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Prez. Wiisonas kalba 
už Taikos Sutartį 

BERLYNE ŠAUKIAMA 
RENGTIES N A U J 0 N 

KARĖN. 

TAUTŲ SĄJUNGA NEPA 
NAIKINS KARIŲ. 

Bet ji sulaikys kares—sako 
prezidentas. 

Indianapolis, Ind., rūgs. o.— 
" Darbuokitės t ikrai arha tylė
ki te , ' tai svaigiausias prezi
dento WiIsono pa tar imas vi
siems tautu sąjungos ir taikos 
sutart ies priešininkams. 

" J e i kr i t ikai tautu sąjungos 
norėtu ni'oa galėtų ką-nors ue-
resnio s u m a n y t i . " sakė prezi
dentas, " j i e atl iktu pirmiau 
bendra suvažiavimą. ' 

Prezidentas pažymėjo, jog 
sąjungos oponentai nedali pa
naikinti programos, kol ji;1 ne-
išranda ką tokio geresnio. 

16,000 klausė kalbos. 

Prezidentas \Vilsonas vakar 
ėia su savo partija huvo at
važiavęs !š Columhus, Ohio. 
kur huvo pasakęs pirmąja sa
vo kalba šitoje kelionėje, (ii 
ėia buvo iŠ eilės jau antroji 
kalba. 

C* i a a tvyko 7:(W) vakare. Oo-
lisetime buvo susirinkę apie 
1(),(MM) žmoni u. 

Su publika prezidentą supa
žindino valstijos gubernato
rius (Joodrieh, republikonas. 

IV kalbos prezidentas su 
savo part i ja veikiai iškeliavo 
i St. Louis, kur kalbės šiandie. 

Nepaminėjo nei vienos tautos. 

Kaip mieste Kolumbus, ta ip 
ir ėia prezidentas kalbėdamas 
nepaminėjo nei vienos šiandie 
spaudžiamos tautos. 

Bet iŠ jo žodžiu buvo gali
ma suprast i tokią mint i : Rasi, 
tautu sąjunga paliuosuos 
pr ispaustąs ias tau tas . Toms 

tautos tik vienų-viena viltis 
- tai tautu sąjunga. 

Sąjunga nepanaikins karių. 
Prezidentas sakė, kad tautų 

sąjunga nepanaikins karių. 
Bet ta sąjunga sulaikys vieš-
pat i j as nuo karių. 

Sąjungos konstitucijoje pa
vietą, jog viešpatijos kitos prieš 
kitas negali pakelt karės be 
diskusijų per 9 mėnesius. 

Jei Aust r i ja su Vokietija 
nors per J) dienas butų apta
rusios savo reikalavimus, pa
s ta ty tus Serbijai, butu buvę 

j išvengta europinės karės. 

Svarbesni posmai iš kalbos. 
š ta i svarbesnieji sakiniai iš 

prezidento NVilsono kalbu, pa
sakytu ėia ir mieste Colum
hus : 

Kri t ikavimas Japoni jos už 
Siiantungą nieku nepateisina
mas. 

Taikos sutar tvie ir tautu sa-
jungos sandaroj nėra nei ma
žiausio krislo, kas galėtų pa
liesti S. Valstijų nepriklauso
mybę. 

J e i ' b u č i a u padaręs blogai 
taisanl ta taikos sutartį , ver
čiau turėčiau but sušaudytas, 
kaip stovėti su a tkreiptu veidu 
žmonijos akiveizdoje. 

š iandie nerosi pasaulyj 
prispaustosios tautos, kurios 
balsas nebūtu išklausomas. 

Taikos sutar t is padaryta ap
saugoti silpnus pasaulio žmo
nes, bet ne st iprinti stiprilo
si us. 

Jei kas jums sako, kad tautų 
sąjunga yra- ne panaikinimui 
kariu," bet kitokiems tikslams, 
atsakykite jiems, kad ta ip nė
ra. 

Taikos sutar t is bus ratifi
kuota. Apie tai neturiu abejo
nės. 

Pan-germanai reikalauja gra
žinti monarchiją. 

Taikos Sutarti Komitetas 
sugrąžino Senatui 

TAIKOS SUTARTIS JAU 
SENATE. 

Komitetas pasiūlė pataisymų. 

V/ashington, rūgs. 5.—Sena
to užsieniu reikalu komitetas 
tomis dienomis vikriai apsidir
bo. Vakar taikos sutartį su 
Vokietija sugrąžino atgal se
natui . Pasiūlė sutartį ratifi
kuoti , pirmiau padar ius joje 
aštuonias atmainas. 

Su sutar t imi komitetas, kaip 
paprastai tokiuose atsitiki
muose, padavė ir savo rezoliu
cija-

Rezoliucijoje pirmiausia pa
sakyta, jog sutart i ratifikuoja 
dvi treėdalys senatorių balsų. 

Pataisymai sutartyje. 

Toliaus rezoliucijoje išvar
dijami aštuoni rekomenduoja
mi pataisymai . Štai j ie : 

1. Kad Su v. Valstijos turi 

teisę visuomet išstoti iš tautų 
sąjungos; 

2. Kad Suv: Valstijų nepri
klausomybė nepalieėiama tai
kos sutar ty je ; 

3. Kad Suv. Valstijų nami
niai ir užsieniniai reikalai ne
priklauso nuo tautų sąjungos; 

4. Kad Monroe doktr ina ne
paliečiama; 

5. Kad S. V. tautų sąjungoje 
turi turėt i tiek balsų, kiek jų 
turi Anglija; 

6. K a d Anglijos ar kitos ko
kios viešpatijos dominijos ne
turėtų x teisės dalyvauti tų 
viešpatijų tautinėse diskusijo
se; 

7. Kad S. V. neturėtų savo 
atstovų nei vienoje komisijo
je, kokias pakelia taikos sutar-
t * iš; 

8. Kad Sbantungo provinci
ja butų sugrąžinta Kinijai . 

Šiandie senatas ima svar
styti taikos sutar t i i r reko
menduojamas pataisymus. 

Berlynas, rūgs. 5 .—Panger
manizmas dar toli nemiręs. 
Nors šiandie jis ėia neturi di
delės intakos, bet jis gyvuoja 
ir veikia. Po revoliucijos pan-
germanai buvo kaipir apmirę. 
Bet šiandie jie ir vėl atgįja ir 
pradeda vis smarkiau ir pla
čiau veikti. 

Šiandie pan-germanai jau 
nesirūpina pamušti Europą. 
Jų visos pastangos sukoncen
truotos vidujiniams Vokietijos 
reikalams. J u visas darbas at-
kreiptas į tai, kad sugrąžinti 
Vokietijai monarchiją, kad at
gauti visas teritorijas, kokių 

neteko po šios karės. 

Pan-germanų susirinkimas. 
Tas visas pan-germanų dar

bavimasis čia pilnai paaiškėjo 
ana diena. 

Pan-germanų organizacija 
turėjo susirinkimą. Susirinki
me buvo ne tik vokiečiai, bet 
ir vokiškos Austrijos atstovai. 

Pildomasis organizacijos ko
mitetas išdėstė padarytus vei
kimui pienus. Iš tų paaiški, 
kad pienų pravėdinau pan-ger
manai sušauksią konvenciją. 

Nori grąžinti kaizerį. 

Apkalbąjame susirinkime 
kalbėtojai daugiausia kalbėjo 
apie monarchijos sugrąžinimą. 
Sakė, Vokietija negali valdy-
ties be kaizerio. Be monarcho 
Vokietija nugrimsianti nelai-
mėsna. Monarchijos sugrąžini
mo reikalaują visi vokiečiai. 

"Lapkr ič io revoliucija Vo
kietijoje buvo didžiausia pik
tadarybė, kuriai lygios negali 
but visoj pasaulio i s tor i jo j , " 
pasakė vienas pan-germanas, 
a t idarydamas susirinkimą. 
'* Monarchijos sugrąžinimas 
šaliai gali kiek-nors pataisyti 
tą atl iktą piktą darbą. Monar
chijos reikalauja visi vokie

čiai. »» 

Esą jie pavergti. 

Baronas von Vietinghof, vie
nas iš žymiausių kalbėtojų su
sirinkime, sakė: 

" M e s šiandie esame paverg
ta tauta ir todėl turim raošties 
kovon už laisvę. Neturime nu
leisti rankų, kol nesutrupinsi
me vergijos pančių. Visųpirma 
mes reikalaujame atstatydinti 
buvusią imperi ją ." 

Atstovas Rosin iš Viennos 
sakė: "Habsbu rgų ar Hohen-
zollernų dinastija. Mes reika
laujame unijos su Vokie t i ja ." 

Kalbėtojai, be kitko, užpul
dinėjo žydus, katal ikus ir soci-
jalistus. Teko ir dabartinei vo-
k . v • 1 J v * * 

įeeiu valdžiai. 

DENIKINO KARIUOMENĖ 
PAĖMĖ KIJEVĄ, 

Londonas, rūgs. 5.—Čia gau
ta patvi r t in ta žinia, kad gen. 
Denikin0 kariuomenė po dvie
jų dienų mūšio paėmė nuo 
bolševikų Ukrainos sostinę 
K * • ijevą. 

AUSTRAMS PRAILGINTA 
DVI DIENI. 

Atakuojamas Prancūzijos 
premjeras. 

VOKIEČIAI NEPATENKIN 
TI TALKININKŲ REI

KALAVIMAIS. 

Rusai paieško vokiečių 
gydytojų. 

Paryžius, rūgs. 5.—Vyriau 
šioji taikos konferencijos tary- Berlynas, rūgs. 5.—Vyriau 
ba prailgino austrams laiką šios talkininkų tarybos taikos 
patvir t int i taikos sutartį. Da-:konferencijoje pareikalavimas, 
vė dvi dieni daugiau. Tai pa-1 kad Vokietija iš savo konstitu-
skutinis Austrijos atstovams cijos išmestų posmą, kuriame 
nusileidimas. 

Sulig paskelbto tos tarybos 
laiško Austrijos atstovams, 
taikos sutart is turėjo but aus
trų patvir t inta ir talkininkams 
sugrąžinta rugsėjo 7 dieną. 
Bet dabar talkininkai uždėjo 
dar dvi dieni! Taigi galutinas 
sutarties patvir t inimas turi 
įvykti rugsėjo 9 dieną. 

To prailginimo reikalavo 
austrai atstovai. Atstovų pir
mininkas Dr. Renner iškelia
vęs Viennon. 

Serbija nepatenkinta. 
Vietos laikraščiai praneša, 

kad kaip Rumunija, taip ir 
Serbija nepatenkintos ta talki
ninkų su Austri ja sutart imi. 

Anot žinių iš pasitikimų 
versmių, Belgrado vyriausybė, 
sakoma, nesutiksianti patvir
tinti tą sutartį , kol serbų rei
kalavimai nebusią išpildyti. 

Oi tie reikalavimai yra ta-
me, jog toje sutartyje neap
draustos Austrijoje kitų tautų 
gyventojų mažumos. 

Atstovas atakuoja premjerą. 
Prancuzijo s parlamentas vis 

dar diskusuoįa taikos sutarti 
su Vokietija. 

Vakar tų diskusijų metu at
stovas Franklin-Bouillon per
sonaliai užatakavo premjerą 
Clemenceau. Atstovas pažymė
jo, jog jis balsuosiąs priešais 
ratifikavimą sutarties. Pasa
kė, jog premjeras yra kaltas, 
jei Prancūzija negavo tinka
mesnių ir gvarantuojamų sąly
gų sutartyje. 

sakoma apie Austrijos prisi
jungimą prie Vokietijos, čia 
pakėlė baisiausią trukšmą. 

Vokiečių laikraščiai pažymi, 
jog talkininkai nepasitenkina 
išlaukiniais skriaudimais Vo
kietijos. Bet šiandie jau drysta 
maišyties į vidujinius vokiečiu 
reikalus. 

Laikraščiai grūmoja, kad 
toksai talkininkų pasielgimas 
gali lengvai pakelti Vokietijo
je naują revoliuciją. 

Rusai reikalauja gydytojų. 

Vokiečių medikaiiuose laik
raščiuose pasirodė rusų prieš 
bolševikų paskelbimai, kuriais 
paieškoma rusų armijai gydy
tojai. 

Vokiečiams gydytojams už
t ikrinamas augštas atlygini
mas, gi po naminės karės Ru
sijoje—veltui apsigyvenimo 
vietos. 

(lydytojai kviečiami įstoti 
rusų armijon bendrai su lais 
vanoriais kareiviai 

Suvienytos Valstijos turi but 
pasiruošusios 

Taip sako štabo viršininkas 
gen. March 

PASAULIS NERIMAUJA, 
REIKALINGA STIPRI 

KARIUOMENĖ. 

Nuolatinėj armijoj turi but 
576,000 vyrų. 

Washington, nigs. 6. — Že
mesniojo kongreso buto mili-
tarinis komitetas aptar ia S. V. 
militarinės politikos pienus. 
Tuo tikslu komitetas nuomo
nes išreikšti pakviečia milita-
rinius ekspertus iy šalies dip
lomatus. J u išklausinėja ir 
paskui sprendžia visą reikalą 
pasiremdami įgytais faktais. 

Liudija štabo viršininkas. 

Aną dieną prieš tą komitetą 
liudijo generalio štabo virši
ninkas gen. March. Viršinin
kas stovi už palaikymą stip
rios kariuomenės. 

r. .. 

BUDAPEŠTE ATRANDAMA 
DAUG ŽMONIŲ LAVO

NŲ. 
Londonas, rūgs. 5. — Tnga-

rijos sostinėje Budapešte šian
die visuose užkabariuose at
randama daug nužudytų žmo
nių lavonu. 

Tš Basei pranešama, jog tai 
vis bolševikų tiranijos aukos. 

Sako jie, kad Anglija su Ja
ponija neatsižvelgė į tuos 

Kai-kuriems prancūzų parla- principus. Tuo tarpu Prancu-
mento atstovams nepatinka, zija daugel klausimuose suti 
kad kai-kurie sutarties pos- ko. 
mai padaryti sulygintinai su 
p rez iden to ' VVilsono taikos \ PIRKITE KARĖS TAUPY 
prineipais. |M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Paskui apiplėšė miestą 
ir apleido. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 1,000 rasta su nulaužtomis kojomis 
ŽMONIŲ JEKATERI- i r sulaužytais šonkauliais. 

NOSLAVE. Tas pat gydytojas liudija, 
kad vienas oficieras išliko gy
va* nuduodamas mirusį, ir pa
skui pabėgo. J i s su kitais bu
vo pr is ta tytas prie sienos su-

Konstantinopolis, rūgs. 5 . - šaudyti . Nors oficiero nepalie
tė nei viena kulipka, bet jis su 
visa eile sužeistu ir nužudytu 

Iš pietinės Rusijo s miesto Je-
katerinoslavo (nepertoliausia 
nuo Kijevo) apturėta žinių, j sudribo ir nudavė esąs negy-
kad tenai bolševikai prieš ap-
leisiant tą miestą nužudę 1,000 
žmonių ir anuos suvertę į pa
gamintas duobes. 

Paskui bolševikai apiplėšę 
miestą ir išsidanginę toliaus. 

Kuomet priešbolševikiška 
armija inėjo Jekaterinoslavan, 
likusieji gyventojai pasakojo 
baisiausius daiktus apie bolše
vikų darbus. Kad patikrinti 
tas piktadarybes, imta atkasi
nėti nužudytų žmonių lavonai. 

Žmonių galvos sutraškintos. 

Gydytojas Robin, kuris tyri
nėjo atkastus lavonus, prane
ša, jog didžiumos lavonų su
traškintos galvos, gi patys 
korpusai sutrinti . Daugelis at-Įsių. 

vas. 
Paskui jis matė, kaip bolše

vikų kareiviai ėjo per nelai
minguosius ir sužeistuosius už-
mušinėjo. 

Apiplėšta visas miestas. 

Bolševikų organizacijos mie
ste viršininku buvo darbinin
kas Valiavka. Tarpe bolševi 
kų buvo visa eilė kinų. 

Soviete svarbiausias vietas 
buvo užėmę jauni vyrai ir mo
terys. 

