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Bostoną Valdo Milita-
rine Valdžia 

Paskelbta streikas plieno 
dirbtuvėse 

KARIUOMENĖ ŠAUDO 
RIAUŠININKUS. 

Laukiamas visu darbininku 
unijų streikas. 

Boston, Mass., rūgs. 11. — 
Šiandie Bostoną valdo milita-
rinė valdžia. Sustreikavus po
licijai, kuone parą mieste 
siautė betvarki*. Kaip del * 1 i -
dėsnio pasityčiojimo mieste 
pakilo visi k i tuomet kur ur-
vuose pasislėpusieji piktada
riai ir radikalingiausieji ele
mentai. Žmoniu gyvybei gru-
mojo pavojus. 

Ant greitųjų pašaukta atsar
gine policija, daugiausia iŠ 
Harvardo universiteto studen
tu, neįstengė palaikyti ivar-
kos. 

Tode] miestan pašaukta vai-
stijinė kariuomenė, šiandie 
būriai kareiviu raiteliu ir pės
čiųjų patruliuoja gatvėmis. 

Vakar vietomis įvyko rian-
ši u. Kariuomenė prieš riauši
ninkus pavartojo kulkasvai-
džiu>. Užmušta keli žmonės. 
tarp kuriu yra ir moterų. 

Kaip šiandie miestan bus su
traukta apie 10,000 kariuome
nės. 

Laukiamas darbininkų 
streikas. 

•Massachusetts valstijos Dar
bo Federacija kaip kartas 
(Invnr'ielde turi suvažiavimą. 
Streikuojančiu policmonų uni
ja priguli prie tos federacijos. 

Tad suvažiavimo Įsakyta vi
soms darbininkų unijoms Bos
tone pakelti streiką su tikslu 
paremti policijos uniją. 

Jei sustreikuos visos prie 
Darbo Federacijos prigulinčios 
unijos, tuomet, sakoma, prisi
eis mieste paskelbti karės sto
vį. Nes tuomet betvarkė pa-
arŠės. 

Jau ir dabar apiplėšta dau
gelis krautuvių ir žmonių. 

PLIENO DIRBTUVĖSE 
STREIKAS RUGSĖ

JO 22 D. 

Unijų atstovai neatrado kito
kio išėjimo. 

TRUKŠMAS AUDITO-
RIUME, 

Vakar, rūgs, 10, S. V. sena
toriai Chicagoje pradėjo kam
paniją, atkreiptą prieš taikos 
sutarti ir tautu sąjungą. Kal
bos pasakyta teatre Audito
rium. 

Susirinko tokios galybės 
žmoniu, kad apsėmė aplinkines 
aplink teatrą gatves. Keliems 
tūkstančiams žmonių nebuvo 
vietos teatre. Gatvėse pakelta 
trukinąs. 

Kalbėjo senatoriai Johnson, 
Borah ir McCormick. Kalbu 
metu daug kartų Įžeistas pre
zidentas, kuris šiandie darbuo
jasi už ratifikavimą taikos su
tarties. 

Washington, rūgs. 11 .—24-
rių plieno dirbtuvių darbinin
kų unijų atstovai čia suvažia
vę vakar pagaliaus paskelbė 
generalj plieno dirbtuvėse 
streiką, kurs turi prasidėti 
rugsėjo 22 d. 

Visos unijų atstovų pastan
gos asmeniškai pasimatyti su 
plieno korporacijos viršinin
kais nuėjo niekais. 

Vakar kritiškoje valandoje 
atstovai dar kartą kreipėsi i 
prezidentę YVilsoną, kad tasai 
ka-nors nuveiktu paskirto lai-
kn, kad jis padarytų kokią 
nors intaką j plieno korpora
cijos viršininkus. 

Tečiaus prezidentas su tele
grama tuojaus atsakė, idant 
unijų atstovai kaip nors susi
lauktu su streiku ir palauktu 
darbo ir kapitalo suvažiavimo 
pasekmių. ' 

T a s a t s a k y m a s nepa t enk ino 
darbininkų atstovų. Tr tuojaus 
po to padaryta streiko rezo
liucija. 

Streikas palies 200.000 
darbininkų. 

Darbininku unijų vadai 
tvirtina, jog streikan išeis kuo
ne visi plieno dirbtuvių darbi
ninkai. Apskaitoma, kad visoj 
šalvj sustreikuos suvirs 200,-
00 darbininkų. 

Darbininkų vadai tvirtina, 
kad plieno korporacija supro
vokavo darbininkas. Nes ta 
korporacija per visą praeitą 
pusmeti lukeriavo streiko ir 
jin rengėsi. Tuo tikslu korpo
racija kaikur jau iškalno nusi-
samdžiusi būrius visokių val
katų ir ju»s apginklavus prieš 

[darbininkus. 
Kad plieno korporacija su

provokavo darbininkus, aiš
kesnių prirodymų nereikia 
kaip tas, kuomet korporacijos 
direktorių tarybos pirminin
kas (iary paskelbė, jog jis ne
pripažįstąs jokios darbininkų 
unijos *r sn jų atstovais netu
rįs nieko bendra. 

INDRIBO UGNEKALNIO 
URVAN. 

ATEINANTĮ PIRMADIENĮ 
SENATAS IMS SVARSTYTI 

TAIKOS SUTARTĮ. 

Reikalaujama 49 pataisymų ir 
4 pasargų. 

Washington, rūgs. 11.—Se
nato užsienių reikalų komite
tas vakar formaliai senatui in
dą vė pilnai peržiūrėtą padary
tą su Vokietija taikos sutartį. 
Komitetas savo raporte, kurs 
yra žynius dokumentas, reika
lauja, kail senatas sutartyje 
padarytų 49 atmainas, t y. pa
taisymus ir 4 pasargas. Ir tik 
po to ratifikuotų sutartį. 

Bus pradėti debatai. 

Senatas ateinanti pirmadie
nį pradės debatus tais reika
lais. Debatai bus vieši. Tas 
reiškia, jog senatas nei vieno 
posmo sutartyje nenori pa
slėpti nuo visuomenės. 

Komitetas raporte be kitko 
pažymi, jog visi reikalaujami 
pataisymai ir pasargos pada
ryti ne kokiais kitais tikslais, 
kaip tik su geriausiais norais 
apdrausti S. Valstijų teises ir 
pilna savistovybe, 
I * w 9 

Keturios pasargos. 

1. Suv. Valstijos be jokių 
sąlygų turi teise bile kuomet 
išstoti iš tautu sąjungos. 

2. Suv. Valstijos nepriima 
nuo sąjungos jokio siūlomo jai 
mandato be paties kongreso 
nutarimo; atsisako taippat nuo 
įvairių legaliu a? moraliu pa
reigu apkalbamu skyriuj X. 

RYGĄ UŽĖMĘ VOKIEČIAI. 
Revelis, nigs. 11.—čia gau

ta žinių, kad Rygą išnaujo už
ėmusi generolo von del Goltz 
kariuomenė . 

Taippat pranešama, kad vo-
kieeių kariuomenė norinti mar 
šuoti ant Bologaja. 

Iš pasitikimų versmių suži
noma, kad gen. von der Goltz 
turi kariuomenės: 16,000 Lie
tuvoje, 25.000 Mintaujoje ir 
apylinkėse ir 60,000 Mažojoj 
Lietuvoj (rytinėj Prūsijoj). 

VOKIEČIU KARIUOMENĖ 
APLEIDŽIA LIETUVĄ, 

Berlynas, ragą, 11.—Iš Ka
raliaučiaus pranešama, kad 
vokiečių kariuomenė pilnai ap
leidusi Lietuvą, pers i keldama 
pietų šonan Nemuno. 

(Apie vokiečių kariuomenės 
pasitraukimą iš Lietuvos daug 
kartų pranešė Berlynas. Ir vi
suomet tie pranešimai nebuvo 
tikri. Gal tas pat bus ir šiuo 
kartu). 

Kardinolas Mercier Baltimoreje 
ŽMONIŲ MINIOS PASVEI

KINO KARDINOLĄ 
SVEČIĄ. 

3. Nei viena pasalinė viešpa
tija, taigi ir tautų sąjunga ne
gali maišvties i vidujinius S. 
Valstijų reikalus. 

4. Absoliute pasarga Monroe 
doktrinos reikale. Tas reika-

ANGLIJA DAR LABJAUS 
SUSPAUDŽIA AIRIJĄ. 

Ang-Dublinas, rūgs. 12. -
Ii jos vyriausybė apskrityj 
Cork suvaržė visokį veikimą 
airių organizacijoms: Sinn-

las priguli išimtinai Suv. Vai ^Pein, Gaelie lyga, Airių Tauo-
snoriai ir Cumann Na Moan. 

Be to apskričiuose Cork, 
stijoms. 

Svarbesnieji pataisymai. 

Iš svarbesnių pataisymų 
reikia paminėti tuos: 

Tautų sąjungos snsirinki-
muose po lygia dali balsu turi 
turėti Suv. Valstijos su Angli
ja. 

Sliantungo provinciją nepa
vesti Japonijai; bet sugrąžint' 
Kinijai. 

Paliuosuoti Suv. Valstijas 
turėti savo atstovus komisijo
se, kurios . užsiima reikalais, 
neturinčiais nieko bendra su 
Suv. Valstijomis. 

Kiti visi pataisymai vra ne-
svarbus. 

Limer iek , Clare , T i p p e r a r y ir 
Dubliu sugražino pirmąja da
li kriminaliu įstatymu iš 1887 
metu. 

FLORIDA NUKENTĖJO 
NUO PAKILUSIOS 

AUDROS UŽLAJOJE. 

Key West, Fla., rūgs. 12 — 
Žemesnėji dalis Floridos bai
siai nukentėjo nuo pakilusios 
audros užlajoje. Audra ap
griovė šitą miestą. Daug namų 
sugriauta. Daug laivu nusken-
do. 

Nuostoliai siekia $2,500,000. 

Baltimore, Md., rūgs. 12. — 
Belgijos primatas, kardinolas 
Mercier, iš New Yorko čia 
atkeliavo užvakar po pietų. 
Kardinolas visą savaitę viešės 
kardinolo Gibbonso rezidenci
joje. Nuo geležinkelio stoties 
ligi kardinolo rezidencijos gat
vės buvo apsiaustos minių 
žmonių, suplaukusių pamatyt 
kardinolą svečią. 

Kardinolas Mercier, atstojęs 
ant rezidencijos laiptų, palai
mino siūbuojančias minias ir 
visą miestą. 

Iš geležinkelio stoties į re
zidenciją kardinolą svečią pa
lydėjo specijaliai iš karės 
stovyklos Meade pasiųsta ka
reivių kompanija, 

Pasitiktas stotyje. 

(1 ei ež i n keli o stotyje kardino
lą svečią pasitiko vietos kar
dinolas Gibbons. Abudu Baž
nyčios kunigaikščiu susimai
nė taikos pasibučiavimu. 

Didelės žmonių minios tuo 
tarpu ėmė šaukti: "Tegu gy
vuoja kardinolas!" 

Einant prie automobiliaus 

vaikeliai barstė gėlių žiedus 
ant tako. 

Šalimais didelis benas gro
jo belgų naci jonai į himną 
"Brabanconna". 

Vaikai sveikino svečią. 

Automobilio priešakines sė
dynes užėmė apsiginklavę ju
rininkai. Automobilius į re
zidenciją slinko palengva. Sa
limais klūpojo vaikai ir suau
gusieji. 

Ties rezidencija kardinolą 
svečią sutiko įvairiomis spal
vomis parėdyti bernaičiai ir 
mergaitės. Buvo ir vaikų žua-
vų kompanija iš vienos para
pijos. 

Matė parodavimą, New Yorke. 

New York, rūgs. 10 (suvė
linta). — Šiandie čia belgų 
kardinolas matė generolo Per-
shingo 1-sios divizijos paroda
vimą. Ant pagarbos pagrindų 
kardinolas nuėjo su Amerikos 
pasiuntiniu Belgijoje, Brand 
Whitlock. 

Po parodavimo nulydėtas 
Pennsylvania stotin, iš kur iš
keliavo į Baltimore. Su kar
dinolu keliavo Baltimores ma
joras Broening ir to miesto 
komitetas. 

JAPONIJA NEPAGEIDAU
JA MEKSIKOS. 

TAIPPAT ŠALINASI SIBE-
RIJOS. 

Bet nenori iš rankų paleisti 
Korėjos. 

Rymas, rūgs. 11. — Krutan
čių paveikslų direktorius Pa-
riscb iš neatsargumo įkrito 
ugnekalnio Vesuvius urvan ir 
nuriedėjo. 

Krintant jam pavyko tečiaus 
nusitverti krūmų. Vos-ne-vos 
išgelbėtas. 

Washington, rūgs. 11. —Nuo 
vietos Japonijos atstovų patir
ta užtikrinimų, kad .Japonija 
nekuomet nenorėjusi ir neno
rinti turėti nieko bendra su 
Meksika. Yra buvę visokių 
paskolų, kad Japonija Meksi
koje norinti gauti visokių kon
cesijų arba savasties. Bet tas 
netiesa, kaip tvirtina mikado 
vyriausybės atstovai. Sako, vis 
tai esą vieni prasimanymai. 

Tas pat yra ir su Siberija. 
Tenai Japonija neieškanti jo
kios sau ambicijos, nenorinti 
savinties teritorijų. 

Kas-kita gi yra Korėja. Tos 
šalies Japonija, sako, jokiuo 
būdu nepaleisianti iš savo 
rankų. Visokie koreonų suki
limai busią numalšinti spėko
mis. Nes Korėja japonams tu
ri didelę strateginę reikšmę. 

Taip kalba Japonijo s amba
sadorius Meksikoje, baronas 
Fujitaro Otori. 

Darbuosis išvien su S. V. 
Baronas Otori sako, jog 

šiandie daug kalbama apie 
japonų įsibriovimą Meksikon. 
Bet tas yra tik prasimany
mas. Nes Japonija neturi jokių 
politikos tikslų toj mažoj res
publikoj. 

Tariamojo japonų įsiverži
mo Meksikon yra pabūgusios 
be S. Valstijų dar Anglija 

ir Prancūzija. Ir todėl tos ša
lys ten padarė žymius investi-
nimus. 

