prieš tą 
smarkiai kovojo policijos vir
šininkas: Bet tas negelbėjo. 

NEPAPRASTAS JAPONŲ 
LANDUMAS. 

Japonai savo darbais yra ly
gus vokiečiams. 

Chicago. — Japonų agresivu-
mas (landumas) Siberijoje 
yra lvgus vokiečiu darbams 
Belgijoje ir šiaurinėje Pran
cūzijoje, anot Josima Rosett, 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus komisijonieriaus Siberi
joje. 

Rosett laikraštyj Tbe Dial 
indomiai aprašo japonų dar
bus Siberijoje politikiniais ir 
militariuiais žvilgsniais. Ko-
misijonieriui Rosett ten teko 
susidurti su japonais veikė
jais. J is patyrė, kad japonai 
savo karinę ekspediciją ten 
pasiuntę neva su tikslu kovo
ti prieš bolševikų propagandą 
ir jų pragaištingus darbus. 

Bet ištikrųjų japonai inėjo 
Siberijon su visai kitokiais 
tikslais. Jiems norėjosi patir
ti rusų fortifikacijas Siberi
joje. Ir jie savo tikslą atsiekė. 

Pagrobė slaptus militarinius 
raštus. 

Vienoj Siberijos provinci
joj pajūriu yra labai kalvuotas 
plotas. Tas plotas militari
uiais žvilgsniais labai svar
bus. 

Ant kelių kalvų rusai buvo 
pagaminę stiprias fortifikaci
jas. Jų pagaminimas Rusijai 
užėmė keliasdešimtis metų. 

Tų fortifikuotų kalvų topo-

grafikaliai žemlapiai ir forti
fikacijų aprašymai buvo lai
komi arebivuose Cįiabarovske. 

Japonams rūpėjo patirti, 
katrose kalvose yra tos rusų 
fortifikacijos. Tad, prisideng
dami jie neva iešką bolševikų 
agentų, nuvyko Chabarovskan 
ir tenai susirado reikalingus 
sau dokumentus. 

Šiandie iš tų fortifikacijų 
rusams nėra nieko. Prisieis 
jas arba panaikinti arba ap
leisti. 0 juk jos buvo paga
mintos prieš japonų užpuoli
mą. 
, Gavę progos laisvai ineiti 

Siberijon, japonai tenai ap
žiurėjo visas vietas, visus 
kampus, taip kad šiandie ry
tinė Siberija jiems yra ge
riau žinoma, kaip patiems ru
sams. 

Kiti jų darbai. 

Japonai labai gerai žino, 
kaip vargingam padėjime yra 
Siberijos žmonės finansiniu 
žvilgsniu. 

Atsižvelgdami į tai, jie pi
giai nuo gyventojų įsigijo 
daugelį nejudomų savasčių ir 
paskui" gyventojams pasiūlė 
pirkti japoniškus karės bond-
sus. 

I r tuom jie pasipelnijo. Nes 
retas kas atsisakė pirkti tų 
bondsų kadir už paskutinius 
pinigus, kuomet šalę savęs 
matė bestovintį japoną karei
vį. 

Vienas japonas pirklys mie
ste Chita nupirko elektraunę, 

užmokėdamas 1,600,000 rublių. 
Viena japonų kompanija 

jau derėjosi pirkti Čeimovski 
kasyklas. Bet tau reikalan įsi-
maišė Siberijos laikina val
džia ir japonai neatsiekė tik
slo. 

Daugel Siberijos miestuose 
šiandie japonai turi įsisteigę 
krautuves, dirbtuves ir net 
bankas. Visur jie yra įsigiję 
mažesnės ir didelės vertės 
nuosavybes. Tad daugelis jų 
šiandie jau ir apsigyvena Si
berijoje. 

Kai-kurie rusai veikėjai 
stebisi, kodėl talkininkai lei
džia japonams Siberijoje vei
kti tokius agresyvius darbus. 

Atsakymas aiškus. Japoni
ja yra talkininkų talkininkė 
ir militariniai stipri. 

Japonams ankšta Japonijoje. 

Kas iš mūsų žmonių yra va
žinėjęs po Japoniją, tasai ga
lėjo pirmiausia pastebėti, kiek 
tai daug ten yra vaikų. Tie 
vaikai auga, tarpsta ir paga
liaus žmonėms savo šalyje vis 
labjau darosi ankšta. Ta že
mė, ant kurios jie gyvena, ne
gali jų jau išmaitinti. Dirb
tuvės negali patenkinti dar
bais didelio skaitliaus darbi
ninku. 

Todėl nuolat augantis skait
lius Japonijos gyventojų bū
tinai turi surasti kur kitur 
sau vietos. 

Ve kodėl japonai yra lan
dus. I r to jų landumo niekas 
negali sulaikyti. 

Japonija Darbuojas 
Apvaldyti Siberija 

JAPONIJOS TIKSLAS UŽ 
GROBTI SIBERIJA. 

Japonų ambicija — kontro
liuoti pasaulį. 

Washington, rugp. 16. —Ja
ponų tikslas Siberijos žvilgs
niu tegu pažadina Amerikos 
gyventojus, 

i 

Tokį perspėjimą skelbia ne-
oficijalės Korėjos respublikos 
prezidentas, Dr. Syngman 
Rbee. 

Aptardamas jis iš Japoni
jos pranešimus, sulig kurių 
Japonijos vyriausybė paskyru
si naują generalį gubernatorių 
Korėjai ir specijalį pasiunti
nį Siberijai, sako, kad civilis 
gubernatorius, skiriamas Ko
rėjai, yra tik paprastas Japo
nijos prisidengimas. Nes Ko
rėjoj nekuomet nebus civilės 
valdžios, kuomet tenai veiks 
militarinė. Gi militarinė val
džia ten užtikrinta, ypač po 
pastarųjų koreonų sukilimų. 

Tikslas užimti Siberija. 

Tąsai pranešimas,, sako pre^ 
zidentas, kuoaiškiausiąi liudi
ja, kad japonai padaro antrą-

iją žingsnį užimti ir pasisavini 
ti Siberija. 
"Pirmasis žingsnis buvo tas' 

[pasakoja Dr. Rbee, "kuom* 
Japonija pasiuntė Siberijoi 
neva prieš bolševikus savo ka< 
riuomenę ir šiai vadu paskyrė 
vyresnį ranga oficierą. Japp< 
nija norėjo, kad jos ofieiera* 
tenai skaitytusi ir talkininl 
kariuomenių viršininku. Sat 
tikslą atsiekė. 

"Gi dabar ta pati Japonįjį 
Siberijon siunčia savo pasiunj 
tini Rato, buvusį pasiuntii 
Belgijoje. Tas turi atidaryti 
akis amerikonams. 

Japonų sumanymai žinomi. 

"Mes, koreonai, esame su
rišti su Japonija ir žinome pi 
starosios troškimus. 

"Japonijos troškimas —pįr^ 
miausia užvaldyti f>iberiją, gi 
paskui pasaulį. 

"Japonija pasisavino Kpre^ 
ją. J i gavo Sbantungą. J i paj 
ims visą Manchuriją. Pastai 
rasis jos žygis — užvaldyti 
Siberija. 

"Jąporįja šiandie, seka V 
kietijos peniomis. Tegu 
perspėjimas Amerikai. 

Kas bus padaryta su Meksik 
VARGAS S. VALSTIJOMS 

SU MEKSIKA. 

Carranza nieko nedaro iš grū
mojimų. 

VVashington, rugp. 17.—Aną 
dieną Suv. Valstijų vyriausy
bė Meksikos prezidentui Car-
ranzai pasiuntė, kaip sakoma, 
paskutinį perspėjimą, kad jo 
vyriausybė apsaugotų ten šios 
šalies piliečių ir kitų svetim
šalių teises ir gyvybę. I r iel 

ateityje tas nebus padaryta, 
tuomet S. Valstijos imsis aš
trių priemonių prieš Meksiką. 

Reikia žinoti, kad pastarai
siais keliais metais Meksikoje 
nužudyta keli šimtai šios ša
lies piliečių. Washingtono val
džia ligšiol pasitenkindavo tik 
protestais. Buvo užimta svar
besniais reikalais, tad Car-
ranzai buvo leista elgties kaip 
patinkama. 

Laukiamas atsakymas. 

Dabar valstybės departa
mente laukiamas Carranzos 
atsakvmas. Nuo to atsakvmo 
turinio ir tono prigulės, ką, S. 
Valstijų valdžia turi pradėti. 
Ar Carranza pasižadės apsau
goti svetimšalius, ar gvaran-
tuos tą savo pasižadėjimą. 

Jei taip, bus palaukta pasi
taisymo. Gi jei ne, tuojaus 
bus pradedama veikti. 

Kas bus daroma. 

Niekas negali pasakyti, kas 
bus pradėta su Meksika, jei 
Carranza nepatenkins mūsų 
vyriausybes. 

Žinovai tvirtina, kad jei 

Carranza dabar neišpildys 
V. reikalavimų, galimas daikj 
tas, kad su Mekskia bus pei 
traukti diplomatiniai ryšiai. 

Kuomet tas bus padarytai 
tuomet bus suprantama, kad 
Suv. Valstijos nepripažįsta 
Carranzos vyriausybė*. 

Nors Suv. Valstijoms but 
labai nesmagu pripažinii 
atšaukti, bet kitaip nebūtų gdj 
Įima pasielgti su tuo Meksike^ 
ignorantu. 

Bet jei ir tas negelbėtų, tuoj 
met paliktų tik vienas keliaą 
—užimti šalį. 