Prieš apleisiant miestą bol
ševikai apiplėšė visus namus 
ir visas užsilikusias įstaigas. 

Jekaterinoslavą bolševikai 
yra apleidę pirm poros mėne-

PASKIRTA ATSTOVŲ 
SKAITLIUS DARBO IR 

KAPITALO SUSI-
RINKIMAN. 

Išviso prezidentas nustato 45 
atstovus. 

Washington, rūgs. 6. —Pre 

J i s sakė komitetui, kad jei 
Suv. Valstijos taikos metu bu
tų buvusios pasiruošusios mi-
litariniu žvilgsniu, tad Vokie
tija buvusios karės metu ne
būtų suprovokavusi Suv. Val
stijų, (ji to pasekmė butų bu
vus laiminga. Šalis nebūtų 
įstojusi karėn ir nebūtų pa-
nešusi nuostolių. 

Karės departamentas buvu
sios karės metu išleido 14 mi
lijardų dolierių. Tais pinigais, 
sakė gen. March, ne tik laimė
ta karė, bet padėta pamatas 
visatinio militarinio lavinimo 
sistemai ir nuolat palaikomai 
iš 576,000 vyrų armijai. 

Pasaulis nerimauja. 

Vyriausybė reikalauja di
desnės nuolatinės armijos y-
pač todėl, kad šiandie pasau
lis baisiai nerimauja. Niekas 
negali pasakyti , ką atneš 
mums rytojus. 

Paminėta nuolatinė armija, 
sakė štabo viršininkas, skai
tysis kaipir stiprus grobai 
skaitlingos lauko armijos or
ganizacijai, kuri turi turėti 
1,250,000 vyrų. 

"Pas taros ios ka rė s metu mes 
nieko gera neturėjome. Visa 
laimė tame, kad talkininkai su 

lus. 
Tuo laišku tos organizacijos 

pakviestos nuskirti savo atsto
vus sušaukiaman darbo ir ka
pitalo susirinkiinan, kuris pro 
sidės čia spalių 6 dieną. 

Pasiųsta laiškai preziden
tams šitų organizacijų: 

Amerikos Darbo Federaci
jai, kuri turi parinkti 15 at
stovų. 

Prekybos Butui, su 5 atsto
vais. 

Nacijonalės Industrijalės 
Konferencijos Bordui, 5 atsto
vai. 

Žemdirbystės organizaci
joms, 3 atstovai. 

Investmentų bankininkams, 
2 atstovu. 

Pagal iaus prezidentą^ nuo 
savęs paskirs 15 atstovų. Tad 
išviso bus 45 atstovai. 

Paminėtame susirinkime bus 
tariamasi, kokiuo būdu suar
tinti darbininkus su kapita
listais, kad išvengti nuolati
nių nesutikimų, nepasitenkini
mų ir streikų, kas šaliai pa 
darG daug nemalonumų ir pra
gaišties. 

gavome 

ridentas Wilsonas prieš pat s a v o " " i i jomui apjuosė p n e -
pasileidimę kelionėn parašė 5 m m l < f ? k a i P " ' geležine rinke. 
laišką j prezidentus septynių 
naci jonai ių organizacijų, re
prezentuojančių darbą, žem-
dirbvste ir finansinius reika-

Už tos rinkės mes 
progos lavinti savo armiją* 
Karės departamentas nenoria 
kad tas ir vėl kuomet nors 
turėtu a t s ika r to t i . " 

REDFIELD IŠEINĄS IŠ 
KABINETO. 

Washington, rūgs. 6. — Čia 
pasakojama, kad veikiai at
sistatydinsiąs komercijos sek
retorius Redfield. Nežinia, 
kiek tame yra tiesos. 

ŠV. TĖVAS PAAUGŠTINO 
TRIS AMERIKONIŠ

KUS KUNIGUS. 

Rymas, rugp. 6. — Šventas 
Tėvas Benediktas XV savo pri 
vatiniais šambelionais paaugš-
tino amerikoniškus kunigus: 
pralotu J o h n Rogers ir Philip 
Brvan iš San Francisco. Pra-

•r 

lotu paskyrė kun. J . F . Stille-
mans, New Yorko mieste. 

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$50,000. 

Marissa, 111., rūgs. 6. — Plė
šikai vieną rytmetį įsilaužė 
First National bankon. Suplai-
šino depozitų šėpą ir paėmė 
$50,000 pinigais ir laisvės bon-
dsais. 

PADIDINTA ALGOS PAS
TOS DARBININKAMS. 

Washington, rūgs. 6. —Že
mesnysis kongreso butas pri
ėmė bilių, sulig kurio visiems 
pastos departamento darbinin
kams padidinamos algos — 
150 dol. daugiau per metus 
kiekvienam. 

T a s paliečia 250,000 darbi
ninkų. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.) . 
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PRANEŠIMAS APIE KUN. 
LAUKAITI. 

Kunigas Juozapas Laukait is , 
kuris dabar daug įdomių daly
kų apie Lietuvą pasakoja į-
vairiuose miestuose Suvieny
tų Valstijų rytuose, buvo ža 
dėjęs atvažiuoti kaip šian
dien i Chicaga. 

Bet vakar atąįo laiškas, kad 
gerbiamasis Suvalkijos Atsto
vas at ideda savo atvykimą Chi 
cagon iki pabaigai šio mėne
sio. 

Girdėjome, kad ka i kurie as
menys vakar žadėjo jam tele
grafuoti apie tai . bet išlei
džiant šį numarį dar nebuvo 
gautas a tsakymas. 

Veikiausiai mums priseis 
laukti iki 24 rugsėjo. 

merginoms kursus, mokinan
čius suteikti pirmą pagelbą su
sirgus. Daktarai S. Naikelis i r 
C. Vezelis žada apdirbt i galu
tiną tos mokyklos programą. 

J i tur i susidėti iš dviejų sky
rių Veikiančio bei Industr i ja-
lio. Tik pirmutinis skyrius bus 
t ikrasis gydymo kursas , nes tik 
jame bus mokinama, ką dary t i 
staiga susirgus arba susižei
dus. Ant ras i s skvrius medžią-
gos gaminimu. To antrojo sky
riaus asmenys bus išdalinti į 
grupes, vieni siųs baltinius li
goniams, kiti megs piršt ines, 
pančiakas ir kitus tokius daik
tus. 

Tat visa tebėra dar tik su
manymas, nors j au žadamas 
ivvkinti greitu laiku. 

Tuo > t a rpu iš katalikų pusės 
darb?;s ja;i pradėtas . D-ras 
Kutkau kas i. p-lė Frei t ikai tė 
jau nežada išdirbti programą, 
bet mokina merginas ir mote
lis, norinčias būti naudingo
mis Raudonajam Lietuvos 
Kryžiui. Kurios da r neprisira-
šė, o nori pris irašyti , tesikrei
pia prie l)-rou\. K. Rutkausko, 
3457 So. VVesteru Boulevard, 
Chicago, 111. 

"Lietuvos" Politika. 
" L i e t u v a ' ' nvksta ant 

" Draugo' už nepasitenkinimą 
tuoini, jog Senate nuo lietuviu 

[niekas negavo kalbėti. .Ji nusi
duoda nežinant, kad p. Lopatto 
kalingo ne nuo lietuviu, o nuo 
Midle Kuropean Assoeiation. 

Štai mus redakcijoje guli 
aiškus raš tas pavadintas 

I.VPUui l'or Senatį* i iear ings , 
suffgested liv \ ' i n ika s " . Visi 
žino, kati [>. Viuikas nepriklau
so prie krikščionių-demokratų, 
kuriuos Chieagos liberalu or
ganas pravardžiuoja kaip mo
ka. Neišauklėti žmonės vis mėg-

; fcta pravardžiuotis . P-as Vini-
kas rašo aiškiai : " Mr. Lopai t o 
ir UI spcah for the Mid-Euro-
pean Assoeiation. II< is to br 

1 follou rd btf Lithuaniau uit-
nesses.' Tat reiškia " p-as Lo-
pat to kalbės už Vidureiiropine 
Vienvbe. Po įo eis lietuviai 
liudininkai. ' ' Tu liudininkų, tų 
lithuaniau tvitnesses nebuvo. 
Dėlto krikščionys demokratai 
nepasitenkinę, ttet " L i e t u v a ' ' 
nei nenori, kad butų Senate lie
tuvių liudininku. Kitąsyk ry
mietis Seipio vadinosi Ai'rica-
nus dėlto, kad buvo sumušęs 
Afriką. Chicagoje yra dienraš
tis darant is naudos Lietuvai 
tiek, kiek Seipio Afrikai, ir tas 
dienraštis vadinasi **Lietuva." 

Liberaly Darbas. 
Džiaugsmas ima matant, kad 

kartais ir liberalai padaro ką 
nors naudinga. Pr ie naudingų 
darbų reikia priskaityti Chiea-
goje rengiamus moterims ir 

Labdarybė. 
Labdaringoji Sąjunga buvo 

smarkiai stikrutusi Dirželio pa 
baigoje. Darbštumas žymiai 
dar judėjo Liepos mėnesyje, 
nes tada ivvko piknikas Ri-
versidėje. 

Rugpjūčio šiluma apėmė 
mus t ikru vakacijų tingėji
mu. Į centro iždą iš dviejų vie
lų Įplaukė už pikniko serijas 
8b\.")2. Įsirašė vienas garbės 
narys iš Šeštos, t. y. Šv. Myko
lo kuopos, būtent p. Juozapas 
Uerdžiunas įmokėdamas oi) 
dolieriu. Tai ir viskas. 

Reikia pažymėti linksmą 
naujieną. Septynioliktoji kuo
pa. Kenosha Wis. išrodė nu
mirusi. Bet tai tik išrodė. J i 
gyva ir savo gyvumą ji paro
dė pirmiausiai Įmokėdama 
šimtą dolieriu į centrą, kaipo 
(iaibės narvs. Tokiu būdu ji 
niekuomet negalės būti pas
kaityta prie numirėliu. 

Be to Kenoshiečiai patys 
rengia savo prieglaudą našlai
čiams. Chicagiečiains baugu, 
kad Kenosha juos neaplenktų 
kaip Philadelphia. Chicaga no
ri milžiniškos triobos, o Keno
sha pasitenkins mažesne pra
džia. 

Ar negeriau butu sutart i a-
bejiem? Cbieaginiai jau turi 
žemę ir pluoštą pinigų. Tegu 
Kenoshiniai prisideda su sa-
vomis pastangomis, tai gal 
1920 metais turėsime nors ne
dideli nameli, su kelioms de-
šimtimis vaikų. Augant jie-
goms pasigaminsime daugiau 
vietos. 

LIET. RAUD. KRYŽ. 
SKYRIŲ DOMAI. 

Siųsdami tVnt ran surinktus 
drabužius, malonėkite supa
kuoti juos i skrvnias sekančio 
didumo: 3 pėdos ilgumo, ,2 pė
dos storumo ir 2 pėdos platu
mo. Lentos turėtų būti pusė ar
ba ;;4 colio storumo. Je igu bu
tu galima, tai sienas skrynios 
iškloti su popera. 

Drabužius reikėtų dėti į skry
nias visiškai sausus. 

J. Tumasonis, 
L. R. Iv. R. sekr., 

•A56 Grand St., 
Brooklvn, N. Y. 
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UNITEDSTATES 
OOVERNMENT 

Laiškas Redakcija). 
m BIIII N__ 

United States Senate 
Washington, D. C. 
September 2, 1919. 

Editor, 
The "Draugas", 
1800 West 46-th St., 
Chicago, 111. 

My dear Sir: 
I venture to ask the "Draugas" to present my compli-

ments to friends in Chicago, WestviUe, and elsewhere, and 
to thank them for Communications which I have received on 
the subject of Lithuanian independence. I had the pleasure of 
seeing John I. Bagdziunas and other members of the delega-
tion which appeared before the Foreign Relations Committee. 
I said to the members of the delegation, and I beg you to say 
to those vvhose many letters and telegrams I am unable to ans-
wer, that I very earnestly believe that the new frontiers of 
Europe Should follow the lines of nationality. It is precisely 
because the peace i s imperialist in its terms, and violates 

the principles of demoeracy and nationality, that I am 
opposed to a guarantee of vicious and imperialist frontiers 
through the League of Nations. I do not want the League to 
be able to call upon American soldiers to die in order to 
compel unwilling people to live under foreign sovereignty. 

ivlediii lucCormick 

United States Senate 
Washington, D. C. 

September 2, 1919. 
"Draugo" Redaktoriui 
1800 W. 46-th Str. 

Chicago, 111. 
Gerbiamasis Tamista: 

Drįstu prašyti "Draugą" išreikšti mano pasveikinimą 
draugams Chicagoje, Westvilleje ir kitur, ir padėkoti jiems 
už pranešimus, kuriuos aš gavau Lietuvos neprigulmybės rei
kale. Aš turėjau džiaugsmą matyti p. Joną I. Bagdžiuną ir 
kitus delegacijos narius, kurie atėjo į Užrubežinių Santi-
kių Komitetą. Aš pasakiau delegacijos nariams, ir aš meldžiu 
tamistą tą pasakyti visiems tiems, kurių laiškams ir telegra 
moms aš negaliu duoti atskirų atsakymų, jog aš labai rimtai ti
kiu kad naujieji rubežiai Europoje turi eiti tautų ribomis. Vien 
tik dėlto, kad taikos sąlygos yra imperijalistiškos, ir kad jos 
laužo demokratijos ir tautybės principus, aš priešinuosi, kad 
Tautų Lyga neužtvirtintų klaidingus ir imperijalistiškus rūbe 
žius. Aš visai nenoriu tokios Lygos, kuri galėtų pašaukti 
Amerikos kareivius mirtin. idant taptų priversta kokia nors 
tauta gyventi po svetimo valdžia. 

Pasirašyta Medill McCormick 

TIKRI NAMAI. 
Reikšmė. 

Vieta, kurioje mes gyvename 
vadinasi mušu namai. Je i vie
nur gyvendami išvažiuojame' 
kur kitur, kokiu tai priežasčių 
dėlei, vieta, kurioje ilgesnį lai
ką sustojame, vadinasi laiki
nais namais ; gi t ikraisiais na
mais vis-gi pasilieka ta vieta, 
kurioje mūsų šeimininkvstė už-
vesta*). Čia noriu kalbėti apie 
šeimynos namus, gal labiau 
apie namu reikšmę svarbiau
siems šeimynos nariams, bū
tent, vaikučiams. Namai vaiku
čiams yra jų gyvenimo pamatu. 

Gauna pirmučiausiu s įpročius. 

Motina privalo būti, ir tei
singai elgianties yra, namų 
tvarkytoja, namu gyvybė, na
mu dūšia. Kūdikis iš motinos 
lupu išmoksta pirmuosius žo
džius, pirmuosius išsitarimus. 
J i s persiima visais motinos 
įpročiais, josios šypsojimosi, 
josios juokimosi, josios galvos 
tikslingu judėjimu, josios ran
komis mosavimu, josios ėjimu, 
josios pamaldumu, žodžiu, vi
sais josios viešais elgimosi bu
dais. Taip kad nuosekliai gali
ma .sakyti, kad vaikas savo el
gimosi yra tai motinos atspin-
d i s ; yra tai t ikriausias veidro
dis, kuriame motina gali maty
ti savo elgimosi būdą. Iš to ir
gi aišku, kad. vaikai ne nuo ko 
kito, tik nuo motinos, nekame 
kitur, tik namuose gauna pir
mučiausius įpročius. 

Nuolatinis pavyzdis. 

Vaiko pirmieji įspūdžiai iš
nyktų žaibo greitumu, tars i 
saulutės šviesa kad nyksta 
tamsiai nakčiai ifžėjus, jei pa-
keistumei motinos elgimosi, 
rūpestingą triūsą, keno kito, 
visai kitokiu dažiurėjimu. Ta
tai, norint vaikutį dorai išauk-

, *) Vieta, kurioje šeimyna gy 
vena, y r a Šeimynos namai. 

lėti, būtinai yra reikalingas. 
nuolatinis motinos geras pa
vyzdis, motinos doras gyveni
mas, motinos išmintingas, ra
mus bei patogus visur ir visa
me pasielgimas. Tuomet vaiku
tis, tarsi kvėpuodamas geru 
pavyzdžiu , persiims juonii, ir, 
noroms nenoroms, bus geras. 