Tuo tarpu šiandie Meksikoje 
gyvena neskaitlingas būrys ja
ponų, kurie užsiima papras
to biznio vedimu. Tenai japo
nų tikslas išvien darbuoties 
sti Suv. Valstijomis ir bend
rai vystyti Meksikos natūra-
liu turtu prekyba. 

b t - l V m 

Kas kita su Korėja. 
Baronas Otori tečiaus visai 

kitaip atsiliepia apie Korėjos 
pusiausalį. . 

Prisimindamas Korėjos pra
eitį, jis sako, kad kuomet a-
nais metais tenai buvo pakilu
sios suirutės, tasai pusiausa-
lis lengvai galėjo patekti Ru
sijos arba Kinijos valdžion. 
Bet Japonija pirmutinė pasi
skubino Korejon, ten pravedė 
reikalingą tvarką ir šalis ėmė 
klestėti. 

Šiandie Korėja japonams y-
ra labai svarbi vieta strategi
niu žvilgsniu del jos geografi-

Japonijos pagelbos Siberijoje 
ir už ta siūles rusiška Sacba-
lino dalį. , 

Debuebi a t s a k ė : 
Yisupirma, leiskite man pa

sakyti, jog Japonija nekuomet 
negali sutikti su tokiais pasiū
lymais. Japonija neturi terito-
rijalės ambicijos Rusijoje. 
Japonijos politika — apsau
goti Siberijos geležinkelius, 
palaikyti juos atidarytus, ge
ram stovy j transportacijo* 
tikslams, ypač transportuoti 
reikalingus daiktus nukentė
jusiems rusams, kurie narsiai 
kovojo ir kovoja svarbiais 
šalies reikalais. 

"Japonijos politika lygiai 
vra nesimaišvti į vidujinius 
Rusijos reikalus. Kaip Japo
nijos vyriausybė, taip jos gy
ventojai su gilia simpatija at
sineša į rusus ir jiems kiek u 
galint gelbės, kol jie savo ša
lyj neįves reikalingos tvar
kos. 

"AS suprantu, kad tokios 
pat politikos Siberijoje laiko-

Patvirtinta Taikos Sutartis 
su Austrija 

AUSTRIJOS ATSTOVAI PA
TVIRTINO TAIKOS 

SUTARTĮ. 

Rumunija atsisakė; Serbija 
dar nežino. 

St. 
rūgs 

Išnyko Austrija-Ungarija, 
Su taikos sutarties patvir

tinimu išnvko kituomet žvmi 
» * 

Europoje Austrijos-Ungarijos 
imperija. 

Iš tos imperijos šiandie su
daryta kelios atskirios respub
likos. Kai-kurios teritorijos 
pavestos Rumunijai ir Italijai* 

Nestebėtina. Buvusioji impe
rija buvo sudaryta iš daugelio 
tautų ir tautelių. Galėjo gy
vuoti tik taip ilgai, kol buvo 
tvarkoma geležinės rankos, kol 
gyventojai atokiai stovėjo nuo 
susipratimo. 

Pati Austrija šiandie paliko 
maža viešpatija. Ir jai taikos 
sutartimi net uždrausta jung
ties su Vokietija. 

nės pozicijos. Tad Korėja ja- si ir S. Valstijos. Amerikoniš-
ponams būtinas daiktas, kad 
apdrausti Japonijos imperijos 
nepaliečiamybę. 

Del to Japonija visuomet 
yra pasirengusi pavartoti spė
kas prieš koreonų sukilimus 
ir prieš jų norą atsimesti nuo 
J«T>onijos. 

Kitaip su Siberija. 

ki ir japoniški kareiviai dar
buojasi bendrai Siberijoje. Ir 
užtikrinu, kad japonai tame 
bendrabarbiavime atlaikys iš
tikimai ir su pilnu pasitikėji 
mu. 
"Manau, kad Kolčako pasiū

lymas — tai aiškus bolševi
kų prasimanymas, kad pakel
ti talkininkų tarpe nepasiti-

Apie Japonijos atsinešim^ k ėjimą." 
į Siberija paaiškino vietos ja- Tai nepaprastas japonų at-
ponų ambasados palydovas virumas. Ypač Korėjos reika 
(valdininkas) Katsuji De- lais. Japonija atvirai pasisa-
buchi. Jis buvo klausiamas, ko, kad yra veltus koreonų 
ką Japonija mano daryti,.reikalavimas nepriklausomy-
kuomet gauta žinių, kad rusų. bės. Taip atvirai gali kalbėti 
admirolas Kolčakas prašęs tik stipri viešpatija. 

Germain, Prancūzija, 
1L—Vakar 10:00 ryto 

čia patvirtinta taikos sutartis 
su Austrija. Istoriniam susirin
kime pirmininkavo taikos kon
ferencijos pirmininkas Cle-
menceau. 

Atidarius susirinkimą, po 
taikos sutartimi pirmiausia 
pakviesta pasirašyti Austrijos 
atstovai su pirmininku Dr. 
Renner. Pastarasis pirmiausia 
pasirašė šypsodamasis į susi
rinkusius talkininkų atstovus. 

Susirinkime nedalyvavo An
glijos premjeras Cloyd George 
ir Suv. Valstijų atstovas puIV. 
House. Tad jiedu ir nepasirašė 
po sutartimi. , 

Pasirašymas visu atstovu 
pasibaigė tuojaus po 11:00. At
stovai po to išvažinėjo. 

St. Germain yra už 12 myliu 
nuo Paryžiaus. Atstovai turėjo 
smagaus laiko pavažiuoti. 
Oras buvo labai gražus. 

Rumunija išpildė savo žodį. 
Rumunijos atstovai nepasi

rašė po taikos sutartimi. Reiš
kia, jie savo žodį išpildė. Ne
pasirašė neį Serbijos (Jugosla
vijos) atstovai. 

Talkininkų taryba kaip Ru
munijai, taip Jugoslavijai da
vė laiko ligi šeštadienio apgal-j Washington, rūgs. 12. — 
voti pasirašymo klausimą. Tai-, Gauta žinių, kad Hondūras 
gi ligi tos dienos kaip viena,' respublikoj laimėjo revoliuci-
taip kita viešpatija turi pasi-1 jonieriai. Respublikos prezi-
rašyti, arba ne. I dentas Bertrand pabėgo. 

SENATAS BIJOSI KAREI
VIŲ UNIJOS, v 

_ _ _ _ _ • 
Washington, rūgs. 12. — 

Bostone poliemonų streikas 
atsiliepė ir senate. Senatorius 
Thomas iš Colorad0 valstijos, 
demokratas, išreiškė baimę, 
kad unionizmo platinimasis 
grūmoja šaliai. 

Senatorius pažymėjo, kad 
tokiuose atsitikimuose turi im
ti veikti kongresas. Nes kas 
gali žinoti, ar kartais neims 
unijon organizuoties ir patys 
kareiviai. 

HONDURASE LAIMĖJO RE 
VOLIUCIJONIERIAI. 
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Žmogaus Dusia. 
" L ie tuvos ' ' numeris 207 

kal t ina katal ikus už tatai , kad 
jie pirmoje vietoje stato Die
vą, o antroje tautą. Norėtume 
žinoti, kaip Dievo ir tautos 
santikius supranta " l i e t u -
v a " ? 

Dviem dienom vėliau tas pats 
dienraštis sakosi neapsiimu 
prirodyt i sav 0 pažvalgas į du
sią, nes *knegalima prirodyti 
to ko n ė r a " . Tais žodžiais 
1 4Lietuva" parodo, jog" klau
sime apie dusios buvimą Chi-
cagos liberalu organas stoja 
prie tų, kurie sako: " N ė r a " . 

Kadangi " D r a u g a s " tvirt i
na, jog dūšia yra, tai "L ie tu 
v a " jau stato reikalavimą, 
paskolinto ult imatumo formo
je, kad " į dešimtį dienų pri-
parodytų jog dusia y r a . " 

Nors mes nelabai b i j omo 
4 "Lie tuvos" šūvių, bet ultima
tumą išpildysime. 

Žmogus turi duši$. Tai niųs 
tezis. Tos tezies prirodymai 
yra šitie trys. 1-as Dievas ap
reiškė žmonėms per Kr i s tų - i r 
seniaus, kad žmoguje yra ne
mirštanti dusia. 2-as. Tiesiogi
nė ir betarpinė žmogaus per-
eepeija liudija, kad jame yra 
nematerijalė dvisia, 3-ias. Min
tijimo prigimtis ir žmonių gi
minės pirmyneiga parodo, kad 
žmonėse yra nematerijalė jie-
ga, kurią grekai vadino psiche, 
slavai ir lietuviai dūšia. 

Tikimės, kad dabar aiškiai 
išreikš savo nuomonę laikraš
tis, kuris iš mus reikalavo pri
rodymų, kuris neetiškai ir ne
mandagiai apsėjo su mus ben
dradarbio paskaita, laikyta 
apie tą patį dalyką. 

sutartį , butai suseka daug ne
aiškumų ir negeistinų posmų. 
Ne viskas gyventojų atsto
vams pat inka, ką yra atl ikę ir 
nutarę vyriausybių atstovai. 
Daugelis klausimų tur i nevie
nodą reikšmę. Daugelis y r a ne
suprantamų. 

Taigi šiandie del to taikos 
sutart ies dar neratif ikavo nei 
Prancūzijos, nei Italijos, nei 
kitų viešpatijų atstovų butai . 

Pasakojama, jog talkininkų 
viešpatijų, butai dar gal ir 
todėl užtrunką su rat if ikavimu 
sutart ies, nes laukią ką su ana 
padarys S. Valstijų senatas. 

Gal tame ir y ra daug tiesos. 
Nes šiandie Suv. Valstijos vis 
dar tur i užėmusios vadovau
jančią rolę finansų lauke. Fi
nansai gi šiandie y ra svar
biausias daiktas . Kaip karės 
metu, taip šiandie pinigas lo
šia svarbiausią rolę. 

Tuo tarpu Suv. Valstijų se
nate ratifikavimas taikos su
tart ies pilnai sulaikytas. Ne
palankus šalies administraci
jai senatas stato visokių kliū
čių prieš ratifikavimą sutar
ties. Todėl ta ika vis tol iau s ir 
toliaus užvelkarna. 

Taikos sutart ies reikale 
šiandie čia seka arši kova. Iš 
vienos pusės prezidentas AVil-
sonas važinėja po šalį su kal
bomis ir reikalauja, kad tai
kos sutar t is kuoveikiaus butų 
ratifikuota be jokių pataisy
mų ir pasargų. 

Iš kitos pusės prieš sutartį 
ir pačią tautų sąjungą tokią 
pat kampaniją pakėlė kaikurie 
senatoriai. 

Suprantama, ne viskas y ra 
naudinga, ką senatoriai skel
bia. Nes dažnai į sutart ies 
klausimą įmaišoma partij inė 
politika. Det tie patys senato

r i a i daugel dalykuose pasako 
ir daug tiesos. 

Senatoriai į vieną svarbiau
sią daiktą neatkreipia domos. 
Būtent, jie visai nesiskubina 
ar taip, a r ki taip apsidirbti 
su taikos sutart imi. 

Ne.? pasaulis išsiilgęs tai
kos. Pačiai mušu šaliai vra 
didis reikalas kuoveikiaus su
laukti normalių laikų. To su
laukti galima tik paskelbus 
taiką. Taikos gi šiandie pas
kelbti negalima, nes neratifi
kuota sutart is . 

Tad šiandie prezidentas 
YY i lsona s didelį darbą atlieka 
skelbdamas, kad senatas būti
nai turėtų pasiskubinti apsi
dirbti su taikos sutart imi. 

Nes to laukia ne tik viena 
mūsų šalis, bet ir talkininkai, 
ir visas pasaulis. To laukia 
darbas ir kapitalas. 

Raudonojo Kryžiaus 
Naudingumas. 

Taikos Sutartis. 
Daugelis žmonių laikėsi nuo

monės, kad taiką pravesti ne-
bu s sunku, bi jau kar tą bus 
suklupdyta Vokietija. Už po
ros mėnesių sueis metai, kaip 
Vokietija nugalėta. Bet tai
kos dar neturime. Taikos są
lygos su Vokietija jau senai 
padarytos. Vokietija tas są
lygas patvirt ino. Bet kuomet 
dabar prisiėjo taikos sutartį , 
kurioje išdėstytos visos sąly
gos, ratifikuoti, staiga užblo
kuotas tolimesnis darbas. 

Talkininkų viešpatijų gyven
tojų atstovų butai ne visi ra
tifikavo taikos sutartį su Vo
kietija. Pe rkra tan t padarytą 

GERB. LIETUVOS ATSTO 
VO, KUN. J. LAUKAI

ČIO, PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

Rūgs. 14 d. Waterbury, 
Conn. 

Rūgs. 15 d. Newark, N. J. 
Rūgs. 16 d. Brooklyn NV Y. 

(Kun. Kuodžio par.) 
Rūgs. 18 d. Homestead, Pa. 
Rūgs. 19 d. Pittsburgh, Pa. 

(kun. Vaišnoro par.) 
Rūgs. 20 d. Pittsburgh, Pa. 

(kun. Sutkaičio par.) 
Rūgs. 21 d. Cleveland, Ohio. 
Rūgs. 24 d. iki 10 d. spalio 

Chicagoje ir apielinkėse, 
taip-gi Wisconsin valst. 

Grįždamas iš Chicagos. kal
bės New Yorko valstijoje, Ro-
chesterio apielinkėje, Detroit, 
Mich.; iš ten grį i į Penna vals 
tiją: Ellsvvorth, Bridgeville, 
Du Bois ir t. t. Ten užbaigęs 
važiuos į Luzerne pavietą, 
Penna, iš kur grįž į New Yor-
ką. Ten būdamas dar aplan
kys keletą kolonijų, o po to 
apleis Suv. Valstijas. 

Japona i 1905 metais perga
lėjo rusus. Mažesnė japonų ar
mija sumušė daug skaitlinge-
snę rusų armiją. Daugel suran
dama priežasčių delko ta ip at
sitiko. Aš paminėsiu t iktai vie
ną. Nemanau išdėstyti moksliš
kus išvadžiojimus, bet paduo
siu t iktai faktus, kuriuos pats 
mačiau kaipo rusų kariuome
nės kapelionas visu rusų-japo
nų karės laiku. I i mano apsa
kytų faktų išvadas kiekvienas 
lengvai sau padarys . 