Klaida padaryta. 
Carranza į Meksikos prėzLJ 

dentus iškilo per kraujo klaj 
nus. Jo nusamdyti budeli; 
nugalabino jo politikiniuį 
priešininkus ir jam davė pron 
gos but prezidentu. 

Visos didžiulės Europ 
viešpatijos Carranzos vyriau! 
sybės ir ligšiol nepripažim 
šios. 

Tą yra pirm kelių metų 
darusios tik Suv. Valstijos 
Pripažinimas Carranzos 
riausybės buvo atlikta klaic 

Suv. Valstijos buvo norėjij 
šios su Meksika but genioji 
JSuvo maniusios, kad Carrai 
za pasitaisys. Tad ve kodt 
jam duota kreditas. 

Bet pasirodė, kad jis yi 
nepataisomas. I r del to šianj 
die mūsų vyriausybė turi 
ti didelius nesmagumu^ 

Bet Carranza turi" aii 
kad ateis toks laikas, ki 
išsisems kantrybė Dėdei 
mui. I r tuomet tiems M< 
kos ignorantams nebus 
mylėjimo. 

D O 
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Laisve Turi 
Vienas bevardis skaitytojas 

prisiimto mums laišką, kuria
me dėsto savu pirmesnę neaiš
kią pažiūra į Amerikos lais
vę ir kaip toji pažiūra pasi
keitė. 

Perpasakojant jo mintis, 
Lietuvoj bebūdamas jis turėjęs 
miglotą supratimą apie lais
vę, kurią galima sutalpinti iš-
sitariman — ką nori, tą dirbs 
ką nori, tą kaliu. .Nieks nieko 
nesako. 

Laisva Šalis vienok jam bu
vusi gera mokykla laisvės 
vertinime. Netik visko laisvam 
Smogui nevalia įdaryti, l>et ir 
kalba > u varžoma. Karės metu 
nevisur buvo valia vaikščioti 
ir neviską šnekėti drąsu būda
vo. Tūli už palaidas kalbas ir 
nukentėjo. Mat, ypatingu lai
kų butą ir pačiam liežuvį rei
kėjo saugoti. 

1 Visur reikia tūlą ribų laiky
tis, kad sau nemalonumų iš
vengiu-. Vėsiuos parkuos in-
rengtos kliombos, čia gėlynai, 
eia žolynai, ėia takeliai dailiai 
grįsti. Tuose gražumynuose 
žmogus surištas: nevalia brai
dyti po gėlynus, nevalia jų 
skinti ir vaikštinėti^ tik takais 
teleidžiama. 

Didesnes dirbtuves dažnai 
svečių apžiūrėti atlanko. Jiems 
nevalia žiūrinėti ir vaikščioti 
kur užsimano, bet tik ten, kur 
vadai nurodo. I ž perdidelę sau 
pasivelytą laisvę gali nemalo
numų susilaukti. 

Svečiuose, bankiete dar di
desnis suvaržymas. Negali 
švaistytis, kaip bulius, kitaip 
niekur nebusi pageidaujama.-. 

Bevardis mūsų "koresponden
tas tad ir išsidirbęs sau apie 
laisve pažiūrą. Tikra laisve 
turi remtis aut kitų gerbimo. 
Reik žiūrėti, kad artimiems 
nebūtu nemalonumu. 

Korespondentas, rodos, neat 
skfria piliečio teisių ir iš j u 
plaukiančios laisvės nuo pa
prasto mandagumo ir pado
raus draugijoj užsilaikymo. 
Bet jis ir vienos ir kitos sry-
ties bendrą pamatą apčiuopė 
— ir piliečio laisvė ir draugi
joj pasielgimai turi kitų pa
garbą ir patogumą apsaugoti. 

Protingoji laisvė užsiveria 
Dievo prisakymuose ir artimo 
neskriaudime. Kas Dievo ne
užginta, kas Dievui malonu, 
kas artimui skriaudos nedaro 
— laisvė pilna pasielgimuose, 
kalboje ir darbuose. 

Laisvę reik suprast ir jos ri-
bn LaikytLi 

Lietuviams nepriklausomos 
Lietuvos troškimu užsiliepsno
jus, kažkas sugalvojo ir pa
kišo nevykusį obalsį, momen
to jausmams ir minčiai atsa
kyti. 
" Nepriklausoma Lietuva da

bar arba niekados V' neatsa
kantis šauksmas. J is despera
tiškas, beviltis. J i s nei tikre
nybei neatsako. Obalsyj užsi
veria mintis, kad Lietuva dar 
nėra nepriklausoma, kad jos 
reikia dabar. Faktiniai Lietu
va yra nepriklausoma valsty
bė, tik jos nepriklausomybę 
reikia išsaugoti. 

"'Dabar arba niekados" Lie
tuvos priešams duoda paska
tinimo. Jeigu jie nugalės lie 
tuvių troškimą nepriklauso
mybės dabar, tai vėliau jie ne
priklausomos Lietuvos nieka
dos nebereikalaus. Taigi jie ir 
gali 'dėti pastangas tik dabar
tinį lietuvių pasiryžimą nu
galėti. 

Tokį nevykusį obalsį pagavo 
kaikurie mūsų tautiečių ir juo 
figūruoja. Kas tokį obalsį lie
tuviams sugalvojo, neinvertino 
lietuvių dvasios, neišreiškė tau 
tos upo ir dvasios. Jo vartoti 
nedera. 

Vieton tokio desperatiško 
šauksmo, pasiūlytume viltingą 
ir pastovi] obalsį, išreiškiantį 
tikrąjį tautos stovį ir upą - -

Nepriklausoma Lietuva da
liai- ir visados! 
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Mus Santjkiai su Šv. Tėvu. 
— — 

LIETUVIŲ OFICIJALt DE
LEGACIJA PAS ŠV. TĖVĄ. 

Liepos 10 d., 1919 m. atke
liavo į Romos ot'icijalieji Lie
tuvos įgaliotiniai: Valstvbės 
Tarybos viee-p.irniininkas J. 
M. kun. Justinas Staugaitis ir 
Seinų vyskupijos Vikaras Ge-
neralis J. M. Kanauninkas A. 
Grigaitis. 

Turėdami tam tikrus įga
liojimus ir Valstybės Tarybos 
ir Užsienių Dalykų Ministerio 
p. Valdemaro ir Sein^j vyskupo 
atsakančius raštus, nmsų at
stovai greitai ir pasekmingai 
atliko savo uždavinį. Pasima
to liepos 11 d. su J. E. arkivy
skupu Ceretti, priimti liepos 
b'5 d. kardinolo Gasparri, jie 
liepos 16 d. gavo aiulijeneiją 
pas Šv. Tėvą. 

Jo Šventenybė Benediktas 
XV labai maloniai priėmė to
limus svečius ir kalbėjosi su 
jais ištisas 23 minutas. Yra 
tai labai ilga ir nepaprasta 
audijeneija. 

Ko Lietuvos atstovu norėta 
ir apie ką kalbėta, matoma iš 
čionai pridėtojo jų memorija-
lo Įteiktojo šv. Tėvui praicit-
zij kalboje. (Memorijalą gavo
me. Ked.). 

Xeįsileizdamas į šiokius ar 
tokius paaiškinimus, nei as
meniškus spėjimus kaslink pa
sekmių mūsų ofieijalių dele
gatu Romojo, galiu pridurti 
savo pastabą kaslink pirma 
apsilankiusių delegatų, Grafo 
Alfredo Tiškevičiaus; Lr kun. 
A. Viskanto. 

1. Kad paminėtas "Drau
ge'* (No. 152, 1919 m.) kuni
gas A. Viskantas jokios dele
gacijos iš niekur neturėjo ir 

2. Kad J . M. kun. J . Stau
gaitis sakėsi patsai plačiau 
išaiškinsiąs laikraščiuose 
klausimą kaslink delegacijos 
grafo Alfredo Tiškevičiaus. 

Po audijencijos pas $v. Tė
vą, ta pačią dieną, mūsų de
legatai iškeliavo į Paryžių. 

Kun. K. Prapuoleni*. 
Romoje, 
Liepos 18 d., 1919 m. ' 

t 
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKUXIUS (W.S.S.). 

Iš Paryžiaus gavome kopijas 
dviejų svarbių dokumentų, 
kalbančių apie tą patį dalyką. 

Pirmasis dokumentas yra 
lotyniškas. J i s užvardintas E-
celesia Catholica in Lituania, 
tat yra " Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje." Tat yra memori-
jalas, kurį Lietuvių RespuBli-
kos vardu įdavė Šv. Tėvui 
tamtikra delegacija susidedan
ti iš trijų kunigų. Joje daly
vavo, Justinas Slaugaitis, Ta
rybos Vice-Pirmininkas, Mari
jampolės dekanas, Panemunės 
klebonas. Prie jo s priklausė 
kanauninkas Aleksandras Gri
gaitis, artymiausias Seinų 
Vyskupo pagelbininkas, buvęs 
Petrogrado Akademijos vice-
rektorius, Švento Rašto pro
fesorius, teologijos daktaras. 
Trečias tos delegacijos narys 
buvo kunigas Pijus Bielskus, 
filosofijos daktaras, buvęs 
Seinų seminarijos profesorius. 

l>žiaugiamės, kad į delega
cijos narius buvo ištiesų pa
rinkti vyrai. Vienas jos truku
mas yra tas, kad ji susidėjo iš 
vienos Seinų vyskupijos kuni
gų. Ir Vilniaus ir Žemaičių 
vyskupijose yra kunigų, ga
linčių atstovauti tėvynę neblo
giau už seiniškius. Toki vyrai 
yra kaip kun. A. Dambraus
kas, ir prelatas Maculevičius 
(Maironis) poetai ir moksli
ninkai, gal, nenorėjo leistis į 
politišką veikimą, Vilnių užė
mus bolševikams ir lenkams 
negalima buvo gauti iš tenai 
kunigų j Lietuvių delegaciją 
siunčiamą Šv. Tėvui. 

