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Prez. WiIsonas Aiškina 
Tautų Apsisprendi

mo Klausimą 
PREZIDENTAS AIŠKINA 

APIE TAUTŲ SĄJUN
GOS SANDARA. 

Airijos viltis tik tautu 
sąjungoje. 

San Francisco, Cal., nigs. 1 S. 
—Pirmu kartu prezidentas 
\Yilsonas išaiškino tautu sa-

4. t-

jungos sandarą, kas palyti Ai
rijos klausimą. Prezidentas 
vakar paskelbtam savo prane
šime pažymėjo, jog tautu są
junga sudarys teismą, kuriniu 
galės Imt paduoti visi reikala
vimai tautu apsisprendimo 
klausime, jei tas palies pasau
lio taika. 

"Sąjungos sandara uešįalės 
priversti Su v. Valstijas pagol 
bėti numalšinti sukilimus, bile 
kokioj svetimoj šalyj pakilu 
r-I us, pažymėjo prezidentas. 
"Taip-gi ta pati sandara nega
lės snvaržyti šios šalies val
džios, jei šita norės bile kai-

.-,.: r.:; t;.i pripažinti reika'au-
jamą nepriklausomybę." 

Prezidentas sako, jog Airi
jos klausimas taikos konfe
rencijoje nebuvo aptariamas 
todėl, kad tas neinėjo konfe
rencijos jurisdikcijon. 

Atsakė į darbo paklausimus. 

sprendimo klausimą, preziden
tas \Vilsoiias sako, jog jo po
zicija tuo žvilgsniu išreikšta 
11-am sandaros perskyrime. 

Tenai aiškiai pasakyta, jou' bi-
le katra tauta, esanti tautu 
sąjungos narė, gali atkreipti 
sąjungos ilomą i bile kokias 
apsireiškusias aplinkybes, ka
tros paliečia tarptautinius san-
t i kins, grūmoja tarptautinei 
taikai, arba geram tautu susi
artinimui, nuo ko priklauso 
taikos palaikymas. 

Kodėl Airijos klausimas nebu
vo aptariamas? 

1 tą paklausima štai ką at
sako prezidentas: 

".Vilijos klausimas taikos 
konferencijoje nebuvo aptaria
mas todėl, kad taikos konfe
rencija- neturėjo jurisdikcijos 
a j it art i nei viena, tos rūšies 
klausimą, kas nepalietė teri
torijų, prigulinčių nugalėtoms 
imperijoms. 

"Man,, pozicija Airijos apsi
sprendimo klausime yra išreik
šta 11-am sandaros perskyri
me, kuriam pasakyta, jog tau
tu sąjungos sudarytam teismui 
bile viena tauta galės paduoti 
apsisprendimo reikalavimą. Ir 
bile vienos tautos troškimai 

U SAKO HOOVER APIE 
SOCIJALIZMA. 

SAKO, JAU PASIBAIGĖ SO-
CIJALISTŲ DEMON

STRACIJOS. 

Socijalizmas susibankrutys 
pats per save. 

1 

bus pripažinti, jei tas bns rei-
Prezidento išaiškinimas yra i kalinga palaikyti pasaulinę 

atsakymas j vis* eilę klausi- ta ika." 
Taigi, tautu sąjunga, anot mų, kokius indavė jam 

Francisco darbo taryba. [prezidento, galės pripažinti ne 
UI keliu dienu prezidentas I priklausomybę tik toms tau-

AYilsonas atsakys ir į kitus tos ,toms, katros grūmos viešpa-
tarybos paklausimus, palytin-; taujanėiai pasaulyj ramybei, 

I • " 

čius taikos sutartį, kaip lai arba palaikys nuolatinius tarp 
Shantungo reikalą ir Britani- įtautų nesutikimus, kenkian-
jos dominijų atstovybe tautu čius pasaulio taikai. Kitaip ca 

v i sąjungoje. lės but gera ir be neprildauso-
Paaiškindamas Airijos apsi- mvbės. 

Ir lenkai yra Pabaltijos tautų 
konferencijoje 

LABAI NEPATENKINTI 
BALTGUDŽIAI. 

Nežinia ką pasakys Anglija 
į visa tai. 

tikslais ir reikale taikos su 
bolševikais. Tad apie tai sklei
džiama čia visokių žinių. Pa
skleistas klausimas, ar Anglija f Bet nepertoliausia nu 0 Vo 
bns patenkinta ar n e tuomi, i kieti jos buvo ir patys talki-

New York, rūgs. 18.—Ameri
can Institute of Mining and 
Metallurgical Kngeneers užva
kar vakare buvo parengę va
karienę pagerbti nesenai iš Eu
ropos sugryžusį žinomą Her
bertą Iloover. Susirinkime 
Hoover tad buvo ir svarbiau
sias kalbėtojas. 

Hoover kuone penkeris me-
tug išbuvo Europoje. Tenai jis 
visko matė ir visko prisiklau
sė. Tai labai budrus žmogus 
ir ekonominio tautu ir šalin 
stovio žinovas. 

Kalbėdamas jis pranešė du 
svarbia daiktu: 1. Kad socija
lizmas pabaigė savo demon
stracijas visam pasaulyj ir 
pats per save p ragą iš ir 2. kad 
Amerika neturėtu atsisakyti 
nuo moralio vadovavimo pa
saulio atnaujinime ir nesilei
stu, kad1 kas toksai joje pačio
je mėgintų daryti "socijnlių 
ligų eksperimentus." 

Hoover pasakė, jog Leninas 
su Troekiu patys po savimi iš
sikasė duobę, kuomet sunaiki
no Rusijoje visokią produkei-
ją, be ko dešimtys milijonų 
žmonių negali ilgai gyventi. 

Socijalizmas—ekonominė 
apgaulybė. 

Aptardamas revoliuciją Ku
si joje Hoover sakė: 

"Kadangi socijalizmas pats 
savai m i pasirodė su kraujo 
upėmis ir turėjo nukentėti nuo 
savo ekonominės apgaulybės, 
aišku, kad jis atsitrenkė į pro
dukcijos uolą ir suturėjo i ši
pulius. Aš manau, jog pasau
liui užteko tų socijaliznio de
monstracijų ir pasaulis paga
li aus išgelbėtas nuo soči ja 1 i z-
mo šmėklos." 

Kodėl griuvo priešininkas. 

Tol i aus Hoover kalbėjo apie 
nukentėjusią Europą. Išreiškė j 
viltį, kad ji veikiai pakilsianti 
iš griuvėsių. 

Pažymėjo, jog Vokietija tu
rėjo suklupti ne tiek del savo 
militarinio susilpnėjimo, kiek 
del ekonominio susmukimo. 
Vokietija ekonominiu žvilg
sniu negalėjo ilgiau pasilaikyti 
ant kojų. 

KARDINOLAS MERGIER 
NEW YORKE. 

Ney York, nigs. 18. — Iš 
Baltimorės vakar čia atvažia
vo belgų kardinolas Mercier. 

Šv. Patricko katedroje va
kar kardinolas turėjo augštas 
šv. mišias vienerių metų 
sukaktuvėse mirus kardinolui 
Kari e v. 

Po iškilmių katedroje kardi
nolas daugelio svečių lydimas 
nuvažiavo i Citv kali, kur ma-

įjotas Hylan jį oficijaliai pri
ėmė. 

LENINAS ATSISAKĘS NUO 
SAVO RAUDONŲJŲ 

IDĖJŲ. 

Pamatęs, kad su tuomi nega
lima išgelbėti Rusijos. 

PREZ. VVILSONAS SAN 
FRANCISCO. 

Priėmimo komitete gubernato
rius ir majoras. 

San Francisco, rūgs. 18. — 
čia vakar ryte atkeliavo prezi
dentas \Vilsonas. Atrado jis 
čia nuoširdų priėmimą, Pri
ėmimo komiteto priešakyje 
buv0 Californijos gubernato
rius Stepbens ir miesto majo
rai Kolph. 

Tiesiog nepaprastas daiktas. 
Californijos senatorius John
son yra didžiausias taikos su
tarties oponentas, kovoja prieš 
ratifikavimą sutarties. Tuo tar 
pu šit0 miesto gyventojai kuo-
šiniingiausiai prezidentą su
tinka ir pasveikina. 

Toks a j >si reiškimas nelengva 
išaiškinti. J is labai ankštai su
rištas su keista amerikoniška 
politika. 

Dienos metu mieste įvyko 
parodavimas. Vakare kalbėjo 
prezidentas skaitlingam pilie
čių susirinkime. Kalbėjo tai
kos sutarties ir tautų sąjungos 
reikalais. 

DIDELĖS IŠKILMYBĖS 
VVASHINGTONE. 

Parodavo l o j i divizija su 
gen. Pershingu. 

Washington, rūgs. 18. — 
Vakar čia buvo įvykusios di
delės iškilmybės. Sostinė priė
mė 1-ąją diviziją ir generolą 
Persbingą, kuria nesenai par
keliavęs iš Europos. Buvo ka
reivių parodavimas. 

Tai buvo šventė. Visi val
džios departamentai buvo už
daryti. Visa sostinė buvo pas
kendus vėliavose. Iš visos ša
lies buv0 suvažiavę tūkstan
čiai žmonių. 

kad Pabaltijos tautos nori tai 
(suvė- kinties su bolševikais. 

ninkai. Ir šitiems grūmojo pa
vojus. Per truputį Europa bu-Revelis. rugsėjo 14 

linta).—Čia konferencijon su- Daugelis nuomoniauja, jog ' tų sulaukusi baisių laikų, jei 
sirinko latvių ir estų atstovai. Anglija turėsianti pasitenkinti ne Amerika. Butų ten nuo ba 
Visi labai stebėjosi, kuomet tuo faktu. Tik kiekvienam do žuvus viena trečdalis gy 
Pabaltijos tautų konferencijon svarbu patirti, kokias taikos 
atkeliavo ir lenkų atstovai, sąlygas paduos bolševikai Pa-
Dar neatvykę Lietuvos ats+o- baltijai. 

344 ŽMONĖS URAGANO 
AUKOS. 

va i . 
Bolševikai konferencijai pra

nešė, jog Pabaltijos komisijos 
jie nepriimsiu Pskove. Nes tas 
miestas stovi arti linijos, kur 
seka mūšiai bolševikų su balt-
gūdžiais. Taikos taryboms ski
riama nauja vieta. Bet tos vie
tos vardas nepasakomas. 

Ką pasakys Anglija. 

Estonijos valdžios nariai 
tvirtina, kad Estonija nesitar-
sianti sn bolševikais taikos rei
kale be aiškaus Anglijos suti
kimo. 

Nepatenkinti baltgudžiai. 

Sumanytomis taikos dervbo-
mis labai nepatenkinti baltgu
džiai. J ie šiandie Estonijoj ta

r i a Pabaltijos tautų konfe- ri savo armijos stovyklas ir ci-

ventojų. 
Tokią rykštę Europa jau yra 

turėjusi. Tas buvo po trisde
šimties metų karės. 

jei kartais Estonija susitaikin
tų su bolševikais, tuomet bali-
gudžiams prisieitų kraustyties 
iš tos šalies. 

Kuomet baltgudžiai patyrė, 
kad Pabaltija gaminasi tary-
bosna su bolševikais ir mano 
susieiti šalimais Pskovo, tuo
met jų armija atnaujino atakas 

rencija seka tautų sąjungos Asilės administracijos ofisus. I r 'pr ieš bolševikus Pskovo šone. 

Nuostolių busią apie 15 
milijonų. 

Corpus Christi, Tex., nigs. 
18.—Šitam mieste uragano au
kų priskaitoma suvirs 60 žmo
nių. Visuose nukentėjusiuose 
miesteliuose suskaitoma išviso 
344 žmonių aukos. 

Vietos laikraščiai apskaito, 
kad uraganas bus padaręs apie 
15 milijonų dolierių materija-
lių nuostolių. 

Londonas, rūgs. 19. — Pall 
Mali Gazette praneša, jog tal
kininkų taryba nutariusi pa
reikalauti Olandijos išduoti 
buvusį vokiečių.kaizerį. 

Milanas, rūgs. 18. — Rusi
jos bolševikiškas diktatorius 
Leninas atmaino valdymo me
todas Rusijoje. J is savo dik
tatūrą buvo pradėjęs su kova 
prieš valstiečiu* (ūkininkus). 
Bet šiandie jau sako: "Mes 
turime pagelbėti valstiečiams 
ir duoti jiems pilną laisvę 
veikti . 

Leninas ėmė praktikuoti 
naują teoriją. Jis buvo mėgi
nęs susocijalištinti šalies in
dustriją. Bet šiandie pats pri
pažįsta, kad jam pilnai nepa
vyko tasai mėginimas. Tad 
jis su sav() kraštutinuoju so-
cijalizmu kasdien vis darosi 
atsargesnis. Kiek rimčiau ima 
žiūrėti i netolima ateiti. 

Įsteigė naują departamentą. 

Kuomet nepavyko soeijalis-
tinti industriją, Leninas Įsakė 
perorganizuoti industrijos de
partamentą. Vadinasi, liepta 
suorganizuoti naujas departa
mentas vietoje seno. Tasai nau
jas departamentas užvardin
tas "Ekonomijos departamen
tas" . 

T 0 departamento tarybon j 
pirmininkus pakviestas Kras-
sin. Jam duota diktatoriaus 
teisės. 

Pirm revoliucijos Krassin 
buvo vyriausias direktorius 
vokiečių firmoje "Simmons & 
Schukert". J is tuomet imda
vo 100 tūkstančių rublių algos 
per metus. J is yra ekspertas 
inžinierius ir praktiškas biz
nierius. 

Pakviečiami ekspertai. 

Krassino pirmasis žingsnis 
buvo naujo departamento ta
rybon pakviesti geriausius tec-
lmikalius žmones, nežiūrint i 
jų politikinius įsitikinimus. 

Paskui Krassin panaikino 
sovietų teises tarpe geležinke
liu darbininku ir dirbtuvėse. 
Vienur ir kitur \*esti tvarką 
pavedė savo tarybos nariams. 

Tu 0 keliu norima kiek-nors 
ekonomiškai pakelti pilnai su
dribusia bolševikiška Rusija. 

Tečiaus Krassin darbuojasi 
nebe tikslo. J is nesenai lankėsi 
Berlyne. Iš ten parsivežė dau
gelį Vokietijai tinkamų pata
rimų nuo vokiečių kapitalistų. 
Tie pažadėję bolševikams nu
pulti visai išnykti Rusijos ge
ležinkeliams. 

Reiškia, bolševikiškon Rusi
jon gal veikiai susikraustys 
vokiečių kapitalai. Nes Leni
nas paskelbė, kad vokiečių ka
pitalai pal mosuojami nuo mo
kesčiu. 

Neišvengtinas plieno dirbtuvių 
darbininkų streikas 

ATSISAKO LAUKTI UNIJŲ linčių pr i e korporacijos. 
VADAI. Laiške jis aiškinasi, kodėl 

~ r r~ , atsisako matvties su darbinin-
Nes Gary nieko nedaro :, . * c, , 

* .. įku atstovais. Sako, su įais ašis unijų. ' .,, , ., v, _ meniskas pasimatymas reikštų 
Pittsburgh, Pa., nigs. 18. — pripenimą darbininkų unijų. 

Kuomet vakar čia plieno dirb- T u o t a rPU jis nenori pripažinti 
tuviu darbininku unijų naci jo-,M'okiu ttnW X e s ' 2 i rd i> ž>'n,'J 

nalis komitetas svarstė streiko j d a l i s darbininkų plieno dirb-
klausima ir svvravo su galuti- t u V ( ' s e nepriguli prie jokių 
nu paskelbimu streiko, plieno ' u n i ^ i r t i e darbininkai butų 
korporacijos galva Gary pa-1 I z e l s t I-
skelbė, jog jis neturįs nieko j 
bendra su unijų atstovais ir j 
nereikalaująs su jais matvties. 

Gompers nesimaišo. 

Buvo kalbama, jog Amerį 
Po šito išnyko visokia viltis \kos D a r b o Federacijos prezi-

sulaikyti streiką plieno dirbtu- jdentas Gompers kaip šiandie 
vėse. Streikas visoj šalyj turės 
ivvkti ateinanti pirmadieni iš-
ryto. 

Gary aiškinasi. 

mėginsiąs čia atkeliausiąs ir 
sulaikyti streiką. 

Bet ta žinia užginta iš strei
ko renginio komiteto ofiso. 
Pasakyta, kad paV^ Gompers 

Plieno korporacijos galva j linkstąs prie streiko, jei dar-
Gary pasiuntė laišką preziden- j bininkų reikalavimai nepripa-
tams plieno kompanijų, prigu-1 žįstami. 

Amerikos Airiai Stato Prezi
dentui Reikalavimą 

KLAUSIA JIE PASAKYTI i tiuojusi ji ri,-(I:vci.jos aptarti 
TAIP AR NE. 

Tas apeina Airijos apsispren
dimą. • 

BULGARAI GAUS TAIKOS 
SUTARTĮ. 

Talkininkai turi pagaminę 
dokumentą. 

Paryžius, rūgs. 18.—Vyriau
sioji talkininkų taikos konfe
rencijos taryba galutinai pra
vedė taikos sutartį su Bulga
rija. 

Sutartis bulgarų atstovam* 
Ims induota rytoj be jokių 
ypatingų formališkumų. 

New York, rūgs. 10. —Ame
rikos airiai labai paindoma-
vo apie prezidento AVilsono iš
aiškinimus tautų sąjungos 
konstitucijos. Tuo labjau, kad 
prezidentas Wilsonas palietė 
tautų apsisprendimo klausi
mą ir pavyzdžiui pastatė Ai
rija. 