Vieną kartą, sužinojęs, kad 
visa divizija stovi nuošaliai 
nuo kovų, nuvykau tenai atlai
kyti kareiviams katalikams pa
maldas. At radęs gana didelį 
nuošimtį katalikų, ir j iems vi
siems panorėjus atlikti išpa
žintį, ketinau pasilikti apie 10 
dienų, bet į trečią dieną atėjo 
paliepimas visai divizijai kel
tis kiton vieton. Tai-gi drauge 
su visais iškeliavau ir aš. 

Diena buvo labai šilta, dide
lis debesys dulkių slinko su 
mumis, tyro vandens niekur 
nei lašo negalima buvo gauti. 
Taip keliavome visą dieną; 
pernakvojome ant plikų laukų. 
Ant rytojaus, apie pietus, at
keliavome paskir ton vieton. 
Buvo tai menkutis, nešvarus ki 
niečių miestelis. Nekuriems pa
sisekė surast i sau vietą pasto
gėje, bet dauguma apsigyveno
me laukuose ir kiekvienas pa
gal savo išmanymo ir galėjimo 
rengė sau vietą pasilsėti. Besi
ruošiant atėjo vakaras. J a u su
temus mačiau, kad daugumas 
kareivių nebsuskubo nei vaka
rienės pavalgyti, bet iš didelio 
nuovargio apie ugnį, katiliu
kams be ve idant , visi saldžiai 
sumigo. Ant rytojaus, aprinkęs 
vietą, padar iau altorių ir jau 
maniau pradėti per trauktą 
darbą, bet apie 8 vai. gavau 
žinią, kad visa divizija už va
landos išeina toliau, tai-gi per 
valandą suskubau atlaikyti mi
šias šv., pasakyti kelius žo
džius ir visiems daviau abso
liuciją. Tokiuose atsitikimuo
se tat yra leista. Divizijos va
das slapčia man pasakė, kad 
dar reikia keliauti apie 8 vior-
stus ir stačiai stoti į kovą. Ta 
priedermė nežmoniškai sunki 
sveikiems išsimiegojusiems, gti-
rai pavalgiusiems vyrams. O 
čia į ugnį turėjo eiti nuvargę, 
nuilsę, alkani kareiviai. Taip 
nekartą mačiau rusų armijoje. 

Sužinojau, išdalies net ir ma
čiau, kitokią tvarką japonų ar
mijoj. Je i kokis žymesnis japo
nų kareivių būrys persikelia iš 

vienos vietos kiton, tai tą vietą 
pirm laiko apžiūri ir priruošia 
Japonų Raudonasis Kryžius, 
ta ip kad kareiviai atėję a t ra
stų švarią vietą, turėtų kur 
švariai atsigulti i r pasilsėti. 
Je i kur nėra vandens, tai ten 
iškasa šulinį. K u r kareiviai il
giau liekasi ant vietos, ten 
Raudonasis Kryžius parūpina 
ir prižiūri, kad kiekvienas ka
reivis išsimaudytų smarkiai 
šiltame, beveik karštame van
denyje. 

Tą visą sulyginus—lengva 
suprast i , katr ie kareiviai, japo
nų ar rusų, buvo ištverminge
sni karėje ir geriau galėjo ją 
laimėti. Japonijos Raudonasis 
Kryžius daug prisidėjo prie 
karės laimėjimo. Neskaitlin
gas rusų Raudonasis Kryžius 
negalėdavo didžios domos krei
pti į sveikus kareivius, tai-gi 
pasekmės buvo koblogiausios. 
Rusų armijoje labai platinos 
visokios ligos, nes kareiviai 
buvo nešvariai užlaikomi. Apie 
ligas niekam nevalia buvo ra
šyti ir niekas nežinodavo kas 
darosi, bet per visą laiką karšt
ligė ir dezinterija viešpatavo 
rusų armijoje. Tankiai lanky
davau ligonbučius su 1,000 li
gonių. Japonų armijoje ir ma
čiau, kad jokios epidemijos ne
buvo. Toliaus Rusų Raudon. 
Kryžius laike inušių negalėda
vo skaitlingą spėką pasiųsti į 
priešakio linijas. Todel-gi su
žeisti kareiviai negalėdavo 
greit surasti Raudonojo Kry
žiaus. Ilgai nevalytos žaizdos, 
paskui ilgai imdavo gydyti. 
Priešingai Japonų Raudonasis 
Krvžius kovose visai buvo at-
sidavęs sužeistiems kareiviams 
ir gaudyti gaudydavo juos. 
Ka ip tik rusai sužeisdavo ja
ponų kareivius—susyk jis pa
tekdavo Japonų Raudonojo 
Kryžiaus globom Šviežios žaiz
dos greitai apžiūrėtos lengvai 
ir greitai užgydavo. 

Stat is t ika parodo, kad ru
sų armijoj mirt ingumas nuo 
vienų tik žaizdų proporcijona-
liai imant dvigubai buvo dides
nis negu japonų armijoje. 

Tai-gi, be abejonės, Japonų 
Raudonasis Krvžius buvo vie-
na iš priežasčių, prisidėjusi 
prie pergalės. 

Galima pasidžiaugti, kad 
Chicagos Apskri tys R. Kryž. 
rėmėjų kalba, rengia ir r imtai 
žada pasiųsti Lietuvon skyrių 
Raud. Kryžiaus. Iškalno gali
ma užtikrinti, kad mūsų Raud. 
Kryžius nuvykęs Lietuvon at
liks milžinišką darbą—apgins 

IŠ CHICAGOS BLAIVININ
KU VEIKIMO. 

Dievo Apveizdos parapi jos 
svetainėj Chicagos I;. P . Blai
vininkų Apskri tys , laikė nepa
prastą susirinkimą. Atsilankė 
skaitlingas būrelis delegatų iš 
keturių kuopų. Atvyko ir Blai
vininkų Centro raštininkas, P . 
J u r a s . 

Šiame susirinkime daug da
lykų apsvars tyta , iškelta daug 
naujų sumanymų, k. t. apie 
siuntimą delegato į seimą; apie 
tvėrimą naujų kuopų, kur dar 
jų nesiranda; apie atgaivinimą 
tų kuopų, kurios buvo apmirę; 
apie nupirkimą magiškos lem
pos didesnės agitacijos dėlei; 
apie tyėrimą skyrių prie para
pijų su pagelba vietinių klebo
nų; apie susivienijimą Ameri
kos blaivininkų su Lietuvos 
blaivininkais ir ant galo kvie
sti vyčius, kad susivienytų su 
blaivininkais. Tam tikslui tapo 
išrinkta komisija. 

Visi gražus, visi naudingi 
sumanymai. Linksma, kad visi 
delegatai su dideliu noru pasi
žadėjo nenuilstančiai veikti, o 
kas svarbiausia, kad del geres
nių pasekmių, nu ta r ta surengti 
prakalbų maršrutą nes tuo sy
kiu ant laimės buvo atvykęs 
Chicagon uolus blaivininkas, 
kun. Saurusait is . Išr inkta ko
misija surengimui maršruto ir 
pakvietimui gerb. kun. Sauru-
saičio į kalbėtojus. Kas tar ta , 
tas ir padaryta . 

J kun. Saurusaičio prakal
bas žmonių prieidavo pilnos 
svetainės. Kalbėtojas gražiai 
ir suprantamai aiškino apie 
blaivvbe. 

Na, pamaniau, dabar blaivy
bė tik jau kils kaip ant mielių. 

Praslinkus porai savaičių, 
Apskri tys .šaukia susirinkimą. 

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

Penktadienis. 

Arii. L 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c 
2. Patarmės Moterims 16c 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c 
4. Gyvenimas Sv. Stanislovo 20c 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c 
7. Marksas Antrasis 8c 
8. Ara yra Dievas J 5c 
9. Giordano Bruno 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c 
11. Į socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliuci jonierių tarpe * d 5c 

# 
14. Apie Apšvietą 25c 
Bangaus Karalie% ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

Daina be galo 20c 
Scenos įvairumai 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

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

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

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

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

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 

1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

veizdos parapi jos svetainėn. I r 
vėl nuvažiavau. Sėdžiu ir lau
kiu suvažiuojant delegatų. Be
laukiant atėjo ir devinta valan
da. Delegatų nėra apar t penkių 
iš 41-mos kuopos. Nesulaukda
mi daugiau, vienos kuopos na-

Važiuoju, mintydamas, kad da-! riai nutarė duoti ramybę Ap-
bar bus svarbus susirinkimas. 
Pradėsim vykint visus praei tus 
nutarimus, nes y r i gana svar
bus. Nuvažiavau. Atėjo dar 
du nariu. Prasėdėjom iki de
vintai valandai. Daugiaus nė
ra. Pasikalbėję apie blaivybę, 
dulinom namo. Sakome, už po
ros savaičių sušauksim kitą su
sirinkimą, tada gal daugiau 
suvažiuos. 

Prasl inkus porai savaičių, 
šaukiamas Apskričio Blaivi
ninkų susirinkimas Dievo Ap-

armiją ir kraštą nuo ligų. Su-
gydys sužeistus kareivius ir 
juos vėl sugrąžins armijai, 
tvotu pačiu žymiai prisidėda
mas prie išgavimo laisvės bran
giai, mylimai Lietuvai. 

Kun. D. Mikšys. 

skričiui ir daugiau susirinkimų 
nešaukti. 

41-ma kuopa pasižadėjo ne
nuleisti rankų ir dirbti be pa
liovos; nutarė blaivininkus su
vienyti su Apaštalystės Mal
dos draugija. Suvienytomis 
s a k o m i s daugiau galima bus 
nuveikti tautos ir Bažnvčios la-
bui. Blaivininkų 41 kuopa, 
rods, y ra veikliausia. Iš jos ir 
delegatų daugiausia atvyksta į 
šaukiamus Apskričio susirinki
mus ir stengiasi, kad blaivybė 
išaugtų, išbujotų ir kad galėtų 
nuveikti didelius darbus blai
vybės dirvoj. Apie kitas kuo
pas mažai ką gali}na pasakyti . 

(Hrdėt, kad ant Tovvn o f Lake 
blaivininkų kuopa gerai gy
vuoja, bet delegatų į Apskritį 
nesiunčia. (Jai nenori su Ap

skričiu skai tyt ies; gal ta ip da
ro ir kitos kuopos. 

Cicero kolonija augštai pa
kilus tautos ir parapi jos reika
luose, bet blaivininkai ten ne
kaip veikia. 

Bridgeporte buvo kuopa vi
sai numirus. Prakalbų laike ta
po prikelta. Dabar ir vėl, tur
būt, miršta . Tai]) panašiai y ra 
ir kitose kuopose. 

Gaila, kad žmonės mažai su
p ran ta blaivybės svarbą ir ma
žai a tkreipia domos į tai. Yra 
ir darbščių blaivininkų, kurie 
dirba kiek tik gali, bet ką-gi 
reiškia vienas vandens lašas 
didelėse jūrėse. 

Tečiau yra vilties, kad visos 
kuopos sukrus. Sušauks Ap
skričio susirinkimą ir p radės 
dirbti pradėtą darbą. 

Antanas. 

Krikščioniška 
Šeimyna. 

Pirm Kr is taus atėjimui, šei
myna buvo baisiame padėjime. 
Vyras su panieka žiurėjo ant 
savo žmonos, manė ją esant pa
pras ta verge. Daugpatystė ve
dė prie žudymo kūdikių, net i r 
suaugusių vaikų. Žodžiu, silp
nesnieji šeimynos nariai nebu
vo kaip reikiant apdraust i 
prieš tvirtesniųjų užpuolimą. 

Kr is tus pakėlė šeimyną iki 
šventumo laipsniui. Pripažino 
t iktai vienpatystę. Moterystę 
iki Kris tui , esančią vieii tik pa
prastą sutartį , padarė Sakra-

tai vvro a r žmonos. 
Kr i s tus savo mokslu paliuo-

ga. Privalo gerbti viens kitą, 
užjausti visame, vengti barnių, 
nereikalingų ginčų bei užsikir
timų. Susipykti y ra lengviau
sias daiktas. Užgauliojimais, 
barniais • neišvengtinai užnuo
dijame kitam širdį. Paniekos 
žodis mestas pasilieka žmogaus 
mintyje tarsi kokia neišgydo
ma žaizda. Barniai , papras ta i , 
niekam neatneša mažiausios 
naudos. Priešingai nuolanku
mas, viens kito gerbimas, ma
lonus pasi tar imas, tarsi , sujun
gia dvi £irdi į vieną, gimdo už-
sitikėjimą, prisirišimą, viens 
kitam pasišventimą. 

Tokioje šeimynoje dora yra 
tvirčiausiu gyvenimo pamatu. 
Dora atspindi jų šeimyniškuo-mentu. Moterystės ryšį padarė 

nesulaužomu net iki mirčiai, a r Lee susinėsimuose; dora vado 
vauja jiems, jų vaikučių augi
nime bei auklėjime; dora tvar-

savo moteriškę iš baisios vergi-1 ko jų viešus žingsnius; dora 
jos, apsaugojo jos gyvybę, pa- j skatina juos prie visuomeniško 
darė ją, kuone visame, lygia 
vvrui. 

Moterystėje kaip vyras pa
čiai, ta ip pat i vyrui turi būti 

darbo. Dora šeimyna yra gar
bingu pavyzdžiu žmonijai; y ra 
visuomenės t u r t u ; y r a neap-
kainuojamu tautos tvirtovei 

ištikimi. Vieno link kito meilė pamatu. 
turi būti tikra, o neveidmainiu- [ J uo labiau šeimynos nariai 

supranta savo doriškas parei
gas ir jas vykina savo gyveni
me, tuo labiau jie tampa nau
dingesni sau bei visuomenei, 
ypatingai tautai , kurios jie y ra 
nariais. Doras elgimosi y ra už
krečiantis tars i kokia limpanti 
liga. Tata i kaimynai nuolat 
matydami doros šeimynos pa
vyzdingą pasielgimą, išpradžių 
žiuri nedrąsiai su nustebimu, 
toliau nei nejunta kaip ima vy
kinti gerą pavyzdį savo gyve
nime ir j au be didžių pastangų 
iš savo pusės pasidaro gerai? 
ir patys. 

Kelios doroje pažangiuojan-
čios šeimynos 'patraukia prie 
doros ir visą.kaimą a r jau ap
skritį, gi apskri tys užsikrėtęs 
doros pildymo idėja trumpame 
laike sugebės patraukt i prie ge
ro kitus apskričius, o vienas 
apskri tys po kitam elgdamiesi 
dorai išdirbs ir visoje tautoje 
doros atsiekimo troškimą. 