Delegacijos memorijalas yra 
trumpas ir aiškus. J i s baigia
si keturiais pageidavimais: 
1-mo kad Lietuvių vyskupijos 
pasiliuosuotų iš svetimų met
ropolijų, o kad butų Vilniuje 
lietuvis arkivyskupas. 2-ro Že
maičių ir Vilniaus vyskupijos 
perdidelės: jas reikia padalinti 
pusiau. 3-čio Apie lietuvių ba-
žnvtinius reikalus svetini tau-

0 

čiaį Šventam Tėvui neteisin
gai praneša, todėl reikia Lie
tuvai ir Šventam Tėvui susi
nėsimų be tarpininko. Tai-gi 
reikia nuncijaus Lietuvoje. 

Čia norėtume pasakyti, kad 
nuncijų yra labai nedaug. Lie
tuva yra permaža, kad galė
tų tikėtis nuncijaus. Mums 
reikėtų tenkintis žemesniu po-
pe/.iaus atstovu, tokiu, pavyz
di n, kaip Belgija. Išreiškiant 
popežiui norą turėti Lietuvoje 
nuncijų, reikėjo Šv. Tėvui pa
siūlyti savo ambasadorių Ry
me. Nežinia, kodėl mųs delega
cija to nepadarė raštu. Gal ji 
neturėjo tam tikslui įgaliojimų 
nuo Lietuvos ministrų kabine
to. 

Ketvirtasis delegacijos geis
mas buvo, kad Lietuva turė
tų kardinolą. Kas žiu ar mes 
neperdaug skubinomės su tuo 
reikalavimu? Gera yra turėti 
kardinolą, bet iš to tautai dau
giau yra garbės kaip naudos. 
Dabar mes turime tiek visokio 
rūpesčio ir vargo, kad troški
mus papuošti lietuvį kardi 
nolo rūbais būtume galėję ati 
dėti vėlesniems ramesniems 
laikams. 

Dokumentas, apie kurį čia 
kalbėjome, sustatytas Pary
žiuje li(*pos 5 d., 1919 metų. 
J is turi ir numerį 1458. 

Prancūziškas Memorijalas. 
Augščiftu aprašytasis doku

mentas yra lotyniška ištrauka 
iš prancūziuko rašto sustatyto 
tą pačio diena, patvirtinta pa
rašais tų pačių asmenų, turi
nčio numarį 1457 ir pavadinta 
L ' E t a t Lituanieu et V Eglise, 
t. y. Lietuvos viešpatija ir 
Bažnyčia. 

&įtas anfcc:as»ii 4°kumeatas 

yra pėnkissyk ilg'esnis už au-
gščiaus aprašytąjį. Prancūziš
kame dokumente kalbama apio 
tautinį Lietuvos atgijimą 
ir apie dalyvavimą kata
likiškos dvsaiškijos tame 
atgijime. Toįe ~ kalboje yra 
svarbi klaida. Memorijalas 
kaltina Lietuvos dvasiškiją už 
neprisidėjimą prieš tautinio 
tėvynės atgijimo. 

Memorijalo pabaigoje pažy
mėta, kad katalikiškos pažiū
ros užėmė pirmą ir svarbiau
sią vietą protiniame tautos 
gyvenime, ir kad* tat visa yra 
dvasiškijos darbas. Istorikas, 
žinantis, jog žmonėse nesidaro 
iš nieko didelių daigtų, skai
tydamas memorijalą nemokės 
suderinti jo pradžios su pabai
ga. Paparastai tokiuose atsi
tikimuose svetimtaučiai at
meta pasigyrimus, o įtiki žo
džiais, kuriuose žmonės apkal
tina save. Visi rimti diploma
tai rimtai yra apsipratę su 
istorija. Tai-gi Vatikano dip
lomatai netikės memorijalo 
užbaigai, o patikės inemorijalc 
pradžiai, kur apkaltinta yra 
Lietuvos dvasiškiją. Sunku įs
pėti, kokia nauda galėtų būti 
iš to Lietuvos diplomatijai. 

Naudinga yra prisipažinti 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

kaltę, kuomet ji yra tikrai 
buvusi. Bet Lietuvos atgijime 
dvasiškiją ėmė darbuotis ne 
vėliau už pasaulinę inteligenti
ją ir darbavosi nemažiau už 
ją. Valančius pasitarnavo ne
mažiau už Daukantą, Bara
nauskas daugiau už &liupn, 
Jaunius yra ir pirmesnis ir di 
dėsnis už Jablonskį. A. Dam
brauskas nevėlesnis ir nema
žesnis už Basanavičių. Kuomet 
kunigas Tatarė kėlė Lietuvių 
susipratimą Suvalkijoje, Basa
navičius dar buvo negimęs. 
Daug seniau už "Auš rą " pra
dėjo veikti M. Siderevičius. 
Kun. Brundzos Elementoriui 
tiek apšvietos įnešė į Lietuvą, 
kad mųs kulurtos istorikai tu
rės jį pastatę daug augščiau 
už daugelį šiandien garbinamų 
veikėjų. 

Pirmutinė tautinio atgiji
mo minfcis D-rui Basanavičiui 
teko iš Petro Kriaučiūno, lot v-
nų ir lietuvių kalbos mokin
tojo Marijampolės gimnazijo
je. Kriaučiūnas savo lietuvybę 
stipriai laikė būdamas Pet
rogrado katalikų Akademijos 
studentu. J i s su kunigu Jau
nium ir trečiu draugu, kurio 
pavardė užmiršta, sudarė pi r-
mą net'ormalę lietuvių draugi 
jelę minėtoje Akademijoje 
prieš 1880 metus. Tai-gi pran 
cuziškasis Lietuvių memorija 
las neistoriškai nušviečia tos 
Akademijos stovį Lietuvos 
atgimimo darbe. 

Lietuva ir Rusijos Katalikystė 

Prie trijų kunigų prancūziš
ko memorijalo yra ir priedas, 
ra Lietuvos dvasiškiją ga
lės platinti katalikystę Ru
sijoje. Memorijalas turi vilties, 
kad bolševikija Rusijoje žus, 
kad cerkvė neturės paramos iŠ 
pasaulinės valdžios, ir kad 
bus progos kviesti rusus į ka
talikų Bažnyčią. 

Memorijalas pasakė iki šiol 
lenkų padarytąsias klaidas, 
nors neminėja nei smulkmenų 
nei vardų tų Lenkijos dvasiš
kių, kurie perdaug augštai 
statė lenkybės reikalus, o 
perinažai įiurėjo Bažnyčios 
naudos. 

Mums rodosi, kad rusams, 
jei jie susilauks tikėjimo lais
vės, nereikės tarpininkų nei 
lenkų nei lietuvių, nei keno 
kito. Rusų tautoje yra tiek 
daug gražiai apšviestų žmo
nių, kad jiems bus lengva su-
aiti į iimo^m jy.žiiati su ^ 

Dievo visagalybė. 

Ar gali Dievas sutverti tokį 
daigtą, sakysime akmenį, ku
rio nei pats nepakeltų? 

Jonas K. Plungis. 

Atsakymas. 

Atsakymas šitam klausimui 
jau buvo duotas "Drauge" 
1917 metais. Gal tamista4ada 
mųs dienraščio neskaitei, ar
ba nepastebėjei. Mums nema
lonu atsikartoti, bet rupįsimės 
dar sykį paaiškinti dalyką 
vengdami atsikartojimų. 

Yra proto klaidų vadinamų 
kontradikcijomis. Kontradlk-
cija; lietuviškai prieštaravi
mas, yra tokis sakinys, kuria
me viena mintis yra priešin-
gav kitai taip' kad jiedvi pa
naikina viena kitą. Kontradik-
cijoje žodžiai lieka, bet min
tis išnyksta. Štai pavyzdis: 
Keturkampis ratas. Ratas rei
škia geometrišką figūrą vi
sai be kampų. Tai-gi sakinys: 
"Keturkampis r a t a s " reiškia 
tiek pat kaip sakinys: "Geo
metriška figūra neturinti kam
pų turi keturis kampus". 

Dabar klauskime, ar Dievas 
gali padaryti keturkampį ra
tą? Tas klausimas reiškia vis-
tiek ką noras, kad Dievas pa
darytų bekampę geometrišką 
figūrą su keturiais kampais. 
Dievas tokios figūros padaryti 
negali. Ne galybės Jam stoka, 
o kaltas yra protas, kuris to
kį reikalavimą sugalvojo. Ne
sveikas yra protas, kuris nori, 
kad ta pati figūra tuo pačiu 
laiku butų be kampų ir turėtų 
keturis kampus. 

Dievas yra netiktai v i saga-
lys, bet ir protingiausias as
muo. Dėlto Dievas negali ne
protingai vartoti. Savo galy
bės. J i s negali pildyti nesvei
ko proto užgaidų, kuriose vie
noje sakinio pusėje išreiškia
ma viena mintis*, o kitoje sa
kinio pusėje išreiškiame jai 
priešinga, o visu sakiniu no
rima, kad tas prieštaravimas 
butų įkūnytas Dievo galybė. 

Kiekvienas pradedantys mo
kintis filosofijos studentas ži
no, kas tai yra kontradikcija, 
ir supranta, kad noras įkūny
ti kontradikcija yra tik labai 
negarbingas paliudijimas pa
čiam norinčiojo protui. 