C'ia airių rasės suvažiavime 
prezidento išaiškinimai pla
čiai apkalbėta ir pabaigoje nu
tarta pasiųsti prezidentui pa
klausimą, ar jis yra prielankus 
Airijos apsisprendimui. 

Paklausimas pilnai skamba: 
Ar tamsta esi prielankus ap
kalbamam Airijos apsispren
dimo principui? 

Paklausimas ^pasiųsta tele
gramoje. Po telegrama pasira
šo airių suvažiavimo pirmi
ninkas \Valsb. 

Kiek bus nuoširdumo. 

" J e i prezidentas AVilsonas 
suignoruos telegramą, kaip y-
ra nujaučiama", sako Walsli, 
"tuomet mes absoliučiai žino
sime, kiek daug širdingumo 
yra prezidento AVilsono išaiš
kinimuose, paskelbtuose San 
Francisco darb 0 tarybai. 

"Gi jei prezidentas atsakys 
" t a i p " , t u o m e t a š p a t s b u s i u 
prielankus apkalbamajam Ai
rijos apsisprendimo princi
pui" . 

Walsh pažymi, jog tautų 
apsisprendimo klausimo aiški
nimas yra neaiškus. Pirm po
ros mėnesių prieš armisticijos 
pravedimo su Vokietija prezi
dentas AVilsonas buvo pasa
kęs, kad tautų apsisprendimo 
principas p 0 karės palies vi
sas pasaulio tautas. 

Tuo tarpu jis dabar sako, 
jog taikos konferencija ne-

Airijos likimo Idausimą* "Kon 
ferencijoje buvo aptariamas 
apsisprendimo klausimas tik 
tų tautų, kurios prigulėjo 
prie nugalėtų imperijų. 

Nesama vilties sąjungoje. 
Airijos respublikos preziden

tas de Valerą tvirtina, jog ne
sama vilties Airijai tautų są
jungoje. 

De Valerą prezidento aiš
kinimus pavadina išsisukinė
jimais. Sako, aną dieną Ang
lijos generalis sekretorius Ai
rijoje McPhcrson štai ką pasa
kęs Airijos klausime: 

"Kuomet Britanija pasirašė 
po armisticija, ji sutiko su 
prezidento Wilsono taikos 
principais, inėmus mažųjų 
tautų apsisprendimą. Bet a-
naiptol ji nesutiko, kad apsi
sprendimo principas paliestų 
Britanijos imperiją". 

Aiškiai matosi didelis prieš-
giniavimas tuose tautų sąjun
gos sandaros aiškinimuose. 

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
ATSTOVUS DARBO IR 

KAPITALO KONFE
RENCIJON. 

San Francisco, Cal., rūgs. 
19. — Prezidentas AVilsonas 
paskyrė 22 atstovu darbo ir 
kapitalo konferencijon, kokia 
sušaukiama Washingtonan 
s p a l i u 6 d. 

Kitus 22 atstovus paskirs 
organizuotas darbas, žemdir-* 
bystės organizacijos, bankinin
kai ir fabrikantai. 

PALIUOSUOJAMU ANAR
CHISTU. 

New York, rūgs. 19. — Trum
pu laiku iš kalėjimo paliuosuo-
jamu anarebistu—Emina Gold
man ir Al. Berkman. 

Sakoma, bus dedamos pa
stangos abudu deportuoti. 
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DRAUGAS Penktadienis, rugsėjis 19 1019 

D-ras Bielskis ir 
D-ras Grinius, 

džios o per bendrovę ar ben
droves f 

2. Ar tiesa, kad tos bendro
vės už tarpininkavimą ima nuo
šimtį, ir kokį ? 

3. Ar tiesa, kad asmenys už-
imantieji augštas vietas Lietu
vos valdžioje yra interesuoti 
tų bendrovių pelnuose ? 

Mes pasitikime Lietuvos val
džia ir nesigailime jai nei ko
kių aukų, bet mes reikalaujame, 
kad butų aiškiai atskirti tėvy
nės reikalai nuo asmeninio pra-
lobimo reikalų. Sunku užsiti-
kėti augštais valdininkais, jei 
jie yra stambiais šėrininkais 
bendrovių tunkančių iš valsty
bės iždo. Norėtume, kad Lietu
vos Viešpatijos Kontroleris p. 
Justinas Zubrickas paskelbtų 
viešai, ar jis ištyrė šituos da-
lvkus ir ka rado ištvręs. 

Baltijos Sąjunga. 

D-ras J. Bielskis besiginčy
damas su p. Račkausku už ne-
sušelpimą Lietuvos išsitarė, 
kad "Paryžiuje tūli žmonės 
patekę į Lietuvos Šelpimo ko-

Panedėlio 's 'krašeuu prane
šė, kad nesenai Rygoje buvu
si konferene'.ji trijų viešpati
jų: Lietuvos, Latvijos ii Esto-
a'.]cs, ir kad žadama sudaryti 
sąjunga, su tiHl' i atsispirti 
prieš bolševikų iv lenkų verži
musi. 

Su bolševikais lietuviai jau 
beveik apsidirbo, nes išvarė 
iš savo žemės ir apsimainė 
imtiniais. Tai-gi Lietuvai gali 
būti viena priežastis ieškoti 
pagelbos svetur — lenkų brio-
vimasis į Lietuvą. Bet galima 
tikėtis, kad pavartoję visas 
savo jiegas sugebėsime ir len
kus išvaryti iš Lietuvos, kaip 
išvarėme bolševikus. 

Apsvarstant sąjungą su Lat
viais ir Estais grynais politi

nėm labai 

Sibiro Lietuviai — Nusiminimo Pilni. 

misiją daro beprotiškus užsa
kymus." Tais žodžiais užsiga-kos žvilgsniais, 
vo-D-ras K. Grinius. J is rašo: kuomi džiaugtis. Suprantama. 
"T ik meldžiamieji netrukdin-|kad sąjunga bus sąjunga, t. 
kitę to darbo, berašinėdami ne- y. kiekviena dalis bus savys-

7 I 

butus daiktus ir keldami nunio- tovė. Bet kariuomenė, muitai 
se nepasi t ikėj ime"\ ir užrubežinė politika bus vie-
• D-ras Grinius jau užmiršo, Ina. 

Latvijos ir Estonijos baro
nai mokėjo būti taip gerais 
rusais, kad Rusijoje užėmė 

kad kas kita yra " tūl i žmo
nės ," o kas kita vra Lietuvos 
reikalai. 

D-ras Bielskis nerašo nebūtų ! augšėiaustas vietas kariuome-
daiktų. J is rašo, kad mediką- j nėjė ir diplomatijoje. Jie tą 
mentų Lietuvai pirkta perdaug, j p a t j SU£ebės padaryti Estoni-
D-ras Grinius pripažįsta "'Tie-i j 0 j ^ į r Latvijoje. Kadangi jie-
sa, chirurgijos dalykų, vaistų j c l v i l u r ^ s t i k v i o n a h o m l m d i p . 
yra nupirkta daug. Tiesa, k a d , l o m a t i j a s u L i e tuva , tai baro-
jų visų vienais metais gal ir L ^ v o s LįetuVos užrubežinius 
nesunaudos Lietuva.' Daleis- j r e i k a h l s . Tokiu būdu mums 
damas, kad užtektų penktos da-j v o i k i a i ^ y ^ atsisveikinti su 
lies tų pirkimų D-ras Grinius i s v a j o n ė m i s a p i e Mažąją Lie-
rašo: -Ketur ias dalis galima t u v a a r b a p r u s u L i e tuva . 
bus parduoti ir tikrai nebus B a R i J Q S S a j u n g o j e b l l s b e n c i r i 
prapelnyta. L u i t a i , bendros ir muitų tai-

Cia mes turime pasakvli, kad Tn • i. 
. . . l i \ . ;svkles ir jų ėmimo vietos. 

Amerikos visuomenė aukoja NY - 4 1 1 • T • * + 
. . . . . i Muitu klausime Lietuva turės 

pinigus ne pirkivbai, o tikriems . . , T . .. v 
?. .. r " . _, viena balsą, 0 Latvna su Es-

jau šiandie esantiems Lietuvos 

reikalams. Lietuva nėra pirk-
lvs, o vra mųs tėvynė. 

Mes girdėjome, kad tarp per-
kančios Lietuvos ir tarp par
duodančios Amerikos susidarė 
bendrovė k4 Vilnius," kad ji tu
ri santikius su bendrove "Ban
ga ." Ateina žinių, kad asme
nys, įmautieji augštas algas iš 
Lietuvos iždo, yra interesuoti 
tose bendrovėse. Bendrovėms 
naudinga yra perdaug nupirk
ti daiktų, nes jos ima šeštą nuo
šimtį už komisiją. Kuo dides
nis pirkinys, tuo didesnė komi
sija. 

Kada pasirodys, jog Lietu
vos valdžiai nereikia tiek daug 
dalykų, kiek jų pripirkta, tada 
reikės juos, sulig D-ro K. Gri
niaus išreikšto sumanymo, par
duoti. Tada bendrovės vėl ims 
komisijas už pardavimą, kaip 
dabar ima už pirkimą. 

Atsakomybę už šituos daly
kus mes paliekame ponams mi
nistrams, bet iš šalies žiūrėti 
į tuos dalykus mums skaudu. 

Norėtume, kad p. K. Grinius 
mums atsakytų šitiems klausi
mams : 

1. Ar tiesa, kad Lietuvos val
džia ne tiesiog perka sau reika 
lingus daiktus iš Amerikos vai-

tonija du balsu. Aniedvi turi 
pajūrio UOfh] arba prieplaukų. 
Lietuva tuos uostus turi dar 
darvdintis. Dviem sutariam 
čiais balsais Latvių ir Estų 
taps perbalsuota sąjungos 
uostus pavesti muitų žinybai. 

Tada Klaipėda neaugs, Bo
snis niekuomet uostu netaps. 
Jug ir Vokietija neaugdino 
Klaipėdos dėlto, kad turėjo 
Bremeną, Hamburgą ir kitus. 
Dėlto ir lietuviai į Amerika 
nevažiuodavo iš artymos Klai
pėdos, o iš tolymo Hamburgo, 
kad vokiečiams tektų lietuvių 
pinigai ne vien už laivus, bet 
ir už geležinkelius. 

Latviai visuomet ves sau 
naudingą politiką. Jie nematys 
sau naudos iš to, kad lietuviai 
turėtų savo jūrės uostus liusnį 
ir Klaipėdą. Latviams bus 
malonu, jei Lietuvos turtai eis 
per Latviją išvažiuodami ir į-
važiuodami. 

Latviai su Estais perbal-
suos, kad Baltijos sąjunga pa
imtų ir geležinkelius į savo 
valdžią. Tada geležinkeliai per 
trijų tautų žemes bus tęsiami 
taip, kad penėtų Latvijos ir 
Estonijos uostus Lietuvos tur
tais. Tada ne uostai tarnaus 

Visiems jau gerai žinoma, 
kaip lietuviai laike karės iš
tremti iš tėvynės pasklido po 
visą plačiąją Rusiją. Daugu
mas persikėlė Sibiran ir pasie
kė net patį kraštutinį miestą 
Vladivostoką ir apielinkes. Pa
dėjimas mūsų brolių, atvykusių 
į tą tolimą kraštą, buvo labai 
sunkus; nekartą teko man būti 
liudininku gana skaudžių atsi
tikimų. Vieną sykį atvažiavęs 
Vladivostokan geležinkelio sto
tyje išgirdau du vaikučiu kal
bant lietuviškai—vienas galėjo 
būti 10 metų, antras daug ma
žesnis ; priėjęs prie vaikų suži
nojau, kad jie drauge su moti
na atvvko Vladivostokan ir, 
nesurasdami kambario, antra 
savaitė gyvena stotyje. Tai-gi 
visi ėjome prie motinos, kurią 
atradau besėdint ant šaltų ce
mento grindų; prie jos gulėjo 
4 ar 5 metų vaikas, o dar vieną 
visai mažą kūdikį ji turėjo ant 
rankų ir, supdama, malšino jo 
verksmą. 

Tame pačiame mieste, žie
mos laike, atėjo kartą pas ma
ne senukas apie 6*0 metų visai 
apdriskusiais batais ir be jokių 
baltinių, sakėsi jau antra die
na neturįs ko valgyti. 

Kitame mieste, Nikolske, su
radau jauną merginą, kuri la
bai sunkų darbą dirbo ir gau
davo tiktai 5 rub. į mėnesį. Gu
diškai nemokėdama, davėsi iš
naudoti—dar-gi džiaugėsi, kad 
turi darbą. Turėčiau ir daugiau 
pavyzdžių, bet užteks ir tų. 

Tai-gi Vladivostoke drauge 
su p. Vaitiekaičiu suorganiza
vome lietuvius ir uždėjome 
skyrių Ii. Komiteto šelpti nu
kentėjusius nuo karės. Tas sky
rius gana pasekmingai darba
vosi. Tokį pat skyrių atiden
giau ir Chobarovske, kurį pui
kiai vedė p. Kolalis. 

Pabaigoje 1917 m. bolševikai 
visas šelpimo įstaigas suardė, 

j tada jau tik paslapčia galėjome 
Į šį-tą veikti, bet greitu laiku ir 
j aš turėjau apleisti aną kraštą, 
nes bolševikams užėjus kariuo
menės kapelianijos tapo panai
kintos; man jau nebeleizdavo 
pildyti pareigų tarpe kareivių 
ir paliovė mokėję algą. 

Tai-gi, nebegalėdamas su
grįžti prie savo vyskupo, su
maniau važiuoti Amerikon. Ta
da visi Vladivostoko lietuviai, 
išleizdami mane įprašė ir net 
ant rašto davė įgaliojimą pra
nešti visiems Amerikos lietu
viams apie jųjų vargingą pa
dėjimą, pasitikėdami gauti iš 
čia pašeipą. Atvykus man Ame
rikon nekurie laikraščiai patal
pino įgaliojimą ir aš veikiai 
pradėjau vykinti pavestą man 
darbą. 

Sužinojęs gerai apie likimą 
"Lietuvių Dienos" pinigų ir 
manydamas, kad čia bus labai 
gera proga išgauti iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pinigų 
pasiuntimui Vladivostokan, 
kreipiausi prie p. Lopattos, 
kaipo pirmininko. 

Pradžioje rugsėjo mėn., 1918 
m., pasiunčiau jam kopijų įga-

žemei, o žemė tarnaus uos
tams, o tie uostai bus mums 
svetimi. 

Begalo daug yra ekonomi
nių nuostolių dėtis į sąjungą 
kad ir su geriausiais kaimy
nais. Mums reikia ieškoti ne 
sąjungų su kaimynais, o viso 
pasaulio tautų sąjungos. Są-
jungėlės gali būti reikalingos 
tik tada, kada tautų sąjunga 
neįvyks. 

Mes dar neprastojame vil
ties, kad bus viena tautų są
junga su tarptautiniu teismu 
ir viena tarptautinė armija, 
todėl sąjungėlės su latviais, 
estais ir kitais mums išrodo tik 
debesis slopinantis šviesius ne-
prigulmybės spindulius. 

liojimo su plačiu dalykų paaiš
kinimu. Nesulaukdamas atsa
kymo, rugsėjo 24*d. pasiunčiau 
antrą apdraustą laišką p. Lo-
pattai ir spalio 4 d. gavau at
sakymą. 

Kun. D. Mikšys, 
Chicago, 111. 

Gerbiamas Kunigėli! 
Jųs laišką su įgaliojimu ga

vau ir pasiunčiau sekretoriui 
su įsakymu, kad tuojau suteik
tų jums atsakymą. 

Iki šiam laikui Centralis Ko
mitetas išsiuntė vieną tūkstantį 
dolierių į Vladivostoką per A-
merikos konsulį. Dabar ban
dome išgauti leidimą iš val
džios siųsti dalį tų pinigų, ku
rie guli Raudonajame Kryžiu
je. Kaip nusiseks, tuojaus pra
nešime Tamstai. 

Su pagarba, 
J. S. Lopą t U). 

Nusiraminau ir nudžiugau 
gavęs tą linksmią žinutę ir tuo
jaus parašiau Vladivostoko 
lietuviams. 

Praslinko daug laiko ir sau
sio mėn., 1919 m., gavau iš Vla
divostoko žinią, kad pašelpos 
jie negavo. Tą žinią tuojaus 
pasiunčiau p. Lopattai. 

Už kelių mėnesiu rašo man iš 
Vladivostoko sielvartingą laiš
ką, pranešdami, kad jokių pini
gų negavo ir prašydami ko-
veikiausia juos gelbėti. 

Tą pačią dieną su plačiu pa
aiškinimu pasiunčiau jų laišką 
p. Lopattai. Ką p. Lopatto pa
darė—nieko nežinau, nes vi
siems mano laiškams nei patsai 
Ponas, nei jo sekretoriai nieko 
man neatsakė. 

Šiomis dienomis vėl gavau 
laišką iš Vladivostoko nuo p. 
Vaitiekaičio. Aiškumo dėlei, 
uekurias ištraukas čia talpinu: 

"Mes, Sibiro lietuviai, visų 
apleisti ir užmiršti turėsime 
žūti badu svetimame krašte. 
Tamstai išvažiuojant Ameri
kon prašėme ir pasitikėjome, 
kad Amerikos lietuviai prisius 
mums pašelpą, bet viskas vel
tui. Kiek rašėme laiškų į Ame
rikos draugijas nei jokio atsa
kymo negavome. Rašėm į Pa-
rvžiu—ir nieko nėra. Prašėme 
direktyvų, kaip sugrįžti Lietu
von—niekas nieko nenurodo. 
Tai mat kaip pas mus. Kitų 
mažą tautų žmonės jau visur 
turi savo įgaliotinius, paskir
tus centralinės valdžios, o pas 
mus tik peštynės ir daugiau 
nieko. 