Žinodami doros šeimynos 
svarbą pradėkim, tarsi , lenkty
nes doros idealų vykinime. 
Kiekviena šeimyna supras sa
vo prakilnų uždavinį, fcad tavo 

būtina y ra priederystė vado
vauti dorame šeimyniškame 
gyvenime. Tata i nelauk kad ki
ti skintų kelią, bet pa ts eik, 
tarsi žibintuvas, savo doru el
gimosi nušviesdamas doros ke
lią žmonijos šeimynai. 

Tuojau pradėk tą svarbų 
darbą. Neatidėliok iki rytui . 
Rytojus ne tavo, gi darbas la
bai svarbus ir kiekvienai die
nai tu r i sau atskirą uždavinį. 
Nepakeis ateinanti diena pir
miau by kaip išeikvotas, nes ji 
turi atsakyti už save. 

Vyras su pačia padavę mei
lingai sau ranką užmirškite se
nuosius kivirčus, paimkite, nu
sižeminime, dorą už vadovą, o 
jūsų gyvenimas įgys kitų iš
vaizdą. Pada rys laimingais jus 
pačius, jūsų kaimynus, o išda
lies ir visą tautą. 

Nemanykit, kad jau atgimsi-
te iš karto. Kiekvienas geras 
darbas reikalauja daug triūso, 
daug pasišventimo. Lygiai ir 
pakreipt i link gero savo būdą 
ir-gi neatsieis be darbo. Reikia 
darbo, ištvermės ir kantrybės. 

Tėmijantis. 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $2,000 
VERTĖS SIDABRINIŲ 

DAIKTŲ. 

Mount Vernon Co., K) Wa-
bash a ve., aną dieną užpuolė 
du plėšiku. Ofise tuo metu 
buvo tik viena Mrs. Johnson. 
Ofise po stiklais ant lentynų 
sudėta daug visokių sidabri
nių daiktų. 

Vienas plėšikas prie Mrs. 
Johnson krutinės pr is ta tė re
volverį, gi ki tas apkraus tė 
kelias lentynas. 

Pa imta $2,000 ver tės sida
brinių daiktų. 

APIPLĖŠIAMI PRAEIVIAI 
DIENOS METU. 

Užvakar dienos metu du 
plėšiku, gatvėje susistabdė 
praeinančiu Abrahamą Ripes 
su žmona, 3621 So. Wabash 
ave., i r apiplėšė. Pa imta $4,-
000 pinigais ir blizgalais. 

Ripes su keliais praeiviais 
iš 37 gatvės vijosi p iktada
rius. Bet argi juos pagausi 
turėdamas tuščias rankas . 
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610-J46 2-5 
Povilo dr-ja, 
nariu užsimol 

• 

611-J47 29 
draugija, Dav 
rių užsimokė 

616-J48 20-
170 kuopa N 
Y. 56 narių r 
v G17-J49 12-
Magdalenos 
ladelphia. Pa. 
kėjo 2.00 

618-J50 12-6 
ko draugija, 
114 narių už. 

619-J51 2, 
draugija, Phi 
26 narių užsi 

620-J52 26-
Maldos dr-ja 
111. 96 narių 

621-J 5.3 12-
kaus draugij ' 
30 narių užsi 

622-J54 7-7 
V. Jėzaus 1 
Mass. 135 n 
2.70 

623-J55 14 
miero Rymo-
ja, So. Bostoi 
užsimokėjo 8 

624-J56 21 
draugija, D 
narių užsimo 

625-J57 27 
draugija, Ro 
narių užsimo 

626-J58 21 
vangelisto 
So. Boston, 
užsimokėjo 1 

628J59 2-
draugija Bri 
narių užsimo 

629-J60 2-
Maldos dr-jj 
50 narių už. 

631-J62 7-
draugija. Ne 
narių užsimo 

632-J63 7-
Maldos dr-j 
Mass. 220 n 
4.40 

Fed. Kon 
Pa. užsimok 

Lokalių d 
der. priguli 

Slapta ve 
cijo> Kom.: 

Išviso km 
t. t. priguli : 

Išviso nar 
gijose: 7,052 

Iš lokalu 
šiais metais 
125.84 
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iui, Ved. sek 

un. F . Ke 
Federacįj 

Gerbiamas 
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savo veikim* 
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2) Sutvarl 
3) Užved. 
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4) Atspau: 
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5) Atspa 

paliudijimėl: 
6) Išsiun 

kunigams (1 
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linčioms prie 
IŠVISO 1 ( i 
4 ' Keturių M 
Federacijos 
* ?•) Išsiunt 
bonams ir 
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DRAUGAS 3 

Am. Liet. R.-Kat. Federacijos 
Kongresas. 

PROTOKOLAS. 
I 

'(fcrnivk " B r - g o " nuin. 209.) 

610 J4G 2-5-19 šv. Petro ii 
Povilo dr-ja, Roselaml 111. 144 
nariu užsimokėjo 2.SS 

611-J47 294-19 šv. Petro 
draugija, Dayton Oliio. 53 na
riu užsimokėjo 1.00 

616-J48 20-5-19 S. L. R. K. 
170 kuopa Niagara Falls, X. 
Y. 56 nariu užsimokėjo 1.12 
v G17-J49 12-4-19 Sr, Marijos 
Magdalenos Dr-ja No, 2. Pbi-
ladelpbia, Pa. 90 narių užsimo
kėjo 2.00 
01S-.I50 12-6-19 šv. Dominin

ko draugija, Philadelpihia, Pa, 
114 nario užsimokėjo 2.28 

619-J51 28-6-19 Tereijbrų 
draugija, Pliihulelpliia, Pa. 
20 nariu užsimokėjo -52 

G20-J52 26-0-19 Apaštalystė^ 
Maldos dr-ja, We»t Pullman. 
lU. 96 nariu užsimokėjo 1-92 

62W53 12-4-19 šv. Praueiš-
kaus draugija, Moon Pun, Pa. 
30 nariu užsimokėjo .60 

622,154 7-7-19 Saldž. Širdies 
Y. Jėzaus l)r. So. Bostono, 
Mass. 135 narių užsimokėjo 
2.70 

62;U55 14-7-19 šv. Kazi
miero Rvino-Kataliku draugi-
ja, So. Boston, Mass. 400 narių 
užsimokėjo 8.00 

624-J56 21-7-19 šv. Antano 
draugija, Detroit, Mich. 100 
narių užsimokėjo 2.00 

025-.T57 27-7-19 šv. Jurgio 
draugija, Roehestef, X. Y. 84 
narių užsimokėjo 10.08 

626-J58 21-7-19 šv. Jono E-
vangelisto Blaivininkų dr-ja, 
So. Boston, Mass. 500 narių 
užsimokėjo ĮO.OO. 

62&J59 2-8-19 šv. Yineento 
draugija Brighton, Mass. 300 
narių užsimokėjo 6.00 

629-460 2-8-19 Apaštalystės 
Maldos dr-ja, Tanuupia, Pa. 
5(1 nariu užsimokėjo 1.00 

631-J62 7-8-19 šv. Uršulės 
draugija, Newark, X. J . 124 
narių užsimokėjo 2.48 

632-J63 7-8-19 Apaštalystės 
Maldos dr-ja, So. Boston, 
Mass. 22U narių užsimokėjo 
4.40 

Fed. Kom., Philadelpliia. 
Pa. užsimokėjo 1.00 

Lokalių draugijų prie Fe-
dor, priguli (i.°> 

Slapta veikiantieji Federa
cija .. Kom.: 7 

Išviso kuopų, draugijų ir 
t. t. priguli: 639 

Išviso nariu h-kalėse drau
gijose: 7,052 

IŠ lokalia draugijų įplaukė 
šiais metais pinigų viso labo 
125.84 

Laiškas Federacijos sekreto-
rijato vedėjo, kun. F. Keme
šiui, Fed. sekretoriui. 
Kun. F. Kemėšis, Liet. R. K. 

Federacijos sekretorius. 
Gerbiamas Tamsta :— 
Šiuomi prisiunčia Tamstai 

savo veikimo raportą nuo rug
sėjo l d., 1918 m., iki vasario 
28 d., 1919 m.:— 

1) Įtraukiau į protokolų kny
gas Peder. VI11 Kongreso 
protokolą. 

2) Sutvarkiau, knygas. 
" 3) l'žvėdžiau u c a r d sys-
t e m ' \ 

4) Atspausdinau mimeogra-
fu aplikacijas. 

5) Atspausdinau narystės 
paliudiji n lėlius. 

6) Išsiuntinėjau visiems j tro Nariai sulygins vaisius 
kunigam s (124) taipgi ir vi- šių metų su praėjusiais mė
soms organizacijoms, prigu-;tais, pamatys, kad pasekmės 

sekanėiai ir rezultatai buvo 
sekanti, kaip parodo tabelė:— 

Forma (A), skaitliuje 118, 
gauta atsakųs9, atsakų, negau
ta 109. 

Forma (B), skaitliuje 108, 
gauta atsakų 1, atsakų ne
gauta 107. 

Forma (C), skaitliuje H0, 
gauta atsakus 9, atsakų negau
ta 21. 

Xo 1, skaitliuje 118, atsakų 
negauta 115. 

Xo. 2 skaitliuje 3 
Išviso Y, skaitliuje T.77, 

gauta atsakus 22(!), atsakų 
negauta 352(1). 

8) Išsiuntinėjau laiškus 
veikėjams, draugijų pirmi
ninkams arba raštininkams. 
Rezultatus paduodu sekančio
je tabelėje:— ' 

Forma No. 1, skaitliuje 245, 
gauta atsakus 17'N atsakų ne
gauta 72. 

Forma No. 2, skaitliuje 17.°,, 
gauta k ei et a s atsaku. 

Forma No. 3, skaitliuje 19G, 
gauta atsakus 62. 

Forma No, 4, 5 ir 6, skait
liuje 62,'gauta atsakų 36. 

Aplik skaitliuje 71(5, gauta 
atsakus 18. 

Išviso YII, skaitliuje 716, 
gan ta atsakų 271. 

9) Del 22 organizacijų bei 
draugijų išsiuntinėjau laiškus, 
prašydamas, kad atsiteistų su 
Federacija. Nuo 13 gavau po
zityvius atsakus, o nuo 19 jo
kio atsako negavau. 

10) Su kitais įvairiais Fede
racijos reikalais parašiau apie 
80 laiškų. 

Nuo savęs dar turiu pridė
ti, kati pradžia darbo buvo 
begalo sunki, nes jokių ant
rašų Federacijos knygose ne
radau. Antrašus reikėjo man 
pačiam susižvejoti iš įvairių 
šaltiniu. Darbas atlTktas, tad 
kitam raštinės vedėjui bus 
lengviau. 
Nuo vasario 28 d., iki rugpjū

čio 10 d., 1919 m. 
Tame laikotarpyje visas 

darbas Federacijos raštinėje 
buvo varomas beveik toje pa
čioje skalėje. 

Viso meto veikimo sutrauka. 

Išviso Federacijos reikalais 
parašiau laiškų apie 2,000. A-
gitatyvių straipsnių į įvairius 
laikraščius parašiau 6. Agita-
tyvių prakalbų liepos mėnesyj 
Fed. reikalais pasakiau 19. 

Rezultatai: viso meto darba
vimosi 

Parapijų prisirašė 12. 
Draugijų prisirašė 44 su 

nariais skaitliuje 4,671. 
Virš 50 draugijų pranešė, 

kad nuTarė prisirašyti, tik pa-
kol-kas-savo duoklių nepri-
siuntė. Žinoma, čia priguli 
nuo va ldybų ve ik lumo a r ne-
rangumo. 

Turiu būti dėkingu gerb. 
p-lei B. Vaškaitei, kun. P. 
Yirmauskui, kun. Juozui Kasa-
kaičiui, kun. P. Juškaičiui, p. 
S. Petrauskui, p. J . Stonkui, 
kun. K. Vosyliui, p-lei B. Mor-
kaitei, p. Dom. Antanavičiui 
iv daugeliui kitų veikėjų, kurie 
mano pakvietimą maloniai 
priėmė ir stojo man prakil-
nion talkon darbuoties Fede
racijos labui. Visgi jei gerb. 
Fed. Sekretorius ir kiti Cen-

linčioms prie Federacijos (53), 
išviso 177 knygų po vardu 
•'Keturių Metų Liet. R. K. 
Federacijos veikimas y » 

nėra blogiausios. 
Mano darbas buvo tylus, be 

trukšmo. Dirva yra sistema-
tiškai išarta ir pilnai pri-

j» T) Išsiuntinėjau gerb. kle- rengta tolesniam Federacijos 
bonams ir kunigams laiškus Rujojimui. Turiu viltį, kad 

kitą metą Federacija išaugs 
bent penkeriopai didesnė. Ka
talikų susipratimas kas-kart 
vi s auga, tad prie tokių aplin
kybių bus smagu darbuoties. 

Liekuos su geriausiais linkė
jimais ir 

Su tikra pagarba, 
Al. M. Račkus. 

Liet. R. K. Fed. Sekr. vedėjas. 
Raportas priimtas. 
Kun. Jakaitis, išduodamas 

presos komisijos vardu rapor
tą, pažymi, kad Kongreso už-
girti pasveikinimai jau pa
siųsti. Iš mandatų komisijos 
paaiški, kad užsiregistravu
siu v ra lo8 atstovai. 

L. Šimutis įneša klausimą 
apie Lietuvos krutomuosius 
paveikslus, kuriuos atsivežė 
Amerikon kapitonas Johnson. 
Tie paveikslai kainuoja 
$10,000.00. 

Šiame klausime kalba P. 
Molis, aiškindamas paveikslų 
turinį ir reikšmę. Kun. J . Ja
kaitis nepataria paveikslų 
pirkti, nes ne ideale, bet biz
nio draugija privalo tvarkyti 
panašų biznį. P. Vi rakąs pa
remia kun. J . Jakaičio įneši
mą. Kalba dar keletas atsto
vų, ragindami įnešimą atmes
ti. Nutarta minėtą įnešimą vi
siškai atmesti. 

Toliau seka pereitų metų 
Kongreso protokolo skaity
mas. L. Šimutis įneša ir dr. 
J. Bielskis paremia, kad skai
tyti tiktai svarbesnius iš pro
tokolo nutarimus. 

Kun. P. Bučys paduoda įne
šimą, kad šį protokolą dar 
peržiūrėtų rezoliucijų komisi
ja. Jnešimas paremtas ir pro
tokolas pavestas minėtos ko
misijos peržiurai. 