Tamista savo klausimą ne 
pats sugalvojei, o tik atkarto-
jei tą, ką Šiaulių gimnazistai 
šnekėdavo pirm keturiosde-
šimties su viršum metų. Pa
žiūrėkime į tą reikalavimą, 
kad Dievas sutvertų akmenį, 
kurio negalėtų pats pakelti, ir 
pamatysime kontradikcija pa
čiame reikalavime. 

Norint šį-tą atkelti reikia 
jiegos arba galybės. Norint šį-
tą sutverti taip-gi reikia jie
gos arba galybės. Sutvėrimui 
reikalingoji jiega yra didesnė 
negu jiega reikalingoji atkė
limui. Sakinys ' 'sutverti ak
menį, kurio pats. negalėtų at
kelti", reiškia " turė t i didesnę-
ją jiegą mažesnę už mažesnią
j a . " Ne-gi gali būti žiauresnės 
kontradikcijos. Nes ta pati 
jiega negali būti drauge dides
nė ir mažesnė už save. 
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talikyste be tarpininkų. Šv. 
Tėvas i | ilgo ir gausaus prity
rimo žino, kad visokių taurų 
tarpininkai-apaitalai, nors ir 
labiausiai buvo persiėmę gry
nais tikėjimo idealais, vis ret
karčiais žiuri į daigtus savo 
tautybės akimis. Todėl Baž
nyčios vyriausybė troklta, 
kad tautos susiartinimas su 
katalikyste įvyktų tos pačios 
Uųto* j i ^omj i . 

Šiaulių gimnazistams, kurie 
didžiavosi išradę Dievui nepa
daromą daigtą kaikurie as
menys juokais atsakydavo: 
4 'Tik ' žmogaus kvailybė yra 
didesnė už Dievo galybę, nes 
Dievas negali išpildyti to, ko 
kvailys gali reikalauti ." 

Dedant juokus į šalį, reikia 
pažymėti, kad tikėjimo moks
lą apie visagalinčią Dievo jie
gą gali suprasti t iktai tie 
žmonės, kurie iš filosofijos 
mokslo yra perėję nors skyrių 
apie kontradikcijas. 

Kun. P. Bučys. 

APIE KŪDIKIUS. 

Nuo trijų iki šešių milijonų 
Amerikos kūdikių negauna už 
tektinai valgio. Tie yra kūdi
kiai, apie kuriuos tėvai ir mo
kytojai dažnai kalba, kaipo 
. . delikatnius" arba " t i n g i u s " 
arba tik apsileidusius, bet 
p-lė Lydia Roberts, valgių 
ekspertė, kuri nesenai parašė 
Suvienytų Valstijų Darbo De
partamento Kūdikių Biurui 
knygą " K a s yra sunykimas iŠ 
Nedavalgymo?" sako, kad jie 
yra alkani, arba kitaip sakant 
nedavalgę. Kai-kurie tų kūdi
kių ištikrųjų negauna užtekti
nai valgio; dar daugiau ne
gauna užtektinai tinkamo mai
sto; kai-kurie negali tinkamai 

priežastis. Daug motinų neži
no kaip panaudoti savo pini
gus, kad gauti daugiausia nau
dos iš maisto, arba kaip dary
ti sveiką maistingą valgį sa
vo šeimynai. Daug kitų nemo
ka ar negali gerai suvaldyti 
savo vaikų, kad jie valgytų 
tinkamus dalykus, miegotų ir 
ilsėtųs tiek, kiek jiems yra 
reikalinga augimui. J ie di
džiuojasi, p-lė. Roberts paro
do, kad turi "del ikatną" kū
dikį. J ie nežino, kad neda-
penėtas vaikas ar mergaitė y-
ra ypatingai palinkęs prie li
gos, kadangi " neatidus, ne
veiklus kūdikis, kuris visados 
yra pailsęs, kuris stovi atsirė
męs į mokyklos sieną, kuomet 
jo draugai linksminasi, iš
augs į vyrą, kuris bus silpnas 
svaikatoj ir neišaugusio kūno; 
bus t a i silpnas suaugėlis; at
mestas armijos rekrutas" . 

Vienas geriausių būdų, kad 
alkani Amerikos kūdikiai bu
tų tinkamai maitinami ir au
ginami, knygutėje nurodoma, 
yra susilpnėjusiems iš neda
valgymo ligonbučiai arba spe-
cijaliai klesos skyriai, kame 
kūdikiai yra suvedami į krūvą 
mokintis valgio ir sveikatos 
taisyklių. Motinos yra kviečia
mos ir raginamos eiti į klesas 
ir į kūdikių namus. Tokių 
klesų randas Bostone, Chica-
goje, New Yorke ir kituose di-suvirškinti ką jie valgo. Sulyg 

Dr. Josephine Baker, daugiau i dėsniuose miestuose. Praneša-
kai penkdalis mokyklų vaikų ma, jog lankantįs tas įstaigas 
iš New Yorko yra nedapenėti. kūdikiai greitai pasitaiso. Val-
Visose Suvienytose Valstijose gis yra kitas svarbus veiksnys 
jų skaičius yra net didesnis. 
Dr. Tliomas Wood sako, kad 
jų esą nuo 15 iki 25 nuošimčių. 
Kadangi čia neineina kūdikiai 
jaunesni, kai mokslo metų, la
biausiai apleistojo amžiaus 
tarp dviejų ir septynių metų, 
kuomet sunykimas iš nedaval-
gimo paprastai prasideda, tai 
tuos prakai tant bus nuo trijų 
iki šešių milijonų alkanų kūdi
kių. 

Daug tų kūdikių eina alka
ni, sako p-lė Roberts, dėlto, 
kad jų tėvai negali suteikti 
pakankamai tinkamo maisto. 
Tūkstančiai Amerikos šeimy
nų šiandieną gyvena iš pelno, 
iš kurio jos ' negali geresnio 
valgio nusipirkti. Bet biednys-
t ė nėra dar tikra nedavalgymo 

smnažint iš nedavalgymo nu
silpimą yra mokyklų užkan
džiai (School-lunch). 

Medikalė priežiūra vaikų, 
pakol jie pereina augimo am
žių, anot p-lės Roberts, yra 
pamatinė taisyklė, kurios tu
ri prisilaikyti milijonai Ame
rikos nusilpnėjusiu iš neda
valgymo kūdikių, kad atgauti 
sveikatą ir tvirtumą. Tokiame 
darbe turi būti greitai patė-
myti valgio nedatekliai ir jie 
turi būti pataisyti. Taip-pat, 
kaip vaikai, taip ir augusieji, 
turį mokintis, kaip sveikai ir 
tinkamai gyventi. 

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

rrr: 

Tautos Fondo Atskaita. 
u i Liepos.mėn.. 1919 m. 

. . . • • « • • « • $351,740.00 

. . . . . . . s 

$30.00 
3,176.76 

187.19 
135.01 

. 10.00 
100.00 

. . 8.00 
. 40.00 

Iki 1d. Liepos inplaukė . . 
Liepos mėnesyje inplaukė: 

Waterbury, Con»., K. Ivanauskas 
Sbenandoab, Pa., Kun. Pautienius 
Albany, N. Y., M. Marcinkevičius 
Pittsburgh, Pa., K. Vaišnoras 
Dayton, Ohio, J, Tulauskas 
Baltimore, Mi}., A. Ramoška 
"VVanamie, Pa., B. Petrauskas 
Lewiston, Me., A. lvoška . . 
Tuticut, Mass., J . Kniupšcio varduvėse 17.00 
Kewanee, 111., I. K. Dambrauskas . . T 8.75 
Francijos kareivių auka 10.50 

• Brooklyn, N. Y., V. Abromaitis 19.98 
Brooklyn, N. Y., J . Tumasonis 3.50 
Chicago, UI., J . Balnis 1,466.73 
Racine, Wis., P. Juška 15.00 
Chicago, 111., A. Budris 192.50 
Simsbury, Conn., P. Kazlauskas 20.50 
Cliieago, 111. J . Čepauonis 36.00 
La Halle, Ilk, J . F. Zimont 50.00 
Chicp#go, 111., A. F. Stankus 112.19 

y Chicago, 111., Kun. Meškauskas 98.00 
New Philadelphia, Pa., S. Sužiedėlis 2.50 
Hill City, Minn., L. Daubaras 10.00 
Binghamton, N. Y., F. Steckys 17.45 
Chicago, UI., J . Krotkas 100.00 
Tamaąua, Pa., A. Karpavičiūtė 159.90 
AYilkes Barre, Pa., J, K*n*lįūs 0&50 
Newark, # . J., St. Pranis 123.75 
X*w Britain, Coan., T. Staskevičius 7.$0 
Ęrooklyn, X. Y., 134 kp. S. l< B. K. A 1.00 
Brooklyn, X. Y. Jonas Zdanaitis 3.00 
Brooklyn, N. Y., Aug. Dymta .'. 5.00 
Brooklyn, N. Y\, vėliavos 8.50 

Viso $6,222.71 
Viso iiieigų iki šiam laikui . ' . . . $357,9*62.71 

L. Simutis, Tautos Jfondo Sekretorius. 
^ 6 Gmiid St., Breokiy^ X. Y. 

! 

( 

\ 
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Lietuviai Amerikoje. 
L. R. KR. AUGIMAS. 