Aplinkybės veikia ant jo. 

Laiminga šeimyna jei tik vie
ni tėvai tegyvena ir abu pavyz
dingai vaikučius auklėja. Pasi
taiko neretai, kad, net ir tėvai 
netik kad nepavyzdingai, gi 
dar papiktinančiai elgiasi. O 
ką čia bekalbėti, kuomet pašali 
uiai-svetimi žmonės randasi 
namuose. Kiek nedorą kalbų, 
paleistuvingiĮ juokavimų, o ne-
stoka ir baisių gyvuliškų pasi
elgimų, piktinančių mažutėlius. 
Neistabu, kad vaikutis dar ne
kaltybės dienose jau tampa ap
siaubtas baisiomis pagundo
mis, t a rs i geliančiomis širšė
mis. Tokiose aplinkybėse vaiko 
padėjimas yra kuopavojin-
giausias. Ypatingai tuomet, 
kuomet jo protelis ima veikti-
bujoti. Nuo aplinkybių, vaiko 
protui besivystant, priklausys 
visa jo gyvenimo ateitis. 

Čia gaminasi jo būdas. 

Nors į jaunuolius nevisi, kaip 
reikiant, tekreipia domą; net ir 
priežodis inėjo, kad :" jaunys tė 
kvai lys tė ," vienok yra tai 
svarbiausias žmogaus gyveni-
mev laikotarpis. Reikia nepa
miršti tai, kad čia, būtent jau
nystėje, gaminasi jo būdas. 
Budas kaipo žmogaus, piliečio, 
tautiečio, kaipo doro, tikinčio, 
t ikrai pasauliui naudingo žmo
gaus. Tata i tie, kurie susiduria 
su vaikučiais, su jaunimu, jei 
duos gerą pavyzdį tuomi jau 
prisidės prie žmonijos abelno 
gerbūvio: gi paikindami juos, 
darys baisią skriaudą kaip vi

sai žmonijai, ta ip tiems pa
tiems jaunuoliams. 

Išnyks netikęs būdas. 

Je i kūdikio būdas butų jau 
begendąs, a r tai j au sugedęs, o 
by tik tėvai, ir visi kas tik į jį 
turi įtekmę, pradės bei elgsis 
pr iderančia i , tuomet jis išvys 
savo elgimosi netinkumą ir jo
jo sąžinėje prašvis tikroji švie
sa, j is išvys savo netikusį bū
dą, savo nedorus pasielgimus, 
gi matydamas kitus dorai besi
elgiant pradės sarmatyt ies sa
vo netikusių pasielgimų ir su 
Dievo malonės pagelba pasi
taisys. 

Kiek tatai triūso, kad namai 
butų namais. 

Je i nuo namų bei juose ap
linkybių priklauso taip daug, 
kaslink paties asmens bei viso 
pasaulio gerbūvio, kaip tat 
privalo kiekvienas doras žmo
gus elgties pavyzdingai, o ne
papiktinančiai namuose. No
rint namuose gerai elgties, reik 
visuomet vengti netikusių pa
pročiu. Kuomet šeimyna dorai, 
tvarkiai , pavyzdingai gyvena, 
tuomet namai taps, t ikrai to 
žodžio reikšmėje, namais, o ne 
kai]) dabar kad dažnai pasitai
ko, kad namai yra nedorybių 
lizdu. 

Beabėjo, kad namus kaip 
reikiant užlaikius reikia nema
ža pasišventimo bei triūso, bet 
to iš mūsų reikalauja mūsų pa
čių gerbūvis, reikalauja jau
nuolių labas, reikalauja tauta, 
reikalauja visuomenė, galuti
nai reikalauja Dievas mūsų Su
tvėrėjas. 

Namai yra svarbus. Namuo
se atsakanti tvarka yra dar 
svarbesnė, nes kaip galėjome 
patėmyti, kad tik gera namuo
se tvarka ir daro namus svar
biais. 

Dora, tvarka, tai gerų namų 
siela. Tatai tą ir įsidomėk: 
" k a d doroje, namų svarba 

Kitos lietuvių kolonijos ir-gi 
darbuojasi neprasčiau. Štai, 
kad ir Harrisone, N. J . surinko 
apie toną drabužių ir daug ki
tų daiktų. AVorcesteriečiai ir-gi 
žada daug padaryt i . Ten tvir
čiausios jėgos su t raukta prie 
L. R. K. rėmėjų skyriaus. 

Pas ta ruoju laiku praneš ta iš 
Chicagos, kad tenai likosi su
tver tas L. Raud. Kryžiaus rė
mėjų pirmas apskri tys . D-ras 
Rutkauskas, vienas žymiausių 
veikėjų, išrinktas pirmininku. 
Yra viltis, kad Chicaga paro
dys pavyzdį visoms lietuvių 
kolonijoms. 

Tai-gi, broliai, darbuokimės 
nenuilstančiai. Netrukus mūsų 
dovanomis galės pasidžiaugti 
Lietuvoje esanti mūsų broliai. 

Baigiant rašyti šį straipsnį, 
gauta iš Amsterdam, N. Y. net 
20 dideliausių skrynių drabu
žių, sveriančių net 8,500 svarų. 
Čia tai buvo žmonių darbas . 
Reikėjo didijio pasišventimo, 
kad tiek daug drabužių ir tai 
nedidelei lietuvių kolonijai su
rinkti. Ka t ra lietuvių kolonija 
galės aplenkti Amsterdamo 
lietuvių koloniją.' 

Visais reikalais kreipkitės 
p a s : 

J . Tumasonis, 
L. R. K. K. sekr., 

456 Grand St., 
Brooklvn, N. Y. 

• » 

Tėmijantis. 

LIET. RAUDONOJO KRY
ŽIAUS RĖMĖJŲ 

REIKALAIS. 

Pastarais iais laikais L. Rau
donojo Kryžiaus rėmėjai su
bruzdi) ne ant juoko. Rezulta
tai to darbo jau pasirodė. Ypa
tingai, kada buvęs YVorcestor, 
Mass. seimas paragino visus 
darbuotis. Bėgyje dviejų sa
vaičių prisiuntė drabužius iš 
Bridgeport, Conn. 3 skrynias, 
Detroit, Mich. 3 skrynias, Ro-
chester, N. Y. 5 skrvnias. • Iš 
l larr ison atvežta apie 1 tonas, 
iš YVatervliet, N. Y. 4 skrynios. 

Pinigai gauta iš sekančių 
skyrių: 
Kenosha, VVis $114.25 
Ne\v llaven, Conn. Šv. 

Kazimiero dr-ja . . . . 50.00 
Roseland, 111 45.00 
YV. Lynu, Mass 58.00 
Shelter lsland lieights, 

N. Y. nuo V. Jaka i tės 5.00 
W i Įso n, Pa 32.00 
Chicago, III. (18th St.) 7100 
NVatervliet, N. Y 67.22 
Philadelphia, Pa 250.00 

Nauji skyriai likosi sutverti 
Mclrose Park, 111. ir Gary, Ind. 

K ai j) matyti iš viršminėtų 
skaitlinių, tai L. Raud. Kry
žiaus rėmėjai veikia. Bet tai 
dar ne viskas. Brooklyniečiai 
žada netrukus surengti L. R. 
Kr. rėm. Savaitę. Kada ji bus, 
dar nepaskelbta, bet tik yra ži
noma, kad draugijos gavo už-
kvietinius ir buvo prašomos 
prisirengti prie ko tai nepa
pras to . Apar t to ši kolonija ža
da rengti bazarą-lerus L. R. 
Kr. rėmėjų naudai. Ar nebūtų 
geistina, kad ir kitos lietuvių 
kolonijos apie tai gerai pama
stytų. Brooklyniečiams, kol jie 
išsijudina, tai ima laiko, bet 
kaip pradeda darbiį, tai jau nė
ra jėgų sulaikyti juos. 

P . Savickas, lietuvių atsto
vas, dabar vieši Lietuvoje. 

Kun. Audri uška apsistojo 
pas Jėzui tus Charlottenlund, 
Šv. Andrie jaus kolegijoj. Jė 
zuitai jį priėmė labai vaišingai 
ir daug .žingeidauja apie Lie
tuva. Išvažiuoti Lietuvon ma
no už savaitės per Vokietiją 
arba, jei pavyktų, prancūzų ka 
rės laivu į Liepojų. Rašo, jog 
Lietuvos valdžia prašiusi p. 
Capinskį pasilikti Londone. 

Ki tame laiške rašo, kad nors 
vargo daug tur įs , bet vienok 
begalo džiaugiasi, jog važiuoja 
Lietuvon. Je i nepasiseks pran
cūzų laivu į Liepojų, tai mano 
važiuoti per Vokietijų kar tu su 
kurjeru, kuris neužilgo eis Lie
tuvon. 

JĖZUITAS KUN. ANDRIUS 
KA DANIJOJ. 

Žinomas Britanijos lietu
viams kun. B. Audri uška, Tė
vas Jėzuitą rašo "Iše iv ių 
Draugui ," kad nuvyko laimin
gai iš Bergeno per Kristianiją, 
Gtoeborg ir l lelsingsborg Da
nijon, įvažiuojant patikęs ne
maž keblumu. Danai nenorėję 
įsileisti ir nustebę, kad danu 
konsulis Londone paliudijęs 
pasportą. 

Waterbury, Conn. Čia atvy
ko naujas varg. P . J . Saur is . 
'Buvo susirinkę giedoriai, atėjo 
atsisveikinti senas varg. J . V. 
Kovas ir klebonas, kun. J . Va
lanti ėjus. Giedoriai sutvėrė 
draugija ir pavadino Šv. Juo
zapo parapi jos bažnytinis cho
ras. 
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Reikalauju 25 
Gabių Vyrų 

Oras a i vėsta taigi liuosa laika 
nepraleiskite be naudos. Mums 
reikalingi (Jhicagoj visose koloni
jose energingi vyrai, kurie norėtų 
gerai uždirbti. Galima padaryti 
$100 ir daugiau į savaite. Tie, ku
rio dirbate dieiug galite pašvęsti 
keletą valandų vakarais ir galite 
gerai uždirbti. Atsišaukite ypa-
tiskai i ofisą valandomis nuo 9 iš
ryto iki G vakare. 

WM. D. MURD0CK & C 0 . 
4980 Archer Ave. 

Klauskite John A. Walulis, 
Sales Manager. 
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$ ^ g} 50 Grindine 
« w — Lempa Dykai 

Ant nprilmoto laiko ir tiktai su kiekvienu 
pirkiniu. 

FederaI Electric 
Washer 

Lampą yra viena iiš gra
žiausių — verta daugiau ne

gu mes už ja reikalaujame. Mes pris
tatysime Jums abidvi FederaI ir lampa 
j Jūsų namus tikti su 

$5IŠKALNO 
Likusius lengvais išmokėji
mais kas menuo su Elektros 
bilą,. 

Ateikite ir pamatykite. 
Ali Telephonet— 
Randolph 1280 

Commonwealth 
Edison 

ELECffclC 
SHOPS 

: 

ELECTRIC 
SH0W 

PRASIDĖS' 
SPALIO 11-25 
COLISEUM 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvaraotuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank' 
141 Washington Street, New York, N, Y. 
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Am. Liet. R.-Kai 
Kongresas. 

PROTOKOLAS. 

(Tą>a.). 
**Sveikinu Federacijos dele-

a:atiw ir linkiu viso i^ero nu-
tariniuose — A. S. Vai tkus" ; 
"Sveikiname Liet u viii Darbi
ninku Sąjungos Amerikos Lie
tuviu Federacijos Kongreso 
delegatus, linkėdami pasek
mingai užbaigti tarimus ir pa-
srrižus vvkilinti irvveiiinian — 
P. Virakas ir A. Kneižis"; 
"La i šis Seimas būva kaip dar 
niekados, augščiausia viltimi 
Lietuvon. Lai šį Federacija su
vienija visus lietuvius katali
kus Amerikoje ir juos suriša 
su katalikiška vi-uomene Lie
tuvoje — R Z< lankus". 

Perskaičius pasveikinimus. 
Federacijos raštininkas iš
duoda sekretarijato vedėjo var 
du pastarojo raportą. 

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Sekretorijato. 

RAPORTAS 1913 — 1919 M. 
Iš veikimo ir dabartinio stovio 
Sutrauka Dabartinio Liet. R. 

K. Federacijos Stovio. 

Išviso parapijų, prisirašiu
siu prie Federacijos yra 4.": iš 
tų Federacijai skolingos yra 
23: užsimokėjusių yra 22. 
, Centralizuotų Organizacijų 
išviso priguli 7: iŠ tų Federa
cijai skolingų yra 3. 

Lokalių draugijų prie Fede
racijos prisirašiusių yra 63; iš 
tų Federacijai skolingų yra 13; 
užsimokėjusių yra 51. 

Išviso kuopų, draugijų ir t.t. 
prie Fe<l. priklauso 631, 

Išviso narių Federacijoje y-
ra 34,334. 

Pinigų niio rugpj. 25 d., 
ra., iki rugpj. 10 d., 1919 

h:. )>' Federacijos raštinę 
Įplaukė viso labo $345.67c. 

PASARGA. Šioje skaitlinė
je nėra parokuota parapijonų 
skaitlius. Detališkesnis rapor-

vra ant sekančių lakštų. 
SĄSTATĄ. 

A. LIETUVIŲ R 
PARAPIJOS 

—K. 

A-l 28-9-15 šv. Alfonso, 
Baltiiuore, Md. skolinga už 2 
niet. 

A-2 28-9-'15 šv. Jurgio pa-
rap., Bridgeport, Conn. sko
linga už 4 met. 

A-3 28-9-15 šv. Jurgio pa-
iap.. Chicago, [II. skolinga oi 
_' met. 

A-4 28-9-15 šv. Panelės So
pulingos, llarrison, X. J . sko
linga už 2 met. 

A-l 28-9-15 šv. Trejybės, 
Hartford, Conn. skolinga už 2 
im-t. 

A-6 28-9-'15 šv. Kazimiero, 
Plyraooth, Pa. skolinga už 4 
met, 

A-7 25-916 Aniolų Kara
lienės, Brooklyn, X. V. sko
linga už 3 met. 

A-S 28-9-16 šv. Panelės 
Apreišk. Brooklyn, X. Y. užsi
mokėjo 3.00 

A!) 25-9-16 šv. Marijos 
Nekalto Pr., Cambridge, Bfass. 
skolinga už D met. 

A-in 25-9-16 šv. Krvžiaus, 
Chicago, 111. skolinga už.o met. 

A-11 25-9-16 šv. Juozapo, 
Donorą, Pa. skolinga už 3 met. 

A-12 25-9-16 šv. Luko par., 
K!ls\vortli, Pa. skolinga už 3 
met. 

A-13 15-9-16 š. P. Marijos 
Aplankymo, Bzport, Pa. užsi
mokėjo r>.oo. 

A l 4 i ^ - ' l G Šv. Vincento, 
Girardville, Pa. skolinga už 2 
net. 

A-lo 2r>-9-'16 Šv. Petro ir 
Povilo, Horostead, Pa. užsi-
fnokėjo 5.00 

A-l6 25-9-16 Šv. Liudviko, 
Maizville, 1*21. skolinga už 2 
met. 

A-17 25-9-16 šv. Juozapo, 
Mahanoy City, Pa. skolinga 
už 3 met. 

A-18 25-9-*16 šv. Krvžiaus, 
Alt. Carinei, Pa. skolinga už 
3 met. 

A-H) 25-9-16 Šv. Andrie
jaus, Xe\v Britain, Conn. sko
linga už 2 met. 

A-20 25-9-16 Šv. Kazimiero, 
Pittsburgli, Pa. skolinga už 3 
met. 
' A-21 5-11-16 šv. Ambrazie
jaus, Port \V*usliington, Wis. 
skolinga už 2 met. 