Federacijos iždininkas išduo
da savo raportą. 

Sekretorijato išlaidos: 

P-ui Račkui už Rugsėjį $30.00 
Spalių, Lapkr. ir (}ruo-

dj (3 mėn)., 1919 . . . . 180.00 
7 mėnesius, 1919 m 420.00 
Už " D r a u g o " išleistas 

knygas' 150.00 
Sekretorijato išlaidos.. 110.00 
Telegramos laike seimo 11.40 
Kasieriams 5.00 

Išeigų $906.45 
Ineigų $585.65 

Deficito ... .$320.80 
Ineigų nuo 1918 m. 

seimo liko $186.22 
Nuo pereito seimo iž

dininko $399.43 

Viso $585.65 

Račkui užmokėta: 
Rugsėjo, 1918 m $ 30.00 
3 mėn., 1918 m 180.00 
7 mėn., 1919 m 420.00 
Raštinės išlaidoms 100.00 

Raportas priimtas. 
Kun. F. Kemėšis referuoja 

Federacijos konstitucijos klau 
simą. Rezoliucijų komisija ko
optavo kun. P. Bučį, J . Kaupą, 
Dr. J . Bielskį ir keletą kitų as
menų. Seka nutarimai. 

i . 

"VII Federacijos nariai 
ir mokesčiai. 

1. Federacijos nariais gali 
būti lietuvių R. K. parapijos, 
katalikiškos draugijos, tų drau
gijų susivienijimai ir sąjun
gos. 

2. Visi Federacijos nariai 
moka į Federacijos iždą metinį 
mokesnį. 

3. Parapijos moka metinio 
mokesnio tiek kiek pasigali. 

4. Visos draugijos, sąjungos 
ir susivienijimai draugijų ir 
kuopų moka po 6 centus nuo 
kiekvieno nario, prigulinčio 
prie tos draugijos, sąjungos ar 
susivienijimo. 

5. Visos parapijos, centrali-
nės organizacijos ir atskiros 
draugijos yra prašomos atsi
teisti savo mokesnius Federa
cijai ne vėliau kaip iki 1 dienos 
liepos mėnesio. 

6. Pavieniai ašmenys Fede
racijoje priklausyti negali. 

" V I I I Federacijos Taryba. 
1. Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacijos Taryba (sutrum
pintas vardas "Federacijos 
Taryba") yra augščiausia A. 
L. R. K. organizacija, vienijan
ti visus katalikus naudingam 
darbui Katalikų Bažnyčios ir 
lietuvių labui. Federacijos Ta
rybai priguli teisė leisti įsaky
mus. 

2. Federacijos Taryba susi
deda iš: a) atstovų nuo centra-
liuių katalikiškų organizacijų, 
b) atstovų nuo vietinių katali
kiškų centrų, c) atstovų nuo 
Katalikų Laikraščių Sąjun
gos. y y 

Antras posėdis uždarytas 
1:30 vai. po pietų. 

TREČIAS POSĖDIS. 
Trečias posėdis įvyko rug

pjūčio 22 d., 3:45 vai. po pietų. 
Priimti nauji atstovai: 

133 Kun. J. Petraitis. 
134. Kun. X. Petkus. 
Skaitomi pasveikinimų atsa

kymai : 
1) Nuo Prezidento \Yilsouo 

"Mv Dear Sir: The Pvo>\-
dent asks me to acfcnowledge 
the receipt of your kind tele-
gram o f the 19th instant, and 
to tell you and everyone con-
cerned that he deeply appre-
ciates your patriotic assur-
ances. Sincerelv vours, .1. P. 
Tumultv, Secretarv to the P re-
sident" ("Mano Brangusai 
Tamsta: Prezidentas prašo 
manęs pranešti apie gavimą jū
sų malonios telegramos iš 19 
dienos ir pasakyti jums ir kiek 
vienam, kurį paliečia šie reika
lai, kad jisai labai apkaiuuoja 
jūsų patrijotiškus pasiketini-
mus. Jusu ištikimas, J . P. Tu-
multy, Prezidento Sekreto
rius'*'). 

2) Nuo Šv. Tėvo—"Saint 
Pere agreaut honunage filiai 
attachment et ebeissauee de la 
Federation l'atholiąue Lithua-
nienne Ktats Fnis reunie as-
seinblee annuelle envoie de 
coeur Benediction Apostolique 
imploree, Card. (Jasparri. ' ' 
("Šventasis Tėvas priėmė sū
niškojo atsidavimo ir paklusny
bės jausmus Lietuvių Katalikų 
Federacijos Suvienytose Val
stijose ir susirinkusiems į me
tinį suvažiavimą iš širdies su
teikia Apaštališkąjį Palaimini
mą. Kard. (Jasparr i") . 

Nutarimai: 
« < VIII Federacijos Taryba 
3) Centralinės organizacijos, 

prigulinčios prie Federacijos 
turinčios narių iki 2,000, renka 
po vieną (1) atstovą, gi turin
čios ne mažiau kaip 2,000—ga
li rinkti po du (2) atstovu. 

4) Vietiniai Katalikų Cen
trai (4tKatalikų Vienybės") 
renka po vieną (1) atstovą. Tie 
vietiniai centrai, kurie vienija 
ne mažiau kaip 2,000 narių, 
priklausančių prie draugijų a r 
kuopų, esančių vienybėje su 
f e d e r a c i j a — t i e cen t r a i ga l i 
rinkti po du (2) atstovu Į Fe
deracijos Tarybą. 

5) A. L. R. K. Federacijos 
Taryba daro savo suvažiavi
mus bent du sykiu į metus, ar
ba ir dažniau, jeigu reikia. 

6) Katalikų ceutral :uės or
ganizacijos tvarkosi ir veikia 
savarankiškai ir neprigulmiil
gai, tečiaus susižinojimo tik
slais plačiai ir smulkiai prane
ša apie visą savo veikimą Fe
deracijos sekretorijatui, siųs
damos jam visas savo 
apyskaitas ir kitokius skelbia
muosius spausdiniūs arba raš
tus. 

7) Tarybos narių kelionių lė
šos padengiamos iš siunčiančių 
juos organizacijų. 

8) Tarybos suvažiavimas 
skaitosi teisėtas kada jisai šau
kiamas Federacijos prezidento 

Vyriški Drabužiai 
su 2 porom kelinių 

Mes aplaikeme naujų rudeninų drabužių dideliame pa
sirinkime geros vilnos materijolas su dviem 0 0 7 C H 
porom kelnių, tiktai po ' P " • *** 

Turime dideliame pasirinkime geresnes rūšies vil
nonio materijolo, taip pat su dviem porom kel- PQ7 Cfl 
nių po H K J I I J U 

Meldžiame visus Chicagiečius atsilankyt nors tik ap
žiūrėt mušu nauju rudeniniu drabužiu kurie randasi 
mušu Bendrovės Krautuvėse. 

Pirkite Bendroves Krautuvėse. 
Mūsų užduotis yra užganėdinti kiekviena kostie-

meri, mandagiai jam patarnauti ir parduoti gera ta-
vora už prieinamas kainas. 

PREKYBOS P A L A T I N E K 0 R P 0 R -
1112-1114 MILWAUKEE AVE. — IR — 

1701-1703 W. 47-th GATVĖ 
5,000 dalininkų 3,500 moksleivių. 

Pirklybos kursai visoj Amerikoj. 

ir kada į jį pribūva bent 12 na
riu. Suvažiavimai laikomi di-
dėsniuose centruose ii- jų vie-
• 

tos mainomos iš eilės. Tarybos 
nariai negali perduoti savo 
balso kitiems. 

Pastaba. Kuomet į Tarybos 
posėdi susirenka mažiau negu 
ketvirtadalis jos nariu ir kuo-
inet jos nutarimas neapima 
neatidėliojamą dalyką, tuomet 
tuojaus po posėdžiui valdyba 
išsiuntinėja raštu jo nutarimus 
nepribuvusiems nariams. Jei 
negauna iš jy atsakymo per K) 
dienų, tai įvykusioji nutarimai 
įeina galybėm Jie yra tvirti, 
kuomet skaičius jiems priešin
gų balsų nesiekia dviejų treč
daliu visu Tarybos nariu. Kuo 
met susidaro du trečdaliu hal
su, priešingu įvykusiam nutari-
mui, tuomet Tarybos pirminin
kas turi sušaukti kitą posėdi, 
kurio nutarimas, įvykęs papra
stu didžiumų halsu, yra teisė-
tas, nežiūrint kiek pribuvo na
riu. 

9) Tarybos nutarimų išpn 
dymui ir visų Federacijos rei
kalų vedimui savo metiniame 
suvažiavime sausio mėnesį Ta
ryba išrenka vieniems metams 
A. L. Ii. K. Vyriausi Komite
tą, kurs veikia Tarybos vardu 
ir atsako prieš ją už savo vei
kimą. 

" I X A. L. R. K. Vyriausis 
Komitetas. 

1). Kataliku Vyriausis Ko-
mitetas susideda iš: a) prezi
dento, b) dviejų vice-preziden-
tų, c) iždininko, d) sekreto
riaus, ir e) dviejų iždo globėjų. 

2) Vvriausis Komitetas yra 
pi ldomoj i F e d e r a c i j o s valdžia . 
Vyriausis Komitetas a) išpildo 
Tarybos ir Federacijos Kon
gresų nutarimus, b) išduoda 
Tarybai savo veikimo apyskai
tas, c) daboja Federacijos labo 
ir rūpinasi jos augimu ir tar
pimu, d) atstovauja katalikų 
lietuvių visuomenę ir jos reika
lus viešuose dalykuose ir susi
dūrimuose su priešingais arba 
pašaliniais gaivalais ir apsi
reiškimais, e) vadovauja lietu
viams katalikams tautiškuose 
ir viešuose reikaluose; nurodi
nėja jiems koki reikalai verti 
parėmimo, koki ne; persergi-
nėja visuomenę prieš negeisti
nus apsireiškimus ir tt., f) iš
kilus kokiam nors svarbiam 
dalykui, paliečiančiam lietuvių 
krikščionių demokratų reika
lus, Vyriausis Komitetas su
stato projektą kaip tą dalyką 
aprūpinti. 

(Daugiau bus.). 

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro-

^ j J^\ rJĄ cm. ir tuomet žmogus ka
sosi nejucioms. Bet jis 

^ žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
jvvkstančių nou pleiskanų. 

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

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

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

— F. AD. RICHTER Cf CO., 326-330 Broadway, New York 

:•:' 

VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS 

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. 

ODOl 30E301 l o n o c 30C3GE IOEJ© 

S««^SSSfr,*9*B 
w: 

m LITHIANIANRCALLIANCEO? 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
savaitėje. 

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

$750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

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

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

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

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

P.MULEVIČIUS 
458GRANDST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 
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DRAUGAS Penktadienis, rugsėjis 12 1919 

Vyskupo Apsakymas. 
Tūla. pavakar į du vyskupu 

susėdę šnekučiavo. Vienas bu
vo svečias kito namuose. Abu 
buvo šventu žmogų, gi vienas 
turėjo ypatingą dovaną dioce-
zijos tvarkyme bei reikalingų 
pagerinimų vykinime. J o ku
nigai buvo sąžiningai ištiki
mi ; jo parapijos pilnos dievo
tų tikinėiųjų ir labai retai, jei 
kuomet, koks papiktinimas 
kada įvykdavo. Tas laimiu-
gasis buvo tai svečias vysku
p a i Namiškis vyskupas pri
minė tuos pasisekimus ir svei
kino sveėią, išreikšdamas sa
vo pasigerėjimo bei pagyrimo 
jausmą, nes jau seni laikai 
ka ip tėmijo tos diocezijos ste
binanti pasisekimą. 

ii C< 

ii 
Susilaikvk! ' sako svečias. 

Negirk manęs. Nežinai kame 
reikalas. Aš neturiu nieko, vi
sai nieko mano diocezijos val
dyme." ' 

' "Ką! ," užklausė draugas , 
"ne tu r i t e visai nieko tame? — 
Vien lik juokiatės. Jūsų .Malo
nybė. Išt ikro, vien tik juokia
t ė s " . 

**Ne," atsakė rinitai svečias. 
" A š ėia sakau tikrą reikalu 
stovį ir, ariu Dievui, nes tas 
laiko mane nusižeminime po jo 
Švenčiausios Apveizdos kojo
m i s . " 

"Paa i šk ink ta išsi tar imą", 
tęsė jo draugas. " Y r a diocezi-
jų tur t ingiau apžiūrėtų Dievo 
malonėmis. Malonu yra išgirs-
ti nusižeminimo išsireiškimus, 
mes visi žinome geriau reika
lų stovį už jūsų išsi tarimą. ' ' 

" J e i mane pr ivers i , " tatv 
svečias, " t a i pasakysiu, tik. 
įsidomėk, apsakysiu vien tik 
tiesa, ir privalote tikėti m a n . " 

" V a k a r e prieš konsekraciją 
klūpojau sau vienas maldoje, 
šaukimu, kad Dievas pasigailė-
tų mano silpnybės, nes vys
kupiškos atsakomybės jungas, 
kuris jau man buvo skirtas iŠ 
ryto, pasirodė begalo sunkus, 
tiesiog nepakeliamas. Pirmiau 
ta našta niekad taip sunki ne-
išrodė, dabar mano dūšia tie
siog alpo nuo slėgimo. Štai 
urnai kas tai nepapras to įvy
ko. Apsikeitė mano aplinky
bėj . Aš, tarsi , randuosi kokioje 
tai bažnyčioje ar tai koply
čioje, įrį atstumoje nuo manęs 
matau beklupančią vienuolę. 
J o s veidas maldoje paskendęs , 
pakeltas dangaus link; kuomet 
aš į ją žiurėjau, man buvo aiš-
kai persergiama visos jos šir
dies mintys, kurios tiesiog ver-
žėse maldoje josios lupomis. 
Jos veidas man buvo visai 
svetimas, pilnas dievotumo, 
gi toje valandoje apsiaubtas 
kokia tai viršgamtine šviesa, 
kuri , ta r tum, plaukte plaukė iš 
šventyklos ." 

" V i e š p a t i e , " nugirdau ją ta
riant, " m a n o silpnas gyveni
mas bei pastangos yra bereikš
mės, kad tau atnašaučiau, gi 
jei, Tu, mano Dieve, iš bega
linės savo mielaširdysčių vers
mės skirlumei kokią malonę, 
tai suteik ją tokiai dūšiai, kuri 
kiek naudos atneštų tavo gar
bės p lė toj ime." 