Nėra vienybės—pražūsim.'' 
Tą visą išdėstęs, tikiuosi vi

suomenė neapkaltins manęs, 
kad nieko nenuveikiau, o jums, 
Sibiro lietuviai, neveidmai-
niaudamas sakau.—jūsų liki
mas visados gulėjo man ant 
širdies ir jeigu tik nebūčiau 
taip aklai pasitikėjęs laisvama-
niais-liberalais, tai tikrai 
pats vienas bučiau išvaikščio
jęs visą Ameriką ir surinkęs 
jums pašelpą. 

Tai-gi dar kartą, vardan vi
sų Sibiro lietuvių, atsišaukiu į 
veikėjus L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjus ir prašau išrasti būdą 
ir koveikiausiai pasiųsti jiems 
pašelpą. Jeigu ir L. R. K. atsi
sakytų, meldžiu tuojaus man 
pranešti. Tada jau aš patsai 
vienas ieškosiu mielaširdingų 
žmonių—rinksiu aukas ir gel
bėsiu savo brolius lietuvius. 

Kun. D. Mikšys. 

ĮGALIOJIMAS KUN. D. 
MIKŠIUI. 

Lietuvių Komitetas, 
Tautišku Reikalų Ginimui 

Vladivostoke. 
No. 20. 

Birželio 11 d., 1918 m. 

Didžiai Gerbiamas Tautieti 
ir Dvasiškas Ganytojau! 

Mes, Vladivostoko Lietuvių 

Komiteto Tautinių Reikalų Gi
nimui Valdyba, sužinoję, jog 
jus važiuojate į Ameriką, svar
stėme tą savo susirinkime ir 
nutarėme: 

1) įgalioti Jus kreiptis Ame
rikoje į Tautos Fondą, į Ame
rikos Lietuvių Centralinį Ko
mitetą ir į kitas Amerikos lie
tuvių įstaigas, kurios rūpinasi 
lietuvių tremtinių šelpimu ir 
Lietuvos laisve, kad tie komite
tai paskirtų bent po $1,000 ir 
prisiųstų mūsų pirmininko, 
Juozo Vaitiekaičio (Puškinska-
ja No. 33), vardu per Ameri
kos konsuli Vladivostoke tele-
grafu. Mūsų komitetas suvar
tos, tuos pinigus sekančiu bū
du : 

a) Duos pinigų grįžimui 300 
Vladivostoko lietuvių tremti
nių, kurie kaip gervė giedros 
laukia kas valandėlę sugrįžti į 
savo tėvynę, kaip tik atsiras pi
nigų. 

1)) Paskirs kokią dalį pinigų 
kitiems Sibiro Komitetams, ku
rie užsiima grąžinimu lietuvių 
į tėvynę; 

c) Atlikusius pinigus nuo 
grąžinimo lietuvių paskirs Vy
riausiai Lietuviu Tarvbai Ru-
sijoje, kaip tik ji atsigaus 130 
suteiktą jai smūgių begėdišku 
areštavimu, arba kitai įstaigai 
Lietuvoje, kuri taip-gi bešaliai 
gins visų lietuviu reikalus, o ne 
vienos partijos. 

2) Įgaliojame Jus pranešti 
tiems komitetams ir visiems A-
merikos lietuviams, kad mes iš
džiūvome iš vargo, kurį mums 
reikia kęsti dabar Rusijoje. 
Darbo čia jokio nėra. šelpimo 
įstaigos yra išvaikytos arba pa
leistos. Visų daiktų neapsako-

Mes esame iš-
savo tėvvnės ir norime 

kogreičiausiai į ją grįžti, bet 
važiavimas labai brangus; rei
kia turėti mažiausia po 800 rub
liu, kad galima butų nuvažiuo
ti traukiniu iš Sibiro iki Oršos, 
pro kur galima įvažiuoti į Lie
tuvą, nes kiekvieno bilieto kai
na pakelta ant 600%, ir mes vi
sus pinigus, kuriuos turėjome 
išsivežę arba buvome užsidirbę, 
pragyvenome ir jeigu mums 
broliai, Amerikos lietuviai, nie
kas neprisiųs pinigų, tai mes 
turėsime čia pasilikti ir žūti ru
su tarpsavinėse peštynėse ar
ba nuo bado, tuo tarpu, kaip 
mūsų tėvynę kėsinasi užimti 
lenkai arba atsigauti atgal ru
sai ir pasėti joje tą-pat baisy
bių sėklą, kokia dabar siaučia 
Rusijoje. 

Prašome Jūsų pasakyti Ame
rikos lietuviams, kad mes lauk
sime ju pašelpos kaipo vienati
nio išganymo, nes iš kitur nėra 
mums nieko tikėtis. Rusų vi
suomenė del brangenybės ir 
bedarbės negali ir neturi ko au
koti, o Lietuva pati perdaug 
savo vargų turi, kad pagelbėti; 
tai tik vieni Amerikos lietuviai 
yra mūsų viltis ir pagelba. 

3) įgaliojame Jus išreikšti 
visiems komitetams ir visiems 
komitetų rėmėjams, kurie pri
sius mums pašelpos, mūsų di
delį, širdingą, brolišką ačiū, o 
tikimės, kad mes sugrįžę į tė
vynę mokėsime atsimokėti už 
jų aukas, o jeigu kas iš Ameri
kos lietuvių grįž iš Amerikos į 
Lietuvą pro Vladivostoką, tai 
prašome užeiti į mūsų komite
tą ir mes džiaugsmingai pasi
dalinsim su juo kuo galėsime. 

ma brangenybė 

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

1. Apie Kataliku Tikybos Tikrybe 30c. 
2. Pataraiės Moterims 15c 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti tcatr; lošėjams. La-

oai lengva SUIOSLI oc. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas f 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c. 
11. Į socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c. 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c. 
14. Apie Apšvietę 25c 
Dangaus Kardite^ ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 

Scenos įvairumai . . . , 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c 
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. G.ustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės 15c 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje i 80c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka '. 40c 
Keturių, Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 

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

L. RAUD. KRYŽIAUS R. 
SKYRIŲ DOMAI. 

Centro Valdyba savo susi
rinkime rugsėjo 13 d. nutarė 
kuogreiėiaušiai pasiųsti Lie
tuvon surinktus drabužius. Nu
tarta taipgi kreiptis prie sky
rių, kad tie, kurie turi pas sa
ve surinktus drabužius, kuo-
greiėiausia siųstų juos cen-
tran, kad visi surinktieji dra
bužiai butų gauti Brooklyne 
ne vėliau, kaip apie paskutinę 
dieną rugsėjo mėnesio. 

s Taigi šiuomi ir kreipiamės 
prie L. R .Kr. R. skyrių, kad 
šie pasiskubintų su drabužių 
prisiuntimu, nes vėliau gauti 
lauks ilgai, kol pasitaikys pro
ga siuntimui. Taigi, gerbia
mieji, pasiskubinkite. 

COUNCIL OF NATIONAL 
DEFENSE. 

J. Tumasonis, 
L. R. Kr. R. rast. 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

LIETUVOS LIUOSYBĖS 
SARGŲ BŪRIAMS! 

Reikšdami Jums savo pagar
bą ir tikėdami, jog išpildysite 
šio mūsų įgaliojimo valią, pa
siliekame. 

J. Vaitiekaitis, pirm., 
A. Polišaitis, sekr., 

Valdybos nariai: ^ 
• < 

J. Mudzėnas, 
Juozas Banis. 

Norbertas Grubis. 

Brangus karžygiai, tėvynai
niai ! Meldžiu visų kolonijų jau
nimą atkreipti domą ir perskai
čius šį straipsnelį patiems pasi 
rūpinti ar kitiems pranešti, kad 
visi L. L. Sargų būriai, .kur yra 
susiorganizavę, praneštų man 
savo stovi, kada .susiorganiza-
vo,kas pagelbėjo tame dalyke, 
kiek narių yra, kokius įstatus 
ar kontrolę turi ir tt. Viską 
pranešti laišku su aiškiu valdy
bos adresu; man reikalinga del 
tvarkos. Dabar nevisi būriai 
yra pridavę savo veikimą ir ad
resus. Aš pasiųsiu įstojimo la
pelius kiekvienam skyriui. Rei
kalaukit su valdybos parašais, 
kaipo liudydami, kad viskas 
pas jus tikrai, teisingai. Taip
gi reikalaukit komandos kopi
jų.Taip-gi aš turiu kiekvienam 
iš eilės paskirti būrio numerį. 
Todėl pasiskubinkit visi prisių
sti žinias. Kur nėra L. L. Sar
gų ,būrio, * pasįstehgkit kogrei-^ 
čiausia susiorganizuoti, nes.da
bar labai svarbus laikas.. Rei
kalaukit informacijų. Taip-gi 

Kad užbėgti už akių galin
čiam iškilti užrubežinių šalių 
pasipriešinimui, jei aliejinių 
žemių nuomavimo legislacija 
išleistų Įstatymus, kad nepri
leisti prie tų ateivius, rugpjū
čio 22 d. senatas priėmė 
Smoot 'o pataisą nuomavimo 
bilių, kad svetimtaučiai su tū
lais apribavimais galėtų nuo-
muoti valdiškas žemes. 

Karės Departamentas. 1. 
Sekretorius Baker nesenai kal
bėdamas išsitarė, kad demobi
lizacija laike šios karės toli 
pralenkė tą darbą, kuris buvo 
vedamas laike Civilės karės ar
ba laike karės su ispanais. 

2. Iš Chir generolo ofiso pra
nešama, kad Medicinos Depar
tamente pradėta veikti, kad 
urmijos narsių skyrius vėl su
siorganizuotų nuolatiniais pa
matais ir reservo nursėms vi
sose stotyse duodama progos 
įsirašyti į nuolatinius skvrius. 

3. Pardavimo direktorius 
praneša, kad artilerijos depar
tamentas tariasi parduoti visas 
likusias vatos pašukas, kurios 
randas tame departamente. Jų 
išviso esama apie 450,000 pun
dų pašukų šoviniams, 20,000 
pundų pašukų matrasams ir 
50,000 baltinių pašukų. 

Fed. Reservo Bordas. Guber
natorius \V. P. B. Harding sa
vo kalboje, rugpjūčio 22 d., sa
ko, kad jis priešingas uždrau
dimui siuntinių Europon, "ka
dangi mes turime atgauti $10,-
000,000,000 skolos, kurios atmo-
kėjimas priklauso nuo Europos 
industrijalio atgaivinimo, mes 
turime Europai pagelbėti, ki
taip mes tos skolos neatgausi
me. ' ' 

Emigracija. Pranešime iš 
AVinnipego (Kanados) sako
ma, kad kolonistai iš Suvieny
tų Valstijų nuolat eina į Vaka
rų Kanadą. Išeivių skaičius au
ga kas mėnuo nuo pat pavasa
rio. 

pavieniai kreipkitės su reikala
vimu aplikacijų. ' Z '̂ 

J. M. Milius, i 
458 Grand S t , 

t s 

Brooklyn, X. Y. 
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Lietuvos stovis, kaip jį mato 
svetimtautis. 

Pateko Į mus rankas užra- Salima pagelbstant jiems at-
šai vieno nelietuvio buvusio 
Lietu\oje pasibaigus karei sn 
vokiečiais. Tą raštą talpiname 
kaip gavome nors jis išrodo 
Iv g- neužbaigtas. Del kaikurih 
priežasčių, negalime pasakysi 
autoriau- vardo. 

Redakcija. 
Pabaltijo- provincijos bei 

Lietuva turi svarbą visai ne-
snlvginama savo didumu S? 
žmonių skaitliumi, geografiniu 
žvilgsniu, kuris daro jas Ru
sijos raktu. 

Tie kraštai ką tik pasta
ruose laikuose paliuosuoti nuo 
bolševikų armijos užpuolimo, 
dabar papuola kitan pavojun 
— kad Vokietija užima ir 
viešpataus ant jų. 

Neveikimas iŠ Alijantų pu
sės paliks tuos kraštus ar tai 
bolševiką!]1- ar jau vokiečiams, 
kurie iŠ jų pasirodys tvirtes
ni. 

Jei Vokietija užims lietuvių, 
latvių ir estų žemes, ku
rias ji dabar jau ima, ji pa-
reldės Baltikę ir u/darys Va
karinę Rusijon iueigą, tuomi 
i gydama ekspliotaeijos progą 
Rusijoje, tas viskas apima 
gamtini turtą bei žmonių jic-
gą. Manau, kad'Vokietija pa
silieka tuose kraštuose iš prie
žasties ekonominio prispaudi
mo, sujungto su pramatymu 
iii*lt lės piniginės naudos 
žiūrintiems Rusijon, tarsi re-
lervaran, iŠ kurio Imt galima 
atgauti Vokietijos nuostolius. 

Kad vietinės tautinės jic-
gos. lietuviai, latviai ir es
tai butu. apsaugoti, gautų už
tektinai amunicijos, apdaro ir 
maisto nuo sandarbaujančių 
Suvienytų Valstijų ir Britani
jos. 

Kad butu pažymėtas ne-
prietoliškumo būdas link 
bolševikų; 

Kad butų duota pagelba 
priesbolsevikiuėms jiegoms 
Pabalti jos provincijose, lietu
viams ir Petrogrado priešaky
je esančioms jiegoms, sutei
kiant ginklų, amunieijos bei 
karinių Įrankių: juos lengvai 
galima gauti iŠ sandeliu Pran-
ėamijoje, kur jie užima bran
gia vieta ir gaišina daug 
žmonių reikalingų apsaugoji-

remti bolševikų jiegų užpuoli
mą. 

Paprastas geras galvojimas 
dabar lengvai gali sustabdyti 
daug pinklių ateityje. — 

Reikia pristatyti amuniciją 
ir apginkluoti ne dovanojant, 
bei parduodant, naują l ie tu-
vog armiją, susidedančią iš 
oO.OOO žmonių. 

Taip apžiūrėti amunicija ir 
apginkluoti lietuviai galės už
daryti prieš vokiečius duris ir 
laikyti jas uždarytas. 

Apginklavimas visai Lietu
vos armijai gali būti pasiųstas 
iš Prancūzijos į dvi savaiti iš 
Amerikoniškos ekspedicijos 
turtu, kuriu vra daugiau ne-
gu reikia. 

Amerikos armijos likvi^aei-
jos komisija sakosi turinti 
medžiagos, bet leidimas par
duoti, kam kitam kaip Pran
cūzijai, turi ateiti iš vyriau
sios įstaigos, kadangi tas y-
ra politiškas žingsnis. 

"Vyriausioji Įstaiga nieko 
dar neveikė. 

Daugiau kai]) mėnesi net 
pardavimas vaistu bei valgių 
Lietuvai buvo sulaikytas. Su
tartys padarytos gegužyje bu
vo "sulaikytos birželyje, ir tik 
Į) liepos galutinai pasirašyta 
kontraktas. Sulyg tos sutarties 
siunčiama vaistų už $700,000; 
apdarę už $:U)o9,4a8; ii' valgių 
už $1,660,250. 

Bet po tos pusės žingsnio ir. 
vėl susilaikymas. Karės reik
menų nesiusta. 

Tuo tarpu, kokios yra ati
dėliojimo net dabar matomos 
pasekmės.' Vokietija turi 40,-
000 senų kareivių Lietuvoje, 
ir 20,000 Latvijoje, Tai yra 
daugiau negu du syk, kaip 
parodyta viešose atskaitose, 
(ii tai vra militarėa skaitlinės 

• * 

nuo liepos mėnesio. 
Liežuviai nori tą vokieėių 

armija, prašalinti iš Lietuvos, 
kame ji netik grūmoja bet ir 
slegia bei turtą aikvoja, prie-
gtam dar duoda progos ga
benti Lietuvos turtus Vokieti-
jon. 

P o i l sų a t idėl io j imų, P a r y -
žiuje duota evakuacijos įsa-
kvmas vokiečiams. Bet ne-

' (Tai 

jnu^tatytas laikas nei nesuda-
apielinkyje ryta jiega, kuri priverstu juos 

000 iki 40,- išeiti. Evakuacija palikta 
000 ginkluoti] vyru su gink- i jiems patiem s sulyg jų norų. 
lai . vokieėių "armijos. Taikos Konferencijos vieti-

Daug vokieėių oficierių ir B"! sek<\m prašymai, kad pa-
kareivių su gryna sąžine skirtu evakuacijos komisiją, li-
manė kariaują prieš bolševiz- i ko be domos atkreipimo. 
ma, nors vokiečių valdžia daro Bendras alijantų prisidėji-
sutartis su Sovietų valdžia, i r imas prie Pabaltijos reikalų 
nor s daug Prūsų oficierių pr i - ,^ ivo paskyrimas generolo lei 
sipažįstą vartoja, bolševikus, 
tarsi ginklą,. 

Vokiečiu tikslas yra pala i-

tenanto Huberto Gough'o iš 
Britanijos armijos, kad pri
žiūrėtų jau esančias misijas; 

kyti tiltą 'rytų link* bei \urė-1 jų tarpe v i sg i nėra evakuaci-
ti armiją ant ne vokiškos že
mės, kad tokiu būdu apginus 
vakarinius bei rytinius prū
su-. 

Patarimai jau paduoti Lik
vidacijos Komisijai, gi iš to, 
kol-kas, nieko nedaroma iš
imant vieną vaistų, apdarų bei 
mai<to paskyrimą, tie patari
mai seka: 

Kad butų parduota ir pris-
tatvta Lietuvai, estams bei 
latviams Įvairus valgiai bei 
padargas tarpininkaujant Lie
tuvos Kooperatyviai draugi
jai. 