A-22 15-9-UJ šv. Juozapo, 
\Vaterl)ury, Conn. užsimokėjo 
5.00 

A-23 2-9-1G šv. Kazimiero, 
YVestfield, Mass. užsimokėjo 
3.00' i 

A-24 28-10-17 šv. Mykolo, 
Easton, Pa. užsimokėjo 3.00 

A-25 30-9-17 Šv. Kazimiero, 
(Jary, Ind. skolinga už 2 met. 

A-26 28-10-17 Saldž. Širdies 
V. Jėzaus, Xew Pliiladelphia, 
Pa. skolinga už 2 met. 

A-27 5-9-16 šv. Trejybės, Ne 
\vark, X. J . skolinga už 3 met. 

A-28 20-10-17 šv. Kazimie
ro. Pliiladelphia, Pa. užsimokė
jo 5.00 

A-29 16-9-17 Šv. Kazimie
ro, St. Clair, Pa. skolinga už 
2 metu 

A-30 22-1,1-17 šv. Petro ir 
Povilo, AVestville, Tll. skolin
ga už 2 metu 

574-A-31 25-8-18 šv. Juo
zapo, Dnbois, Pa. užsimokėjo 
3.00 

575-A-32 25-S-1S Šv. Jurgio 
Xorwood, Mass. užsimokėjo 
1̂ .00 

57(5-A-33 25-8-1S Šv. Petro 
ir Povilo. Tamaqua, Pa. užsi
mokėjo 8.00 

Parapijos. Prisirašiusios Nuo 
Rugpj. 26 d., 1918 m., 

iki Rugpj. 10 d., 1919 m. 

577- A 34 11-10-18 Šv. Pet
ro ir Povilo, l lazlcton. Pa. už
simokėjo .').()() 

578-A35 7-10-18 šv. Mykolo, 
Shaniokin, Pa. užsimokėjo 3.00 

579-A36 1-10-18 Šv. Pranciš
kaus, Lawrenee, Mass. užsimo
kėjo 5.00 

580-A37 26-11-18 Dievo Ap
vaizdos, Chicago, 111 užsimokė
jo o.OO 

599-A3S 29-3-19 Šv. Kry
žiaus, Dayton, Obio užsimokė
jo 3.00 

600-A39 19-5-19 Šv. Petro ir 
Povilo, AVest Pullman, 111. už
simokėjo 3.00 

0O5-A4O 10-4-19 šv. Jurgio, 
Detroit, Mieli. užsimokėjo 
5.00 

612-A41 13-6-19 Šv. Kazi
miero, \Vorcester, Mass. užsi
mokėjo 5.00 

613-A42 15-4-19 Šv. Antano, 
Cicero, 111. užsimokėjo 10.00 

614-A43 23-7-19 Šv. Petro ir 
Povilo, So. Boston, Mass. už
simokėjo 10.00 

615-A44 28-7-19 Šv. Kazi
miero, Amsterdam, X. Y. užsi
mokėjo 5.00 

627-A45 2-8-19 Šv. Jono, 
Coaldale, Pa. užsimokėjo 3.00 

22 parapijų yra pilnai užsi-
mokėjusm $101.00 

Neužsimokėjusių parapijų 
yra 23 

Viso labo prie L. R. K. Fe
deracijos priguli parapijų 45. 

Centralines organizacijos. 
31-B1. iki 249-B219 219-21-

-240 S. L. R. K. A. apie 16,000 
narių skolingi už 1919 metus, 
užmokėjo 85.05 

250-C1. iki 275-C26 26 kp. 

2) 

4) 
. . 

> y 

*> 

Į A. L. R. K. Moksleivių Susi
vienijimas apie 337 narių už
mokėjo 10.57 

276-D1. iki 377-D99 99 kp. 
Lietuvos Vyčiai apie 3,87o 
narių skolingi už 1917—18 ir 
19m. 

375-E1. iki 424-E50 50 kp. 
Lietuviu Blaivininku Susivie-
nijimas apie 1,51 S narių už
mokėjo 7.60 

425-F1. iki 475-F51 55 kp. 
A. L. R. K. Moterių Sąjunga 
apie 1,552 narių užmokėjo 
15.52 

476-01. iki 553-G78 78 kp. 
Lietuvių Darbininkų apie 4,000 
narių skolingi už 1917—18 ir 
19m. 

554-H1. iki ????? ??? Liet. 
Katalikų Spaudos Draugija. 

.,aikrasciai:— 
1) "Draugas ' ' 

"Žvaigždė" 
Vyt i s" 

"Moksleivis" 
5) "Tautos Kytas 
6) "Darbin inkas" 
7) "Moterų Dirva 
8) " G a r s a s " 

L. K. Spaudos Sav. Komisi
jos, etc. 

Išviso Centr. Organizacijų 7 
Kuopii veikiančių Fed. 553 
Narių visose Centr. Org 

27,282 
Pinigų visos įmokėjo 118.83 
PASTABA:— Nuo nekuriu 

Centro raštininkų nesulaukiau 
statistikos, todėl pilnos skait
linės tų organizacijų nariu pa
duoti negaliu. Jei kokios klai
dos skaitlinėse ivvktų, tai bu-
simasaį Feder. Baštinės ve
dėjas malonės jas atitaisyti 

Su pagarba, 
Al. M. Račkus, Raštinės 

Vedėjas. 

Surašąs įvairių lokalių drau
gijų prigulinčių prie L. 

R. K. Federacijos 
Centro. 

554-J1 1915m. Šv. (mos drau 
gija, Athol, Mass. 89 nariu 
užsimokėjo 1.78 

555-J2 16-11-17 Lietuvos 
Dukterų draugija po globa M. 
šv. So. Boston 250 narių užsi
mokėjo 5.00 

556-J3 12-3-16 Šv. Stepono 
Jauni k. K. B. Dr-ja, Cam-
brulge, Mass. 42 narių skolin
ga už 1 metus 

557-J 4 28-3-15 Šv. Jurgio 
Kar. Dr-ja, Forest City, Pa. 
33 narių skolinga už 3 metus. 

558-J 5 28-3-15 Šv. Antano 
draugija, Fowst City, Pa. 102 
narių skolinga už 3 metus 

559-J6 28-3-15 Šv. Juozapo 
dr-ja Forest Cit v, Pa. 50 nariu 
skolinga už 3 metus 

560-J7 28-3-15 Šv. Jurgio 
Kankytinio dr-ja, Forest City, 
Pa. 82 narių skolinga už 3 me
tus. 

561-J8 2-3-16 Šv. Elzbietos 
draugija, Hartford, Conn. 140 
narių užsimokėjo 2.80 

562-J9 4-8-17 Šv. Jono Dr-ja, 
Hartford, Conn. 300 narių sko
linga už 2 metu 

563-J10 4-8-17 Šv. Juozapo 
draugija, Hartford, Conn. 100 
narių skolinga už 2 metu 

564-J11 10-11-17 Šv. R6žan-
ciaus Moterių dr-ja, Newark, 
N. J . 275 narių užsimokėjo 5.50 

565-J12 5-1-15 Šv. Laurino 
draugija, Port AVashington, 
Wis. 7D narių užsimokėjo 1.40 

566-J13 8-111-16 Šv. Mykolo 
draugija, Rockford, 111. 90 na
rių skolinga už 2 metu 

567-J14 3-12-16 Šv. Pranciš
kaus draugija, Scranton, Pa. 
111 narių skolinga už 2 metu 

568-J15 3-12-16 Šv. Jurgio 
draugija, Scranton, Pa. 42 
narių skolinga už 2 metu 

569-J16 3-12-16 Šv. Juozapo 
draugija, L. D. S. 34 kp. Scran 
ton, Pa. 185 narių užsimokėjo 
3.70 

570-J17 28-11-15 Šv. Juozapo 

draugija, Sheboygan, TFis. 100 
narių skolinga už 3 metus. 

571-J18 25-11-18 Labdarybės 
draugija, Baltimore, Md. 120 
narių skolinga už 1 metus 

572—19 6-9-18 Šv. O. Mote
rių draugija, Chicago, 111. 200 
narių skolinga už 1 metus. 

573-J20 5-9-17 Šv. Kazimiero 
Brolių ir Seserų draugija, 
Chicago, 111. 85 narių užsimo
kėjo 1.70 

Viso draugijų buvo 20 
Narių 2,381. 
Iš tų draugijų neužsimokėjo 

13 
7 draugijos užsimokėjo 20.1S 

Draugijos naujai prisirašiusios 
prie L. R. K. Federacijos 
laikotarpyje nuo rugpj. 
26 d., 1918 m. iki rugpj. 

10 d., 1919 m. 

581-J21 14-7-18 Šv. Stanis
lovo draugija, Akron, Ohio. 
70 narių užsimokėjo 1.40 

582-J22 5-2-19 Šv. Jono 
Krikštytojo dr-ja, Sioux City, 
lo\\a. 58 narių užsimokėjo 1.1(5 

583—23, 11-2-19 Šv. Pran
ciškaus Tercijorų Brolija, 
Lawrence, Mass. 46 narių užsi
mokėjo .92 

584-J24 13-2-19 šv. Juozapo 
draugija, Newark, N. J . 135 
narių užsimokėjo 2.70 

585-J25 13-2-19 šv. Rožan
čiaus Moterų dr-ja, G r and Ra-
pids. Mieli. 100 narių užsimo
kėjo 2.00 

586-J26 29-3-19 šv. Cecili
jos choras, Hartford, Conn. 
30 narių užsimokėjo .70 

5S7-J27 19-2-19 Apaštalys
tės Maldos dr-ja, Waukegan, 
111. 65 nariu užsimokėjo 1.26 

58&J28 22-2-19 šv. Kazimie
ro draugyste, Cincinnati, Ohio. 
14 riftrių užsimokėjo .28 

5S9-J29 1-3-19 Šv. Onos Mo
toru Draugija, U'estfield Mass. 
27 narių užsimokėjo .60 

590-J30 5-2-19 (įvardija 1 
Div. šv. Kazimiero Karalai
čio. Chicago, 111. 100 nariu už
simokėjo 2.00 

591-J31 15-3-19 Šv. Kazimie
ro draugija, Sioux City, Iowa. 
77 nariu užsimokėjo 1.54 

593-J32 6-3-19 šv. Elibietos 
draugija, Lawrenee, Mass. 55 
narių užsimokėjo 1.10 

594-J33 9-3-19 Šv. Jono 
Krikštytojo draugyste Melro-
se Park, 111. 114 narių užsimo
kėjo 2.30 

595-J34 14-2-19 D. L. K. Vy
tauto (i vardija, Cleveland, 
Ohio. 45 narių užsimokėjo 
1.00 

596-J35 19-1-19 Apaštalystės 
Maldos dr-ja Waterbury Conn. 
57 narių užsimokėjo 1.14 

597-J36 1-3-19 Šv. Vincento 
Paulo dr-ja, Roseland, 111. 131 
narių užsimokėjo 2.62 

598-J37 29-3-19 Šv. Petro ir 
Povilo dr-ja, Rochester, N. Y. 
160 narių užsimokėjo 3.20 

600-J38 7-4-19 Šv. Juozapo 
draugija, St. Louis, Mo. 78 na
rių užsimokėjo 1.56 

602-J39 24-4-19 Šv. Kazi
miero draugija, Paterson, N. 
J. 60 narių užsimokėjo 1.20 

603-J40 18-4-19 Šv. Kazimie
ro draugija, Aurora, 111. 44 
narių užsimokėjo 88 

604-J41 9-3-19 Šv. Mykolo 
draugija, Shamokin, Ta. 83 na 
rių užsimokėjo 1.66 

606-J42 1-3-19 Šv. Jurgio 
draugija Brighton, Mass. 300 
narių užsimokėjo 6.00 

607-J43 2-5-19 Šv. Magdale
nos draugija, Pliiladelphia, 
Pa. 153 narių užsimokėjo 3.06 

608-J44 13-5-19 Saldž. Šir
dies P. Marijos Mot. ir Merg. 
dr-ja St. Louis. 42 narių užsi
mokėjo .84 

609-J45 17-2-19 Šv. Juozapo 
draugija, West Pullman BĮ. 
75 narių užsimokėjo 1.50 

(Daugiau bus). 

REIKALAI 
REIKALINGOS. 

25 merginos d ei fabriko dar
bo $14 i savaite dirbant nno 
dienos, nuo štukio $17 iki 
$20 j savaite. 
American Insolated Wire Co. 
954 W. 21st Str. Chicago. 

Tel. Canal 1854 

GAL KAS ŽINOTE? 
Stanislovas Gedgaudis mirė balan

džio mėnesyj 1918. Jis gyveno po nu
merių 603 W. German Str. Baltimore, 
Md., Velionis paliko moteri Emilija 
ir dukterį Lietuvoj. Aš jo pačios ad
reso neturiu nei negalių surasti. Ve
lionis paliko turto, taigi kas apie jo 
žmona žinote praneškite sekančių 
adresų. 

Jonas Grebliauckas. 
425 South Pacą Str. Baltimore, Md. 

_ _ A N r P A R a A y i M O _ _ 
DIDŽIAI ŠIAS BARGENAS. 

611 West 47-th Gatvę. 
2 pagyvenimų medinis namas po 

6 kambarius "postlum" vana, gazas, 
combination gazų šildomas garadžius. 
Kanuos neša $40.00, gera vieta art i 
2 mokyklų, nužeminta kaina $2,900.00 
ant lengvų išmokesčių. 

Taippat parsiduoda 9 kambarių 
mūrinis namas po f> ir 4 kambarius, 
gazas ir toiletai viduj. Ge.ra vieta vis
kas sutaisyta randos neša $23 j mė
nesi Kaina $2,200.00 

3708 S. Emcrald Avc. 
Telefonas Yiiieeimes 1195 

BARGENAS. 

^lllliiHimililIilfmniIIlIIIiilimiiiiililimjlliiiliimiiiniillIilIiinilIliliniilIlIinilJlil^ 

( Specialis f 
| Išpardavimas j 

Abejose Narinėse Sankrovose darome speeijalį išparda-
5 v imą parvnoto. 

| AUDEKLO (GINGHAM) f 
Didelis pasirinkimas knoį vai riaušių raštu, družėti ir 

s languoti. St iprus ir gerai dėvisi. Audeklą vertą 37 cen-
5 tų jardui atiduodame tik po 

i 

gi vertą 34 centu jardui, atiduodame tik po 

24c 
DRABUŽIAI 

Ant pardavimo gražus 2 pagyveni
mų stirnų šildomas mūrinis namas, 
elektros, šviesa, beveik naujas, gara
džius stirnų šildomas ir elektros švie
sa, pumpa, garadžius, atneša randos 
$70.00 j menes) Kaina $6,250.00. 

Ant pardavimo "Velie Spcedster" 
labai pigiai tiktai $225. Galima pa
matyti atsišaukiant sekančiu adresu: 

6520 So. Morgan Str. 

Ant pardavimo 7 kambariu namas 
su didele barne ir vištoms namas, y-
ra vanduo, gazas apačioj yra 4 kam
bariai ant viršaus U su toiletu viduj, 
randasi netoli S7toa bulvaro gražioj 
apielinkėj, mokykla ir bažnyčia arti . 
Atsišaukite 

M r. Engles, 
6920 So. Talraan Ave. 

E Norėdami padaryti vietą tolydžio pri-
• būvantiems naujiems sandėliams ru-
5 deniu drabužių, dalį dabartinio sande-
— i E t. 7 t ' 

S Ho atiduodame numažintomis kaino-
j= mis. Drabužiai visu naujausiu madų 
I nuleidžiant nuo kiekvieno dolierio. 

S 25 c i , 
• Kas nori pasinaudoti pigom pirkimu, 
5 tegul pasiskubina, kol yra didelis pa-
= sirinkimas. Išpardavimas tęsis tik iki 
• sukatos vakaro. 

Pirkite Narinėse (Sankrovose. 

Mūsų tikslu yra užganėdinti visus kostumerius viso-
= mis pusėmis, ty. duoti jiems geras prekes, prideramo

mis kainomis ir mandagiai ir prietelingai jiems patar-
I nauti. 