"Tuome t išgirdau vidujini 
balsą kalbantį man, ' I n k be 
baimės savo naštą; maldų, dar
bų bei pasišventimų nuopel
nai tos dievotos dusios su
st iprins t a v e . " 

"Šiuonii regėjimas dingo 
prieš mane. Dėkodamas Die
vui už J o visas man suteiktas 
malones, ėmiau pildyti savo 
vyskupiškas priedermes, pasi
t ikėdamas ne savo, bet tos pa
sišventusios Dievą mylinčio-
dusios jiegoms. Tata i matai, 
brolau, tas pasisekimas, ku
riuo džiaugiesi, y ra visai ne 
mano/' 

Vyskupas domiai klausė to 
apsakymo. 

4 4Ar matei kuomet ta vie-
n u o l ę ? " 

4t Niekados nė pirm to, nė po 
t a m . " 

" A r atsimeni josios išvaiz-
dą. " 

44Josios veidą iš tūkstančių 
išskirčiau. Net dabar, į J u s 
kalbėdamas, galiu ja išsivaiz
d i n t i . " 

" I š t i k r o tai nepaprastas at
s i t ik imas ' ' ta rė vyskupas. " J e i 
nežinočiau, kad ėsi rinitas ir 
tvirtų jausmų žmogus, aš vi
są tai pavadinčiau sapnu ir ne 
turinčiu jokios in tekmės." 

4 Tai p nekalbėk, ' prabylu s ve 
čias vyskupas. " T a jiega gel
bėjo mane sunkiausiose mano 
vyskupinio gyvenimo valan
dose. Nors aš 'savo puikybėje, 
dažnai nebranginau jos vertės, 
turiu visgi pripažinti , kad ke
bliausiuose gyveninio prie
tikiuose kar ts po kar tui stebė
tinai išgelbėjo mane. Tik mel
džiamas nediskredituok t a i . " 

" X a , tai aš sulaikysiu mano 
ištarmę, ' tarė šeimininkas, 
"Dievas vartoja savo garbei 
Įvairius Į rankius: malda iš vi
sų yra gal ingiaus ias ." 

Vyskupu atsiskyrė nakčiai. 
Sutar ta , kad svečias vyskupas 
laikys Sv, Mišias kaimyniško-
je priemiesčio akademijoje. 
Vietinis kunigas jĮ tenai paly
dėjo. 

Sekantį rytą svečias vysku
pas ir jo palydovas, kunigas, 
paskir tame laike buvo jau ko
plyčioje ir Šv. mišių auka pra
sidėjo. Vyskupui dalijant se
serims komuniją kapelionas 
patėmijo staigų, didi vyskupo 
dvasios sumišimą, vos neišmė
tė kupkos, gi pats, tarsi , ligos 
suimtas ka tik negruvo. Kiti 
nė nepatėmijo to prietikio, nes 
vyskupas urnai atsigriebęs bai 
gė Sv. Mišias. Po mišių VYS-
kapas paliuosavo kapelioną, 
gi netrukus vienuolijos Moti
na su savo pagelbininke pa
kvietė vyskupą pusryčiautij. 

" M o t i n a , " tarė vyskupas" , 
pavelykit man duoti atskira 
palaiminimą visoms jūsų sese
rims prieš man i švažiuos iant" 

" S u mielu no ru" , atsakė 
perdėtinė. " M u m s tai bus di
di garbė ir busime labai dė
kingos: vieno mes bijome gal 
t a s Ju>ų Malonybei inkirėt i , 

kadangi mušu yra apie šim
ta s . ' ' 

Tuojau sušaukta seserys. 
Vyskupus maloniai laimino 
kiekvieną prisižiūrėdamas 
kiekvienai, tarsi norėdamas iš
tirt i ju būda. 

Kuomet jau visos prasišali
no jis t a rė : 44Aš nepalaiminau 
visų seserų, Motina, a r g i ? " 

Taip y ra Vyskupe. Aš jo
kios nepasigedai!, (lai jus pa-
tėmijote kokią, Motina pagel-

šale sto-

» ^ ^ M M 

mą, n e s jis matė dabar, lygiai 
kaip ir prie konmnijos, tos pa
čios vienuolės veidą, kurios gy
vybės pasišventimą, j o vysku
piškam pasisekimui, matė re
gėjime vakare prieš savo kon
sekraciją. 

44 Motina, aš norėčiau pasi
kalbėti su seseria N . , " ta rė vy
skupas, tuomet kitos seserys 
stebėdamosi prasišalino. 

J a i tebeklupant vyskupas 
ėmė teirauties apie jos viduji
nį gyvenimą. Paaiškėjo, kad 
visas savo jiegas j i pašventė 
gyvulių dažiurėjimui. Vysku
pas sužinojo, kad tos sesers 
gilus prie savo darbo nusiže
minimas išaugštino ją dorybė
se ir patraukė vienybėje w i e 
Dievo. Nors j i apie tai nežino
jo visgi ji buvo įraukiu Die
vo rankose, stebėtinu būdu 
paskir ta užtarėja bei stiprin
toju jo vyskupijos sunkenybė
se ir varguose. 

Giliame širdies sujudime jis 
palaimino nustebusią vienuolę. 
(Ji j a i bučiuojant jojo žiedą, 
vyskupas vos jiegė ištarti šiuos 
žodžius: 4 tSesuo N., pasimelsk 
už mane. Melskis už vargšą 
vyskupą" . 

Drebėdama jinai prasišalino, 
nesuprasdama slaptingo veiki
mo, kuriame iš Dievo valios 
ji taip žymiai dalyvavo. J i 
baisiai nustebo kaip didis ir 
šventas asmuo teikėsi prašyti 
josios įųoldiiuosi. 

Motina su kitomis seserimis 
sugrįžo pas vyskupo, bet j is 
jau ilgai nebužsiliko. Sugrį
žęs šeimininko namuosna jau
tėsi gana susijudinęs, bet gan* 
linksmas. 

Prie atsisveikinimo vyskupu 
susiėmusiu ranki žiurėjo į vie
nas kito akis. 

Svečias, pilnas kokios tai ne
paprastos akyse šviesos, pra
bylo: "Vyskupe džiaugkis iš
vien su manim ir patirk maldos 
galybe. Nes jau radau tikrąjį 
mano diocezijos vyskupą." 
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i Mes Patariame Gatavas Kombinacijas 
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i Jūsų Giminėms Lietuvoje. 

i 

Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik norite, čia pa
duodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tos mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, bakso, visus iškašeius dedant 
į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų gerumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kom
binacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, 
ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet baksas bus pristatytas tam, kam 
siunti, į Lietuvą, gausi su parašu to asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti. 

5 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkai vilnonių siūlu. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų tauku. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai tauku 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
¥* svaro pipirų. 
5 matkai vilnonių siūlų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinių. 
5 svarai tauku. 
«> svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svarų lašinių. 
10 svarų tauku. 
15 svarų cukraus. 
6 svarai jautienos. 
10 svarų fasolių. 

30 svarų kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo, 
2 tuzinai špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų tauku. 
20 šmotų muilo. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
12 svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 sva ra i laš inių . 
12 sva rų j a u t i e n o s . 
25 sva ra i t a u k u . 
4 8 sva ra i k o n d e n s u o t o pieno. 
20 sva rų c u k r a u s . 
25 s v a r a i ryžių. 
3 0 sva rų miežinių k r u o p ų . 
2 4 š m o t a i mu i lo . 
6 s v a r a i kavos . 
2 s v a r a i a r b a t o s . 
4 tuzinai špulių siūlų. 
% tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svarai lašinių. 
100 svarų tauku. 
25 svarai ryžių. 
48 svarą' kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
4 8 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 sv&rai kavos. 
2 svarai arbatos. • 
4 tuzinai špulių siūlų. 
Vi tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 
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Siųsdami užsakymą viršminetoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite siųsti ir įdėkite čekį arba mo
ney orderį vardu Lithuanian-American Trading Company. 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusu vardą ir adresą kad galėtum pasiųsti ju
mis pakvitavojlmą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam ks; im siunčiama j Lietuvą. 

Adresas: UTHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY, 
6 West 48-th Street, Nevv York City. 

S 
= Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų pinigai bus sugrąžinti. r 
E Tai garantuoja Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė. E 
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M O T I N A . 
Bau rasis pasaulyje žmo

gus, kuris savo gyveniniu ne
imtų ištaros brandu, malonų. 
Širdį ga iv inan t į , siela por iman-

DidŠia klaidų ir skriaudų 
daro motinos pravardžiuoda-
mos vaikučius. Vaikui viskas 
yra nauja, nesuprantama. Ta
tai neįstabu, kad j i s nuolat 
klausia. Neišmintinga motina 
vietoje atsakyti vaikui klau
siant, vietoje išaiškinti ima 
pravardžiuoti šiokiais ir ano-
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i Lietuvos Atstatymo Bendroves Kampelis % 

į JAU PRADEDAME SUSINEšT SU LIETUVA. 
1 i Jau vis lengviau ir lengviau susinešti su Lietuva. Šiuo laiku LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ, įei

dama i exporto biznį, atidaro kelią ir siuntininiui, į Lietuvą, tavorų. Priėmimui Lietuvos portuos tavorų 
siunčiamas iš Amerikos dabartinis Lietuvos Atstatymo Bendrovės sekretorius p. V. K. Račkauskas. Jau pa
baigoje šio mėnesio išsiunčiamas į Lietuvą pirmasai transportas vertės suvirs $500,000.00. 

Z Iš LIETI VOS ATĖJO DIDELI UŽSAKYMAI. 
E LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS atstovas Lietuvoje padarė didelius kontraktus su Lietuvos val-

, S diia ir kooperatyvais. Kontraktai siekia apie dešimtį milijonų dolierių. Nuo rugsėjo mėnesio turi but pra-
kiais Žodžiais, kas t ik j a i at- £ dėti išpildyt ir todėl rengiamasi į didžiausią biznį. 

einą, į galvą. Nežino, kad vai
kas įsitėmija kiekvieną, jos 
sakinį. 

Vaikams paaugus yra dar 
daugiau triūso. Neveltui sako 
priežodis: "Va ika i didin,» 
vargai d a n g u i " — Apruošti 

k u r kas da i l inau suaugus iu s 

biu inkc ' ' j i klaus*'' 
vineios sesers. 

" M a n rodos mažytė sesuo 
X. nebuvo prie pala iminimo," 
atsakė pagelbininke. 

" G a l ir nebuvo1 ' , sako per
dė t inė . " J i yra taip nusižemi
nusi, Jūsų Malonybė, kad 
be abejo ji tuojau nuėjo pas 
savo vištas ir karves, nė ne
sapnuodama, kad ją kas kvies
tu pas taip prakilnų svetį 
arba, kad ji butu ver ta gauti 
Jūsų, pala iminimą." 

"Pakv iesk i t e ir ją, Moti
n a , " kalbėjo maloniai vysku
pas. " M a n neparanku apleisti 
nors viena be palaiminimo.7 ' 

Pakvietė Seserį N. Susimai
šiusi bei išsigandusi puolė ant 
keliu prie vyskupo kojomis. 
Nepratusi būti ta ip ar t i vys
kupo, vos tik galėjo kalbėti. 
Bet pažvelgus ja i į vyskupą, 
jii tuoj pajuto vidujinį sianiši-

tį, įnuzikališkiausi nmtinos darbo, tatai ir kantrybės reik 
vardą. Mama, mamytė, matu-
šė ir t.t. tai buvo, tarsi , pra
kilniausia simfonija, veik 
kiekvieno lietuvio lupose, kuo
met jis nedrąsiai ir gal būti 
bereikšmiai pirmu kar tu tarė 
tą žodį; o ėia motinos jautr i 
širdis ką tik neplyšo iš džiaug
smo, kad josios vaikelis praby
lo — jau šneka. Neveltui to
kioje pagarboje ištaria moti
nos vardą kiekvienas vaikas. 
.Jį, tarsi, versti verčia prie pa
garbos visa eilė motinos neiš-
skaitliojamų triūsą bei pasi
šventimą. 

Ar reikia didesnio pasišven
timo kaip kad daro motina pe
nėdama kūdikį savo krūtimis. 
Kas tiek jaučia, kas rūpina
si, kas sargyboje be miego 
budėja ištisas naktis, kad ir 
mažiausiai sunegalėjus kūdi
kiui. 

Motinos širdie nukenčia vis
ką del vaiko, jos kantrybe per
gali viską, jos pasišventimas 
įvykdo ką tiktai užsimano vai
kas. Nekartą žengia net per-
toli vaiko auklėjime, geriau 
sakant jo lepinime. 
Lepinimas kenkia vaikui, da

ro jį nepakenčiamu. Tata i ne
kar tą motina neišmintingai iš
lepinusį vaiką, ima. keikti bei 
plūsti už. jo netikusį elgimosį, 
manydama, kad tuomi ati tai
sys jau pirmiau padarytą klai
dą. Nežino, neišmintingoji, 
kad kaip lepinimu sugadino 
vaikutį, taip keiksmu bei plū
dimu pastūmės jį toliau į ne
dorybės. 

Siunčiama Lietuvon įvairus daiktai, be kurių negalima apsieti vietos žmonėms, o dabar Lietuvoje JŲ nėra. 

LIKTI VOJE I&DIUBYSTEI PUIKI DIRVA. 
Lietuvoje miesto žmonės darbininkai neturi užsiėmimų nes nėra fabrikų. Lietuvoje audinyčioms, skuros 

išdirbystei puikiausia dirva. Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau yra pradėjus rūpintis įsteigimu tokių išdirbys- £ 
čių. Žemdirbystei reikalingi padargai dar kol kas niekeno neišdirbami ir tuos imtasi dirbti. 