Kad panašus daiktai parai 

los komisijos. Kaip ten nebū
tų, jis yra perdaug darbais 
apkrautas . šiaurvakariniame 
judėjime prieš rusų bolševi-
k'us, nes tvarko sanitarę sar
gybą. Tas jam sudaro ilgą 
liniją nuo ežero Ladogos per 
Petrogradą, Finlandiją, sker
sai Finų intaką, per Latviją ir 
Lietuvą. 

Nei viena iš tų silpnučių di
vizijų, Visoje linijoje, nėra pri
derančiai apšarvuota bei ap
ginkluota. 

Jokia dalis tos plonutės lini
jos negalėtų išlaikyti tokius 
bolševikų užpuolimus, kokius 

duotų evikiškai Rusi-;jie daro ant Kolčako. Jei bol
ševikai sustabdys pasekmin
gai generolą, Denikiną, kaip, 
kad sustabdė Kolčaką, jie ga
lės mums laiku atkreipti savo 
rinktines jiegas prieš bile Pa

jai per Kolčako atstovus su
k i : dabartinės politikos. 

Kad tvarkos palaikymui 
butų ingaliota pirkti armijai 
amunicija bei kariški reik
menis, ypatingai Pabaltijos baltijos linijos dalį ir trukš-

mingai pereiti Lietuvą, Ryt-
Prusus bei Vokietiją. 

Gi už tos linijos yra neaiš
ki vokiečių armija, kuri ' 'ka
riavo su bolševikais taip kaip 
jiems kokioje valandoje pati
ko ." 

Tikros vokiečiu armijos lai-
kymo tikslas Lietuvoje, yra: 

1. Kovoti su bolševikais 
taip kaip .jiems (vokiečiams) 
kokioje valandoje patinka, su-
ly& ju. reikalais. 

2. Laikyti armiją už Vokie-
tijos ribų, kuri butų paruošta 
laikui priėjus. 

H. Užtikrinti Vokietijai į-
vairios medžiagos bei maisto 
įvežimus. 

4. Pratęsti ir palaikyti vo
kišką intekmę ne Vokietijoje. 

5. Apsaugoti josios perėji
mus į rytus. 

Strategiškas padėjimas Lie
tuvoje yra labai svarbus. Po
litiški bei ekonominiai veiks
niai taip yra apibendrinti su 
militariškuoju, kad tampa ne
atskiriamais. Suvienytų bei 
Susibendravusių valdžių siste
ma buvo kol kas abejotina. Ru
sijoje bei Pabaltijos Balys* vo
kiečiu troškimai vra neapri-
buoti. Jie numano, kad tose 
šalyse yra didi pirkjyba, didi 
galybė neišdirbtos medžiagos, 
dagi sutaupą militarės jiegos, 
nuo kurios gali prigulėti jos 
tautinė tvirtybė net, spėlioti-
nai, jos ateityje buvimas. Jis 
supranta Lietuvos valstijos 
verčią kaipo atramą prieš Len
kiją. J i pramato, kad josios 
organizavimos jiega bei išdir
biniais šelpimas yra Rusijai 
reikalingi. 

Tatai mūsų uždavinys yra: 
1. Tose šalyse Įgyti tautoms 

teises. 
2. Sulaikyti Vokietija nuo 

nuolatinio alinimo bei virši
ninkavimo tose šalyse. 

\\. Būti pasiryžus duoti val
stijoms paramą taip greit. 
kaip jos turės pastovia, val
džią ne priešingą mūsų princi
pams. Žema politika, stengiau-
tiesi sužadinti tautą prieš 
tautą, partiją prieš partiją, 
luomą prieš luomą yra, ko
kią vokiečiai dar tebevaro; 
mes taipgi pralaimėtumėm pa
našios besilaikydami. 

4. Palaikyti sargybą prieš 
bolševikus. 

Už ( lahar t in j aps i le id imą 
bei tesimosi galime brangiai 
užsimokėti ateityje. Cia yra 
doma kreipiama link vokiečių 
prašalinimo iš Lietuvos. 

Didžiuma, vokiškos kariuo
menės, yra sutraukta apie len
ku bei vokiečiu ribas. 

Vokiečių kariuomenė, dar 
nuo kovo mėnesio, neturėjo 
svarbaus susirėmimo su bol
ševikais. 

Dabartinis stovis reikalauja, 
kad Alijantai imtųsi vokiečių 
evakuacijos tvarkymą, bei pa
reikalautų, kad judinamasis 
turtas liktųsi ant vietos. 

Atskaitoje patarta duoti 
visokias reikmenis milita-
riam apšarvojimui, kaip va: 
drapanas, ginklus amuniciją 
dvidešimčiai tūkstančių lie
tuvių kareivių ir automobilius 
visai divizijai persikelti rei
kalingus. 

Taip senai, kaip 7 d. birže
lio kariški ir laivyno atstovai 
Taikos Konferencijoje davė su 
jungtą pranešimą: "Matant, 
kad negalima siųsti Alijantų 
kareivių į Pabaltijos provin
cijas yra naudinga dabar la
biau kaip kada paremti tas 
šalis ginklais, amunicija ir dra 
panomis bei kitokiomis reik
menimis. Jiems tas tuoj rei
kalinga ir ant .lengvų išlygų. 
Užtikrinimas yra užtektinas 
miškuose rąstais, ukėse linais 
bei kitokiais produktais. 

Manoma kad pardavimas iš 

LIETUVOS KRASįl SĄRA
ŠAS. 

1. Akmena 2 
2. Alytus 2 
3. Anykščiai 3 
4. Beisiogala 2 
o. ijirziai • • . . t> 
6. Gargždai 4 
7. Gruzdžiai 2 
8. Jonava 2 
%J • «J v / J T I C L • • • • • • • • • • • • • • • • £* 

10. Joniškis 2 
11. Joniškėlis 2 
12. Jurbarkas 1 
13. Kalvarija 3 
14. Kapčiamiestis 5 
15. Kaišadorius 2 
1 (5. Kovarskas » . . 2 
17. Keidainiai 2 
18. Kelmė 3 
19. Kybartai 2 
20. Kražiai 4 
21. Kretinga 5 
22. Kupiškis 2 
23. Kuršėnai 2 
24. Kvėdarna 4 
25. K ra k i na va 3 
2(1. Lazdijai 3 
27. Linkava 3 
28. Linkui kai > . . . . . *> 
29. Liduvėnai ^ S . . 2 
30. Marijampolė I . . 2 
31. Mažeikiai f.. 2 
32. Mikelmontis 2 
33. Naujamiestis 3 
34. Naumiestis 2 
35. Panevėžys 2 
36. Papilė 2 
iy> I > , . 1 * 9 

• w. i as\ aiiu ~ 
.•S. I įlvislviai « 
30. Plungė 5 
40. Prienai 1 
41. Pumpėnai 3 
42. Rietavą 4 
43. Radviliškė 2 
44. Rokiškė 3 
4o. Reseiniai 3 
4(i. Sėda » 
47. Seinai 4 
4s Seirijai a 
4!). Skaudvilė 3 
50. Skapiškis 3 
51. Skuodas -0> 
52. Šakiyi 3 
53. šiaduva 2 
54. Šileli* 3 
55. Švėkšniai 4 
56. Šeštakavas 3 
57. Taujėnai 2 
58. Tauragė 2 
59. Telšiai 4 
60. Troškūnai 3 
61. Ukmeirjcė -
62. Utena 4 
(!.'5. Vabalninkas 3 
64. Varniai 4 
G5. Veiveriai 2 
(iii. Veliuona 1 
67. Virbalius 2 
68. Vevirženai 3 
69. Žagarė 3 
70. Žeimė 2 
71. Zizmarmi I 
72. Vilkaviškis 2 
p-r> T f i v f) 

fa. v eKsna « 
74. Šauliai 2 
75. Vilkija 1 

Pastaba. Skaitlinė, pridėta 
po kranas vardo parodo, kiek 
dienų laiškas trunka ateiti iš 
Kauno ir ta, krasą. Žinant ši
tas krasas nebereikia rašyti 
apskričio, nei gubernijos. Už
tenka paminėjus krasą, vals
čių ir kaimą. 

LIETUVIAI IR SENATAS. 

Amerikos ekspedicijos sande
lių netik palengvintų vargų 
bet pagelbėtų įvesti tvarką ir 
gyvenimą pastatytų į vėžes, 
tokiu būdu butų lengviau ir 
Rusijoje įvykinti taiką. 

Toliau parodyta, kad lietu
viai, estai ir latviai savo ka
reivių jiegomis pataikė atsi
spirti prieš vokiečių militariz-
mą ir bolševikų užpuolimus. 

Toksai tat yra stovis —aiš
kus daiktas, šaukiąs pagelbos 
bei veikimo. 

Honorable J*. Lenroot, 
United States Senator, 

"YVashington, D. C. 
r 

Honorable Dear Sir: 

Knowing you to be a cbam-
pion of justice and f ai r play, 
\ve the undersigned LitĮmaniau 
delegates of all Lithuanian-A-
merican citizens of Sheboygan 
and Ozaukee counties reąuest 
your honor to use you influence 
in congress that the United 
States government \vould ex-
tend to the Lithuanian govern
ment formai reeognition and 
compel Poland to withdraw her 
troops from the Lithuanian 
territories. 

R c r. A. Maliauskas, 
Pastor of Lithuanians 

of Sheboygan and 
Ozaukee counties. 

Presidouts and Secre-
taries of Lithuanian So-
cieties of said counties. 

Garbus J. Lenroot, 
.Suv. Valstijų. Senatorius, 

\Vashington, i). V. 

(laibus Mielas 'Pamišta: 

Žinodami, kad jus esate gi
nėju tiesos bei liuosybės, mes, 
žemiau pasirašę lietuviai, ko
mitetas visu Shebovgano ir 
Ozaukee apskričių, lietuvių A-
merikos piliečių prašome dusų 
malonės pavartoti intekmę Su
vienytų Valstijų kongrese, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia pri
pažintų Lietuvos valdžią, ir 
kad priverstų Lenkiją atsiimti 
savo kariuomene iš Lietuvos 
žemės. 

Be r. A. Moliauskas, 

Lietuvių klebonas She
bovgano apskričio. 

Prezidentai ir Pašti
ninkai visu lietuvišku 
draugi j ų Sheboygane 
ir apielinkėse. 

Atsakymas. 

United States Senate1, 
Committeeof Military Affairs. 

August28th, 1919 

Rev. A. Makauskas, 
Sheboygan, \Vis. 

Dear M r. Maliauskas: 

I have your \vire of the 27th 
inst., \vith referenoe to the Li-
thuanian Republic, which is a 
suhject that i am seeuring all 
the information possible upon. 
This is a matter \vithin the ju-
risdietion of the Foreign lie-
lations Committee of the Sen
ate, of whioh I was not a mem-
l>er. The Committee thus far 
is devoting-its entire tiine to 
the ąuestion of the peace treaty 
witb Germany, and it will not 
take up any other matters imt ii 
that is disposed of. I shall be 
very glad to bring your wire to 
the attention of the Committee 
later on. 

Very sincerely, 
(Signed) J. Lenroot. 

11 » • m 

Rugpjūčio 28 d., 1919 m. 
Suvienytų Valstijų Senatas, 
Komitetas Karo Reikaluose. 

Rev. A. Maliauskas, 
Sheboygan, Wis. 

Brangus Kun. Maliauskas: 

Gavau jūsų telegramą iš 2t, 
šio mėnesio, paliečiantį Lietu
vių Respubliką. Su tuo klausi
mu stengiuosi kuolabiausiai su
sipažinti. Tas dalykas priklau
so Svetimų Susinėsimų Komi
tetui, kurio nariu aš neesu. Tas 
komitetas labai dabar užimtas 
vokiečių taikos sutarties klau
simu, ir kitais darbais neužsi-
ims kol to neužbaigs. Vėliau, 
noriai priminsiu jūsų telegra
mą komitetui. 

Nuoširdžiai jūsų, 
(Parašas) J . Lenroot. 

MINISTRANTAS. 
Kaip tik pamatau ministrantų eiles, besiruošiančių tar

nauti šventų Mišių aukoje, prisimena man, kad, jei papasa
kojus jiems šį indomų atsitikimą, tai nevienas prisiartintų 
prie mokytojaus Širdies, gi Kūdikėlis Jėzus jiems vadovautų. 

Kokiu du metu atgal, mano ministrantams belaukiant, 
zokristijoje, pamaldų prasidedant, patėmijau kokio dvylikos 
metų amžiaus vaikinėti atydžiai bežiūrintį i jų raudonus su-
tonėlius bei baltas kamželes, kuriose pasipuošę jau laukė 
įsakymo pradėti tvarkoje procesiją. 

Keno tas vaikas? paklausiau kartą vieno mmistranto. 
"Tėve, jis yra protestonas. Jo vardas Karolius X—." No

rėjau jį pamatyti, bet Karoliuko jau užsislėpta. Ateinančio 
sekmadienio vakarą jis vėl pasirodė. Man artinanties link 
jo, jis vyriškai, nebėgęs, išlaikė lauką. 

Jo mėlynos akys prašvito, man maloniai prakalbus į jį. 
Džiaugiuosi, kad tu čia ateini, Karolink. Tai mėgsti 

t ėmy t i m i n i st rantu s ? 
"Taip, taukšta. ' ' Ir stebėtinas linksmumas apsireiškė jo 

veide. Išrodė jis gabus, tvirto budo vaikinas. Man labai pati
ko jo išvaizda. 

Po tūlam laikui, kuriame jis nuolatos žiurėjo į mano vei
dą, tarė: 

" A r negalėčiau aš tapti ministrantų V1 

Juk tu netiki Kataliku Bažnvčios mokslui, Karolink. 
" A r nesuteiksite man progą, Tėve?" 
Išvaizda ir žodžiai vaikino darė didį įspūdį manyje. Nu-

sigrįžau pažiūrėti liekamą sutonėlį bei kamžiukę, gi vaikas 
supratęs atsisakymu mano nusigrįžimą buvo jau besišalinąs 
nuliūdime. Tariau jam: Taip, mano vaike, suteiksiu tau pro
gą; užsivilk tuos, čia pagelbėjau užsivilkti sutonėlį ir 
kamžiukę. 

Joks karalius savo rūbuose neišrodė taip iškilmingai, 
kaip tas vaikas salonėlyje, kamžiukėje, dar knygute ranko
je. Pastačiau i glitą viduryje šalę kitų vaikų. 

Dabar, elgkis taip kaip kiti vaikai, pašnibždėjau jam 
beinant į šventinyčią. Tėmijau jį duryse. Jis buvo dievotas 
atydus, net pralenkė katalikus draugus pamaldumo garbin
gume. J i s be kvėpavimo klausė kiekvieną pamokslo žodį. 
Pas mumis kas sekmadienio vakarą yra tikėjimiški pamoks
lai. Po pamokslui seka Švenčiausio Altoriaus Sakramento 
palaiminimas. Karolius buvo neperviršijamai atydus. Jis lankė
si kas sekmadieni, buvo visų vaikų mylimas, niekados ne-
užgauliojamas. 

Vieną vakarą kitiems atsisveikinus, jis pasiliko. 
Na, Karolink, prabilau, ar jau inkyrėjo būti mi

nistrantų? Matytumei kaip jis pažiurėjo į mane. 
" O , Tėve! Užtikrimukad ne. Bet, Tėve, ar aš galėčiau 

tapti katal iku?" 
Jojo veidas taip buvo rimtas, kad aš nė nesijutau kaip ap

kabinau ji. Žinoma kad taip, mano sūnau. Bet pirmiausiai 
turi susižinoti su tėvais ir gauti iš jų leidimą. 

"Klausyk, Tėve, aš atsivesdavau juos kas sekmadienį 
bažnyčion, kad matytu mane ministranto rubuose.Mamvtė man 
sakė, kad dikčiai nudžiugtu sužinojusi, kad aš galiu tapti kata 
liku". 

Sužinojau jo adresą ir trumpame laike aplankiau jo gim
dytojus. Sužinojau, kad jie buvo nekrikštyti protestonai. Iš 
šešetos vaikų taipgi nė vienas nebuvo krikštytas. 

Užsiminus apie Karoliuką, negana kad abu tėvai norėjo jį 
matyti paruoštu ii- apkrikštytu, bet širdingai to troško sau ir 
kitiems savo šeimynos sąnariams. 

Kas įvyko, kiekvienas jau gali lengvai įspėti. 
Visųpirma priruošiau mažytį apaštalą, jo tėvą ir 

motiną ir apkrikštijau juos. Toliau jo brolius ir seseris, viso 
aštuonetą. Netrukus jis priėjo prie pirmos Šv. Komunijos ir 
gavo Patvirtinimo Sakramentą. Jie visi yra karšti katalikai, 
gi mažas ministrantas randasi kas sekmadienį bažnyčioje, 
l>oitarnaujqs Šven tmy l io j e . Gali p a t ė m y t i jo neapsakomą 
džiaugsmą iš neapkainojamo šventojo tikėjimo-turto, kurį 
jis brangina labiausiai už viską pasaulyje. Jojo nekalta šir
delė tirpsta maldoje už taip didžias malones, visai veltui jam 
suteiktas. 

Kas gal įspėti, gal kurią dieną, jis stovėdamas prie Die
vo Altoriaus, atnašaus Augščiausiąjam nekruviną auką, mal
daudamas kad Dievas, savo begalinėje gerybėje, suteiktų 
daug panašių apaštalų? 

Prieteliai, papasakoit ir kitiems tą atsitikimą. Gal kame 
randasi tėvas bei motina, kuriems taip jau reikalingas mažo 
vaiko prie doros kelio jų vedimas. 

KAD VISKĄ, TAI VISKĄ. 