PREKYBOS P A L A T I N E KORPOR-

BARGENAS. 
Mūrinis gražus 8 augšttj namas 

?> flatai — B ir G kambariai su va-
noinis, l-Matai gražiai ištaisyti anks
tas basementas randos $720.00 ant 
motu. Kaina $."i,800.00 ant bridge-
porto. Turi būti parduotas greitai. 

A. PETRATIS & CO. 

3249 So. Halsted Str. 

Reikalinga 
50 Vyrų 

Darbu pastovui per vi
sus metus proga pasitobu
linti . Gyvenimo sąlygos 
geros. Namai moderniški. 
Randos pigios. Geri burdai 
del pavienių vyrų. Mes. tu
rime Mokyklas, Bažnyčias, 
Teatrus ir Kitus Pasilink
sminimus. Sveikas oras. 

Daug randasi mūsų vien
genčių eia atvažiuokite tie
siai Ne\v York Central RR. 
arba rašykite į Mr. James 
Springer 4 Smithfield Str. 

Pittsburgh, Pa. reikalau
jant daugiau informacijų. 

The Aluminum Co. of 
America 

1112 1114 MILWAUKEE AVE. — IR — 
1701-1703 W. 47-th GATVĖ 

5,000 dalininkų 3,500 moksleiviu. 
.. Pirklybos kursai visai Amerikai 

H.VRGF.NAS. 
Ant pardavimo 3 aukštu medinis 

namas ir ant | auR.štų namas užpa
kalyj. Turi parduoti greitai. Kaina 
$4.000.00. 

T. Leverenz, 
5207 S. Halsted St. 

S. D. LACHAWICZ 

Ant pardavimo mūrinis namas su 
bas (iinentų ant 1 pagyvenimo su G 
kambariais, yra elektra, vandeniu 
šildomas. 

5038 S. \Viiu-hoster Avc. 

Ant pardavimo greitai 
C kambariu mūrinis namas kurio 

priešakys j gražų parką, lotas 204 Vs 
pėdos ilgio, atneša randos $23.00 j 
mėnesi. Turi būti parduotas prieš rug 
sėjo 8, 1919. Kaina $2,750.00. 

Atsišaukite 
Chas. Pa tkus / 

3667 Areher Ave. 

PARSIDUODA. 
Grosernė su .visai intaisymais (for-

nišiais). 
4537 S. Paul ina St. Chicago. 

Lietuvys Graborius patarnauju, 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 

Tel. Canal 2199. 

Massena New York 

ANT PARDAVIMO. 
4 kambarių moderniškas namas, 

muro apačia, su elektra, lotas 45 pė
dų. Atsišaukite 

2120 W. 57 Str. 
Telefonas Prospeet 7137 

F. P. BRADCHULIS ! 

Lietnvis Advokatas 
Attorney at Law 

105 W Mouroe, Oor. Clark St. 
Rooni .207, Tel. O n t r M 230 

CHICAGO, TLMNOI8 
Oyv.r. 3113 So. Halsted Street 

Telefonas Tardu 2390 
t 

— a 

Dr. O. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pas 
! svetimtaučius 
i ir mokėti dau-
j giau. Egzami
nuoju Akis i r 

Į teisingai pri-
! renku akinius. 
i Jeigu esi ner-
j vuotas, skauda 
galva arba gal i 
va sukas va-

j -iuojant gatve-
kariu, kreivos % tdjf^ 

J akys arba kiti ^9 . * ^ 
J keblumai. Ypatinga doma atkreipia-
I ma j vaikus einančius mokyklon. Pa 
tar imas dykai. Valandos nuo 11 ryto 
iki 8 vai. Nedėliomis nuo 9 iki 1 po 
piet. Telefonas Drover 9660. 
1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 

Ties Oppenheimer krautuve. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Kam Mokėti Augštas Rendas Kad Galima Gyventi Savame Name. 
Mes turime labai geru Namu kurie parsiduoda labai žemonys kainomis pagal pasirinkimo ir noro pirkiejo, 

kaip mažu nameliu taip-gi ir dideliu Namu Po visa Chicagos Miestą. Bet Ipatingai "Brighton Park Apylinkieje" 
nekuriuos parduodame ant Lengviu išlygų arba išmokiejimu, Todėl nelaukdamas nieko atvažiuok ir pamatik o 
parsitikrinsi Jog taip yra, 

Gal išsikalbinieji jog mažai turi Pinigu? šimtai žmonių pirko nuosavybes su daug mažesniais pinigais negu 
tamsta šiandien turi bet yra laimingi ir šiandien nekurie jau turi po keletą Namu tai kodelgi tamsta bijeis? 

Gal manoti kad toliaus bus pigesni ir nusipirksite tada daug pigiaus? Taip-gi šimtai žmonių su ta mintime 
ir-gi apsigavo, nes par paskutinius 10 metu Chicagoje nuosavybes pakilo daugiaus negu dvigubai, bet vis-gi žmo
nis tikiejos, kad eis pigin, Todėl katrie lauks dar toliaus taip-gi turės mokėti dar augštesnes kainas. 

Taipgi ar ėsi ganietinai apsaugojęs savo Narna ir Tur tą nuo Ugnies nes nelaime yra nežinoma nėra tos die
nos kad Chicagoj neapdegfa keletas namu,, argi gali užtikrinti kad tamstos Namuosi tas neatsitiks, jeigu neturi 
arba mažai turi apsaugos? tai nieko nelaukdamas apsisaugok tuojaus, mes apsaugojeme j Geriauses ir teisingiau 
ses Kompanijes, Kreipkities Pas : 

FANK STASULIS, 4438 So. Fairfield ave. Arti Lietuviškos Bažnyčios, 
Brighton Park — Chicago, DL 

Lietuviai remkitė Lietuvius kurie yra t ikras Lietuviaiais, ir dirba del LIETUVOS ir visu Lietuviu labo. 
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DRAUGAS Šeštadienis, rugsėjis 6 1919 

Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų. 
IŠ BRIDGEPORTO. 

Iš poseiminio moksleivių 
susirinkimo. 

Rugpjūčio 30 d., š. m., 8 vai. 
vakare, Chicagos Apskričio 
Moksleivių įvyko susirinkimas. 

Pirmiausia buvo išduota ra
portai iš įvykusių seimiuių va
karų. Pasirodė, kad gryno pel
no liko $175 su centais. Pinigus 
nutarta tuoj pasiųsti Centro 
iždininkui. 

Einant prie tolesnio veikimo 
pieno, nutarta surengti kalėdi-
niose vakaeijose vakarą su di
deliu programų Ciceroj arba 
B—olande. Programų tvarkys 
ta pati renginio komisija. Gi 
biznio komisijai, J . Klimui ir J . 
Šlikui atsisakius iš priežasties, 
kad apleidžia Chicagų, jųjų 
darbą atliks V. Balanda,ir A. 
Paliulis. 

Siu susirinkimai! atsilankė p. 
Stulpinas, nesenai pargrįžęs iš 
Prancūzijos. J i s inešė, kad su
tverti Apskričio Literatiškąjį 
skyrių. Įnešimas liko užgirtas. 
Tam tikslui liko išrinkta komi
sija, kuri tvarkys tą darbą, iš 
šių ypatų: p-lės A. Bereekai-
tės, J . Stulpino ir Y. Balandos. 

Skyrius, be bertaininių Ap
skričio susirinkimų, laikys kas 
mėnuo susirinkimus įvairiose 
Chicagos kolonijose. Kiekvie
ną susirinkimą du ar trys mok
sleiviai išpildys programą. Bus 
skaitomi referatai, paskaitos, 
prakalbos, dainos ir tt. 

Nėra abejonės, kad šis dar
bas duos didelę naudą kaip pa
tiems moksleiviams, taip ir 
mūsų visuomenei. Moksleiviai 
galės lavintu's, pasidalindami 
mintimis moksliškuose dalv-
kuose ir labiau įgaus praktikos 
visuomeniškame veikime, nes 
mes žinome, kad moksleivis, 
baigęs ir augštus moksĮus, bet 
neturėdamas praktikos iš jau
nystės ir paskui neturi didelio 
patraukimo prie visuomenės 
darbo. 

Paskui buvo pakeltas klausi
mas, kaip greičiau butų galima 
susinešti su Lietuvos mokslei
viais. Šis klausimas buvo svar
stytas ir seime. Dabar-gi Ap
skritys prie Centro pirmininko 
išrinko p. A. Jovaišą ir A. 
Liukų, kad susižinotų su Lie
tuvos ateitininkais taip grei
tai, kaip bus galima. 

Susirinkimas pasibaigė apie 
10 vai. vakare. Moksleiviai išsi
skirstė pilni energijos, spauz-
dami vienas kitam rankas iki 
kito pasimatymo, nes už kelių 
dienų atsidarys mokyklos ir 
vėl mes užsidarvsime mokyklų 
mūruose, bet širdyse pasiliks 
mums saldus vakacijų atsimi
nimai. 

Valparaisietis. 

Kuopos susirinkimus laike 
bazaro pavesta šaukti valdy
bai. Jei bus reikalas, gaįės per
kelti į kitus vakarus vietoj se-
redomis. 

A. B. 

IŠ BRIGHTON PARK 

Moterų Sąjungos 20 kp. 
veikimas. 

Po 1 dol.: A. J . Kandrotas, 
A. Pakeltis, A. Pienienė, M. 
Žalienė, J . Žiedas, I. Sakalau
skas. Viso aukų suplaukė tą 
dieną $41.00. Vardan Lietuvos, 
visiems aukojusiems tariame 
ačiū. 

L. A. K. šelp. Valdyba. 

Iš WEST SIDE. 

IŠ BRIRGEPORTO. 

L. Vyčių 10 kp., laikė savai
tinį susirinkimą rugpjūčio 27 
d. Delegatė, p-lė Jovaišaitė, iš
davė raportą, iš L. V. 7-to sei
mo. Apie seimo nutarimus dar 
aiškino M. Zojos. Raportas 
priimtas. Paskui sekė raportas 
iš L. V. Apskr. susirinkimo, ku
rį išdavė vytis M. Zujus. Pra
nešė, kad L. V. Apskr, pagei
dauja, kad kuopa pataptų nare 
rėmėja L. V. Apskr. choro, 
įmokėdama $5,00. Kuopa suti
ko ir tuojau paskirė 5 dol. 

Paaiškino taip-gį ir apie Ka
talikų Vienybę, kad kuopai rei
kia turėti nuolatinį atstovą, 
k a d b u t ų p r a n e š a m a , k a s t o n 
veikiama. į atstovus nuo L. Vy
čių 16 kp. išrinkta sekantieji: 
V. Stulpinas, Bud ris ir Mali
nauskas. 

Kuopa nutarė darbuoties pa
rapijos bazare, kuris prasidėjo 
rugpjūčio 30 d. 

Brightonparkiškė Moterų 
Sąjungos kuopa palengva įsi-
judina veikimam Vasaros laiku 
ir energingausius veikėjus ši
luma aptingina. Taip buvo il
su Mot. Sąj. 20 kp. Bet arti
nant ies rudeniui, žiūrėk, kokį 
ji veikimą užsibrėžė. 

Praeitam utarninke, rugsėjo 
2 d. bažnytinėj svetainėj laikė 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
ko gražus sąjungiečių būrelis. 
Visos su energija, su pasi
šventimu dirbti moterų labui. 

Jau praeitam susirinkime 
trukšmavo; girdi, kitos draugi
jos rengia vakarus, kodėl nega
li surengti sąjungietės. I r nu
tarė surengti vakarą. Tuojau 
išrinkt) komisiją suieškoti sve
tainę. 

Šiame susirinkime komsija 
pranešė, kad paėmė School 
Hali svetainę ant sausio 18 d., 
1920 m. Tame vakare sąjungie
tės statys scenoj 5-ių aktų dra
mą "{Rytų Pil is ." š i tas veika
las Cbicagoje dar nebuvo vai
dintas. Kezisore išrinko p-nią-
Z. Sakalauskienę. 

Nutarta daryti programos 
su apgarsinimais. Beveik visos 
narės prižadėjo rinkti apgarsi
nimus. Visos pilnos vilties, kad 
darbas atneš pageidaujamus 
vaisius. Įžangos bilietus nutar
ta padaryti ir išanksto parda
vinėti. 

Ant galo tapo perskaitytas 
laiškas nuo L. K. Kryžiaus re-
mėjų su prašymu prisidėti prie 
sušclpimo suvargusių brolių, 
sesių Lietuvoje. Kadangi kuo
pos iždas nėra ganėtinai tur
tingas, tai tam reikalui iš iždo 
paaukotaS dol. "Permažai bo
tų ," sako viena sąjungietė, 
kkaš inešu pakolektuoti narių 
t a rpe . " 

Visos rankomis suplojo ir 
sumetė dar 5 dolierius. Tokiu 
būdu sąjungietės vienam vaka
re L. K. Kryžiui paaukojo 10 
dol. 

"Be t tai dar ne galas ," sa
ko pirm., p-nia Klimienė. "Su
vargusius savo brolius ir seses 
atminsime ir kituose susirinki
muose, kadangi šiame susirin
kime ne visos narės dalyvau-
j a . " 

Šis Mot. Sąj. 20 kp. susirin
kimas 

Kas iš laimėtojų dar nėra 
atsiėmę savo daiktų, kuriuos 
laimėjo Viešojo Knygyno pik
nike, meldžiu atsiimti iš A. L. 
Stakeliuno* 2146 W. 23rd pi., 
Chicago, 111. Dovanos yra su 
sekančiais numeriais. 

Numeris 23, serija 98. 
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BAZARAS - ICARNIVALAS I 
BUS TIKTAI TRIS DIENAS. 

Nedeliomis, Rugsėjo. Sept. 7-14 ir 21d. 
Wcst Puliman, Šv. Petro ir Povilo Lietuvių parapijos svet., 12259 Emerald Ave. 

Pradžia 2:30 ir tęsis iki nakties vėlumos. 
Visi be skirtumo privalo atsilankyti į bazarą, vien tik del žingeidumo, nes bazaras bus neapsakomai įdomus. 

Apart gražiausių papuošimų bus taippat įvairiausių žaislų. Kiekvienas atsilankęs į Bazarą daug ko x>asiruo-
kvs. 
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Nuoširdžiai visus kviečia 
Klebonas ir Komitetas. 
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A. S. 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. 
Turime įvairių nesvaiginaneių gėrimų. 
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. 
Turime krasos skyrių išsiunčiamo laiškus ir kitus 

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

u Draugą' nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir dar
bų. Turime taippat knygų ir maldaknygių. 

Prašome atsilankyti. 

Pažaisliai. Liepos 2 dieną 
Pažaisliuos buv0 atlaidai. Dar 
besimokydamas dažnai tanky-
darau šią gražią vietelę. Kar
tą, bežiūrint bažnyčios so-
nukas rusų šventikas man ta
rė: "Nesigailėk" Tamsta—ne
trukus gal vėl jūsų bus1 '. A s 
patylėjau. 

Šiandien toji graži bažnyčia 
vėl mūsų. Šiandie iškilmingo n 
Šventėn atvyko ir mūsų aukš
čiausios valdžios atstovai: 
Valstybės Prezidentas, kariuo
menės Vadas, Tarybos pirmi
ninkas ir Vyskupo atstovas. 

Rodos aštuonios dešimtys 
metu atgal katalikai iš čionai 
buvo išguiti. Laikai keičiasi. 
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" nka Jusy Pinigams 
1 YRA 

| Central Maraifacturing 
istriet 

11112 W. 35 St. (3blokauiuo Halsted) St. Chicago, 
I KAPITALAS $550,000,00. TURTAS VIRŠ $5,000,000,00. 

v: 

^t Laisvė" Kaunas. 

buvo gyvas ir įspūdin
gas. 

Tat į darbą sąj 
užsibrėžto veikimo. 

ungietės priG 
Z. S—nė. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Nedėlioj,' rugpjūčio 31 d., 
bažnytinėj svetainėj buvo L. 
K. KL šelpėjų susirinkimas. Iš 
raportų rinkėjų aukų ir drabu
žių bei valgių pasirodė, kad 
jau nemažai yra surašyta, tik 
reikia surinkti ir parnešti į nu
skirtą vietą po numeriu 4434 
So. Fairt'ield ave. Iš ten tuojau 
bus pasiųsti į Brooklyną, o iš 
ten jau Lietuvon. 