Pereitose dviejose savaitėse 
L. Kaud. Kryžmus rėmėju 
:J:ait]ius žy.niąi padidėjo. Su
sitvėrė šie nauji skyr ia i : Jia-
cine, Wis., Rockford, .111., 
Kaušas City, Kaus., Jeraey 
City, X. J., Chicago, 111., 
Springfiehl, 111., Nashua, X. 
lf., W. Lynu, Mass., Chicago 
(W. S.), I1L 

Drabužiais prisiuntė šios 
lietuvių kolonijos: Green-
t'ield, Mass., o skrynias, Sil 
ver Creek, l*a., 10 skrynių 
drabužiu, 1 skryniji cukraus ir 
400 svarų baltų miltų. Ši ko
lonija pasirodė savo darbais 
ištikimiausia Lietuvai. Kas 
galės aplenkti j a siuntinio 
drabužių. ' O gal a ts i ras kita 
tokia lietuvių kolonija, kuri 
mėgins aplenkt šitų.' Pamė
ginki te! 

Nariai L. R. Kr. rėmėjai 
auga nepaprastu greitumu. 
Yra jau daug amžinų ir gar
bės narių. Antai VVaterburyje 
net keliolika prisirašė amži
nais ir garbės nariais . 

Šiandie L. K. Kr. rėmėjų 
y ra jau 72 skyriai. Xarių abei-
nai paėmus priskai toma iki 
10,000. Bet tas dar nepabaiga. 
Yra varoma pr i t raukt i prie L. 
R Kr. rėmėjų 200,000. Žino
ma, ims darbo ir laiko, bet at
siminus apie lietuvių mūsų 
brangioje tėvynėje Lietuvoje 
vargus , negali!na sudėjus ran
kas sėdėti. Reikia stengties 
j iems palengvinti. 

Tat-gi i dailia, broliai. Viso-
se lietuvių kolonijose būtinai 
privalo susitverti L. R. \\v. 
rėmėjų skyriai. Lai susirenka 
keli veikėjai, išrenka iš savu 
ta rpo valdyba ir lai kreipiasi 
prie Centro mforniaeijų. Cen
t ras pasiųs paaiškinimus ir 
kitus reikalingus dalykus ir 
tuokart nereikėtų snausti . 

Tai-gi, broliai lietuviai, sių
skite knodaugiausia drabužius 
Centran, kurie netrukus bus 
Lietuvon pasiųsti . 

Visais reikalais kreipkitės 
p a s : 

J . Tumasonis, 
L. K. K. R. sekretorius, 

±M> Grand St., 
Brooklyn, X. V. 

darni išreiškė daug skirtingų 
minėių. Nekurie pasirodė la-
l)ai nepatenkinti ir šio kap i 
talistiško surėdymo, ir is to
kių mokyklų, kurios nemokina 
apie darbininkų būvį pageri
nimų arba, geriaus sakant, 
apie bolševizmą. Nereikia ste
bėtis, kad musų "apšvies tu-
i ia ins" mokytojai kar ta is su
teikia ignoranto vardų. 

Buvo duotas sumanymas 
laike vakacijų moksleiviai pa-
kolektuotų nuo draugijų ir pa
vienių asmenų pinigų intaisy-
mui nuosavaus knygynui na
mo, bet besvarstant šį dalykų, 
kaikurie pasakė, kad Valpa-
raiso moksleiviai vjetoje rimto 
darbo pasižymi vien savo 
nonsensais i r negudriais užsi
puldinėjimais, per tai žmonės 
nenorės aukoti. 

Tai-gi šis sumanymas tapo 
atmestas. 

A. Jurgelevičius. 

SCRANTON, PA. 

VALPARAIS0, IND. 

Literatūros Draugija rug
pjūčio 8 d. laikė savaitini su- Liepos 21 d. keli vietos vei-
sirinkimą. Kadangi susir inki- .kėjai susirinko p©bažnytinėje 

Rugp. 8 d. kalbėjo čia K. 
(Vsnulis, kuris A. L. Tarybos 
buvo siųstas Paryžiun prie 
Lietuvos Taikos Delegaeijos. 
Nušvietęs politinį Lietuvos 
stovį ir nurodęs reikalų Ame
rikos lietuviams uoliau stoti į 
darbų ginti Lietuva- nuo prie
šų ir gelbėti jos valdžiai mū
sų jaunos respublikos kūrime, 
kalbėtojas nurodė Lietuvai pa
vojus iš finansinio atžvilgio. 
Aiškino, kaip galima pagelbė
ti ir šiame reikale. Ragino 
žmonės ruošti išteklių Lietu
vos pramonei korporaeijiniu 
keliu. Tuojaus po prakalbų 
užsirašė Lietuvos Amerikos 
Pramonės Bendrovės virš 
$2,000.00 Šerų. 

Kalbėtojui paaiškinus, kad 
ši bendrovė užsiims persiunti
mu drapanų ir maisto Lietu
vos gyventojams, susitvėrė 
vietinis komitetas tam darbui 
padėti. Patar t ina , kad ir kitos 
kolionijos taip stotų į pagelbą 
Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovei Šiame užmanyme. 

šerininkas. 

ROCHESTER, N. Y. 

Sumanymas atsiektas. Ar t i 
$1,400 sur inkta Lietuvos 

kariuomenei. 

mas buvo paskutinis šiame 
bertai i iyje, tai buvo renkama 
valdyba ateinančiam bortai-
niui. 

Čia y ra paprotys nominuoti 
viešai, balsuoti slaptai . Buvo 
pers ta ty t i į raštininkus vie
nas iŠ soeijalistų, kitas iš ka
talikų. Balsus skaitant pasiro
dė, kad abu gavo lygiai. A u 
Iru sykiu skaitant jau katali 
kas gavo vienu mažiau,—soci-
jalistai skaito - t r e t į sykį jau 
dviem mažiau. 

Sekė išvašiuojanėįų narių 
atsisveikinimas. { susirinkimų 
buvo atsilankęs vienas dakta
ras iš Chicagos. J i s davė mok
sleiviams patarimų nesigilinti 
perdaug į šiandieninius laik 
rašėius, nesitverti politikom 
ger iaus mųstyti . 

Sekė prakalba buvusios šio 
bert ainio piiruinmkės. J i kal
bėjo, kiek buvo galimą nupra
sti, apie moterių reikalus, ži 
jioina, sykiu ir vyrų. Pasako
jo sulyg Kapsuko "enciklope
d i j o s , " visokius nonsensus. 

Apieiclziauėių šių mokykla 
moksleivi u atsisveikinimas. 
Vieni jų persiskyrė su mo
kykla visai, kiti užsidirbę ža
dėjo T § ] sugrieti. A U u m k u i -

svctainėie sutvarkyti išlaidas 
iš atsibuvusios lietuvių-ukrai
niečių parodos. Tarpe kitų da
lykų kun. J . Kasakait is paaiš
kino, kad dar nėra pasiųstas 
pasveikinimas, kuris buvo nu
ta r ta siųsti Lietuvos preziden
tui, A. Smetonai, nes tas kai
nuos į JO dol. Tuomet p. J . 
Kiekis paaiškino, kad . nebus 
mums, nei Lietuvai naudos iš
mesti tiek pinigo pasveikini
mui, vietoj to, sako p. Bickis, 
sudekime kokį 1000 dol. ir pa
siųskime drauge su pasvcifei-
nimu Lietuvos valdžiai Lietu
vos kariuomenės parėmimui, 
kuri šiandie kovoja su musų 
tautos laisvės priešais. Visi 
susirinkusieji tų sumanymą 
parėmė karštu rankų plojimu. 
Negana to, j ie tuoj pradėjo ir 
i.ošti aukas ant stalo. Tas^k 
ton bnvo susirinkę devynį 
žmones j r jie sumetė aukų 100 
dol. Padrąsint i tuom pirmu 
pasisekimu, susirinkusieji nu
tarė šaukti viešų susirinkimų 
tuoj. ateinančiame sefcnvd'?-
nyje, t. A. liepos 27 d. IsLa-
cLaanie atsišaukimus, j<£ m-
papras tas reikalas kviečia vj-
sus lietuvius susir inku. Atėjus 
sekmadienio v a k a r u i liWi\U 

žingeidaudaini koks tas nepa
p ras t a s reikalas, pradeda 
rinktis į pobažnytine svoraine.. 
Pr is i r inko apie 300 im«^Įu, 
nes tų dieną buvo labai karšta. 
Vakaro vedėjas V. Butr imas 
a t idaro susirinkimų ir paaiški
no jo tikslų. Žmonės išgirdę, 
kad jų ta maža saujalė vienu 
vakaru turi sudėti 1000 dol., 
lyg nusiminė, lyg suabejojo 
visų veidai surimtėjo, t• la už
viešpatavo svetainėje. Nieko 
nelaukiant, vietos garsiausi 
kalbėtojai, kun. J . Kasakaitis , 
J , Kiekis i r S. Klynait is pra
dėjo kait inti savo karštomis 
kalbomis klausytojų šird ;>. J i e 
vaizdžiai nupiešė ka šiandie
niniai priešai gamina Lietu
vai, ypaė užgrobikai-len l:ai 
veržiasi Lietuvon su tikslu jai 
uždėti vergijos pančius, jų pa
vergti, kad Lietuvos išgany
mas tai Lietuvos kariuomenė, 
tik per jų Lietuva įžengs į 
laisvę, kaipo Nepriklausoma 
Hepublika. Palengva nusimi
nimas pradėjo nykti iš svetai
nes; sužibėjo viltis, kad t a s 
sumanymas pavyks. (Salima 
buvo patėmyti , kad klausyto
jai jau pr i lar ia tam sunuvn>-
inui, tik juos dar kankina 
mintis, kiek ėia aukoti. 