= RUBSIVIV BENDROVE. 
S "~ 
r Rūbai žmonėms visur reikalingi. Todėl rubsiuviai labai pageidaujami į Lietuvą. LIETUVOS ATSTATY- r 
™ MO BENDROVĖ organizuoja Rubsuvių Bendrovę Amerikoje su kapitalu $150,000 ir įsteigs fabriką., Kaune, r 
2 Reikia stoti visiems į Rubsuvių Bendrovę; seras $25,— bet vienas žmogus negali pirkt mažiau, kaip du Serų, 2 
= nei daugriau. kaip už $2,000. Pinigus už šėrus Rubsiuviu Bendrovės siųskite Lietuvos atstatymo Bendrovėn. S 
35 Pelnas užtikrintas ir bus naudinga tiems kas į šią išdirbystę pinigus įdės. 5 

I žymiai daugiau. Vaikai paau
gę supranta ir motinos elgimo
si, kokio čia reikia atsargu
mo, kad nepapiktinus juos. 
Negana kad nepapiktinus, bet I i 
reikia geru pavyzdžiu vesti į ' f 
dorą į tobulybę. Motina, y r a ' S 
dorinio gyveninio tikroji du- ( 

sia. 
Sakoma, kad tėvas yra galva 

šeimynos. (Ji motina y ra jos 
širdis. Dikčiai, jei ne visai, 
nuo motinos priklauso namų 
ramybė. J e i namai bus pride
rančiai švarąs» vaikai bus ma
loniai, pavyzdingai auklėjami, 
neišvarysi ją iš namų nė su 
šluota. Bet namai privalo būti 
verti namų vardo. Juose visos 
aplinkybės privalo džiuginti, 
t raukt i ir laikyti namie vai
kučius. 

Nemažai tam reikia darbo, 
nemažai pasišventimo bei iš
tvermės, gi viso to, tarsi , pa
matu v ra kantrybė ir ramu-
mas. 

J e i motina vykįs tiedvi do-
rybi savo gyvenime, tai prakil
nus žodis * Motina' bus paguo
da net sunkiausio ištyrimo va
landose jos vaikučių gyveni
me. Dar-gi užtikrins ir laimę. 

Tėmijantis. 

AMATNINKAI IR BIZNIERIAI REGISTRUOKITĖS. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė nuo senai registruoja amatninkus, bet dar toli gražu visų nesuregistravo. 

Dabar prasidėjus darbui Lietuvoje tuoj bus reikalinga: — 
Įvairiems statymo namų darbams, avalų dirbtuvėms ir audinyčioms, siuvėjai, kalviai, mašinistai gelž-

kelio įvariems darbams darbininkai. ^ 
Į ofisus darbininkai ir Moterįs ir vyrai gali užsiregistruoti. į 

STOKITE I LIETI VOS ATSTATYMO BENDROVĘ. = 
Iš to, kas pranešta, galite suprasti, kad pradėta darbas milžiniško didžio ir reikalauja nemaža pinigo. ^ 

Iš to biznio bus ir pelno. Todėl šaukiame visus lietuvius stoti j Lietuvos Atstatymo Bendrovę ir pasidalinti — 
busiančiu pelnu. E 

Šeras Lietuvos Atstatymo Bendrovės $10. — bet neparduodama mažiau, kaip 5 šėrai. E 
_ Už įdžtus pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčiai. Kreipkitės šiuo adresu:— v. js 

i LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 320 Fifth Ave. New York, N.Y. I s = 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiisiiitiiiiiiiiiiiiiiitiittiitfiiiiiiittiiiit»7= 
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PRANEŠIMAS. 
Gerbiamiejie Klebonai! 

Atspausdinome atskirai 
giesmes: 

SIUS 

1. Pulkim ant kelių. 
2. šventas Dieve (suplikaci

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
5. O Salutaris Hostija. 
6. Tantum ergo. 
7. Dievas mūsų apginejas. 

gera 

REIKALINGI. 
Koni(xlų (cabinet) dirbėjai, 

užmokestis, pastovus 
darbas. Klauskite Fred Bar-
nickel 

Roos Manufacturing Co. 
1051 W. 16th Str. 

3 blokai į vakarus nuo 
Halsted Gatvės. 

U8UEMV-T1BI ^ 
UNITED" STATBft 
OOVBRNMEHT 

Mažos brašiurytes formoje. 
Lengvai gali tilpti mažiausioje 
maldaknygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės "Ramybė Jums." 
Žmonėms, turint įvairias maldak
nyges, sunku sutarti bendrai gie
doti nes kas maldaknygė, tai ki-
laip sutaisytos tos giesmės. Ta bro
šiūrytė suvestų visus prie vieno
dumo. 

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46-th St. Ohicago, 111. 
(HiifutiiitiitiiiitttiąitfiiiniiuiiiiiiiHiiuiii 

40 AKRŲ 
GEROS ŪKIŠKOS ŽEMES 

P A L O S P A R K E 
Ant Pardavimo ar Mainymo 

Šita gražus plotas žemės 
kuris randasi ant Wabash 
Railroad t iktai 22 mylios nuo 
Chicagos. Ar t i geros transpdr-
tacijos ir miesto bulvaru. Ra
šykite ar atsi lankykite ypa-
tiškai o gausite pilnas infor
macijas. 

Paul Baubley, 
1404 W. 18thSt. Chioago, 111. 

Telefonas Canal 6296. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" P R A U G B " 

FARMOS 
Illinojaus Valstijoj. 

I ieškotojams farmų duodame — 
žinoti kad mes turime gerų ir der
lingų farmų Illinojaus Valstijoj ant 
pardavimo ir mainimo ant miesto na
mu. Duodame farmas ant lengvų iš-
mokeščių ir primame morgičius su 
namais, skoliname piningus ant tę<r-
mų ant mažu nuošimčiu ir be ko
misine Išdirbame abstraktus tr 
deed'us ir už juos garantuojame. Jei
gu nori pirkti farma arba mainyti 
ant namo ateik pas mus, o mes duo
sime tau rodą ir patarnausime dykai. 
Mes turime pasirinkimui farmų ma
žų ir didelių netoli nuo Chicagos į 
Pietus ant Illinois Central Railroad 
arti prie bažnyčios ir mokyklos pri« 
miesto ir gero kelo. Karmos ran
dasi išdirbtos ir apgyventos su budin-
kais ir gyvuliais ir mašinomis. Cia
nais yra lietuvių kolonija kurioje gy
vena suvirs 30 lietuviškų ūkininkų 
ši kolonija vadinasi EDGEWOOD 
PARK. ILL. EFFINGHAM, CLAY. 
FAYETTE COUNTY. Mes važiuojama 
kas savaite ant farmų su savo kos-
tumieriais seredos vakarais S ta va
landą ir išbunąm tenąis iki subąt«s 
vakaro. Jeigu kas negalite pribūti j 
ofisą tai galite atvažiuoti ant farm*. 
Norint gauti platesnių informaciju-
malonokite rašyti laišką arba atsilan
kyti ypatiškai į ofisą. 

P. BORNEIKA, 
First National Realty Const. 

Company 
840 W. 33rd Str. Chioago, UI. 

Air. P. Boru. Edgewoorj, SI 
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MILŽINIŠKOS KUN. LAU- Daugiausia pa t s dalyvauja i r 
KAIČIO PRAKALBOS. 

Waterburio ir apielinkės 
lietuviai, tėraykite! Rugsėjo 
14 tL, tai via ateinanti sekma 
dieni a t lankvs šia lietuviu ko-
lonija dideliai garbus ir se
nai laukiamas svečias, k nu. .). 
Laukait is , kuris yra tik ka at-
vvkes iš Tcvvnės, Lietuvos, ir 
trumpoje ateityje vėl grįž Lie
tuvon. Tat , nepraleiskite pro
gos nepamatę jo arba ueišgir 
dc jo kalbos! 

Kun. Laukairio prakaitui 
prasidės lygiai '2 vai. po pietą 
svetainėje P O L l ' S , ant Kast 
Main Str., Waterbury , C'onn. 
Įžanga tiktai 'Jo centai. 

š i rdingai kvieėia šv . Juoza
po Lietuviu parapijos praka l 
bų renginio komisijos narys. 

Kun. J . J . Valantiejus. 

MELROSE PARK, ILL. 

L. Ftattd. Kryžiaus rėmėju 
skvrio susirinkimas Ims nedė-
lioj, rugsėjo 14 d., 2 vai. po pie
tų, italu bažnytinėj svetainėj. 
Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečiu atsilankyti ir prisidėti 
prie to garbingo darl><>. 

Raštininkas. 

JOHNSTON CITY, ILL. 

Prakalbos. 

Rengiamos suimtoje ir nedė
lioję, L", i r 14 rugsėjo, 1919 m., 
miesto salėje (Couit House). 

Kalbės p. A. L. M. Račkus. 
Kviečiame visus koskaiilr.s-

giausia į tas prakalbas atsi
lankyti . Soeijalistai iki valiai 
mus privaišino savo prakalbo
mis, dabar mes, katalikai, p i 
vaisinsime visus savosiomis. 
Jos , manome, atstos visas, ku
rių iki šiolei išklausėme. 

Kvietėjai. 

CICERO, ILL. 

šv . Antano bažnyčioje nedė-
lioj. rugsėjo 14 d., 2 vai. po pie
tų Ims didelės iškilmės, liūs pa-
šventinimas Lurdės Stebuklin
gos Panelės Švenėiausios alto
riaus ir šv . Juozapo stovylos. 

I'o visų pamaldų bus trauki
mas daiktų leistų ant knygučių. 
laike karnivalo. Prie to dar už
baigimas karnivalo. 

Kviečiame visus 
Klebonas ir Komitetai . 

veikia. 
Pris ižiūrėjus arėiau į Xą vi

są, kas yra pienuojama užpaka
lyj, d rusi ai galima sakyti, kad 
veltui tas daroma. Persilpnos 
pajėgos tų kelių plikių, kurie 
bando sukelti nesusiprat imus 
tarpe elevelandieČhj katalikų; 
ardyti dabart inę parapiją neva 
tveriant naują. 

Prie tokios agitacijos prisi
deda ir tūla* lietuvis kunigas. 

Girdėjau, kad vienas agita
torius net ir apdovanotas liko 
. .ik/miu laikrodėliu. Tvėrimas 
naujos parapijos yra tai ne
įvykdoma svajonė, nes negali
mas daiktas, kad Clevelando 
l iet iniai , katalikai užlaikytų 
dvi p a r a p i j i Mums kol kas rei
kia dėties vienybėn, o ne skal-
dvties. 

Ateinančiame pavasaryj pra
sidės s ta tymas naujos Šv. Ju r 
gio bažnyčios. Nors finansiš
kai parapija neblogiausia sto
vi, teėiau ėja susiglauskime ir 
kas auka, kas darbu prisidėkim. 
kad galėtume susilaukti gra
žios bažnyčios, o ne svajokime 
apie naujas parapi jas . (Jai agi
tatoriai mano, kad pinigai nau
jai parapijai leptelės iš atigšty-
bių. Valia ta ip mintyti, bet tai 
nėra išmintinga. 

Bet ėia, turbūt, yra kas nors 
kita. Tūli mano, kad tiems agi
tatoriams netaip rupi naujos 
parapijos tvėrimas, kaip tik 
leidimas paskalų. Girdi, kaip 
tik apie ta i ' suž inos kun. Vil
kui ai t is, tai pabugs ir pabėgs. 
Tokia agitacija buvo varoma 
dar prieš atkėliau! ėia kun. 
\ ilkuiaiii. J*ct mųs vyskupui 
negali bile kas pasakyti, koks 
kunigas clovelandieėiams rei-
kalingas ir kiek ėia lietu
viškų parapijų turi būti. Da
bartiniu klebonu visi parapijo
nai užganėdinti ir vyskupas 
tai žino. 

t levekuidieėiams vienas tė
ra patar imas. Glauskimės krū
von prie šv . Ju rg io parapijos. 
Ariu Dievui, gavome gerą kle-
! eną. Dirbkim, o vaisiai bus 
gražus. 

Ir mųs pareiga yru vienytis, o 
tte ardvties bei klausyti kokiu 
ten senbernių agitatorių. Geros 
valios katalikai buvo ir bus 
dabotojais šv . Ju rg io parapi
jos, j 

Šalaviją. 

d^jo visas pas tangas , kad tą 
darbą sulaikyti. Daug nesusi
pratusių ir suklaidino. Mųs 
bolševikai pa tys nežino ko jie 
nori. J ų laikraščiai vienas ra
šo vienaip, kitas ki taip ir peša
si t a rpe savęs. Neapsišvietę 
žmonės visados ta ip daro. 

I š anksto pasakau, kad vel
tui bolševikų pastangos. Vyčiai 
gerai žino kokiu keliu kur eina 
ir prie ko eina. Perdaug jau 
bolševikai žinomi, kad prie jų 
dėtųsi. Pa ta r t ina nuis bolševi
k a m s tuos centelius, kuriuos iš
leidžia atspausdinimui plaka
tų, pasilaikyti kišeniuose, nes 
jie eina kai]) ant vėjo. 

S. M. D. 

YVAUKEGAN, ILL. 

\Yaukcgano lietuviai kad ju
da, tai juda. Nesenai buvo 
' ' D r a u g e " pranešta, kad drau
gija šv . Baltramiejaus rengia
si prie paminėjimo 25 metų 
jubilėjaus. 

N'edėlioj, rugsėjo 14 d., 2 vai. 
po pietų bus didelis progra
mas, susidedantis iš prakalbų, 
dainų, monologų ir lošimo. 
Kalbės vietinis klebonas, kun. 
J . Kloris, prof. kun, Pr. Bučys 
ir p. J . Poška. Šiton iškilmėn 
yra užkviestos visos \Vauke-
gano katalikiškos draugijos. 
Kviečiami yra ir visi lietuviai 
netik iš \Vaukegano, bet ir iš 
apielinkių. Išgirsit indomių 
prakalbų, ypač kun. Bučio. 
Draugija Šv. Baltramiejaus 
yra seniausia ir tvirčiausia. 
Programas bus toks, kokie re
tai VYaukegaue būva surengti. 
Tat nepraleiskit progos. 

J . M. 

VVATERBURY, CONN. 

CLEVELAND, OHIO. 

Del organizuojamos naujos 
parapijos. 

Sulaukus naujo klebono, Šv. 
Ju rg io parapi joj tūlą laiką gy
vavo sutikimas t a rp visų pa
rapijom]. Komitetai su klebo
nu dirba išvien. Bažnyčioje ne
skamba jokie užsipuldinėjimai, 
o vien Dievo garbinimas. Žiū
rint į tai šviesiomis akimis ma
tai, kad dabar t inė šv . Ju rg io 
parapi ja atsistojo aut gerų pa
matu, ir pavyzdinga tvarka 
viešpatauja. Tečiau pastaruo
ju laiku pradėjo rasties katali
kų, kurie dar-gi net veikėjais 
statosi ir yra kai-kurių katali
kiškų draugijų pirmininkai bei 
rašt ininkai , kurie nei iš šio, nei 
iŠ to išranda, jog dabartini.- kle 
bernas Besidarbuoja tarpe lietu 
vių. Tokios paskalas yra netei
singos. Kad mus klebonas sy
kiu su parapijonais veikia, vi
same patarnauja ar tai su pra
kalba bei patar imais , tai niekas 
negali užginčyti. Faktu yra, 
kad koks tik svarbesnis viešas 
žingsnis buvo ir yra daromas, 
tai klebonas, jei ne pats daly
vauja, tai patarimus, suteikia. 