Syki, Lydikienė susitikus 
gatvėje Baltrienę paklausė: 
(mat jau ji buvo truputį nuo 
kitų girdėjus). 

" A r teisybė, Baltrienė, kad 
tavo sunūs, Juozas, vedė to mė
sininko (bučeriaus) dukterį!" 

"Taip , teisybė. Matai, senai 
mes viską iš jo krautuvės ima
me." 

"Gerai sakai, kad viską, tai 
viską. . . Ar ir dukterį ant sva
ro paėmėte?" 

J. V. Kovas. 

PUIKIAI PASITEISINO. 

Šlyžių Girnius, sykį iš mugės 
girtas parvažiavęs, labai su
mušė savo moterį. Bet jau jam 
buvo tai nepirmas sykis. 

Girnienė nebegalėdama iš
kentėti tokių žiaurių ir tankių 
savo vyro smūgių, nuėjo pas 
teisėją pasiskųsti, kad jos vyrą 
užtai nubaustų. Teisėjas pats 
matė, kaip Girnienės buvo 
užtinusios ir pamėlynavusios 

akys nuo kieto kumščio smu-
gių. 

Pasišaukęs Girnių, kad nu
bausti, ir sako: 

"Vaikine, tu perdaug saVo 
pačią muši, o ypač kaip girtas 
sugrįžti iš mugės." 

" O , gerbiamas teisėjau, ro
dos nedaug mušiau, nei ką," 
nužeminančiai teisinosi kalta-
sai. 

"Kaip-gi nedaug," užsibarė 
teisėjas. " A š pats mačiau, kad 
abi aki buvo mėlynos nuo kum
ščių smūgio." 

" K a d akys mėlynos, tai vi
sai ne iš to atžvilgio, kad aš sa
vo pačią supykęs muščiau," 
teisinosi kaltasai. 

"Kaip-g i? !" 
"Mat, dauggalis pone, mano 

pati juodakė, o man geriau pa
tinka mėlynakė, todėl taip da
riau, kad butų artesnis pamėgi
mas šeimyniškame gyvenime," 
pasiteisino Girnius. 

J. V. Kovas. 

BIZNIERIAI GARSINKIT6S 
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D R A U G A S Penktadienis, rugsėjis 19 1919 

Vaistai ir Apsisaugojimas nuo Uooq. laikomas neuždarytas išgaruo
ja. Daugelį kartų milteliai, ku
rie randasi aptiekose pardavi
mui esti su priemaišai s su
maltų stembrų arba kitokiais 
kokiais nors dalykais. Tokie 

.milteliai nėra taip veiklus, Nuo to laiko, kuomet suzi-1 priemonių, kaip dėjimas siete- ^ ^ y £ ^ ^ 

Parašė L. O. Howard, Ph. D. 

Įžanga. 

Sieteliai ir uždangalai. 

Nereiktų smulkmeniškai nei 
aiškinti tokiu visiems žinomu 

nota, kad uodai yra netik ink i 
rūmas, bet ir platina arba par
neša drugio, geltono diugio, fi-
liariso ir dangos karščio perus, 
daugel darbo padėta kaip pa-
vienhi, taip ir bendrai susijun
gusių žmonių, kad išrasti prieš 

lių namuose, vartojimą tink
lelių lovoms, arba nešiojimą 
veido uždangalų ir pirštinių 
naktimis vietose, kuriose ran
das daug uodų. Sieteliai turi 
būti indedami labai atsargiai, 
gerai ' pritaikinti, suveriami, 

juos vaistų. Paug vaistu ir vei- sulenkiami arba pakeliami, 
kimo pienų yra išbandyta ant 'Langų ir durų sieteliai nieka-
plaėios skalės ir tai, kas le-jda negali būti pe r standriai 
miaus yra pranešama, yra tik įndėti; ir su gerai pritaikin-
sutrauka tii darbu. tais sieteliais uodai dažnai tu

ri progos ineiti; vi-Apsisaugojimas nuo įkandi
mo. 

Apsaugojantįs skystimai. 

Kamparo spiritu ištrinus 
veidą i r rankas arba užsilaši-
nus kelis lašus ant priegalvio 
nakčia galima apsisaugoti nuo 
uodų per kiek laiko. Tą-pat 
ypatybę turi ir palėjų aliejus 
(oil of pennyroyal).Xei vienas 
iš tų dalykų ilgai neužlaiko: 
tai yra, vieną kartą juos pa
naudojus užtenka tik vienai 
nakėiai. Mėtų aliejus, eitrino 
sultys ir uksusas taip-pat bu
vo patariami; kaip-kuriose a-
pielinkėse degutas taip-pat bu 
vo vartojamas, ypatingai ten, 
kur uodų daug randasi. Citri
nų aliejus (Oil of Citronella) 
yra vienas geriausių priemo
nių. Kai-kurie žmonės, bet ne
visi, nemėgsta jo kvapo, \o-
eiau j i s pasekmingai apsaugo
ja nuo uodu per keletą valan
dų. Geriausias mišinys, kurį 
rašytojas yra baudęs, buvo 
j um pr i s iųs t a s C- A. Nasho iš 
New Yorko, ir yra sekančiai 
sutaisvtas: 

Oil of Citronella . . 
Spiri t s o f camplior 
Oil of Cedar 

.. I uncija 

. . I uncija 
' j uncijos 

Paprastai keletas lašų ant 
abruso, užkabinto ant lovos 
galvų galo, neprileidžia pa
prastųjų namų uodų. Kur jų 
yra labai daug ir kur jie la
bai inkirus, užtenka su keletą 
lašų išsitrinti veidą ir rankas. 
Teciau ir tas mišinys nusto-
ja savo jėgos, jei stovi per vi
są naktį, (ieltonojo drugio uo
dai Aedes (Stegomia) calopus, 
Meig, papratę pradėti kandžio
ti švintant ryte. Tuo laiku 
dauguma žmonių kietai mie
ga, o mišinio veiklumas kaip 
tik tuo laiku sumažėja. Taigi 
pietų valstijose, kame tie uodai 
randa>i, manoma, kad tas ap
saugojantįs mišinys nėra taip 
geras, kaip šiauriuose. Teciau 
tas mišinys gali būti vartoja
mas iš ryto, prieš pat aušrą 
ir tuomet jis bus taip veiklus, 
kaip ir kitose aplinkybėse. 

Mišinys, kur j pataria E. II. 
Ganė, iš Xe\v Yorko yra se
kantis: 

Castor Oil . : 1 uncija 
Alcohol 1 uncija 
Oil of Lavender 1 uncija 

Tas. mišinys yra geras del-
to, kad neturi tiek nemalonaus 
citrinų aliejaus kvapo. ^ 

Osear Samostz, iš Austin, 
Texas, pataria sekančią for-
mulą: 
Citrino aliejaus 1 uncija 
Skystos vaselino.- . . 4 uncijas. 

Tas milinys sulaiko citrinų 
aliejaus garavimą. B. A. Rey
nolds pasekmingai vartoja 
Xew Orlean> mie>te 20 mini
mų citriną aliejaus ir vieną 
unciją vaselinos arba lanoli
no. 

Yra patarimų vartoti o nuo
šimtį potasiaus sulfato soliu-
ciją arba ka>ijos aliejų (oillmaltos gėlių galvelės, Pyreth-
of cassia). Ant Filipinų salų mm veislės augalų. Jų "gydo-
labai plaėiai vartojamas ty-jmoji pajėga yra garuojantis 
ras Wuftinjyu " al i^ų^ kuri* Uikui bėgant ir 

suomei turi būti žiūrima ir 
saugojama kad jie neineitu. 
Kai-kuriais meto laikais uodų 
apgyventose apielinkėse jie 
bando ineiti net per sietelius 
ir dažnai ineina. Kur ju yra 
labai daug, vielų sieteliai turi 
but* atsargiai ištepti kerosimi 
arba citrinų aliejumi. 

Dirbant lovų užlaidas turi 
būti užtektinai medžiagos, kad 
butų galima užlaidą gerai pa
lenkti po matrasu, ir turi būti 
atsargiai žiūrima, kad nebū
tu akyliu audekle, iš kurio už-
laida yra daroma. Dažnai pa
sitaiko, kad vietose, kur yra 
daug uodu, mažesniuose vieš
bučiuose lovų užlaidos yra la-
hai prastame stovyje ir keliau
jant po pietų valstijas prisi
eina turėti siūlų ir adatų, kad 
galima butu užlopyti arba 
susiūti suirusias ar sukiuru-
sias užlaidas. Keliaujant po 
tropiškns ar kitas šiltas šidi-s, 
tinkleliai ant veido vra būti-
nai reikalingi. Yra padaromi 
lengvus rėmeliai, taip kad jie 
kaip kepurė uždengtų galvą 
ii- potam apdengiami uodu sie
teliais. Panašus rėmeliai, su
lankstomi, kati lengviau Imtu 
galima nešioti, yra padaromi 
uždengti lovą nakčia. Ir ren
giantis keliauti i tropiškas ar 
drugio pilnas vietas, tokie 
prietaisai turi būti prirengti 
ir paimami. 

Kaip langų, taip ir kituose 
sieteliuose svarbu, kad butų 
tinkamas tankumas. Per dvi
dešimt vielų tankumo viename 
colyje uodai neineina, bet per 
penkiolika kai-kurie įlenda. 

Apdengimas veisimos vietų. 

Kame lietaus vanduo vra 
laikomas dideliuose kubiluo
se, kaip tai ('/.lajos Valstijų 
miestuose, būtinai juos reika
linga apdengti sieteliais, ir 
dabar visur to reikalaujama. 
Lietaiu vandeniui bačkos taip-
pat visur turi būti apdengtos 
sieteliais, išskyrus tas vietas, 
kur žuvys vartojamos išėsti 
uodus pradžioje jų gyvenimo. 
Vandens bačkas pigiai galima 
pridengti geležiniu lanku su 
tvirtu kartūnu ar maišo nes-
kilėtu audeklu, taip kad au
dekle .butų palikta užtektinai 
vietom susitraukimui. 

R ūkimas. 

Hile, kas, kas tik deginant pa
daro daug durnų, uodus nuvis 
į šalį, taigi įvairus rūkymui 
dalykai yra vartojami tų, ku
rie po laukus turi gyventi. 
Daug įvairių dalykų yra var
tojama tam tikslui ir namuo
se. 

•Pyretro Milteliai. 

Pyretr0 milteliai, kitaip va
dinami Dalmacijos vabalų mil
teliai. Persiški vabalų milte
liai, buliach ir k. labai nau
dingi jei nauji ir g ryni (1 ry-
ni milteliai vra smulkiai su-

miltelius paprastai vartojama 
sausus ir jais dulkinama arba 
pučiama į plyšius, kuriuose 
randasi vabalų, 0 nuo uodų 
dulkinama po trobos vidų. Y-
ra labai paprasta deginti mil
telius kambaryje nakėia. Mil
teliai yra supilami į krūvelę 
ir uždegami nuo viršaus. Dega 
išlengva, labai rukdamį troš
kinančiais dūmais. Dažnai mil
telius sudrėgnina ir sulipdo i 
mažus posmailius gabalėlius. 
Po tam išdžiovinus jie 
gerai dega ir 
daug eina ant 
Uodai nuo tų durnų pasigeria 
ir krinta ant aslos. Tada juos 
galima sušluoti ir sudeginti. 
Kuomet langai atviri ir oras 
liuosai vaikščioja, toks rukp-
mas mažai teatneša naudos ir 
kad pilnai apsisaugoti, reikia 
sėdėti su durnais. Miltelius ga
lima padėti ant blėkelėg vir
šum kerosininės lempos; mil
teliams sukaitus, garuojantis 
aliejus iškyla į orą ir pasis-
klaido po kambarį. Tai, sako
ma, labai pasekminga. Milte
liai neina ant nieko ir nedaug 
tėra smarvės. Kitas ekono
miškas būdas miltelius deginti 
yra apipilant juos apie degantį 
gazo knatą. New Orleans mies
te patirta, kad išnaikinti uo
dus iš namu, svare Pyretro rei 
kia sudeginti ant kiekvieno 
tuksiančio pėdų erdvės. 

Mimmso uodų naikintojas 
(Mimms Culicide) 

.Tas mišinys yra sudarytas 
iš lygiu dalių sveriant karbo-
liaus rūgšties kristalui ir gu
minio kamparo, Rakšties kris
talus reikia ištarpinti ant ma
žos ugnies ir išlengva pilti ant 
gumos. Kamparag susigeria ii1 

pasidaro skaidrus, truputį 
kvepiantis maloniu kvapu 
skystimas. Tas skystimas ne
šimai n0 ir gali būtį laikomas 
uždarytuose buteliuose per 
kiek laiko. Išgaruodink ant 
kokios nor s degančios lempos 
tris uncijas to mišinio ant 1,000 
kubiškų pėdų erdvės. Lengvai 
ir patogus aparatas gali būti 
padarytas nupjaunant niekinio 
pečiaus kamino galą, iškar
pyti vieną galą taip, kad oras 
galėtu, išeiti. Paskui pastatyk 
alkoholinę lempą po apačia, o 
plačiu dugnu blėkine su mil
teliais ant viršaus. Milteliai 
nors ir gali užsidegti, teciau 
jie nesprogsta. (Jazai žmo
nėms nepavojingi, jei jų nėra 
perdaug, bet ir tuomet tik gal
va paskausta, tai ir viskas. 
Rūkomieji kambariai turi būti 
akliniausiai uždarinėti. 

Šerinis dioksidas (Sulphur 
Dioxide) 

Jei reikia išnaikinti uodus, 
kurie žinai, kad turi ligos pe
rus, pasekmingiausiai yra su
deginti 2 svaru seros (Šmote
liuose ar milteliuose) ant 
kiekvieno tūkstančio pėdų er
dvės. 

Kiti rūkalai. 

Daktaras Jol i n B. Smith pa
taria deginti durnaropes (jim-
son weed, Datura stramo-
nium). J is pataria vartoti su
trintų žolių 8 uncijas ant kiek
vieno tūkstančio pėdų erdvės. 
Jis sako, kad geriausiai tai 
padaryti paprašius aptiek i-
ninko, kad j i s sumaišytų tris 
dalis tų žolių su viena dalimi 
salietros. J i s sako, kad durnai 
nenuodingi žmonėms, neėda 
drabužių ar metalo ir galima 
be jokio pavojaus vartoti. De

ginti geriausiai ant blėkos, ar 
ant lopetos. 

Japonų daktarai pataria 
nuo uodų deginti džiovintas 
pomerančių lupenas; jų durnai 
nepatinka uodams ir jie nuo 
jų šalinas. 

Gaudyti uodus priemonės. 

Daugelyj vietų Suvienytose 
Valstijose patogiai ir pasek
mingai yra vartojama namie 
padaryta prietaisą uodus gau
dyti. J i padaryta iš blėkinio 
puodelio arba vaisių dėžės vir
šelio; prikalto prie ilgo paga
lio, taip kad į jį galima įpilti 
apie šaukštą kerosino, ir pas
kui su pagaliu prispaudi prie 
lubų jį taip, kad uždaryt vie
na uodą po kitu. Kuomet taip 
uždarai, sugautasis uodas 

netiek j bando išbėgti ir įkrinta į kero-
°* siną. Tuo būdu dauguma uodų 

miegamajam kambaryje — jei 
ne ku r kitur, tai nors tuos, 
kur palubiais stovi — galima 
išgaudyti prieš einant gulti. 

11. Max\vell-Lefroy iš Indi
jos padaro slaistus iš medinės 
skrynutės, išklotus tamsiai ža
liu kučbaikiu (storu vilno
niu) su atidaromomis durimis. 
Tie šlaistai yra dvylikos co
lių ilgumo, dvylikos colių pla
tumo ir devynių colių gilumo. 
Viršuje skrynutės yra maža 
skylė, lengvai uždengiama me
džio ar metalo dangteliu. Ka
dangi uodai turi paprotį ieško
ti šaltos pavėsyje vietos kur 
miegoti, kaip tai kambario tam 
šiose kertėse arba knygų šė
pose, ar kur nors kitur, tai jie 
ineina į slaistus patys, jei tie 
šlaistai yra padėti tokioje 
kambario dalyje, kurioje uo
dai mėgsta būti. Iš knygų šė
pos juos išvejama su šluote
le arba tabokos durnais. Taip 
išvyti jie eina i kitą jiems pa
geidaujamą vietą miegoti per 
diena. Durys tuomet vra už-
daromos ir pro mažąją skilu-
te ant skrynutė s viršaus in-
pilama arbatinis šaukštukas 
ar mažiau benzinus. Tas už
muša visus uodus viduje, pas
kui skrynute reikia išvalyti, 
išvėdinti ir vėl atgal padėti. 
Tokiu būdu Lefroy sugauna 

Didelis Išpardavimas 
nuo Petnyčios iki Nedeliai, Rūgs. 21 

Dvejose Bendrovės Krautuvėse 
Norime visus Chicagiečius įtikrinti, kad KORPORACIJOS KRAUTUVĖSE gaus 

geresnį tavorą ir pigesnėmis kainomis, kaip kur kitur, todėl per visą savaitę parduo
dame kaikuriuos dalykus sumažinta kaina. 