Tų mintį uušvieėia kun. Ka
sakaitis, paaiškindamas, kad 
100 dol. jau sur inkta ; reikia 
dar tik 90 žmonių po 10 dol. ir 
tikslas atsiektas. I r naši rodo 
pirmutiniai tie, kurie nesibijo
jo aukoti savo gyvasties tautų 
paliuosavimui, tai Lietuvos 
žiedas, tai musų sugrįžusieji 
kareiviai ; jie neša vienas po 
kitam dešimtines ir kloja ant 
stalo. Bravo, jiems už tai, nes 
jie patys vargdami karės lau
kuose, dabar geriausiai su
pranta ir savo brolių va»gą. 
kovojanėių už Lietuvos lais
vę! Matydami tokį pavy/.dj 
vedusieji ir-gi neatsilieka. 
Vienas iš jų, Pr. ( i i ibauskas, 
laikvdamas dešimtine rankoje 
gars ia i atsi l iepia; " Kovoje už 
Lietuvos laisvę ir męs vedu
sieji neatsilikime, sekime jau
nųjų pavyzdį ." Žmonių ūpus 
kįla, karšt is didinasi, dešimti
nės plaukia. Keli karštėsiu 
neužsiganėdino dešimtinėmis, 
kloja dvidešimpenkiues ir \ i e -
ims penkdešimtiuę. seno,* ne
turt ingos moterėlės iškrapšto 
giliai užslėptų suglamžyta do-
lierinę ir jų aukoja. Keli lie
tuviški bolševikai sėdėdami 

tais priešais buvo plačiai ap
rašyti vietos anglų spaudoje. 

Taip Rochesterieeiai įkūni
jo tų savo sumanymų. Nepir-
mutinis tai jų ir nepaskutinis 
toks gražus darbas musų tė
vynės Lietuvos labui. 

Lai tų jų sumanymų paseka 
visos kolonijos, tik tašyk Lie
tuvos kariuomenė galės atsi
spir t i musų tautos laisvės 
priešams ir musų laimėjimas 
bus užtikrintas. 

Koresponder/as. 
Nuo Redakcijos.—Apie tai 

" D r a u g e " jau buvo rašyta, 
!>et pilniau nuovykį nušvie
sti indėjome ir a n t r o j e korės-
pondento aprašymų. 

L. K. K. LABDARINGOS SĄ 
TOS CENTRO VALDYBA*. 

Parsiduoda Jiutoiuobjlius Hudson 
1J»16 7sedynių labai pigiai viskas 
gerame padėjimu Kaina tiktai $525. 
Kas pasiskubins t a s nepraloš. Atsi
šaukite 

1343 W. 46 Str. 
Telefonas Yartls 7125 

Parsiduoda Ideališkas namas—ge
riausia transportacija, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, viduj ąžuolo ir 
grindys, šiltu vandeniu šildoma, elek
tros šviesa ir gazas, štuceo garadžius, 
cementinės gindys. Atsišaukite pas 
savininką: 6643 So. Wabash ave. 

ANT PARDAVIMO 
BAKGANAS 

Maderniškas namas 12kos pagyve
nimų, štjniu šildomas. Handos neša 
$6,000. Atsišaukite: 

P. J. C RK1LLY 
«258 S. Kcclziv A ve. 

PARSIDUODA. 
2 augščių mūrinis namas ant pir

mo storas ir 3 rūmai pagyvenimui 
ant antro 5 dideli rūmai. Raudos 
33.00 į menes) parsiduoda už 26 
UtntM namas randasi geriausioj vie
toj, priešais sv. Jurgio Bažnyčią. 

C. SIROMSKI 
3346 So. HalsUHl St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
7 kambarių namas arti lietuviškos 

mokyklos. Atsišaukite: 
U5J6 S. Tu Ima n Ave. 

TST-JZ. 

PRANEŠIM/S CICERO 
LIETUVĖMS. 

šiuoini pranešu delbiamiems t;nt-
tiečiums kad a.š uždėjau KKPYKLA 
ir tikiuosi visus užganėdinti. Aš 
taipgi pristatau duona j biu'crnes. 

Petras P.. Šatkauskas, 
1400 S. 48 Court Cicero, 111. 

Dva. vad. kun. I. Albavižias, 
717 W. 18th St., Chicago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
sia Ave.. Chicago, 111. 

Vicc-pirm. P. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 443* 
So. Fa ir f i e ld Ave. , Chicago, I1L 

Fin. rast. Alex Dargis, 726 W. 
18th St., Chicago, 111. 

Ižd. prol.kun. Pr. BučyS;2634 
W. Mi^nuette Ed., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

St., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. MapJLe-

vvood Ave., Chicago, IU. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Budys, 2634 \V. 

Marąuette Rd., Chicago, 111. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 

18th St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban 

sia Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargis, 726 W. 18th St.: 

Chicago, 111. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, IU. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave, Chicago, 111. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St , Chicago, IU. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chicago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

PaieSkau senos moteries, kurj ga
lėtų namus apžiūrėti, valgį išvirti ir 
19, mėnesių mergaite pridaboti. Bu 
nokfsčių sutiksime. 

Atsišaukite ( 

Chas. Tautkui, 
644 W. l»-th Str. Cblcago, 111. 

Parsiduoda labai pigiai vargonai, 
pijanai taip-pat galima gauti ir gra-
mafonų.' 

Parduodu ir mainau. Atsišaukite 
4544 S. Paulina Str. Clucago, UI. 

$135 nuperka gražių $500 pijana, 
gerame tone taip 2 šmotų seklyčios 
setą $40 vertes. 

0408 S. Claremont Ave. 
Arti 64-tos ir Western Avės. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTA8 

Patarimas Dykai 
»Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. k&mp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

ŠV. KAZIMIERO DR-T4S i 
Sheboygan, Wis. 

1414 
Valdybos Adresai: 

Pirm. Jonas Stauckas, 
New York. 

Vice-pinn. Juozas Bubnis, 1426 
So. 101h St. 
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabama Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 S\vifts Ave. 

Ižd. Antanas Oižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Jočis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
SuKirinkimai atsibūva kas antr$ 

ned<.idienį mėnesio. 

Or.RT.Strikoris 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47tn St , Chicago, HL 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood S t 

Telefonas: Yards 723. 

PICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą," arba paduoti 
į jį apgarsinimą,, ar kokį dar
bą, (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių Knygų. 
Pasinaudokite. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6990 

CHICAGO. ILL. 
« » « » • » • • 

pakampėje tai poriais patrau
ko, tai irouiškįai prasišiepia, 
lai ka. tokio suniurna, nui-
tyilaini kokias *4kl<'rika-
l a i " deda aukas " h r o l i u " 
l)oiševiku<v'iij ir jų draugų len
kučių kovai. Neilgai truko ir 
1000 dol. £uli ant stalo, išgir
dę tų musų bolševikai, visiš
kai nusigando, kepures užsi
movę spruko pro du r i s ; tuom 
tarpu tikri tėvynainiai atsiekę 
tų savo prakilnų sumanymų 
džiaugsmingai užtraukė Lie
tuvos himną. Prieš išsiskirs-
tant tapo dar išrinkti kolek
toriai pereiti po stubas ii bu
vo nu ta r ta šį aukų rinkimų -už
baigti su prakalbomis atei ' .an-
ėiame sekmadienyj, rugp. 3 d. 
&iame susirinkime taip-gi tie 
patys kalbėtojai k ;gal•b'L0? , 

lenki] darbus Lietuvoje. Aukų 
kolektoriai parnešė ir svetai
nėje tų vakarų surinkta suvir-
šum 300 dol. Ta ip kad viso 
sudaryta a r t i 1,400 dol. 

Kugpjucio 9 d. kim. Kasa
kaitis įr T. Paluikis tuos pini
gus pa&iuate kabeliu Lietuvos 
vaktesiai, prezidento Siuetono» 
\ a r d u su p a ū m ė j i m u , kad jie 
but suvartot i kariuor.ieues rei
kalams. Drauge buvo pasiųstas 
ir gražus pasveikinimas pa-
ėiam prezidentui. Lietuvoje 
gans 8,600 rublių, Pasidėko-
jant kun. Kasakaičiui, šis su 
man} rnae, lenki] imperijalisti-
niai nori pavergt i Lietuva, ir 
J^ift^voa k thuomen«3 kova &u 

• 
Vieša Padėka. 

Tariu viešai visiems nuoširdų ačių, už dalyvavivą iškil
mėje laidotuvių numylėtos moters mano, a. a. Vladislovos Skin 
derienės, kurios atsibuvo, Liepos 28 d. 1919 m. Taip kaip 
visiems giminaičiams, kaiminams ir draugams, ištariu dar 
kartą ačių, už visų užuojauta ir prilankumą, kurie dalijosi 
mano nelaime. Tegul Aukščiausis tėvas atmoka savo galinga 
ranka. 

Su gilia pagarba liektu dėkingos, su vaikučiais Jonas 
Skinder. 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ-
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. 
Turime į vairi ų nesvaiginanėių gėrimų. 
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. 
Turime krasos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių. 
Čia yra* "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti 

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

Prašome atsi lankyti . 

Smetonos gerai pritaikinti akinta) 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą, už prieinamą kainą 
not taip Žemai net ii' ^2.et. 

JOHN SMLTANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ghicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas lS-tos gatvės. 
t-čloa lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
• Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai. 
ryto iki 11 valandai diena. 

j ^ • • ^ • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • • i 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyje 

60 W. \VASHINGTON STREET 
Kambaris €09 

Tel. Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. 83rd 84. 