Ji\ dieną prisirašė septyni 
nauji nariai ir užsimokėjo me
tines mokestis po vieną dolierį. 
Sekantieji aukojo del L. E. 
. K r y ž i a u s . N e k a l t o P r a s i d ė j i m o 
1\ H. moterių ir mergaičių dr-
ja atsiuntė per p-lę V. Zarom-
•kftitįg $25.01). J . P. Golombev-
ski Į lenkas-aptiekorius, 2633 
YV. 47tb St.) aukojo .$10.00 ir 
dar prižadėjo duoti medika-
meuty. 

VISUOMET YRA PROGA. 
Nei vienas žmogus negali pa-

sakyti kuomet jam pasitaikys 
proga pakilti augštin. Kaip 
laida pasitaiko kuomet žmo
gus eina trečia desetka metu 
ar ketvirta desetka, bet visuo
met jam pasitaiko, tai yra ži
noma jeigu jis yra pilnas e-
nergijos ir nori pakilti augš-
tyn. Triner's Angelica Bitter 
Toni e šiame lošia svarbia ro
le, jį atgaivina energija ir pa
taiso visa systema. J i priver
čia gromuliuojančius organus 
kad jie sparčiau dirbtu ir tuo 
pačiu laiku sutaiso nervas ir 
užtikrina gera sveikata, taip 
kad atsikėlus išryto jautiesi 
gerai ir esi gerame upe. Daly
kai iš kurius Triners Ange
lica yra padirbti priguli dau
giausia prie daržovių. Tavo 
vaistininkas turi tiktai parei
kalauk nuėjęs j vaistinuėia. 
Pamėgink! Labai geras gai
vintojas ir sutaisytojas nervu. 
— Josepli Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Ave., Chi
cago, 111. (Apgr.) 

>« 

PRANEŠIMAS. 
! 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-
cky, Ave. 

Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 
New York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 835 High 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supa-
rior Ave. , i 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St . 

Org. Ras. Ig. Ermala, 1717 
Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

Pagrįžęs is Franci jos Chi-
cagon laikinai priiminėji] Ii 
gonius savo pagyvenimo vie 
toj 3125 W. 38 Štr. arti Ke-
dzie Ave. Kaip greitai bus 
gatava, atidarysiu, ofisą ant 
pietvakarinio kampo Lea-
vitt ir 22-ros gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 va
kare. 

DR. S. BIEŽIS, 
Telefonas McKinley 4988 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knyįrvedystos, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei' 
siu, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinos ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

c 

PEARL ( ĮUEEN 
K 0 N C E R T 1 N 0 S 

Ull 

W. N. Jarna^iit 
Prezidentas 

H. E. Poronlo 
Yi.o-Prczi-

«lentas 
• 

S. Ii. 
FMUJONAS 
1 "žrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas. 

F. L. Wcbb 
Kasininkas 

J. R. Rolley 
Pag. kasininko 

F. C. Hoebel 
Pag. kasininko 

J. A. Malooly, 
vedėjai Real 
Estate, Insu
rance ir Mot-
gage Departm. 

Dabar yra patvirt'ntoa Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertine ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlna 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) Išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47 tb St., Chicago, m . 

5 A K A T I BANK 
5 Dekite be baimės Ir abejones savo pinigus j ŠIA .VISIŠKAI SAUGE j 
• BANKĄ ČIONAI Jūsų pinigai bus BAUGU8. Gausite 3-čia procentą ir 
• SUMA ant PAREIKALAVIMO. 

PRANEŠIMAS: Del parankamo žmonėms TAI POMAŠIS SKIRIUS 
= RIS ATDARAS VISA DIENA SIRATOJ HVO 9 ryta iki 8 vai. vakare. 

Naujos banko valandoe: Kasdiena nuo !) ryta iki 3 po pietų. Sere-
5 domis ir p a k a r ę nuo 6 iki ^ vai. S u b a t o m i s nuO. 9 ryta iki 1 vai. po j 
I pietų. 

Taupopaasia akiriua atdara* visa diena Subatoj nuo 9 ryta iki 8 vai. a 
S vakare. 
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DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

Telefonas: Yards 723. 

VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS 

•v 

IŠ NAUJŲ DAINŲ. 
kurioms muziką (piano) parašė 

' ANTANAS S. POCIUS. 
Jau išėjo iš spaudos šios dainos: 

Leiskit į tėvynę Kaina 60c. 
Ne bile kieme mergele auga 60c. 
Gale sodo rymavo ir Svint aušrelė 60c. 
Vai močiute mano 60c. 

Galima gauti pas "DRAUGĄ" 
1800 W. 46 St. Chicago, 111. 
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| Malioriai ir Dekoratoriai 1 
Ilgu metų patyrimas savo amate leidžia mums at-

5 likti pirmos njšies darbą pigiausiomis kainomis. 
Atsišaukite pas 

| P. Cibulskis ir J. A- Poška | 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 | 
^lll!llllll9llllliiltllillllllllllllllllHinilllllUllllllllilll!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll? 
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į Taupykite Piningus: 
erarr 

SIMPLEX UNIVIRSAL 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, P E Č I U S ; K A R P E T U S , 

PIANUS, VKTOROLAS, SIU 
NAMAS AIAHINAS ir U . pa> 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 

Cash ar ant Išmokesščiu. 
Telefoną* Monroe 2500 

Krautuve atdara Seredomis ir 
I^etnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

• v 
1 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
t~» 

ESHS 

Smetonos gerai pritaikinu akiniai 
bua palengvinimu del Juau aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi 1 krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar la 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 

l patarnavimą, už prieinamą k&ina 
i net tarp žemai net ik )*.ti . 

JOHN SMETANA 
A k i ų S p e c i j a l i s t a s 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
B-čios lubos vtrS Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14. lf>. 1«. 17 Ir 18 
Tėmykite 1 mano parašą. 

Valandos: nuo » vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai. 
ryto iki 18 valandai dieną. 

^ DIDŽIAUSIA Į1ETUVISKA KRAUTUVE CHICABOJE 

PBARL QUBBN KONCBKT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Ckicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, g i tarų ir smuikų, kokių t ik reikia. Dir 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliękus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

\ 
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niDELIS RAZARAS .IOMARKAS N f l ^ j ™ * * " S T incorpore: 

Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av. 
Rugsejo-Sept. Nedėliomis, Scredomis, Subatomis tai yra: 

7,10.13,14,17, 20, 21. 24, 27, ir 28 dienomis. 
Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v. 

Šią nedelia 7d. prasidės su dainomis ir muzika. 

1. Vyčių dr-ja 
2. Aušros vartų dr-ja. 
3. Šv. Mykolo dr-ja 
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 a])silaukis, daug ko išlaimės, 

t» 

99 

7J 

ii 

ii 

ii 

14 d. 
20 d. 
21 d. 
24 d. 
27 d. 
28 d. 

O kas ne dalyvaus labai pasigailės. 
Įžanga vakarui 10c. Visiems vak. 50c. 

my»n—— m n • i i—i— 

Lietuviai Amerikoje. 
SO. CHICAGO. 

Nepapras tos prakalbos. 

Liet, Kami. Kryžiaus rėmė
ju, skyrių įvyks prakalbos p. 
Kučinsk io svot., SIT)*) Hous ton 
ave., nedėlioj, rugsėjo 7 d.. -
vai. po pietų. Atvažiuos kalbė
tojas iš Chicagos, kuris papa
sakos daug iudouiyl)iu. 

Kviečiami visi So. Chieagoa 
lietuviai, vyrai ir moterys. 

Rengėjai. 

CLEVELAND, OHIO. 

v\ų lietuviškoj dvasioj, sukru
to kiek galėdami darbuoties, 
kad tik daugiau surinkus au
kų, š t a i jau pasiuntė į Centrą. 
$100.00. Ir toliau žada nenulei
sti ranku. Rugsėjo mėnesyj ža
da Murengti vakarą su vaidini
mu " D a k t a r a s ' Pelnas eis 
našlaičiu naudai. 

K r nosį tuviai yra dėkingi sa
vo klebonui, kun. A. BaJinskiui, 
iu^s jis daug kuo prisidėjo prie 
sudarymo šimtinės. 

J . Trakšelis. 

ROCKFORD, ILL. 

ant stalo krūvą pinigu, taip-gi 
surašą aukotojų vardu. Tada 
vakarienė jati buvo galima 
rengti svetainėje. 

Be to dar priėjęs pakalbinau 
j). I \ P. P., kuris ir-gi prisidė-

Tas viskas buvo rugpjūčio 
17 d. Ant rytojaus paimta s\\, 
tai nė, muzika ir viskas pri
rengta, Moterys susitarė kuri 
ką padirbe-pagamuis. žodžiu 
sakant, viskas buvo sutvarky
ta. 

Ant nelaimės rugpjuėio 21 d. 
dirbtuvėje mane sužeidė ir 
nugabeno ligonbutin. Negalė
damas dalyvauti patsai , nu
siunčiau žmogų i vyčius, pra
šydamas, kad surengtu koki 

Vakaras įvyko Unity svotai-* 
nėj rugpjūčio -(> d. Svečiu vie
nu kar tu susodinta apie stalus 
174. Mergaitės, kurios patar
navo prie stalų, buvo baliai pa
sirengusios. 

Po vakarienės vyčiu choras 
padainavo daug dainelių. Ant 
galo, giedant Lietuvos himnų, 
visi svečiai atsistojo, tik vie
nas ponas sėdėjo. Vienas pa-
liepė jam stoti; jis atsakė, kad 
jo niekas neprivers Tat matot 
dabar iš jo pasielgimo, kuo jis 
yra. 

Šiuomi tar iu aėiu visiems 
dalyvavusiems vakarienėj. Že
miau paduodu surašą aukoto-

RED. ATSAKYMAI. 

J. A. Bridgeporte, Chicago, 
Pranešima gavome ketverge, 
todėl negalėjom patalpinti . 
Pranešimus visados reikia iš 
anksto prisiųsti . 

BARGENAS. 
Parsiduoda 5 akrai gero gra-

žiaus juodžemio, tiktai 1 va
landa važiavimo ant Chicago 
ir Burlington Railway. š i ta 
žeme del auginimo daržovių 

, labai gera, taip-pat galima 
jU. Jeigu butų k a m e k o k . a k l a , - | l a i k y ( i {f y]M^ » ( J ( U ) ( l a 

P-lė E. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

451S So. Wood S t . 
Duodu lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutart{. 

^ T O N I C 
FOR VOUB STOMACMS SAftt<. 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Psašaiina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa., visus aptiek orius. 

Dr. A. R. Bhimenthal D. D. 
AKIįT SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos* nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
164s> S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

da, malonėsite man pranešti 

Kugpjuėio 19 d. A. L. Ii.-K. 
Moterių Sąjungos 26kuopa lai 
kė susirinkimą. Susir inko ne
mažas buielis narių-sąjungie-
ėių. T a r p kitko verti paminėji
mo sekantieji nutarimai, 

P-iai M. Žakienei inešus ir 
išdėsčius reikalų rėmimo pra
kilnios Amerikos lietuvių tar
pe įs ta igos—šv. Kazimieru 
Akademijos, l nieagoji—kuo 
pa nutarė paremti su 25 dol. 
auka. Penkiolika dolierių tapo 
paski r ta iš iždo, kitus narės su
aukojo : p-nia M. Žitkienė 2 dol. 
Po 1 doL: M. .1 Jurienė, P. Žalie
nė, O. Saveikiutė. Po .*)()<•.: K. 
Pauliukiutė, A. Končienė, K. 
Bekenaitė, Z. Yartuikienė, .M. 
Žilinskienė, P. š taupienė , M. 
Žebrienė i r 1). šerkšnienė. 1>. 
Virbai i enė 25e. 

Bravo są jung ie tės , kad už 
jaučiate tai ta ip prakilniai 
įstaigai . 

Kuopa sutarė dalyvauti šv . 
Ju rg io parapijos temose. Prie 
to i- iždo paskyrė pinigų nu
pirkimui dovanų. Taip-gi kiek
viena sajUUgietė pasižadėjo 
nuo savęs nupirkt i dovanų ir 
darbuoties laike t'ėrų. 

Nedėlioj, rugsėjo '2\ d. kuo
pos bus vakaras Germanio 
IVormaerts Turu svetainėje. 

• 

Iš r inkta darbininkės tam vaka
rui. Atsimenant , kad Cleve-
lando sąjungietės visados savo 
vakaruose 'patiekdavo gražų 
p r o g r a m a ir p a t e n k i n d a v o 
publ ika, ga l ima t i k ė t u s , kad ir 
š i ame v a k a r e a t s i lankius ie j i 
negailės savo žygių. 

Todėl Cleve lando l ietuviai 
širdingai yra kviečiami šitan 
vakaran. Užtikrinu, kad kiek
vienas bus patenkintas ir išsi
neš gerus įspūdžius. 

Margr ieU. 

KENOSHA. W I S . 

Čipsai 3 ra sutverta Labda
ringos Saj . 17 kuopa šelpimui 
našlaičių. Gaila, kad maža> bū
relis remia ta ip prakilnią orga-
nizaeijų. Daugumui yra žino
ma, kad Labdaringoji Sąjunga 
daug dirba. Turi jau nupirkus 
dideli žemės plote, ant kurios I 
neužilgo pradės statyt i našlai
čiams namą. Tai gi mūsų gera
širdžiai, matydami didelę nau
dą iš namo ir auklėjimą našlai-

PnsUiruoju laiku teko pate-
myti daug korespondencijų iš 
l'< -U-'i.rdo. Paskutinėj] buvo 
rašvta apie šv . Petro ir Povylo 
vvru ir moteliu draugija ir ka i 
kokias kiauras kišenes. Jeigu 
korespondentai, rašydami to
kias korespondencijas, rašytų 
norėdami paaiškinti visuome
nei t ikra dalyku stovi, tai del-
ko nepasirašo t ikro vardo ir 
pavardės, o deda slapivardes. 

Klebonų permainos. 
Pastaruoju laiku turėjome 

klebonų permainas. Kun. Taš-
kūnas, klebonavęs netoli septy
nių metų Koeki'orde, išvažiavo 
kitur, o mes susilaukėm naujo 
klebono, kun. V. Slavyno, kurs 
ijga, laika buvo " D r a u g o " Ad
ministratorium ir paskui kle
bonavo Barine ir Milwaukee, 
Wis. 