MARŠKINIAI MOTERIMS: Dailus naktiniai 
moteriški marškiniai, gražiai aftuoti, -su kaspi-
niais. Paprasta kaina $1.50, atiduo- flH i C 
dam tiktai už $111 U 

JUP08 MOTERIMS, gerai padarytos iš 
šiltos, minkštos flanelės; paprasti O4 ftC 
kaina $1.50; atiduodame tiktai už . . . . T ' ,*J*' 

JUPOS MERGAITĖMS: taippat iš geros 
minkštos ir šiltos flanelės. Paprasta CCC* 
kaina 85e. parduodame už ^v 

SKRYBĖLES VYRAMS: Grynai vilnonės 
skrybėlės, įvairiu spalvų ir rusiu. 0 4 QiĮ 
vertės $2.75, tiktai po f • • " 

SKRYBĖLES FILSIN1S: taippat įvairiu 
rųšiij ir spalvų. paprasta kaina OO QO 
$:>.75, atiduodame už y ^ i J U 

$.5.50 paprasta kaina, dabar už . . . . $4.45 
MARŠKINIAI FLANELINIAI: Didelis pa

sirinkimas, geriausios rųšies flanelės. 7^C-
Paprasta kaina $1.20 tiktai už • • 

Darbiniai maršiniai, šviesiai mėlynos spal
vos. Labai stiprus, vertės 95e. atiduo- (JtC-
dame dabar tiktai už **** 

BALTINIAI VYRAMS: geriausios rųšies, 
tinkami rudens laikui. Union Siutai balt 
gerai padaryti vertes $2.30, atiduodame 
tiktai už $1.38 
l'nion Siutai, balti pilki VILNONIAI JH Q 0 

paprasta kaina $3.25 tiktai už . . . . T I I U I J 

Marškiniai ir kelinės, geriausios vilnos QQC-
vertės $1.50 tiktai W 

DEBATAI DARBINIAI: Labai patogus 
ir stipins Minkštos odos. juodi ir gelto- CO Cfl 
ai Paprasta kaina $3.90 atiduodame užV^11 '*' 

MOKYKLŲ MERGAITĖMS SUKNELES: 
Dailiai padarytos iš tikrą vilnų, tamsiai raudo
nos spalvos. Pagražintos su raudonu ir baltų 
šilkiniu ženklu, naujausios rųšies, taip vadi
namos "SAILORS & Middy Blousc". 0 7 Cft 
Kainos labai žemos nuo $4.00 iki . . T ' i v l l 

. 

Taippat skalijamos suknelės įvairių 
spalvių nuo $1.50 iki $2.50 

G1NGHAMOS: Labai pigi medžiaga prie-
juosėms ir naminėmis jupoms. 27 colių plo
čio po OA, 0 7 , OQ ir Q4 C- už vardą. 

Kviečiame visus atsilankyti ir bent pamatyti, kiek mes turime gerybių savo krau
tuvėse. Mes norime patenkinti kiekvieną kostumerį, duodant jam gerą tavorą užtinka
mą kainą ir gerą mandagų patarnavimą. 

Prekybos alatine oracija 
Viena Krautuve: 1112-1114 Mihvaukee A ve. 
Antra: 1701-1703 W. 47th St., kampas Paulina 

daug uodų. Kai-kurių diena ji-
sugauna 
šimts. 

virš aštuonias-de-

Nuo uodų įkandimo vaistai. 
Geriausias vaistas, koks yra 

rašytojui žinomas iš jo paties 
patyrimų, yra šlapias muilas. 
Sušlapint galą. paprastojo 
prausiamojo muilo ir lengvai 
ištrinti juo vietų, kur uodas 
įkando, niežėjimas tuojaus 
pranyks. Kiti labai giria pap
rastųjų, namuos esančių, amo
ni jų, alkoholių, ar glicerinų. 
Vienas rašytojas pataria var
toti šmotelį indigo; kitas nef-
talino kandjsių gumulėlius, ki
tas iodinų. Kunigas R. W. 
Anderson iš "VVando, S. C. sa
ko, kad niežėjimas nuo uodų 
greitai pareina, jei laikai ran
kų viršuje degančios lampos 
eilindros. 

Veisimos vietų patikinimas. 
Yra žinoma, kad paėmus vi

sus uodus abetnai, jų veisimos 
vietos yra labai skirtingos. Te
ėiau, kai-kurios veislės vei
siasi tik tam tikrose vietose. 
Kai-kurios veislės, tik medžių 
skylėse; kitos vandenyje, ku
ris stovį prie augančių apie 
kitus medžius kempinių, arba 
panašių augalų; kitos veislės 
veisiasi vėžių uolose marių pa
krantėje. Kitos veislės veisia
si daug plačiau ir bile, kur, 
kur tik randasi vandens. Kitos 
veislės veisiasi tiktai sūraus 
vandenio pelkėse ir deda savo 
kiaušinius dumble. Kitos de
da savo kiaušinius and van
denio viršaus. Kai-kurios veis
lės šiaurinėse valstijose vei

siasi tik kūdrose, kurios pasi
daro tirpstant sniegui ir ka
dangi jose atsiranda tik viena
me metų laike, tai tik viena ge
neracija tepasirodo ir paskui 
kiaušiniai yra dedami vidur-
vasaryj, vėliaus tokios^ duobė
se ant žemės, kurios yra pri
pildomos vandeniu nuo tirp<-
taneiojo sniego ateinantį pava
sarį. Kita veislė, kuri yra daž
nai labai inkiri, veisiasi tik 
kai-kuriose nuolatinėse balo
se, kame larva gyvena prisi
kabinus prie vandens augalų. 
Dar kitos veislės veisiasi vi
duje ansuotinių žolių (piteher-
plant, Sarracenia). 

Culex pipiens, L. šiaurėje ir 
Culex quinquefasciatus, Say ir 
(Stegomyia) Aedes calopus, 
Meig. pietuose veisiasi ten, 
kur tik randa šiek-tiek van
dens apie gyvenamas vietas ir 
kad juos išnaikinti reikia pa
naikinti visas tokias vietas, 
kuriose vanduo stovi.. 

Kame yra reikalinga turėti 
lietaus vandens bačkas arba 
Lietaus vandens kubilus, jie tu
ri būti uždengti. Apie namus 
visos apleistos vietos turi bū
ti gerai išieškotos, išžiūrėtos, 
kad nebūtų blėkinių dėžių; 
butelių, medinių arba blėkinių 
skrynių ir panašių dalykų, ka
me vanduo gali užsilaikyti? 
Kur augštų medžių šakos svy
ra ant stogų, ten tas pats gali 
atsitikti nuo krintančių lapų 
ir šakų. Vištoms gerti indai, 
vanduo naminių gyvulių lo
viuose, vandens puodelis ant 
tekilo yra vietos, kame uodai 
veisiasi, ir reikia žiūrėti, kad 
vanduo juose nestovėtų ilgiau 
kaip vienų dienų. 

(Pabaiga bus.) 

Žmogruc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti? ir 
visi kiti tą žino. 

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

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

R U P F I v B » 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. 

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

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

*~m»-mmr. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broac!way, New York * 

i 

susii£*S^?^Bffl«. t 
&** 

LiTHIJANlAN R ' C ALLIANCCof 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $K).50 ir $14.00 
savaitėje. 

POMIRTINĖS: 
$150 00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesinės duoklės 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 poperąs nariai gauna dykai. 

• i 
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 

Amerikos lietuvių kolionijose. 
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira

šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

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

P. MULEVIČIUS 
45iS GRAN&ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

/ 
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SIOUX CITY, IOWA. 

Rugsėjo 14 d., Šv. Kazimie
ro draugija laikė mėnesinį su
sirinkimą. Netikėtai draugijos 
pinnininkui, K. Tuskeniui, 
trumpam laikui išvažiavus 
Chicagon, kuris už savaitės pa-
griž, pirmininko vietą užėmė 
jo pagelbininkas, J. Gražis. 
Apsvarsčius draugijos reika
lus, prieita prie L. Raud. Kry
žiaus reikalų. Apsvarsčius rei
kalą, perskaitytas iš L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjų Centro atsi
šaukimas. Po perskaitymui at
sišaukimo, p. J. Gražis pakal
bėjo, paaiškindamas L. Raud. 
Kryžiaus tikslą ir paragino vi 
sus prisidėti prie šio prakil
naus darbo. Centro atsišauki
mą visi priėmė ir vienbalsiai 
nutarė iš draugijos iždo L. R. 
K. paaukoti $50.00. t a ipg i 
kožnas narys po $1.00. 

Šv. Kazimiero draugija ver
ta didelės pagarbos, kuri visa
dos stovi pirmoje eilėje kitų 
draugiįų kaip tėvynės, Lietu
vos, taip ir bažnyčios darbuo 
se. 

Narys. 

overkotus, šiltus marškinius, 
kepures, eeverykus; neišleidžia 
ir be piniginės aukos. Kaip tik 
surinksim kelias dėžes, tuojau 
siųsini Centran. 

Visi daiktai nešami ir vežami 
parapijos svetainėn. Šis gra
žus darbas priguli nuo L. R. K. 
rėmėju skyrio valdybos, kuri 
nenuilstančiai darbuojasi, kad 
kodaugiausui pasidarbuoti del 
savo broliu, vargstančių tėvy-
nė'. 

Kolektorius. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Nevykęs susirinkimas. 

OMAHA, NEBR. 

Rugsėjo 27 d. Omahos lietu
viai rengia " T a g da\ " del lie
tuviu, nukentėjusiu karėje. 
Tam tikslui tapo sutvertas ko
mitetas iš šiu ypatų: Jo Aug 
stoji Malonybė arkivyskupas J. 
J . llartv—prezidentu. Miesto, 
majoras Kil. Smith—iždininku. 
Vietos lietuviu parapijos kle
bonas, kun. J . Oleclmaviėius— 
sekretorium, j;> pagelbininku— 
}». Leonavičius ii- finansų rasti 
ninku p. L. Zigmoutas. 

Vietos lietuviu kolonija per-
maža, ypaė permažai jaunimo, 
kad tinkamai išnaudoti lietu
viams skirtąja, dieną, liet tiki
mės, kad Amerikos Raudona
sis Kryžius suteiks nuims pa 
gelba, duodamas tai dienai rin
kėju. Vienybės dėlei nutarta, 
kad toje dienoje surinktieji pi* 
nigai butu nusiusti tiesiog Lie
tuvon, Lietuvos prezidento, A. 
Smetonos, vardu. 

Rugsėjo 21 d. parap. svetai
nėj bus viešas susirinkimas, 
kuriame bus išrinktos rinkėjos 
ir nuskiltos joms vietos. 

I. P. 

SIOUX CITY, IOVVA. 

Iviigsėjo 14 d. mus gerb. kle
bonas, kun. A. Maliauskis, bu
vo sušaukęs vietinius lietuvius 
i parapijos svetaine su tikslu, 
Kad sutverti L. Raud. Kryžiaus 
n>nx\ j i i s k y r i ų . A p i b u d i n ę s d a -
Ivka pasakė, kad labai butu 
naudinga ir reikalinga pagel
bsti saviems bnoliams tėvvnėj 
išvaryti priešą iš -mus tėvu že-
mės. 

Priėjus prie dalyko, išrinko 
susirinkimo vedėją, p. V. Rėk
laitį*. Tada vedėjas paklausė: 
" Kurie norite patapti L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjais, atsiliep
kit.' Nei vienas neatsiliepė. 
Tada buvo prašyta, kad pakel
iu lankas. Iš apie šimto asmemi 
atsirado vos trys, kurie pakė
lė rankas, o kiti pradėjo rėkti, 
kad. girdi, nereikia, nes, girdi, 
tik bolševikai tomis mus auko
mis pasinaudosią, taip kaip 
naudojasi suaukotais pinigais į 
Tautos Fondą. Riksmui ir be
tvarkei pakilus, žmonės pradė
jo eiti iš svetainės. Taip ir iš
siskirstė nieko gero nenuveikę. 

I*>et mes, kurie save dar va
dinamės lietuviais, bandykime 
kitokiais budais, kad ir prie ki
tu kolonijų L. R. K. rem. skv-
rio prisidėti savo aukomis. 
Darbas dar neužbaigtas—tėvy
nė pagalbos nuo mus reikalau
ji. 

Sheboygano Žvalgas. 

PHILADELPHIA, PA. 

(Richmond). 

"Draugo ' ' 213 num. kores
pondencijoj apie Pliiladelphi-
jos parapijinius chorus įvyko 
porą klaidų. 

1) Šv. Jurgio parap.'choras 
netaip pavadintas, kaip ištiesų 
yra. J is vadinasi 4*Šv. Jurgio 
parapijos choras 'Rūta, ' " o ne 
Šv. Jurgio parap. " R ū t o s " 
choras. 

2) Iš korespondencijos išei
na, kad tas choras susiorgani
zavo pradžioje 1919-metų, at
vykus naujam vargonininkui. 
Ištiesu-gi gerokas giedorių 
skaitlius jau senai prigulėjo 
prie to choro, tik giedojime pa
darė labai žvmia pažangą atvv-
kus vargonininkui, p. (Jrajaus-1!" 
, . . . . . :. , .. ... S kančiai: 
km, ir dar prisirašė keliolika 
nauju nariu. 

J . K. 

LAB. SAJ. CENTRO 
PROTOKOLAS. 

WESTVILLE, ILL. 

PHILADELPHIA, PA. 

Iš vietinio L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų skyriaus veikimo. 

Nesenai susiorganizavęs ntu-
su kolonijoj L. K. Kr. reni. sky
rius auga ir bujoja nepa
prastu greitumu kaip nariais. 
taip ir aukomis. Skyrius turi 
KJ4 nariu ir* 170 doL i/de Jei 
gu taip darbuosis ir toliau, 
kaip iki si<>l darbavosi, tai grei
tu laiku skyrius pasidvigubins 
i±- nariais ir aukomis. 

Dabar jau kolektoriai pradė
jo vaikščioti po namus, rinkda 
mi drabužius. Pradžia graži. 
l'asirodo, kad vietos lietuviai 
tikrai atjaučia savo suvargu
sius brolius Lietuvoj. Kiekvie
nas neatsisako ir aukoju sulig 
savo išgalės, bet \ patingai pa
žymėti reikia tas, Hkad vietos 
lietuviai aukoja geriausius 
daiktu s kaip iš drabužiu, taip 
ir is avalinės.Dauguma perka 
ir visai naujus aukoja.Arba 
kad kas ir panešiotus dnoda, 
tai rūpestingai apžiūri, 
išvalo, taip kad atrodo 
lig nauji. Smagu ir vaik
ščioti po namus, kuomet 
kožname name, rodos, ir laukia 
su auka tavęs. Daugiausia au
koja siutus, kotus, svcderhiš. 

kugsėjo 14d., vakare, Lietu
viu Muzikališkoj svetainėj ivv-
ko Tautos Fondo 106 skyrio. 
Lietuviu Raudonojo Kryžiaus 
rėmėju skvrio ir Kataliku drau 
giju atstovu iš šv. Jurgio pa
ra pi jos bei Federacijos skyrio 
susirinkimas. 

Pirmininkas, S. Bajieriunas, 
atidarė susirinkimą. * Perskai
čius protokolą ir priėmus jį, 
ejo svarstymai ir nutarimai. 

Ponia Janušauskienė inešė, 
kad reikia rinkti drabužius su
vargusiems Lietuvos žmonėms 
ir kogreiėiausia juos pasiųsti 
per L. \\. K. rem. Centrą Lie
tuvon. Įnešimas priimtas. Nu
tarta koloniją padalinti į dis-
t riktus; išrinkta rinkėjai. Dm 
biižiai bus nešami Šv. Jurgio 
parapijos klebonijom 

Lnešta, kad L. Raud. Kry
žiaus rėmėją skyrio atstovai, 
katrie buvo pirmiau išrinkti, 
eitų per namus rinkdami aukas 
L. Raud. Kryžiui. 

įnešimas priimtas ir duota 
Įgaliojimai atstovams. 

Po to buvo klausta apie lie
tuvius Amerikos kareivius. 
P a s Janoliunas, kapitonas, pa
aiškino, kad buk tai reikia vie
ny ties su laisvamaniais, nes 
laisvamaniai daro kliūtis veiki
me. Vienijimosi klausimas at
mestas. Katalikai turi darbuo-
ties nežiūrint įvairių kliuėių iš 
laisvamanių pusės. 

Po to sekė menkesni nutari
mai. 

Susirinkimas pasibaigė gra
liai. M., M. S. D. 

Jing. 14 d. Šv. Petro ir Povy-
lo parapijos moterių Uožanea-
vos draugija buvo surengus 
nepaprastą vakarėlį Moterų 
Kožaneavos draugijos choras 
padainavo' keletą lietuviškų 
liaudies dainų, kurios publikai 
labai patiko. Po to sekė kalba, 
kurią sakė moksleivis J . Poška. 
Kalba publikai ir-gi patiko 

Po kalbos buvo perstatyme-
lis "Migla ." O. Urbonienė gra
žiai lošė Savickio vyro rolę. Ju
lės, jo seseraitės, M. Rakaus
kienė, Rolkauskio lošė M. Mi-
čiudienė, kuri labai prijuokino 
publiką, nes jai reikėjo mylėti 
Julę. Pališauskienės, senos tar
naitės—A. Šlikienė. 

Paskui Šliažienė padeklema-
vo eiles ir solo padainavo. Po 
to sekė komedija "Tarnas Į pai
niojo.*' Vlado Naujoko rolę lo
šė M. Miėiudienė. Jadvygos, jo 
žmonos—A. Šlekienė, Jono, j u 
tarno—P. Misiūnienė, Yuode-
ginskio—M. Rakauskienė, šis 
veikalėlis publikai labai pati
ko. 

Žmonių vakaran priėjo pilna 
svetainė. Kitiems ir sėdynių 
pritruko. Kiek liko dr-jai pel
no, dar neteko patirti. Bet ga
lima tikėtis, kad pelno draugi
ja turės. 

Lai gyvuoja Moterų Kožan
eavos d r-ja! 

Vargšė. 

L. E.-K. A. Labdaringosios 
Sąjungos Centro mėnesinis su
sirinkimas įvyko seredoje, rug
pjūčio 27 d., 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje, prie 18-tos ir Union ave., 
Chicago, 111. 