Tel. Yards 4681 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiin 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefoaas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
j4# Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. ilalsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—6 vak. Nedėliomis 10—12 d, 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHUIIIIII 

T Dr. a M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai . 

Ofisas 3140 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moterlfikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 

— * 

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avo. 

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

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po plotų 
iki 4; 6 iki 9 vakaro. Nod. 
9 iki 12. 

j | » » » » » » » • • » » — » » » ^ » » • • • • • • • ! 

DR, LEO AVVOTIN 
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KARE IR UGNIS 
Viską a tėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių 
Jusų pačios, vaikai, motynos, tovai, broliai, seserys ir kiti arti

mi Jusi; širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
ščioja nuomi, basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo JUSIĮ pagelbos. 

.VH rĄSUNTfcT .IUS? JKICJV NK, T.U KO LAUKIATE? Kad 
pagelbėjus Jum&. ir Juau giminėms, CENTRAUS BENDRAS JHETF-
VIV BANKAS siunčia t visiems gerai žinomą kaipo kovotoją už" Lie
tuvos laisto, advokat* p. F. J. BAGOMi į Liotuvg, LatAiją. n a t i in a 
U' Lenkiją del iMirimo komerci.uniu reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote 
kur Jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antrašą ir vieną (1) 
dolierį padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jūsų gimi
nes. .Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo antrašu: 

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

32-34 Cross 5treed Boston. Mass. 
mmįmMm0m 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

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

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1020 So. Halsted St., Chicago. 
Kaiha v r*. — '*••»;. ^atviškai ir 

I
rusiškai. 

Valandos: 10 — 1?. 
vakare Tel, 

Č8" » • • » • • • 

rytą; 6 — » ] 
ei. Canal 4367J 
• a 

Tel. Drover ' 
mmm+r+mm 

Dr. C. Z. Vezelis 
LD3TUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASRLAND AVENCE 
arti 47-tos Gatvės 

Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 Išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

? 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 
' CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 6032 
Valandos: — 8 iki 11 ig ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

; . > . . . . . . . . . . . . . - • - - • » » • . . . ; • ; 

lėmmmi c=> » 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8467 South Westem Boulevard 
KAmp4i W. 3&-toa gatvės 

»Į>IWII>»>I» " » » j | 

Mokykis Kirpimo ir DcisignJng 
Vyrišku i* Moteriškų Aprėdalų 

Musų sistemo ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuviino 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųa mokyfitii 
Elektros varomos masinos musų si4* 
vimob skyriuose. 

Jųs esate uškviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą blle laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jusi} mio-
rą — bile stailės arba dydžio, įr bl« 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING 6CHOOL 
J. E. Į^nKp į̂fA, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
į 190 N. Stato gatvę, kampas Lako 
gatvės. 4 lubos. 

file:///ardu
file:///VASHINGTON


DRAUGAS Pirmadieni?, rugp. 18, 1919 

s—— 
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CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. | AIRIAI STOVI UŽ NEPRI
KLAUSOMYBE:. 

Pirmadienis, ragp. 18 d. He
lena. Leonas. 

Antradienis, rugp. 19 d., 
Šv. Liudvikas Tuluzietis. 

BANKOS IŽDININKAS PA
SISAVINO APIE 

$10,000. 

Reikalauja, kad S. V. pripa
žinta Airiją nepriklau

soma. 

Jo suktybės susekta ir jis su
areštuotas. 

Chicago Savings Bank & 
Trust Co. bankoj per dešimtį 
metu dirbo Albert A. Berg. 
Pirmiausia jis ten buvo pasinn 
tiniu, paskui laipsniškai kilo 
•ugščiau, kol užėmė " t eUeno ' ' 
vietą. 

Tų atsakomą vietą jis pa-
naudojo blogiems tikslams. Pa 
staraisiais metais jis senu 
bankos depozitorių vardu iš
traukdavo po kelis šimtus do-
lierių. I r taip išeikvojo apie 
$10,000 svetiniu pinigu. 

Bet Berg tu pasisavintu pi
nigų niekais nepraleido. Jis 
buvo r.esenai vedęs. Tad nusi
samdę puošnu pagyvenimą, 
prisipirko laisvės bondsų, įsi
gijo gražų automobilių ir na
mus palaikė kuopuošniausiai. 

Džiaugėsi jo žmonelė lai
mingu gyvenimu, nežinodama. 
iš kokios versmės jos jaunas 
vyras semia tuos pinigus. 

Bankoje tuo tarpu jo sukty
bės nebuvo susektos, kol ne
atėjo vienas iš depozitorių ir 
nepareikalavo nuošimčio už 
Bavo padėtus pinigus. 

Pasirodė, kad depozitoriaus 
knygutėj padėta pinigų suma 
žymiai nesutinka su bankos 
knygomis. Surasta pakvitavi
mai sulig bankos knygų. Pa
sirodė, kad tuos pakvitavimus 
Berg suklusta vęs ir sulig j u 
ištraukęs iš bankos svetimus 
pinigus. 

Tas pat buvo padaryta ir su 
kitų kelių žmonių depozitais. 

Berg suareštuotas. Nuo jo 
atimta laisvės bondsai, auto
mobilius ir kiti daiktai, ko
kius jis buvo įsigijęs už sve
timus pinigus. 

Bet jo moteris su kūdikiu 
palieka jam ištikima. Sako, 
tiesa, blogus darbus jis atliko. 
Bet vistiek jis yra jos vyras. 

Praeitą penktadienį Brand 
parke Cbieagos airių draugijų 
susivienijimas turėjo piknin-
ką ir mass-mitingą Airijos ne
priklausomybės reikalais. 

Buvo apie 10 tukstanėių 
laryta rezoliucija, 

kad S. Valstijos pripažintų 
Airijai nepriklausomybę. Sa
ko, Amerika kariavo demo
kratijos praplėtimo ir mažes
niųjų tautų paliuosavimo tiks
lais. Kad tie tikslai butų pil
nai atsiekti, yra reikalinga ir 
Airiją paliuosuoti nuo svetimo 
jungo, pripažinti jai nepriklan 
somybę. 

Susirinkime kalbėtojai pla
čiai nupasakojo airių tautos 
praleistus vargus ir priespau
dą šiomis dienomis. I r pažy
mėjo, kad jei Airija po šitos 
karės nesusilauks nepriklauso
mybės, buvusioji karė ne
duos jokių vaisių ir pasauly
je taika nuolat bus sudrumsta. 

Kongresui jau paduotas Ju
lius, Jvuriuoini reikalaujama 
pripažinti nepriklausomybę Ai 
rijai. 

Tą bilių taigi Cbieagos ai
riai kaistai paremia. 

DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJA. 

I 
L. Raudonojo Kryžiaus šelpė

jų skyrius kviečia visus savo 
ir kitų apielinkių lietuvius su
sirinkti į prakalbas. Bus aiš
kinta apie drabužius ką anais 
metais Lietuvai aukojom, kur 
jie nuėjo. Bus aiškinta apie 
dabartinę drabužių rinkliavą. 
Atsižinosite ir apie kitus svar
bius dalykus. 

Prakalbos bus Dievo Ap-
veizdos parapijos salėje, 19 
rugp. dieną, 7:30 vai. vakare. 

Kviečia, 
Liet. Raud. Kryžiaus 

šelp. Valdyba. 

( ( RAMYBE JUMS" 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknygė 
, Išleista Kun. Jono Jakaičio l ėšomis 

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

i = = = 

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

•• 

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 

® 

TRUMPOS ŽINELĖS. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Pranešimas. 

GELEŽINKELIEČIAI GRYŽ-
TA DARBAN. 

Pamatė, kad streikas yra be
tikslis. 

SURASTA PRAŽUVUSI 
MERGAITĖ. 

Pražuvusi ir daug trukšmo 
pakėlusi lo metij mergaitė 
Stephia Awgaras surasta mie-

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus šelpėjų skyrius atsišau
kia į visus Brigbton Parko 
lietuvius, kad prisidėti) prie 
Lietuvos pavargėliu šelpimo, 
o ypatingai drapanomis, kaip 
viršutinėmis taip ir apatinė
mis, kurių Lietuvoj ir už pini
gus negalima šiuo laiku gauti. 
Tai-gi, kas turite drapanų, 
kad tik butu sveikos ir šva-
rios, paaukokite jas Lietuvos 
pavargėliams, kad atėjus žie
mai nereikėtų jiems kęsti šal-
ėio ir vargo. Dabar Amerikos 
lietuviai po visas kolonijas va
ro drapanų rinkimo darbų vi
su smarkumu, ir nori kogrei-
ėiausia prieš žiemų išsiųsti 
laivų su drapanomis į Lietu
va. Tai-gi visi prisidėkim prie 
šito prakilnaus darbo ir pa-
ratfinkim kitus, kurie jo neži
no arba neatjauėia. Drapanas 

Buffalo. Rugpjūčio 5 d. čia 
buvo Kolumbo Vyčių Kongre
sas. Daugiau, kaip 300 delega
tų suvažiavo iš įvairių valsti
jų. J ie buvo išrinkti nuo 600,-
000 narių. Delegatai ;šklausė 
šv. Mišių, kurias atlaikė vy
skupas Turner; pamokslų pa
sakė Katalikiško Universiteto 
WasTiingtone rektorius, Sba-
lian. Kalbėjo Suv. Valstijų ad
mirolas Benson, kurs pats yra 
vytis. Nutarė kosmarkiausia 
kovoti prieš bolševikizmų. 

K£ 
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ste Omaha, Xeb. 
Ją i ten išgabeno burdingie- galima atnešti dienomis ir va

rius Fiekas su tikslu apsivesti. 
Burdingierius nesuimtas. Jis 

pabėgo. (Ji mergaitė parveža
ma namo. 