Prieš išvažiuojant senam ir į 
laukiant naujo klebono, pasita
rus su keliais asmenimis, su
manyta surengti vakarienę 
nors privatiŠkam name iŠleis-
tuvėms seno ir sutiki uvėnis 
naujo klebono. Kada parėmė 
mane keli asmenis ir paaukojo 
po kelis dolierius tam tikslui, 
tada nuėjau L. Yyėių susirin
kimai) ir priminiau kaslink 
renginios vakarienės, ne kaipo 
parapijos, nei kokios draugi
jos, iM'i vyriu, bet šiaip sau pri-
vatiskos, Vyčiai sumanymą pa-
gyrt" ir net nusistebėjau kiek 
penkrublinių sumetė. Aėiu 
jums broliai vyėiai ir sesutės 
vytės 'už jusij širdinga parėmi
mą. Turėdamas aukų apie kelis 
desėtkus dolierių, pamačiau, 
kad privatiškame name jau 
bus permažai vietos, o didelės 
dar nėra už ką pasiimti. Tai-gi 
kreipiausi prie kelių prakilnes
niu moterėlių ir mergelių, pa
s i tardamas ai- nebūtų galima 
ką daugiau padaryti . Suėjus 
pono Beleekio naiuan ir vėl 
nusistebėjau. Visos su didžiau
siu upu parėmė. Viena prisidė
jo auka, kita paukščiais, trečia 
daržovėmis, ketvirta vaisiais 
ir 11. Vis-gi dar dideliam poky
liui neužteko, o mažam jau 
perdaug buvo. š t a i p-lės M. Že-
brauskiutė ir ponia M. (iribie-
iiė nieko niekam nesakiusios iš
eina per duris ir t rumpu laiku, 
man dar 8U moterimis besišne
kučiuojant, iugr įž ta ir padeda 

nors programą, kad išaiškintų j sekančiu adresu : Petras Tu 
mano prašymą. Vyčiai nieko 
blogo nemanydami, o turėdami 
mintyj, jog aš negalėsiu daly
vauti, būdamas ligonbutyj, pa
ėmė tvarkyti visą darbą. J i e 
nutarė, kad p. Andriuškevičius 
butu vakaro vedėju ir viską 
darytų gražiausioje tvarkoj, 
teėiau jam patarė pirmiau susi 
žinoti ir pasi tar t i su manim. 
P-as Andriuškevičius atvažia
vęs į ligonbuti persistatė man 
esąs įgaliotas vedimui vakaro. 
Aš pasipriešinau tam, sakyda
mas, kad keli žmonės negali 
Įgalioti, nes tas vakaras nėra 
rengiamas nei vyčiu, nei kokios 
kitos draugijos, bet visai pri
vatiniu žmonių. Tatai įgalioti 
p. Andriuškevičių arba ką kitą 
aš vienas tiktai galiu arba turi 
Imti susirinkimas visu aukoto-
jų ir tada galės išrinkti ką no
rės. Tada p. Andruškoviėius 
pasišneka su kuo kitu ir sugal
voja, kad mano kišenė yra pra
kiurus, o i savo kišenę tuos pi
nigus paimti ir tada mane iŠ-
rasti ir pastatyti didžiausiu 
apgaviku prieš rockfordiečiua 
ir visuomenę, bet tas nepavy
ko. Aš ant p. Andriuškevičiaus 
;lieko nesakau. Tas visas su
moksią* buvo kito asmens. 

Matydamas kame dalyaas ir 
kad gal i išeiti dideli n e s u s i p i a -
t imai , kėl iaus iš l igonbuėio lo
vos ir važiuoju p a s i t a r t i su 
ponia A. Misevičiene, vakaro 
vedėja, ką daryt i . Nutarėm su
šaukti viešą susirinkimą, kad 
apsvarstyt i ir paaiškinti nesu
sipratimus, kilusius iš praėju
sio vyčiu susirinkimo. 

Susirinkimas įvyko bažnv-
ėioj, tuojaus po sumos, kuriu 
susirinko didelis būrys prisi
dėjusių prie rengiamos vaka
rienės. P-as Andriuškevičius, 
pamatęs kame dalykas, atsisa
kė tolinus būti vakaro vedėju. 
Aš iš savo pusės ir palįuosuo-
ju. 

Vyėiai sutiko dah vauli iki 
galui ir surengti gražų progra
mą po vadovyste p. P . Stepo
naičio, V. Vaivados ir K. Bi-
ėiušo. Matydamas tai p. Petrė-
nas klausia manęs keno aš esu 
įgaliotas? Kas mane įgaliojo? 
Aš atsakau p. Petrėnui, kad 
mane įgaliojo visi nuo pirmo 
iki paskutinio, katrie manimi 
pasitikėjo, katr ie man davė 
aukas rengimui H o vakaro. 

rauskis, 1510—18tli ave., Rock-
l'ord, 111. 

Aukojo: .J. Andriuškevičius 
$5.50. 

Po o dol.: P. Turauskas, P. 
Krikščiūnas, l>. Balčiūnas, K. 
Petkevičius, A . A. Petrošius, 
M. Ša puti s, d. š . nauskas, V. 
Kionaiiskas. 

Po \\ dol.: K. JUagauskas, A. 
Ka/.akeviėia. 

Po '1 do | . : Osear Kergė r, A. 
Antotiaitis, K. Bičiušis, K. ir 
.1. Yalcntukeviėiai, A. Šeikie-
nė, A. Rupšys, P. ir I>. Tabū
nai, K. ir d. Malinauskai, P. 
Lipėius, .M. Kozgalienė, K. 
Kairys, P. Petrenas, J , Jucevi-
ėia, J . ir A. Visockai, M. Liut
kevičius, V\\ Btriauskas, d. Tu-
pikeviėius, D. ir M. Matai, P. 
Juodsiiukienė, S. Ivanauskas, 
A. Graggj C'arl J . Salomone, A. 
Digris. 

Po 1.50: d. Jankauskas , K. 
Žilevičius, O. ir Pr. Krušiutės, 
Pr. Jomantas, A. Domickas. 

d. Kaluševiėius $1.25. 
Po 1 dol.: O. Kazavičiutė, M. 

Žebrauskiutė, F. Vaivada, A. 
(u ibas , A. Masinauskis, d. Mei
li kas, P. ir J . Pi ragai, V. Lat
vienė, K. Pieterienė, I. Marti
naitis, F. Bar tkus , O. Norkie
nė, M. Jovarauskis , d. Bložis, 
J . Leita, J . Tirilius, d. Misevi
čius, M. Marčaittenė, B. Belec
kienė, B. Rugiaienė, b\ Stef>o-
naitis, V. Mandravickas, d. 
Vaanonis, d. Valaitis, d. Se-
mienas, S. Klikna, K. Rimienė, 
P. Striška, M. Jasiulioniutė, J . 
Bublis, l>. Ai-monas, A.- Stan
kus, V. Morkus, C Skrabute-
nas, A. Atkočius, d. Dbbin, J . 
Braa&aitienė, Z. Janušauskienė, 
M. Bobelis, M. Misevičienė, F . 
Savage, J . Savage, L. Visocki, 
M. Banaitis, J . Paniuškis, Y. 
Bužinskienė, A. Zubinienė, P . 
Jankauskienė, J . Sniečkus, V. 
Mockus, v . Jusievičia, V. Ka-
zevičins. 

Po 50c,: J- Balčiūnai , V. 
Karvelis, G. Latvienė, A. Ba-
bavičius, U. Pukelieuė, O. Pa-
liulaitis, A. Paliulaitis. 

Po 25c.: J . SeStauskįeni, A. 
Tomkevičienė, P. Katalkienė. 

Xuo vakarienės, išmokėjus 
visas išlaidas, liko 14 dol. Pi
nigai perduoti į rankas p-niai 
A. Micevičienei. 

8u pagarba. 
Petras P. Turauskis. 

progą netur t ingam žmogui 
palikti savistoviu. Dauguma 
lietuviškų šeiniynin sau paliko 
užganėdintais ir linksmais. Ši
ta žeme galima pirkti ant leng
vu mėnesiniu išmokesčiu. Ra 
šykite arba telefonuokite tuo
jaus reikalaujant informacijų 
sekančių adresų: 

Paul Baubly, 
1404 W. 13 Str. 

Telefonas Canal 6296. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. j 

Vyri.i ir Jas-iių Vaikinų padirbti j 
ant orderio siutai ir overkotai. bet j 
ne:itsišankti; voliausiij ^nodeliij nuo J 
$20.00 iki $15.00. 

Vyru ir Jaunų Vaikinu pratavi 
siutai ir cvrrkotai $15 iki $-8.50. 

Vyrų Kelinės po $.'5.00 ir augščiau. 
Vaikij Siutai T'o $5.00 Ir augščiau.* 

i Pirk savo overkota. dai>ar prieš j 
žiemą, kuomet kainos pak.Ua. 

Mes taippat turime pilną eile bt-
skutj nešioti; siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir aug.šeiou. 

l'jdl Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augšriau. 

Atdara kiekvieną vakarą, iki '.) 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
> 1415 S. l lalstcd St., Chicago, IU 

įsteigta 1902. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Asliland Ave. 
Fhone Drover 7C42 

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

Rezidencija 3336 W. 66-th SU 
Pl.one Prospect 8585 

1 Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYIOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mkhijran Ave. 
JAdynos S:30 iki 9 išryto — 1 iki 
12 po pietų — 6.'50 Iki 3:30 vakare. 
| Nedėliomis nuo 10 iki 11 Išryto 

> _ _, 

Į 
•: 

! 
! K. 

PADARYK LIUOSA LAIKA 
NAUDINGŲ! 

Oras atvesta tai liuosa laika ne
praleiskite be naudos. 

Mums reikalingi C"hica«oj visose į 
kolonijose vyrai energingi kurie no- • 
rėtij u/.sidirbti vakarais ar šiaip liuo-
SŲ laikų. Oeras pelnas, informacijas 

i 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

DnM-T-Strikolis 
LIETUViS 

GYT>Y10JA8 IR CUUIUILGAU 
1757 \V. 47th St., Chicago, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu Telofonas Scclcy 420 

' DR. LEO AW0T1N 1 
galima gauti klausiant per laišką se
kančių adresų: 

Wm. D. Murdock & Co. 
J. Mozeris. Sales Mgr. 

1430 S. 49 Ave. 
Cicero, 111. 

arba nedcldioniais atsišaukite ypa-
tiškai j lietuvii.i skyriaus ofisą: 
4980 Archer Ave. nuo 12 iki 6 po 
pietn reikalaukite 

J . Mozerio. Sales Mgr. I 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiifi! 

r . ' ! 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. UaLsted St., Cliicugo. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 435? 

• • 

V 
PRANEŠAME CHICAG0S 

IR APIELINKĖS LIE-

-:: 
! •' 

TUVIAMS. 
- . I 

. . . . • 
Kad tnufojame ir šiaip <kx-

preso visokius darbus atte
kame gerai ir greitai. Kreip-j 
kitė.s pas mus: 

F. ŠEMETULSKIS IR 
T. JANKAUSKAS, 

1735 W. 47 St., Chicago. 
Telefonas Boulevard 33SG 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 2 7 metai 

Ofisas !*M» c o . V - «l 

! 
i 

i 

v 
Dr. M. Stupnicki 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yarda 5032 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 3 vai. vakare. 

i 

^ — 3 

įM • » • ' » W » » » I » » » » » M » » » » » » » » JM 

Bcr tė 32-ro su , <Jsicago, Iii. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 

DR. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas tar 

Cbirunra* 
' T [*9J* ac. Al:thltfan Ave. 

i įveajdeneija 10731 So. Michigan A v. 
Roseland, Iii. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 842. 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 j 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 , I 

I I 

Pullman 842. 
i Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 

iki 4: 6 iki 9 vakarą Ned. 
8 iki 12. 

~ ~ T T " 11 T • • t l i l l . | « ,J | 

t 
I 

f Tol. Drover 7042 

Dr. C. Z V eželis 
iiIKTUVIS DKNTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENLE 
art i 47-tos Gatvės 

JONAS STRUZYSKIS 
Paminklų Išdirbėjas prie 

Šv. Kazimiero Kapinių. 

šiuomi pranešiu Lietuviams 
kad aš sugrįžau iš Francijos ir 
vel atidariau išdirbyste. Darba 
atlieku atsakančiai ir pigkiu ne
gu kitur, "kreipkitės pas lictuvj, 
o visuomet busite užganėdinti. 
Adresas 

Blue Island, 111. 
R. F. D. Box 128 

Telefonas Mt. Grccnwood 45 

' J0SEPH C. W0L0N į i | 
Lietuvis Advokatas 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas ViKuoee reisnauose 
Ofisas Didmiestyj: 

«9 W. WASIUNGTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
Gyccuimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
: • : • 

' MlIlIlIllIIlIlfilIlIIIlIllIlIllISlIIfllIlIlIflIltlSS 
Resid. 9S3 So. Aslilaod Blv. Chicagr 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų iigų 

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

L VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 pa 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d 

J lllllltllllllllllllllllllllllllllflllllllllflllllllft 

Uždirbk 
$35 iki $50 
į savaitę 

Kirpcjiai ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
į t rumpa laika dienomis a r vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyriua 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
190 N. State Str. 

Euiiup. Lake Gat. 4 labos 



D R A U G A S BeStadienis. rugsėjis 6 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, B U S NUSTATOMOS MAIS

TUI KAINOS CHICA-
Šeštadienis, rugsėjis 6 d., 

Šv. Zakarijas, pr. Eugenijus. 
Sekmadienis, rugsėjis 7 d.,! 

Šv. Regina, pana. 
Pirmadienis, rugsėjis 8 d., 

Šv. Marijos Užgimimas. 

GOJĘ. 

SOCIJALISTAI VISVIEN 
NEPATAISOMI . 

Neva nesut inka su bolševi
kais, bet tuos paremia. 

Kainų nusta tymo biuras bus 
autorizuotas uždarinėti 

• krautuves . 
J 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI! 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Amerikos soci.inlistu partija 
.savo konvencijoje, Chicagoje, 
persiskyrė su bolševikais. Bei 
ta pati socijalistu partijos 
konvencija užvakar pagerbt* 
Rusijos bolševikus, Leniną nu 
Trockiu sulygino su J u r g i u 
Wasbingtonu, gi bolševiku vei 
kinia — su Amerikos kolionis-

4. 

t ii veikimu. 
Atrodo, kad nnolaidesnieji 

socijalistai labai nesutinka s:i 
bolševikais. Bet tikrenybėje 
jie yra artimiausieji ir nepers
kiriami sėbrai. 

Tik vienas jų tarpe skirt u-
mas gali but pažymėtinas. 
Bolševikai nori tur-tuojaus pa-
kilti revoliueijon ir viską per
versti viršum kojom, (ii nuo-
laidesni (dešinysis sparną.-) 
socijalistai savo rnnkosna val
dymą nori paimti gražumu, 
balsais. 

Bei pastarieji taippat sutin
ka tuojaus įsteigti bolševikiš
kus sovietus, kaip veik šalies 
viršininku rinkimuose jie gau
tų viršų. 

Ta i gi kiti nuo kitų m en k a i 
kuo skiriasi. 

S. Valstijų apskričio proku
roras Ctyne paskelbė, kad to 

[mis dienomis Chicagoje bus 
įsteigtas fetleralig biuras, ku
riam bus pavesta nustatyt i kai 
nas visokiam maistui, ka ip a-
belnam pardavime, taip krau
tuvėse (\\ holesaleis ir reta i-
lers). / 

Biure veiks įvairiu k lesių pi-
lieriu atstovu komitetas. Tas 
komitetas skirs maistui kai
nas. l":> tu kainu peržengimą 
komitetas bus autorizuotas 
prasikaltusius bausti, arba už
daryti krautuves, arba konfis
kuoti sukrautą maistą. 

Tuo t ikstn .kongresas baigia 
svarstvti nauja įstatvma, ko-
ki# pagamino generalis proku
roras Palmer. Tas įstatymas 
bus t ikras botagas profiteri-
ninkams ir spekuliantams. 

Tautos Fondo susirinkimas. 

Nedėlioję, rugsėjo 7 d., 5 vai. s 
vakare, šv . Kryžiaus parapi- r 
jos svet., Tauto.? Fondo 39 skv-
rius turės susirinkimą. Visi na
riai teiksitės susirinkti. Taip
gi kurie dar negavote diplomų, 
šiame susirinkime galėsit gau
ti. Skyriaus Valdyba. 

šv. Pranciškos Rymietės Extra 
susirinkimas. 

Nedėlioj, rugsėjo 7 d., Sv. 
Kryžiaus parap . svet., tuojaus 
po sumos, minėtoji moterių, ir 
mergaičių draugija turės svar
bu susirinkimą. 

Visos narės malonėkite tuo 
laiku susirinkti. 

Dr jos Valdyba. 

BIZNIS EINA GERYN. 

Dr.ug" pastos ženklelių par
duodama. 

Lalui. Sąj. 1-mos kuopos ne
papras tas susirinkimas Įvyks 
rytoj , t. y. rugsėjo 7 d., 5 vai. 
vakare, šv . Kryžiaus parapij i
nėj svetainėj. 

Susirinkimas yra šaukiamas 
tikslu pasi tar t i kaslink parapi
jinio hazaro. Nariai bei narės 
teiksitės laiku susirinkti, nes 
reikalas yra begalo svarbus. 