Susirinkimą atidarė pirm., 
A. Nausėda, su malda. 

1) Protokolas iš praeito su
sirinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. 

2) Visupirma išduota rapor
tas iš buvusio pikniko liepos 
20 d., National darže, River-
side, UI, 

Komitetas, A. Valančius ir 
J. Petraitis, išdavė atskaita se-

I plaukų buvo $590.00 
Išlaidu 387.85 

REIKALAUJA 

REIKALAUJAME 

BUSHELMANŲ 

Pelno Sąjungai liko . . .$202.19 
Raportas priimtas. 
Poclraug išreikšta komitetui 

padėka už pasidarbavimą su
rengime pikniko. Surengime 
šio pikniko ypatingai pasidar
bavo p. A. Valančius. 

Centro susirinkimas taip-gi 
išreiškė padėką visiems, kurie 
prisidėjo bei rėmė Lab. Sąj. 
pikniką. 

3) Pikniko komitetas prime
na, kad j plaukų dar yra už se
rijas nuo išleistu per jas daik
tų pikniko dienoje,* k. a. nuo 
spausdinamos mašinėlės ir 
laikrodėlio. 

Paskui komitetas praneša, 
kuri kuopa ir už kiek pardavė 
serijų: 

!-ina kuopa pardavė už. .$30.11 
&90 2-ra 

3-čia 
5-ta 
li-ta 
8-ta 

« . 

. . 

. . 

. . 

» « 

11 

M 

l ' 

J • 

} y 

•> o8.72 
30.71 
27.0!) 
1&62 

NEYVARK, N. J. 

L. Vyčių 29-ta kuopa veikia. 

Rugsėjo 8 d., mėnesiniame 
susirinkime, apkalbėjus viduji
nius kuopos reikalus, prieita 
prie seimo raporto. Delegatas, 
S. Misiūnas, paaiškino kas liko 
nutarta L. Vyčiu seime. Kada 
pranešė, kad seimas nutarė 
rengti ekskursijas Lietuvon, ta
da pasipilė gausus delnų ploji
mas. Visi gatavi tuojaus reng-
ties prie to prakilnaus sumany
mo. Paaiškinus, kad seimas nu
tarė įteikti dovaną—auksinį 
kardą—Lietuvos ginėjui, gen. 
S. Žukauskui, tapo išrinkta 
komisija, kuri tuojau imsis už 
darbo—rinks aukas. Kitos ko
misijos ir-gi dirba joms paskir
tus darbus, t. y. vakarų rengi
mą, kurie bus trumpame laike, 
t. y. spalio a d., koncertas; spa
lio 25 d., šokių vakaras; lapkri
čio 23 d., vakarienė; gruodžio 7 
d., bus vaidinta "Eglė—žalčių 
karalienė." Prie šito veikalo 
vyčiai deda visas pastangas, l 
kad tinkamai atvaidinti. 

Matant vvčius nenuilstančiai 
dirbant visuomenės labui, atsi
randa daug pavydumo pas kai-
kuriuos žmones, ypač pas mus 
tautininkus, kurie visokiais bu
dais stengiasi žeminti vyčių 
vardą, skleizdami visokias ne
teisybes per savo spaudą. 

š ta i "Sandaros*' 36 uiun., £. 

Sulig komiteto raporto, iki 
praeito susirinkimo, įplaukė 
už serijas $14!).7o. 

Įplaukų bus daugiau, nes dar 
nevisus kuopos sugrąžino seri
jas. 

4) Paklausta, kam teko lei
džiamieji, per serijas, daiktai. 
Komitetas pranešė, kad spaus
dinamoji mašinėlė teko p-lei 
Zenileckaitei su 14-ta serija, 29 
numeriu, o laikrodėlis p-niai 
Pocienei," gyvenančiai prie Šv. 
Mykolo, parapijos (North 
Sidėj). 

o) Pirmininkas paprast ra
porto iš direktorių susirinkimo. 
Iš raporto paaiškėjo, kad rei
kalas " je l ių" uždarymo per 
Labd. Sąjungos žemę, liko pa
vestas advokatui Rutkauskui. 

Kaslink prisidėjimo prie Su
vienytu Kataliku Labdarybės, 
Cbieagoje, dalyką nutarta pa
vesti kuopų nutarimui. 

Tečiau atstovai, susipažinę 
su viršminėtais reikalais, tvir
tino, kad Labd. Sąj. negali vi
siškai atsimesti nuo Katalikų 
Labdarybės Susivienijimo, ka
dangi šįmet Cbicagos archidio-
eesijoj yra didinamas Kataliku 
Labd. Fondas. Tat jeigu lietu
viai atsisakytų nuo to prakil
naus darbo, tai ateityje, ištikus 
netikėtai nelaimei, nedrąsu bu
tų prašyti pašelpos. 

Trečia kuopa iš Cicero, 111. 
(Pabaiga ant 6 pusi). 

M E S REIK ALAU JAME 
PIRMOS KLIASOS KBIAU-
eii ; D E L Į V A I R I Ų DARBIJ 
ANT KOATŲ. 

ATSIŠAUKITE. BMPLOY 
MENT DEPT. 

B. KUPPENHEIMBB & 0 0 . 
218 W. CONURESS STR. 

ARTI FRANKLIN GATVĖS. 

Lietuviu P r a m o n ė * Bendrove i rei
ka l ing i 1)1 G E R I K A R P K N D K K 1 VI 
m o k a n t i visą darb i ; p r i e n a m u s ta 
tymo . D a r b a s a n t v i sados m o k e s t i s 
g e r a s n u o Tie . | vai . i r aukšč i au . 9 va 
laml . d a r b o d i ena . Ats i šauki t g re i ta i 
p a d u o d a m i k u r d i r b a i ? K a i p i l^ni? 
I r k a i p « r r i t a i ga lė t a i a tvaž iuo t i d i r 
bt i . Rašyk i t an t šio a n t r a š o : 

Lithuanian Amer. Trading Co. 
Constr. Dept. 

130 Wooster Ave. Akron, Ohio. 

PAIEŠKOJIMAI. 

P a i e š k a u savo vyro Vitoldo Kaš 
tanu lieka pae inanč io iš K a u n o redy-
bo*i ( l i a l avano miestel io . Ke tu r i m e 
tai a tga l ios j is pa l iko m a n e su maža 
mergaite ' r pebego j Otlbertoa, i'en-
na. J i s d a u g i a u s i a k a l b a lenkiška i . 
Kas ap ie j j žinotu m a l o n ė k i t e p r a 
nešti sekančiu, a d r e s u : 

Ko/.alija Kas t a n a uek ienė . 
200 B. Main Str . A m s t o r d a m , N. Y. 

I ' a i e škau bučer io d a r b i n i n k o , tu r i 
mokėt i ka lbė t i Angl i ška i Lie tuviškai 
ir Lenk i ška i . A t s i šauk i t e tuo jaus . 

1835 Wa ha nsia Ave. 
Te le fonas l l u i n b o l d t 0400 

Paieftkau savo tėvo A n t a n o 15al-
ėiaus . Apie :> meta i a tga l gyveno 
Klizabeth. I'a. micslelyje, d a b a r ne 
ž inau kur . I ' r a šau k a s žinoti p r a n e š 
ti sekanč iu a d r e s u : 

J o n a s I la I r ius . 
ISM So. \VO<HI S t r . ( I i i c a ^ o , 111. 

» l m., tūlas "korespondentas, 
aprašydamas (geriau tariant 
pasigirdamas savo) tautininkų 
išvažiavime savo darbais, ne
pamiršo nei vyčiams savos rų-
sies šmeižt ii taure išlieti. To
kie korespondentai turėtų žino
ti, kad tokiomis korespondenci
jomis ne vyčiu vardą žemina, 
bei patys savo. Žmonės žino ir 
supranta, kas dirba gerą ir 
naudingą darbą, o kas moka ki
tus šmeižti. Tad jie ir apkai-
nuos kas yra ko vertas. 

MaMuk&s. 

ANT PARDAVIMO. 
Ant p a r d a v i m o , pu ik] gražj rez j -

denei ja su ti k a m b a r i a i s , šil tų v a n 
denių š i ldoma, gazas e l ek t ra , " l a u n -
d r y " apač io j — b a s e m e n t a s augš t a s , 
vanos ir ki t i mode rn i šk i į ta i symai , 
vydus visas ba l to a ržuolo . Ats i šau
k i te 

5038 S. W l n c h e s t e r Ave. 

P a r s i d u o d a n a u j a s a u t o m o b i l i u s — 
Hupinobi le 1916 model io 5 pasaž ie -
rių visai pigiai , nauj i t i res p r i imu Li 
ber ty bondsus už p i lna p r e k e . Ats i 
š a u k i t kuogre ie iaus io , n u o 4 iki 8 
v a k a r e . \ 

5437 S. I lobey Str . Cbieago, 111. 

ANT PA11DAVIMO. 

Medinis n a m a s 5 k a m b a r i ų , base
m e n t a s 7 pėdu eement in i s , g r ind i s 
a ržuol inės , gazas e l e k t r a ir p lov imui 
kubi la i , k a i n a $3,250. A t s i š auk i t e p a s 
s a v i n i n k ą : 

«821 S. Campbe l l Ave. 

ANT IŠMAINIMO. 
K a s turiLe maža na rna tai aš iš

mainys iu a n t nau jo m ū r i n i o n a m o 2 
pagyven imu po 6 k a m b a r i u s r a n d o s 
$100 j mėnes i K a i n a $8,500. 

YVm. K a z l a u s k a s . 
3333 So. i l a l s t e d S t r . 
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BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
^ D R A U G E . " 
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Kadangi Šalis 
Yra Blaiva 

ger i aus i a p a l a r y t i s au g e r i m a n a 
mie. P a s i d a r y k i t e savo Old Style 
L a g e r — kur io skon i s ka ip P i l s e -
ne r . $1.50 už 6 ga lonus . Ke l i a s a p 
m o k a m a s bile mies te Suvienytų 
Valst i jų. P i l n a s p a a i š k i n i m a s su 
k iekvienų pakel ių . P a s i s e k i m a s 
G v a r a n t u o j a m a s . S iųski te p in iga is 
a r b a P . O. Money Order ių su sa 
vo užsakymų. 

Old Style Malt Extract Go. 
5800 So. Ashland Avenue 

Chicago, I I I . 

S. D. LACHAWICZ 

Lie tuvys G r a b o r i u s p a t a r n a u j u , 
la idotuvėse ko pigiausia . Re ika l e me l 
džiu . ' t s i saukt i , o m a n o d a r b u bus i 
te užganėdin t i . 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Cana l 2199. 

• 

I Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SouUh W c s t e r n Boulevard 
K a m p a s W. 35-tos ga tvės 

Dr.M.T-Strikoris 
LIETUVIS 

d n > Y T O J A S l l i OHIR17KOA1 
1757 W. 47 th St., Chleapo . m . 
Ofiso Telefonas Hoti levard 160 

N a m ų Te le fonas Seeley 438 

-a 
Tel. D r o r a r 7042 j 

Dr. C. Z Vezelis ' 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

V a l a n d o s : suo 9 ry to iki 9 vak. 
Nedė l iomis p ag a l s u t a r i m ą 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
a r t i 47- tos Ga tvės 

I DR. I. E. MAKARAS ' 
Lie tuv is Gydyto jas Ir C h i r u r g a s 

Ofisas : 1741 W . 47tli S t r ee t 
V a l a n d o s : 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 

Te le fonas : Bou leva rd 3480. > 
Rezidenci ja : 4515 So. W o o d St. 

Te le fonas : Y a r d s 723. 

ERNEST WEINER 
DRY G 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta 
Mes d u o d a m e dv igubas stenp%» 

Ketverga ip < r P«»»»*<—»« 
Didel iauic į,*...ux*uh.i~ . t j » n » « n 

Visokie ma te r l jo la i , v a i k a m s d rabu
žiai, dlebės ir Jaku tės . 

P l u k s n o s ^ \ _ ^ ^ Pluksnos 
79c ) ^ 79c 

PLUNKSNOS. 

3 GERIAUSIOS PROGOS! 
P a r s i d u o d a p u i k u s tri jų pagyveni 

mų n a m a s su gazų, e l ek t ra , m a u d y 
n ė m s ir k i t a i s p a r a n k u r n a i s ; 4 me
ta i k a i p s t a t y t a s ir neša g e r a s r a n 
d a s : n a m a s r andas i l ietuvių apie l in-
k«'jc B r i g h t o n P a r k e a n t R i c h m o n d 
ga tvės netol i nuo A r c h e r ga tveka r ių ; 
k a i n a $5,000: 

A n t r a s g e r a s p i rk inys y ra n a r n a i 
N o r t h sides ap ie l inkoje ; septyni pa
gyven imai ir neša g e r a s r a n d a s ; ka i 
na $5,000; ga l ima p r i imt i lota, a u t o 
mobil ių a r bile kokį biznį ka ipo dalj 
imokė j imo . 

T reč i a s y r a vėl g e r a s p i rk inys , yra 
dviejų pagyven imų mūr in i s n a m a s , 
k u r i s p a r s i d u o d a pigiai ir r andas i ge
roj B r i d g e p o r t o ap ie l inkė je ; k a i n a 
$2,500. 

VisKtie kur i e ieškote nus ip i rk t i sau 
gero n a m o taigi nepra le i sk i t e nepa 
m a t ę Situos n a m u s , nes ta i y r a jūsų 
ger iaus ios p rogos ir ž inoki te k a d v i 
sų p in ingų ne re ik ia tu rė t i p e r k a n t 
vieną iš v i r šminė tų namų. Del toles
nių informaci jų a t s i l ankyk i t e d ieno
mis a r ta i v a k a r a i s pas 

A. GRIGAS & C0., 
3114 S. Halsted St. Chicago. 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę 
Kirpc j ia i ir k l i auč i a i y r a r e i k a l a u 

j a m i v i suomet , j ie t u r i t r u m p a s v a 
l a n d a s ir l engva darbą . 

Mes ga l ime j u s i šmokyt i šio d a r b o 
{ t r u m p a l a ika d ienomis a r v a k a r a i s , 
už m a ž a ka ina . Specijal is skyr ius 
m o k i n i m o a n t s i u v a m u P o w e r m a š i 
nų. 

MASTER SCH00L, j 
J . F . K a s n i c k a , P e r d ė t i n i s 

190 N. State Str. 
K a m p . L a k e Gat . 4 lubos 

^ 3 ^ ^ • ^ » ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ 

DR. D. J. BAG0Č1US 
Lietuvis Gydyto jas Ir 

Chi rurgą* 
Į Ofisas 10900 So. Mjchlgan Ave. 
{Rezidenci ja 10731 So. Mich igan Av. I 

Roseland, 111. 
Telefonaa rezidenci jos Ir cf'.ao 

P u l l m a n 842 
Vai.: 9 r y to iki 11 d.; S po pietų1 

iki 4; « iki 8 v a k a r e Ned. 
9 iki 13. 

Dr. S. Naikeiis 
G Y D Y TO JA S I R C H I R U R G A S 

4712 So. Asli land Ave. 
Plion** Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14- tn St. 
P h o n e Cicero 3 k 

Rez idenci ja 8336 W. 66 - tb S t 
P h o n e P rospec t 8586 

Telefonas P u l l m a n 60 

DR. W. A. MAJOR 
G Y D Y T O J A S I R 

C H I R U R G A S 
Ofisas 11719 M k h i g a n Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 iš ryto -
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 

- 1 iki 
v a k a r e . 
išryto 

— — a 

r DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas , Chirurgą*, 

Akušer i s . 
1920 So. Ha l s t ed St.. t 'hicagf). 
K a l b a l ie tuviškai , l a tv iška i i r 

rus i ška i . 
Va landos : 10 

j v a k a r e 
12 r y t a : « — 9 

Tel. Cana l 4367 j 

Dr. M. Stupaicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, I L L I N O I S 
Telefonas Y a r d s 5032 

Va landos : — 8 iki 11 iš r y t o ; 
B po pietų iki 8 vak . Nedė l io 
mis nuo 5 iki 3 vai . v a k a r e . I 

- • • • — K 

Dr. G. M. GLASER ! 
I 

P r a k t i k u o j a 2 7 m e t a i 
Ofisas 3149 So. M o r g a n St. 

K e r t ė 32- ro St.. Osicago, ' m . 
S P E C I J A L I S T A S 

Moter iškų, Vyriškų, ta ipgi c h r o 
niškų ligų. 

• O F I S O VALANDOS: N u o 9 ry to 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet , n u o 7 J 

iki 8 v a l an d a i v a k a r e . 
Nedė l iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonaa Yarda 687 

M — i 

J0SEPH C. W010N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA S A L L E S T R E E T 
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97 

Vakara i s 2911 W. 22-nd S t ree t 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL . 

lilIlIlIlIlIlIlIlIlUIlllllUtlIlIlIUIIlIlIlHIIIII 

Resid. 933 So. A s h l a n d Blv. C h i c a g o 
Telefosas U a y m a r k e t 3544 

DR, A. A. ROTH, 
Rusas gydy to jas i r c h i r u r g a s 

Speci ja l is tas Moter iškų, V y r i š k ą 
Vaikų ir visų ch ron i škų ligų 

Ofisas: 3354 S o. Ha l s t ed St., Ch i cago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 r y t o 2—I po 

pietų 7—8 vak . Nedė l iomis 10—12 d* 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l j u i l l l l l t l l l l l l * 

j Į . « » » » » « » » » . »H • • » • • » » • • • ! 