DAUGIAU ARMIJOS MAIS
TO CHICAGAI. 

Už ta darbuojasi miesto m:v 
joras. 

Geležinkeliu varduose dar-
bininkai jau praeitų šeštadie
ni pradėjo gryžti darban. Pra
eita penktadienį jie nutarė pa
mesti streikuoti, nes jų strei
kas pasirodė betikslis. Jų strei 
kui pasipriešino organizacijos 
viršininkai. X«senai prezide 
tas AVilson buvo pagrūmojęs. 
(Ii gene ra lis geležinkelių di
rektorius Hines buvo atsisa
kęs tarties su jų atstovais. 
Pastarasis pasakė, kad strei
kas nelegalis. Pažymėjo, kad 
darbininkai turi sugryžti dar
ban, gi tik paskui bus aptarti 
jų reikalavimai. 

Sakoma, šiandie visi darbi
ninkai sugryšių prie savo dar
bų. 

SUSPENDUOTAS POLICMO 
NAS UŽSITROŠKINO 

GAZU. 

Policmonas Kraeger, kurs 
anų dienų automobilių teis
man nuėjo girtas ir už tai bu
vo suspenduotas, užsitroškino 
gazu savo namuose po nu m. 
1540 So. Crawford ave. 

Su šiandie, rugpjūčio 18 die
na, Chieagoje ir kitur galima 
nusipirkti arba per paštų už
sisakyti armijos maisto, kurį 
pigiai pardavinės vyriausybė. 

Tš viso armijos maisto per
viršio, skiriamo parduoti žmo
nėms, Chieagai duodama tik 
dešimtas nuošimtis. Kitos mai
sto dalys skiriamos kitiems 
miestams. 

Tas nuošimtis permaias 
Chieagai su apylinkėmis. Tad 
šiandie majoras Thompson 
darbuojasi! kad Chieagai Butų 
skiriamas didesnis nuošimtis. 

Abelnai manoma, kad armi
jos maistas veikiai bus išpar
duotas. Nes yra pigesnis kaip 
krautuvėse ir jo kokybė ne
abejotina. 

KĄ PAŽADA KANDIDATAS 
Į GUBERNATORIUS. 

Metuchen, N. J., rugp. 17.— 
Ezra F. Mundy, 86 metų, pa
skelbė savo kandidatūrų į 
Xevv Jersey gubernatorius. 

Žmonėms jis tarp kitko pa
žada, kad jei busiųs išrinktas, 
tad automobilių važinėjimo 
greitumų susiaurinsiąs. 

Miestuose automobiliams 
bus leista važiuoti negreičiau 
kai j) keturias mylias valando
je. Gi provincijose—15 mylių. 

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

karais 4434 So. Fairfield ave., 
Į p. Statkaus grosernę, netoli 
bažnyčios. 

L. R. K. komisija. 

Scranton, Pa. Vienos šeimv-
nos tėvas, parėjęs namo girtas, 
pradėjo mušti moterį, vaikus. 
Savo dukterį taip primušė, 
kad gulėjo 2 valandi, kaip ne
gyva. Kaimynai, išgirdę truk-
šmų, išgelbėjo subėgę. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus šelpėjų skyriaus svar
bus susirinkimas įvyks pane
dėlyj, rugpjūčio 18 d., 7 vai. 
vakare, bažnytinėj svetainėj, 
44-ta gatvė ir Fairfield ave. 
Visi nariai ir narės vra kvie-
čiami atsilankyti į susirinki
mų ii- atsivesti naujų narių 
prisirašyti prie mūsų sky
riaus. Siame susirinkime turė
sim aptarti kaip geriau su
tvarkyti drapanų rinkimo dar
bą. Kviečiami ir tie lietuviai,( 
kurie dar nepriguli prie Liet. 
Raud. K* r yži aus šelpėjų sky
riaus. 

Skyriaus valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Alumnų Domai. 

Alumnai teiksitės visi susi
rinkti panedėlyj, rugpjūčio 18 
d., 6:40 vai. vakare, bažnyti
nėj svetainėj. Turėsime choro 
repeticijų, taip-gi bus svar
baus pranešta visiems. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Kursistų domai. 

Šiame panedėlyje, rugpjūčio 
18 d. ir ateinančioje pėtnyčio-
je, rugpjūčio 22 d. lekcijos 
visai nebus. 

Jos prasidės panedėlyj, rug
pjūčio 25 d. 

BIZNIERIAI GARSINKITfcS 
" D R A U G E " 

Hartford, Conn. čia nesenai 
sugrįžo kareivis iš Prancūzijos 
I. Sučas, kurisai buvo tris sy
kius sužeistas,-, o vienok, tuo-
jaus ėmėsi tėvynės labui dar-
buoties: prisirašė prie Liuosy-
bės Sargi} ir Liet. Raud. Kry
žiui paaukojo $10.00. Prie to 
tuojaus yra pasirįžęs važiuoti 
Lietuvon ir ginti tėvynę nuo 
priešų. Garbė tokiems karei
viams. 

EE I J A T I 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

•• 

Detroit, Mich. Rugpjūčio 2 
d; buvo L. Raud. Kryžiaus su
sirinkimas. Jau suaukojo 
$115.00. Nutarta pasiųsti su
rinktus drabužius Lietuvon. 

< 'D raugo" knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gauJ* už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
, nemažiau 50 ir toliau gauna už p u ^ kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 
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Montello, Mass. Liepos 20 d. 
čia buvo surengtos prakalbos 
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų kuo
pos įsteigimui. Kalbėjo kler. j 
F. Strakauskas ir buvęs, klebo
nu gerb. kun. K. Urbanavičius. 
Tą patį vakarų 100 narių pri
sirašė, pirmiau.s buvo 70 narių. 

Philadelphia, Pa. čia nese- d^ūr y r a 1 7 ° -
Čia per vasarų mokinasi nai apsilankė p. Al. Račkus, 

kurisai net tris prakalbas p a - ! a P i e 3 0 ° v a i k l J - Mokytojauja 
sakė. Visur žmonės įdomiai P* "*• Kazlauskas, 
klausėsi ir labai buvo užganė- : ^= 
dinti. Tiktai socijalistai nebu
vo užganėdinti ir neturėjo kur 
akių dėti. 

• 

ATIDĖLIOJIMAS YRA 
PAVOJINGAS. 

Vidurių ligos negali būti 
Hudson, Mass. Čia buvo su- ž h i r o m o s k a i P ° menkniekis, 

streikavę mašinistai ir liepos 1 > a u ^ ^ b l l t u Pašal inta 
26 d. grįžo prie darbo, kuomet W& nebūtų m , v ^ atidėliojimo 
kompanija prižadėjo visus ! i r k a < l £ e r i v a i s t a i b l l t u v a i t ° -
darbininkų reikalavimus išpil-'<iami- *** v a i * t a s ? r a visiems 
dyti. Liepos 17 d. viena čeve- Į Gnomas. Apie ji kalba tukslan 
rykų dirbtuvė išėjo streikan/* i a i žmonių, kurie įgavo savo 
darbininkams reikalaujant 20 sveikata per tų vaistą. Čiona;s 
nuoš. Streikas dar tęsiasi i k i ! v r a t i k t a i v i e n a s priparody-
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I Malioriai ir Dekoratoriai § 
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at

likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. 
Atsišaukite pas 

| P, Cibulskis ir J. A. Poška 1 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 1 
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TURTAS VIRŠ $125,000.00 

siohai. 
Čia po p. Račkaus prakalbos 

cicilikai labai nupuolė. 

mas "New York, Liepos 20, 
1919. Aš esų labai užganė
dinta su Triner's American 
Elixir of Bitter Wine. Aš ne-
kuomet neimčiau kito vaisto. 
Visi žmones kuriems aš pa
tariau vartoti jį tų pati sako 

Bridgeport, Conn. Čia tan
kiai darbininkai streikuoja ir 
vis laimėja, nors nevisose 
dirbtuvėse kartu sustreikavę, -japie Triners American Elixir 

of Bitter Wine kad tai ge-
Rockford, 111. Čia tveriasi riausias vaistas. Jūsų Mary 

nauja pašelpinė draugija šv. 
Petro ir Povylo, prie kurios 
galės prigulėti ir vyrai ir mo-
terįs. Bet geriaus padarytų, 
kad rašytųsi prie S. L. R.-K. 

Mulač." Jus ištikrųjų negalite 
gauti nieko geresnio del blo
go apetito, galvos , skau h u-
mo, negrumuliavimo, ner aiš
kumo ir silpnumo t. t., tiktai 

A., o moterys ir merginos prie paklausk savo vaistininko kad 
Moterų Sąjungos. j duoti tau Triners American 

Elixir, o kitokio neimk, Taip-
Westfield, Mass. Vietos kle

bonas, gerb. kun. K. Vasiliaus
kas gavo nuo vyskupo leidimų 
važiuoti Europon augščiau 
mokinties ir yra pasirengęs iš
važiuoti, kaip tiktai gaus į sa
vo vietą kitų kunigų. " 

pat nusipirk buteli Triners 
Linimento kuris yra pagelba 
nuo rumatizmo, neuralgijos, 
išsisukimų, suputimų ir t. t. 

Joseph Triner Company 
1333—43 S. Ashland ave., CTii-
cago, 111. (Apgr.) 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- IĮ POMIRTINĖS: 

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

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

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

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

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

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

P. MULEVIČIUS 
458 GRANDST.,. StCL W, BROOKLYN, N. Y. 