T. Veryga, pirm. 
V. Galnaitė, rast . 

Milžiniškas Švento Jurgio Parapijos < 

Kermošius - Bazaras 
* r 

Prasidėjo 31 d. Rugp-August ir tesis iki 27 d. 
S A L Ė J E IR K I E M E , 32 ras PL. ir AUBURN AVE., CHICAGO 

Pradžia Nedėliomis 4 vai. Seredomis 7 vai. vakare. 
K a s ten y ra? Ten yra pers ta ty tas—Kaunas , Vilnius, Nemunas, Žemaičių Kalvari ja , Lapojus, ttkllava, Seinai, 

Trakai , Chicaga ir Bridgeportas . 
Kiek ten y ra visokm štukų, tai negalima aprašyt i , o apie gražius dalykas, kurie randasi bazare, tai nėr nė ką 

kalbėti, t iktai reikia pačiam atsilankyti ir pamatytu. 
Čionai griežia puikus benas ir Orkestrą per visą laiką. Kas neatsilankys, tas t ikrai pragra.jjs. • 

^ • • ^ •• *> v Kviečia nuoširdžiai 
^?mm*m. Komitetai ir Klebonas. 

'm* 
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1 Mes Patariame Gatavas Kombinacijas § 
1 Jūsų Giminėms Lietuvoje. 1 
•S - — 

S Lietuvos —- Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusu giminėm ąr drsugami Lietuvoje, kurią tik norite, čia pa-
S duodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tos mokesnis uždengia lėšas shiiKMamuju dalykų, bakso, visus iškašeius dedant 
= į Imksa., apsauga, nusiuntimą ir pristatymą i Lietuvą. Daiktu geruma, pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek. kiek tik nori kom-
~ binaeiju. Nupiešęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiusk mušu adresu. Tai ir viskas, 5 
^ ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus. o kuomet bakui bus pristatytas tam, kam 
= siunti, j Lietuvą, gauti su parašą to asmens, kuriam nuims liepsi baksą pasiusti. 

= No. 1. Kombinacija už $10. 

PROHIBICIJA P R I E L A N 
K I A U J A PRASIŽEN 

GIMAMS. 

Taip tvir t ina pentorius. 

Pentorius C. Prunelne, 440 
AVe>t Orleans gat., tvir t ina, 
kad prohibicija yra labai 
prielanki prasižengimams. 

J i s ta ip sako todėl, kad 
ana naktį jam iš namu hase-
inento pavogta penkios h;*eke
tės su denatūruotu alkoholiu. 

Visos bačkutės buvo žaliai 
nudažytos. Policija j u ieško. 

Rasi, piktadariai buvo ma
ne pasipelnysią gėranraoju ai-
kolioliu. Bet jie apsiriko. Nęs 
denatūruotas alkoholis yra 
nuodai. 

Pranešta apie ta. pavogimą 
ligoninėma ir gydytojams. Nes 
gal kažkur iems iš ją prisiei 
duoti pagelba užsinuodiju
siems tuo alkoholiu. 

Cliienuos pastoje per l'Ug-
pjuėio mėnesi, š. m., parduo
ta pastos ženklelių už $2,758,-
4tJo.S~. Sulyginant su per-
nykšėiu rugpjūčiu, šįmet par
duota daugiau už $103,979, 

Reikia , pažymėti dar tas 
taktas, kad pemiai laiškams 
ženkleliai l>uv0 pardavinėjami 
vietoje *_V. po .'! eentns. 

* 
Reiškia, biznis didėja. 

R E I K A L I N G I DARBININ
KAI FARMOMS. 

Duodama gera užmokestis. 

ALUMNAMS PRANEŠIMAS. 

šiuomi kviečiame visu kuo
pų alinimus susirinkti rugsėjo 
7 d., 3 vai. po pietų Sv. Kry
žiaus bažnytinėje svetainėje 
(To\vn o t' Lake). Susirinkimas 
bus vienas iš svarbiausiu; 
rinksime Centro valdyba ir tt. 

Kviečia 
Laikinoji Valdyba. 

B sva ra i ryžiu. 
5 šmotu i muilo . 
10 svarų k o n d e n s u o t o piono. 
1 t uz inas špul iu s iūlu. 
2 pake l i a i ada tų . 
."> sva ra i c u k r a u s . 
5 m a t k a i vi lnonių siūlų. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašiniu. 
10 svarų t a u k u . 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Tautos Fondos 31 la 

Darbo biuro direktorius 
Crav\ford praneša, kad šian
die Šimtai darbininku reika-
iaujami jLrie ivairiaus darbo 
farmose valstijose: Illinois. 
VYisoonsin, Iowa, Miehigan ir 
Indiana. 

Pannoįe darbininkams duo
dama užlaikymas ir mokama 
nuo $40 ligi $(jr> per mėnesi. 

ATRADO ATPLĖŠTĄ GĖLE 
ŽINĘ ŠĖPĄ. 

Iš šėpos paimta $2,345. 

Meal Cutters unijos kasi
ninkas M. Zafo\vski aną ryt
metį nuėjo unijos susirinkimu 
salėn, 1700 West 48 gat., ir at
rado atplėštą geležinę unijos 
Šėpą, kurioje buvo laikina: 
pa<lėta $2,345. Pinigai pražu
vę. 

Tuojau s apie tą pranešta po-
m m • • • 

licrjai. 

N E T E K O ŠPILKOS IR 10 
DOL. 

1 
Samuel Sebulnian, 2fi41 

VVest Augusta gat., pranešė 
policijai, kad trys plėšikai nuo 
jo atėmė deimantinę špilką ir 
JO dol. 

ATĖMĖ $615. 

James K Moore, 420 
Wrigbtw©6d ave., policijai 
pranešė, kad du plėšiku nuo 
jo atėmė $615, 

SVEIKUMO KOMISIJONIE 
RIUS P E R S P Ė J A IR 

ARMOURĄ. 

Cbicagos sveikumo komisi-

NUSKENDO AMERIKONIŠ 
KAS LAIVAS SU AN

GLIMIS. - ' • * 

5. Baltimore, Md., rūgs 
Vietos prieplaukoje nuskendo 
naujas amerikoniškas medinis 
laivas su 3,000 tonų anglių. 

Anglys turėjo but gabena
mos Italijon. Laivas pirmu 

į k y s 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
7 d., rūgs., 7:30 vak, vakare. 
Kviečiame skaitlingai susi
rinkti visus narius ir nares. 
Via labai daug svarbių rei-

•i!u del svarstymo. 
Taipogi yra kviečiami na-

r i r i ir narės, kurie prisirašė 
pri ; L. l\. K. rėmėjų, nes pa
b a i g s svarstymus Tautos 
Fondo, prasidės posėdis I.. R. 
K. rėmėjų. Prašau atsivesti ir 
nauju nariu. 

Fr. Kuprionis, nut. rast. 

IŠ NORTK SIDE. 

Nedėlioj, rugsėjo 7 d., tuoj 
po pamaldų, įvyks mėnesinis 
susirinkimas Labd. Sąjungos 
(i k p. fiv. Mykolo Ark. parapi
jos svetainėj. Visi nariai esate 
kviečiami skaitlingai atsilan
kyti, nes turėsim apie daug 
ką tart ies. 

Taipgi tie, kurie nėra už
simokėję mėnesinių mokesčių, 
kad teiktųsi užsimokėti. Taip
gi esate kviečiami visi lietu
viais ir lietuvaitės prisidėti 
prie Labd. Sąjungos ir remti 
kiek kas gali labdaringą dar
bą. S. B. 

I š BRIGHTON PARK. 

Tautos Fondo 60 skyrius 
laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, rugsėjo 7 d., 1919, 
1 vai. po pietų, parapijinėj 
svetainėj Visus kviečiame su
sirinkti . Valdyba. 

| 

i 
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No. 3. Kombinacija už $20. 
B sva ra i c u k r a u s . 
10 sva ru k o n d e n s u o t o p ieno. 
,r> svara i t a u k u 
6 svara i j au t i enos . 
10 š m o t u mui lo . 
1 t uz ina s spa l iu s iūlu. 
2 pake l ia i ada tų . 
10 sva ru miežiniu k r u o p u . 
'.. s va ro pipir t j . 
5 m a t k a i vi lnonių s iūlu. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
T2 svaru lašiniu. 
I sva ra i t a u k u . 
< svara i j au t i enos . 
10 šmotų mui lo . 
10 svaru k o n d e n s u o t o pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svaru lašiniu. 
10 sva ru t a u k u . 
1 r> sva rų c u k r a u s . 
C svara i j au t i enos . 
10 svaru f ;i.sol i u. 

::0 svarų k o n d e n s u o t o p ieno. 
20 Šmotų mui lo . 
2 tuz ina i špul ių siūlų. 
2 pake l ia i ada tų . 
10 svarų ryžių. 
1 s v a r a s pipirų . 
2 svara i kavos . 
i s v a r a s a r b a t o s . 
10 m a t k ų vi lnonių siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svara i lašiniu. 
SI svaru t a u k u . 
20 šmotų mui lo . 
48 svnrni k o n d e n s u o t o pieno. 
12 svarų j au t i enos . 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 sva ra i laš inių. 
12 svarų j a u t i e n o s . 
25 sva ra i t a u k u . 
48 sva ra i k o n d e n s u o t o p ieno . 
20 svarų c u k r a u s . 
25 sva ra i ryžių. 
10 svarų miežinių k r u o p ų . 
24 š m o t a i mui lo . 
6 sva ra i kavos . 
2 sva ra i a r b a t o s . 
4 tuz ina i špul ių siūlų. 
U tuz ino pake l ių a d a t ų . 
10 m a t k ų v i lnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija u i $200. 
72 sva ra i lašinių. 
100 svarų t a u k u . 
2 5 sva ra i ryžių. 
4 8 svara« k o n d e n s u o t o p ieno . 
25 sva ra i c u k r a u s . 
4 8 sva ra i j a u t i e n o s . 
24 š m o t a i mui lo . 
5 svara i kavos . 
2 sva ra i a r b a t o s . 
4 tuz ina i špul ių siūlų. 
Vj tuz ino pakel ių a d a t ų . 
1 s v a r a s maišy tų p ip i rų . 
10 svarų fasolių. 
10 m a t k u v i lnoniu s iūlu. 

Siųsdami užsakymą viršminetoma kombinacijoms paraiykitc kombinacijai numerj kuri įjorite siusti ir Įdėkite <Vki arba mo
ney orderj vardu Uthuanian-American Trading Company. -C:-!š$ 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adreaa kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusu vaidą ir adresą kad galėtum pasiusti ju
mis pakvitavojijną u;", jusu pinigus, o vėliaus pakvilavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam kuriam siunčiama j Lietuvą. 

Adresas: 

•S 

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY, 
6 West 48-th Street, New York City. 

N ė r a j o k i o n u o s t o l i o . V i s k a s y r a p i l n a i a p s a u g o t a i r j e i k o k s b a k s a s p r a ž ū t u a r b a s u s i d a u ž y t o , j u s u p i n i g a i b u s s u g r ą ž i n t i . 

Tai garantuoja Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė. 
Hlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lI l i l l3l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l !III] iaiIIIIIIi l l l l l l f i l l l l l l !IIIIIII!S!: l l l l l l l l lSESl!IISIIIIIIII!! l IlIllISIIIIIIIlllSIllISIIlIlIlIlIlIfIIIIIIIIIElItllSIlSIIlIflIlSIIIIIICIllS^llSiCll^llSieflSEr? 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. RStlKBKKEEKKSIEHIIlHIBlBESSSIErlilBBlBEiaillIIIllM 

I.i et. Darb. Sti jungos 25 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 7 d., I 
vai. po pietų, Dievo Apveizdos 
pa rap . mokyklos kambaryje. 
Kviečiu visus nar ius į šį susi
rinkimą, nes tur ime daug svar
bių dalykų apsvars tyt i . Taip
gi išgirsime raportų delegato 
iš buvusio L. J). S. IV seimo. 

Kviečiu visus a t s i l ankyt i 
M. Z. 

aras 
IŠ W E S T SIDES. 

L. Darbininkų Sąjungos 57 
kp. laikys mėnesinį susirinki-kar tu turėjo atl ikti savo ke-

pasiuntė peispėjinm lionc. T5et vos išsijudino iš m ą panedėlyj, 8 vai. vakare 
name po num. 4432 S. Fair-l r Armouro gyvulių skerdyklų! vietos, priešakis prakiuro ir 

įstaigoms, kad iš tų įstaigų laivas atsirėmė ant prieplau-
kaminų eitų skVstesni durnai, koa dugno. 

Ki ta ip pagrumojama o ida Viršutinė laivo dalis yra 
ryti tas įstaigas. -ant vandens paviršiaus. 

field ave. Širdingai kviečiame 
visus narius atsilankyti , nes 
turėsim daug svarbių reikalų. 

Valdyba. 

Lietuvių Labdaringosios Są
jungos 7 kp. įvyks susirinki
mas nedėlioj, 7 rugsėjo, Auš
ros Vartų parapijinėj svet. 
4 vai. po pietų. Kviečiam at
silankyti visus narius, nes 
daug tur im reikalų. Bus ren
kami vakarui darbininkai, ku
ris bus rug. 28 d. Pasistengkim 
visi parduot i serijas. 

Valdyba. 

IŠVAŽIUOJA. 

Dr. S. Naikelis, kuris tur i 
savo ofisą po num. 4712 S. 
Ashland Ave., išvažiuoja šian
die ir sugryž t iktai seredoj, 
rugsėjo 10 d. Daktaras atlan
kys Clevelandą, Daytoną, taip
pat ketina užvažiuoti į Pi t ts-
burgan. 

X. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. MOTER. IR MERGAIČIŲ. DRAUGIJOS IR VISOS 
PARAPIJONKOS. 

RENGIA 
Parapi jos naudai 

B A Z A R A 
p a r a p . mokyklos svetainėje . 

BAZARO DIENOSI 
Rugsėjo Sept. 7 , 1 1 , 1 4 , 1 8 , 21 ,25 , ir 28 

sekmadieniais pradžia 4 vai. p. p., 
ketvergais 7 vai. vakare. 

Bazaras bus vienas iš įdomiausių, o jo rinkoje bus visokių, bet gerų ir naudin
gų dalyku. 

Parapi j onkos. 
niiiiiiiiiiiiiiiniiin iiiiiiiiuiuiniiiiiii.. 

—• 
A&, ADOMAS A. R A R A L A I S K A S , SEKANČIAI RASA r . 

AS laba i s i rgau p e r S m e t u s , nus labnė jęa pi lvel is buvo . Dispep
sija, n e v i r i n i m a s pilvelio, n u s l a b n ė j i m a s . K r a u j o , inks tų . Nervų ir 
a b e l n a s s p ė k ų n u s t o j i m a s viso k ū n o , i r b u v a u n u s t o j ę s vi l t ies , k a d 
begyvensiu . Visur ieškojau sau pagelbos , nes iga i l ė jas visoje A m e r i 
koj ir už rubež iu . bet n i e k u r n e g a v a u savo sve ika t a i p&gelbos. 

B e t k a d a p a r e i k a l a v a u S a l n t a r a s vais tų , B i t t e r io , K r a u j o v a l y t o 
jo, N e r v a t o n a , I n k s t ų ir R e u m a t i z m o gyduolės , t a i po s u v a r t o j i m u i 
m i n ė t o s gyduolės p r a d ė j o m a n o p i lvas a t s i g a u t , s t ip rė t i , ge ra i d i rb t . 
K r a u j a s išsivalė. Ne rva i ė m ė s t ip r ia i d i rb t i . I n k s t a i a t s igavo . R e u 
m a t i z m a s p r a n y k o , diegliai n e b e b a d ė po k r u t i n ę . V idur ių r ė ž i m a s 
Išnyko po u ž m u š i m u i visų ligų. Bėgiu 3 mėnes ių I šge rdavau k a s sa 
va i tė po bute l i S a l u t a r a s , Bi t t e r ia , ir po 3 m ė n . savo paveikslą, p a 
m a č i a u tokj s k i r t u m ą k a i p t a r p d ienos i r n a k t i e s . D a b a r j a u č i u o s 
smagia i ir esu l i n k s m a s ir 1000 sykių dėko ju S a l u t a r a s myl i s tų ge -
radė ju i ir l inkiu v ise ims savo d r a u g a m s kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAIi INSTITUTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai «417, Ghlcago, IU. 

- • • - • - - » 