V. W, RUTKAUSKAS. 
ADVOKATAS 

Veda Ddas Visuose Te ismuose 

Ofisas Didmiec tyJ : • • 

69 W. W A S H I N G T O N S T R E E T 
K a m ba r i s 609 

Tel. C e n t r a l 547 8 

Gveen imas , 812 W. SSrd St. 
Tel . Y a r d s 4681 



DRAUGAS Penktadienis, rugsėjis 19 1919 

flZARAS JOMARKAS 
— — I I I — — — . rav^aa ^*3&r —, Į Į - - - _ . _ . . . . . . i, Į „i Į , „ i -— _ 

Northsides draugijos dalyvaus incorpore: 

\ Sv. Mykolo pa r. kieme 1644 Wabansia A v. 
Rugsejo-Sept. Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 

17, 20, 21, 24, 27, ir 28 dienomis 

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v. 

>> 

« 

4. Šv. Juozapo dr-ja 
5. Ražančiavos dr-ja 
6. Moterų Sąjunga 4-kp. 
7. Šv. Cecilijos dram. dr-ja " 
8. Šv. Kazimiero dr-ja. " 

Kas apsilankis, daug ko išlaimės, 

20 d. 
21d. 
24 d. 
27 d. 
28 d. 
O kas ne dalyvaus labai pasigailės. 

Įžanga vakarui 10c. Visiems vak. 50c. 

CHICAGOJE. 
PRASIDĖJO ŽMOGŽUDĖS 

BYLA. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, rugsėjis 19 d., 
Šv. Kvartalinė d. (pasninkas) 

Šeštadienis, rugsėjis, 20 d., 
Šv. Kvartalinė d. (pasnikas). 

CHICAGO TURI DAUG 
TURTINGŲ ŽMONIŲ. 

30 iš jų turi metinių įplaukų 
daugiau kaip po milijoną 

dol. 

Tomis dienomis Chicagoje 
turtinai žmonės moka vvriau-
•ybei taksas nuo savo perso-
nalio pelno. 

Aną dieną vienas žmogus 
kolektoriaus ofisan prisiuntė 
9 milijonus dol. taksu. Tas 
žmogus per metus turi apie 
12 milijonų dol. įplaukų. 

Yra užginta skelbti viešu
mon turtingi] žmonių pavar-
i\es. Nes tam tikslui vrn 
svarbių priežasčių. 

Tečiaus tenka patirti, kad 
Chicagoje yra labai turtingu 
žmonių. Chicagoje gyvena 3t) 
žmonių, kuriu kiekvieno ats
kyrimu metinės įplaukos per
viršija milijoną dol i erių. 

vav0 didesnė dalis streikuo
jančiu, karpenterių. 

Balsavimu pasekmėje pasi
rodė, kad karpenteriai laikosi 
savo reikalavimu: arba gauti 
$1.00 už valanda darbo, arba 
streikuoti. 

Tad karpenteriai ir toliaus 
streikuoja. Tuo tarpu visam 
mieste namu statymas sulai
kytas neaprobuotam laikui. 

šalies vyriausybė skatina 
gyventojus statyti daugiau 
nuosavų namu, duoti daugiau 
darbo bedarbiaujantiems dar
bininkams, i 

Dabar statyk namus, svei
kas, jei nori. 

Tomis dienomis to streiko 
reikalais žada Chicagoje būti 
daibo sekretorius YVilson. Dar 
kartą jis mėgins suartinti, su
taikinti karpenterius su kon-
tfaktoriais.j 

Vakar kriminaliam teisme 
prasidėjo byla Mrs. Simpson, 
kuri nušovė savo vyrą. 

kad tuojau ir butų. Žinoma, jei
gu taip lengva butų pastatyti 
našlaiėiams namas kaip susirin 
kus pakalbėti, tai bepigu butu, 
bet čia kitas klausimas. Be me
džiagos nieko negalima pasta-, 
tyti, o tam reikia pinigu ir tai! 

A T Y D A ! 
JAU 5-ta DIENA 

Per dešimtį praėjusiu dienu 
buvo renkami prisiekusieji ] ne šimto, ne tukstanėio, bet d( 
teisėjai. Išklausinėta išviso 
170 vyru, Ir iš tu vos-ne-vos 
parinkta 12. 

Mrs. Simpson bus ginama 
pasiremiant jos nesveiku protu 
tuo metu, kuomet jinai pašo
vusi vyrą. 

Valstijos prokuroro asis
tentas savo skunde prasilenkė 
su reikalavimu kaltininkę 
bausti mirtimi. 

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
KOMPANIJOS PRIEŠ 

GRAND JURY. 

PLEČIASI INFLUENZA IR 
PLAUČIŲ LIGA. 

NACIJONALIZUOTI ŠA 
LIES TURTUS. 

Taip pataria buvęs senatorius 
Lewis. 

Drėgnas oras gali paaršinti 
stovį. 

Prieš federale grand iurv 
pagalinus pasaukta kaikurie 
liudininkai gyvuliu skerdyklų 
kompanijų reikalais. 

Pirmiausia buvo išklausinė
tas auditoras iš S\vift kompa
nijos. 

simeių ir šimto tukstanėiu. 
Musų užduotis vra—surinkti 

reikalingą pinigu sumą, o tada 
pakelti klausimą, delko namo 
našlaiėiams nėra. Kol pinigų 
nebus, negalėsim ir namo ma
tyti. 

Mes turime daug žmonių, ku
rie deda pastangas, kad kogrei-
ėiausia pastatyti našlaiėiams 
prieglaudą, bet vis-gi mažai jė
gų. Tokiam dideliam darbui 
reikia daug jėgų. 

Tai-gi ir kviečiu visus lietu
vius prie to garbingo darbo. 
Buvo ir yra kvieėiamos visos 
kuopos prie didelio agitatyviš 
ko veikimo, kad kožna kuopa 
surinktu sau paskirta aukų su
mą. Tai-gi, tegul nenuliūsta 
musų našlaičiai. Jau pirmas 
žingsnis padarytas. Pirmas 
balsas atskrydo iš (i kuopos iš 
»šv. Mykolo parapijos, Chica-
goj. Paskirtos jai sumos Naš-

LIETUVIŠKO 
Surengto 

MOTERŲ ir MERGINŲ 

Dievo Apveizdos Parapijos Naudai. 
Rūgs. Sept 21, 25, 28. 

t. y. Nedeliomis ir Ketvergais 
Kas tik gyvas skubinkite, nes jau baigiasi. 

Parapijonkos. 

nuėjusios monopolizuodamos 
•uėsą, pradedant galviju au-

!ginimu ir baigiant mėsos par-

Cbicagos komercijos asoci-
jacijos susirinkime kalbėjo 
buvęs S. V. senatorius Lewis. 
Kalbėdamas jis padavė suges
tiją nacijonalizuoti angleka-
syklas ir žibalo laukus. Pata
rė, kad vyriausybė valdyto 
šalies geležinkelius. 

J is pažymėjo, kad tam tiks
lui prezidentas YVilsonas ga
mina programą, su kuria ar 
tik nepasirodys susaukiamoj 
darbo ir kapitalo konferenci
joj \Vasbingtone. 

Buvęs senatorius sako, kad 
jei įvyktų tokia šalies turtų ir 
priemonių naci jonai izaci ja, 
tuomet tais reikalais pasibaig
tų tarpvalstijiniai nesutikimai. 

Le\vis toliaus kalbėdamas 
pasmerkė policijos streikus. 
Nes policija sustreikuodama 
duotos vietos piliečius palieka 
anarcbijos malonei. Visgi jis 
pažymėjo, jog visais pervers-
mių laikais pasaulis negalėjo 
bnt Kuosas nuo tokių apsireiš
kimų, kaip kad policijos strei
kai. 

NEPASIDUODA KARPEN 
TERIAI. 

Reikalauja u i valandą, darbo 
dolierio. 

Chicagos karpenterių unija 
pabaigė savo b;|lsavimu8 strei
ko reikale. Balsavime daly-

Nors palengva, bet plečiasi 
Chicagoje int'luenza ir plaučiu 
liga, anot pranešimo iš svei
kumo komisijonieriaus ofiso. 

Tomis dienomis vienas žmo
gus mirė nuo influenzos ir 
penki nuo plaučių ligos. 

Sveikatingumo ofise tvirti-
narna, jog influenzos epidemija 
gali padidinti nešvarybės mie
ste. Daug'pelenų ir atmatų ne-
išvežania iŠ pašalinių gatvai-
čiu. Tam tikslui trūksta pini
gų-

Ateina drėgni orai. Be abe
jonės, ir_tas paaršins stovį. 

Žmonėms reikia pavartoti 
visokiausias - priemones, kad 
apsisaugoti tą negeistinu ligų. 

MILWAUKEES BRAVAR 
NINKAI ŠAUKIAMI 

TEISMAN. 

Federalis teisėjas Landis 
parvažiavo iš atostogų ir tuo-
jaus liepė pašaukti teisman 
MihvaukeVs bravarninkus ir 
kitus, katrie surišti su alaus 
gabenimu iš'Mihvaukee Chica-
gbn. 

Pirm keliu savaičių kaiku-
rie Chicagos saliunininkai su
manė parsitraukti alaus iš 
Mihvaukee^ bravarų. Užsakytą 
alų bravarai pasiuntė trauki
niu į Kenoshą. Iš tenai alaus 
bačkos buvo vežamos auto
mobiliais Chicagon. Bet mies
telyj Zion City konstabelis 
automobilius sulaikė ir dabar 
neduoda ne tik alaus, bet dar 
nei automobilių negrąžina sa
vininkams. 

-šitą reikalą kaip šiandie 
teisme perkratinės teisėjas 
Landis. 

Grand jury tikslas — ištirti, 
kaip toli tos kompanijos yra ia •„".]„ fonde jau turi 300 dol. 

Dabar laukiama su dideliu 
nekantrumu, kuri kuopa lenks 
šeštąją. Girdėjau, kad kai-ku-
rios kuopos tik patylomis šnab
žda. Sako: " T r y s šimtai dolie-
riu tai mažmožis." Na, ir pa
matysim, jei sveiki busim, 

(ierb. Labd. Sąj. nariai ir na-

lavinėjimu. 

MĖGINS "APSAUSINTI 
VISĄ PASAULĮ. 

Anti-Saloon League of A- rea. Tėmykit dienraštyj "Drau 
mer:r>a turi suvažiavimą Chi- 'ge" apie virš minėtą abejonę 
eagojo. Kadangi Suv. Valsti-' kaslink sumokėtu dolierių ir 
jos jau "apsausintos", tad centų į Labd. Sąjungą. Neužil-
dabar suvažiavime tariamasi, go aš pasistengsiu kaip ant del-
kokiuo būdu "apsaus in t i" nuo" i"> parodyti visą dalykų stovį. 
alkoholizmo visą pasaulį. 

Suvažiavę atstovai sakosi, 
jog tam tikslui jie surinksią 
milijardą dolierių ir atsieksią 
savo zvgi. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

NAŠLAIČIŲ REIKALAI 
CHICAGOJE. 

Daug tenka patirti liūdnų 
apsireiškimų iš Labd. Sąjun
gos narių, kad kai-kurie ir gar
bės nariai, kurie yra įmokėję 
po 100 dol., o kiti vos pradėję 
mokėti, paliovė veikti. Kiti tik 
užsirašę atsiima garbės na
rio augštą vardą, o apie mokės 
tį visai pamiršta. Daug buvo 
paprastais nariais ir darbavo
si našlaičių reikaluose, gi šian
die jau nesimato tų žmonių ir 
nežinia kokia priežastis juos 
sulaikė nuo labdaringo darbo. 

Girdėjau kitus kalbant, o 
ypač tuos, kurie atsišalino nuo 
labdarybės. Sako: "mes netu
rim aiškumo, kur tie pinigai 
yra, kuriuos mes mokame. Mes 
laukiame našlaičiams namo, o 
jo kaip nėra, taip nėra ." Ne
stebėtina, nes musų žmonės 
karšti. Jeigu ką sumanė, tai 

Tat-gi, pasigailėdami mus 
našlaičiu, sugrįžkit prie veiki
mo visi tie, kurie jį apleidote. 

Pranešu visoms kuopoms, 
kad įvairiais agitatyviais Lab. 
Sąj. reikalais reikia kreipties 
žemiau paduotu adresu: 726 \V. 
18th St., Chicago, UI. 

S. Jucevičius, 
Labd. Sąj. agitatorius. 

i kuriuos lankosi kas karta 
daugiau ir daugiau klausyto
ju. Visi su didžiausiu indomu-
imi klausosi, dedasi širdvsna 
prof. Kun. Bučio pamokini
mus. 

Savo paskaitose gerb. pre
legentas aiškina klausytojams 
klausimus nnis brangaus tikė
jimo. 

šiandie, rugsėjo 19 d.,N7:30 
vai. vakare Davis Square par
ko salėje prof. Kun. Bučys lai
kys paskaitą "Yra praga
ras . " Visi lankytojai teiksitės 
laiku susirinkti. 

V. 

LIET. LABD. SĄJ. CENTRO 
PROTOKOLAS. 

Knyga Valgių Gaminimui 
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 400 geriausių pa

rinktu ir išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai turi 164 
puslapius 9x6 coliai didumo. KAINA $1.25 su prisiimti-
niu, gaunama J. Budri ko kningvnė adresas 

JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Str. Chicago, 111. 

IŠ NORTH SIDE. 

Šv. Mykolo Ark. parapijos 
bazaras tęsiasi nuo 7 d. šio -mė
nesio ir baigsis tik 28 d. šio 
mėnesio. Bazare visos vietinės 
katalikiškos draugijos yra nu
tarusios prisidėti ir remti kiek 
galint. Kiekvienai draugijai 
yra paskirta diena dalyvauti 
" in corpore." 

Tai-gi Šv. Juozapo Apieku-
no dr-jai yra paskirta subatoj, 
rugsėjo 20 d. Todėl visi nariai 
malonėkite susirinkti 4 vai. į 
paprastą svetainę, iš kur " in 
corpore" eisim bazaran. 

B. Trečiokas, sek r. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Visuomeniški Kursai. 

Jau trečias mėnuo slenka 
• 

kaip musų parapijoje tapo įs
teigti Visuornęntiki Kursai, 

(Pabaiga nuo 5 pusi.) 

pranešė, kad šiame reikale yra 
nutarus sekančiai: 

Iš kuopos iždo neimti pinigų, 
o surengti viena diena vieša 
rinkliavą ir visas aukas paskir
ti Kataliku Labd. Susivieniji
mui. 

(i) Sutarta paimti daržą pik
nikui ateinantiems metams, t. 
y. 1920. Tam tikslui išrinkta 
komisija, kurion inėjo: A. Va
lančius, 1442 So. 49th ave., Ci
cero, 111. ir J. Petraitis, 4504 S. 
YVashtenavv ave. 

7) Komitetas pranešė, kad 
jau artinasi Labd. Sąj. Centro 
vakaras. J is bus nedėlioję spa
lio 12 d., Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. įžanga sutarta pa
daryti 25c. ypatai. 

8) Raportai iš kuopų veiki
mo: 

Atstovas iš Pirmos kuopos 
praneša, kad Pirma kuopa ren
giasi prie bazaro, kurs bus po 
Xaujų Metų.. 

Trečia įuiopa muarus suren
gti viešą rinkliavą (Tag day) 
su tikslu, kad prisidėti prie Su
vienytų Katalikų Labdarybės 
Chicagoje. 

Trečia ^cuopa rengs bazarą 
ir-gi. 

Penkta kuopa rengia vakarą 
Labdarybės naudai. 

Šešta kuopa užsibrėžus ren
gti tris vakarus, taip-gi ir ba
zarą. 

MUSŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI. 

Turime pranešti, kad T. 
Andruszewicz Ko. 

DIRBTUVĖ 
Visokių artistiškų išdirbinių, kaip 

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

AL. POŽELLO KO., 
1908 W. Division Str., Chicago, 111. 

Aštunta kuopa turėjo šeimi-
nišką pikniką, kuriame pelnė 
apie $30.00. Trumpu laiku 
įvyks ir kitas piknikas parapi
jos darže. Taip-gi veikiama ir 
daugiau*. 

Devinta kuopa iš Melrose 
Parko darbuojasi ir rengia va
karą. 

9) S. Jucevičius, Sąjungos 
agitatorius gavimui daugiau 
naujų Garbės narių, prašo kuo
pų, kad savo-Garbės narius ir 
kiek aukų surinks statymui 
našlaičiams prieglaudos namo, 
kas mėnesis pasiustų jam, t. y. 
St. Jucevičiui, 726 \V.18th St., 
Chicago, UI. 

10)St JucVw,ias ir B. Ne-
nartonis apsiima pasidarbuo
ti, kad atgaivinti 13-tą kuopą 
prie Šv. Juozapo parapijos, So. 
Chicagoje. 

11) Nutarta pasiusti telegra
mą ketverge, rugpjūčio 28 d., 
š. m., distrikto senatoriui į 

Pirm., A. Nausėda, uždarė 
su malda. 

Jonas Purtokas, 
Labd. Sąjungos rast., 
4437 So. Fairfield ave 

Chicago, 111. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-ui B. Trečiokui. North 
Sidej Chicago. Sulig valstijos 
įstatymo, laikraštis negali 
garsinti busiančio laimėjimo 
gramafono. Dėlto ir iš Tams
tas pranešimo išbraukėme tą 
žinią drauge su patarimu at
sinešti laimėjimo serijas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

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

Pas jį galite " D r a u g ą " už-
Washingtoną su prašymu, kad į raš inėt i , nusipirkti paduoti 
remtų Lietuvos neprigul- į jį p a j i eškojimus ir pagarsi-
mybę. 

Telegramą pasiųsti apsiėmė 
A. Dargi s. 

Su tuo ir susirinkimas pasi
baigė. 

nimus. Galite gauti ir knygų. 
Šiuomi atšaukiame įgalioji

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