.Mųs lietuviški bolševikai pra
dėjo smukti, nes šaukiasi vy
čių pagelbės. Matyt, jau pra
mato, kad likimas jų yra blo
game padėjime. 

Tūlą gražų vakarą pasirodo 
plakatai su antgalviu: " D r a u 
gai vvčiai! J u s darbininkai ir 
mes darbininkai. Kodėl jus 
valdo kunigai, o mes patys sa
ve valdomės. Ateikite pas mus 
ir prisirašykite prie L. S. S. 
kuopos, o tuomet busite laimin
gais ant v i sados . " Su tuo ir 
pažada jie vyčiams "žemišką 
ro jų ," kurio patys negavo ir 
neragavo; J ie sako, kad vyčių 
organizacija yra įkurta prie
šais darbininkus, vyčių organi
zacija nenori Lietuvai laisvės, 
nenori pasiliuosuoti iš vergijos 
jungo. Štai kokiais žodžiais 
bolševikai plakasi pr ie mūsų 
jaunimo. Bet jie neprisipažįsta 
esant didžiausiais Lietuvos 
priešais. Kas vyčiams yra 
šventa ir prakilnu, tą mųs bol
ševikai į purvus mina. Tat bro
liai vyčiai, apsigalvokime. 
Mums pinklės taisomos. J i e 
jau apsidžiaugė savo " r o j ų , " 
dabar mus vylioja. 

Kada mes rinkome parašus 
po peticijomis, reikalaudami 
Lietuvai laisves, tai bolševikai 

P H I L A D E L P H I A . PA. 
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Nedėlioj, rugsėjo I i t , 1* vai. 
po pietų Lietuvių Muzikali ako j 
svetainėj įvyko prakalbos, 
rengtos Amerikos Liotuvių 
Laisvamanių Meehanir korpo
racijos. Buvo garsinta , kad 
kalbės garsus kalbėtojai ir vei
kėjai net iŠ \ e \ \ Vorko, bei 
vietoj garsių kalbėtojų ir vei
kėjų, išėjo kalbėti koks tai žmo 
gelis, kurio net niekas uepėr-
statė. Rodos, tai buvo p. P, 
Trečiokas. J i s pirmiausia pa
sakė, kad nesąs kalbėtoju, bet 
visvien turįs kalbėti apie Me
chanikų korporaciją. Tam pa
baigus kalbėti išėjo tūlas But
kus, kuris, vietoj kalbėti apie 
mechanikų dalykus, papasako
jo susirinkusiems žmonėm.-
apie ragaišio kepyklą ir kaip 
jis reikia kepti. 

Žmonių prakalbose mažai 
buvo nežiūrint, kad prakalbos 
buvo garsintos su garsiais kal
bėtojais. Iš tų garsių prakalbu. 
i r garsių kalbėtojų išėjo niekas. 
Tokios prakalbos' nieko bendro 
neturi su Mechanikų korpora
cija. 

Mechanikas. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
Brooklyn, N. Y. Rugpjūčio 

29 <i. McCaddin salėje kalbėjo 
kuri. Laukaitis. Žmonių susirin
ko apie tūkstantis . Aukų su
rinkta $545.21. Tą pačia dieną 
išvažiavo kun. P. Sau r ūsai t i s, 
VVaterburio, Conn. parap. kle
bonas, Lietuvon. 

Taippat žada važiuoti kun. 
Vyšniauskas iš Montreal, Ca-
nada. 

New York. Rugpjūčio 31 d. 
Central Parke buvo didelis 
ta rp taut in is koncertas, kuria
me labiausiai atsižymėjo čoko-
slavokų choras. Dar dainavo 
poliemonų choras, italų vyrų 
choras. Dainavo ir lietuvių cho
ras vadovaujant p. Struinskiui, 
bet neturėjo pasisekimo, nes 
mažai buvo giedorių. Nuosta
bu v ra, kad Brooklvne nesusi-
eina visi lietuvių chorai. 

linksma Girdėti! 
Linksma yra mums, pranešt i visuomenei, kad LIETU

VOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVEI puikiai sekasi 
varyti darbas liuosavimo Lietuvos ekonomiškai. 

Vieton girtis su milijoniniais užsakiniais arba su daugu
mo atstovų pasiuntiniu į Lietuvą, mes tik pasakome ką vei
kiame o pats mūsų nuveikti ir veikiami darbai mumis pa
girs. Nes nuopelnai randasi ne žodžiuose tik darbuose. 

L IETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVES 
paniatuosną Lietuvos pramonė apimanti šakas:— Importo— 
JSxporto, Konstrukcijos i r Industri jos. 

1) Importo ir Exporto šaka netiktai įsteigta, sutvarkyta , 
liet jau ir veikia iš New Yorko. Įvairus tavorai ir maistas 
gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui Lietuvos gyventoju. 
{Sis exporto skyrius patarnauja ir Amerikos lietuviams pri
imdamas ir išpildydanias užsakinius ir persiųsdamas sušelpi-
nio dovanas (drabužius, maistą) saviemsiems Lietuvoj. J i s pa
tarnaus ir Lietuvos gyventojams pr i imdamas ir perveždamas 
tą ką jie turės išsiuntimui, del apmainynio prekių ar išparda
vimo, svetur. ŠĮ skyrių veda gerb. B. i \ Mastauskas. Norėda
mi susižinoti ir reikalaudami i litorinai* i jų šios šakos veikime 
adresuokite:— Li thuanian American Trading- Co. Export 
Deprt. G \V. 48-th, St. Ne\v York, N. Y. 

2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai įsileidęs 
į veikimą. Dėlei išlavinimo toj šakoj darbininkų ir priren-
gimo jų išpildymui užimtų kontraktų statymo namų, dirbtu
vių, bažnyčių etc. Lietuvoj; savo veikimą, tuolaikiniai, prakt i 
kuoja čia Amerikoj. Liet. Am. Pramones Bendrove, pr i jungus 
Lietuvių Statymo Bendrove, apipirko plotus žemes už 
$1000.000.00 mieste Akron, Ohio., vietoj kur, dabart iniam lai
ke, didžiausiai biznis piliečiamas Amerkoj. Ten statoma, po 
kontraktais , namai prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L. 
A. Pram. Bendroves šerininkai. Je igu bus suspėta visus, už
imtus, kontraktus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietu
vą, tai vertę čia Bendroves pastatytų namų sieks į $1,000.000) 
milijoną dolierių. Reikia pažymėti kad Bendrove yra pada
riusi kontraktą lį statys ten jau vietos lietuviams bažnyčia. 
Išpurdavus tuos lotus ir namus Bendrove padarys nema
žiau $100,000.00 gryno pelno. To skyriaus vedėjas yra p . S. 
Radavičius. Norėdami gauti toj šakoj informacijų adresuo
kite: Li thuanian American Trad ing Co. Construction D e p t 
130 Wooster Ave. Akron, Ohio. 

."!) Indu. ; ijos arba išdirbystės skyrius taipgi jau įsteig
tas u jau Benu. >ve yra prisiruoštus statyti dirbtuvės išdirbi-
mui linų ir vjlnu Lietuvoj. Pradedant žalia medžiaga, tai 
yra lik nukirpių vilnų, iki puikiausiu gelumbių; nuo nurau
tų iinų iki puikiausio audeklo (perkelio) gatavų siuviniui. 
Kadangi meužiaga, tai išdirbyslei, bus gaunama Lietuvoj, per 
tai ir pradėt i veikimą, imant iš prakt iškos puses, negalima 
kitur tik Lietuvoj. 'Lodei, kaip tik bus galima, Bendrove tuoj 
pradės ten savo veikimą, nes j au pienai gatavi ir viskas pr, 
ruošta: specijalistus toj isdirbystei turime, mashinos užorde-
riuotos. \ edėjų to skyriaus yra p. C. J . Mekšras. Adresas .su
siliejimams ir informacijoms toj Šakoj:—Lithuanian American 
Trading Co. Indust ry Dept. 806 W. 11-th, St. Chester, Pa. 

Iš šito kas viršui pranešta Tamsta galite matyt i , kad 
darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengimu, užtai 
ir eina pasekmingai. Apart to Bendrove yra įsteigus Velėtą 
mažesniu bizniu kaipo: agentūra laivakorčių, piningu siuntimo 
susinėsimo biurą su Lietuva etc. Reikia žinoti kad i r pelnas už 
įdėtus piningus į Šerus daromas jau gana didelis. Ateinančiam 
L. A. P . Bendroves Direktorių susirinkime, bus tar iama apie 
išmokėjimą dividendų. O dividendai t ikimasi bus dideli, kurie 
gaus, turės kuo pasidžiaugti . 

Betgi vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti Lie
tuvos Amerikos Pramones Bendroves užimti darbai yra mil
žiniški. Reikalauja daug jiegų ir kapitalo. Tie darbai, su laiku, 
atneš, neapsakomai, didelią nauda Lietuvai ir gera pelną turės, 
pats lietuviai, šerininkai. 

Todėl, kad tą greičiaus atsiekus, reikia būtinai, tuojaus, 
sukelti nors viena milijoną dolierių kapitalo išperkant vi
sas Bendroves šėras. 

Je igu Tamsta neesi iki šiol užsirašęs šios Bendroves 
serų, tai užsirašyk tuojaus nieko nelaukdamas. Je igu jau užsi-
rašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek t iktai gali nes turi gerą 
progą išlaimėti ir išlaimėsi. 

Atmink kad prisidėdamas su savo dolieriais, paimda
mas serų šios Bendroves (1) padedi liuosuoti Lietuvą iš eko
nomiškos vergijos, (2) dara i prakilnų ir garbingą darbą, ir 
(3) užtikrini pelną pats sau daug didesnį neg tie piningai 
butų bankose sudėti iš kurių svetimtaučiai naudojasi. 

Liet. Ame r. Pramones Bendroves Šerai parsiduoda po 
$10.00 vienas. Šerų galima pi rkt i kiek norima. Rašykite 
klausdami informacijų ir siųskite piningus už Šerus į Centra-
lį Bendroves ofisą šiuo adresu:-

Kadangi Šalis 
Yra Blaiva 

geriausia palaryti sau gorima na
mie. Pasidarykite savo Old St,v!o 
Lager — kurio skonis kaip Pllse-
ner. $1.50 už 6 galonus. Kelias ap
mokamas bile mieste Suvienytų 
Valstijų. Pilnas paaiškinimas su 
kiekvienų pakelių. Pasisekimus 
Gvarantuojamas. Siųskite pinigais 
arba I'. O. Money Orderių su sa
vo užsakymų. 

Old Style Malt Extract Gc. 
5 8 0 0 So. Ashland Avenue 

Chicago, I I I . 

S. D. LACHAWICZ 

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

Patar imas Dykai 
^Gfiso valandos- nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakare. Nedėliorais 9 iki 11 
4641* S. Ashland Ave. kanip. 47 St. ' 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Lietuvyg Graborius patarnauju, 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te ir/gnnedinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Canal 2199. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. i 

Vyrų ir Javnų Vaikinų padirbti I 

K -

ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

1 žiema, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Press, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekviena vakarą iki t) 
vai. Nedaliomis iki 6 valandai. Su-
batoniis vi.są diena iki 10 valandai. 

s. GonnoN. 
1415 S. l lalstcd St.. Chicago, III. j 

įsteigta 1902. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P heme Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. 06-lh St. 
Phone Prospect S&Sfi 

'Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mkhigan Ave, 

Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 iki 
J 2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėliornis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1757 W. 47tii S t , Chicago, HL 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu Telefonas Seelejt 420 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TVlofortas Yards 5032 

Valandos: 8 iki 11 iš ryto; 
B po pietų iki S vak. Nedėlio
rnis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

ss 

Dr. G. M. GLASER 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood St: 
Mes duodame dvigubas stemple 

Ketver ia is ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunam v 

Visokie materijolai, vaikams dratm 
žiai, slebės ir jakutės. 

Ploksnos į l _ ^ ^ Pluksnos 
79c V Ž ^ 79c 

PLUNKSNOS. 

Praktikuoja 2.' motai 
Ofisas 31 »V> So. Uor-an St. 

Ker tė 32-ro St.. C-u ajjo. 111. 
KI'KCf ĮAUSTAS 

Moterišku. Vvn.-kii. taipgi chro
niškų llfįų. 

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

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

Telefonas Yards C87 
i 

t J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas: Boulevard 34 80. 
Rezidenciia: 4 315 So. Wood St. 

Telefonas: Yards 723. 

1 ' 

/ *T T 

as—-

DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Miehlgan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Micbigan At. \ 
Roseland, 111. i 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. j 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po p!et-., » 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Nod. 

imiiiiiiiiiuiitiumiumniiiiiiHiiHHiiiiii 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Teiefosas Haymarket 3544 

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

s;. •• ••:.!• -ii.--. ..o \5olci_žkų, Vyriškų 
Vaikų ir visii chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Teiefosas Drover 9G93 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliornis 10—12 d. 

IIIlKlIlIlIlilUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 

! 

9 iki 12. 
BPM ^ m » i » w » « » » » " i > i ' 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 Sou th \Ves te rn Bou leva rd 

K a m p a s W. 3 5-tos ga tvės 
: - . - , - - . - - - mm 

Lithuanian American Trading 
Company 

112 Norih Greene St. Baltimore, Md. 
IBIlBEIKlillIllIllIlHIlllllllll 

DR. LEO AVYOTtN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

V, W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

69 W. WASHlXGTON STRLET 
Karnbaris 609 

Tel. Central 6478 
Gyceuimas, 812 W. SSrd Si. 

Tel. Yards 4681 

T 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
art i 47-tos Gatvės 

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 ar vakaraia, 
už maža kaina. Specijalis skyrių* 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
190 N. State Str. į 

Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

/ 
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D R A U G A S Penktadienis, rugsėjis 12 1919 

aa 

0EL1S RĄZĄRĄ8 JŪMARKAS 
Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av. 

Rugsčjo-Sept. Nedeliomis, Scrcdomis, Subatomis tai yra: 
13,14,17, 20, 21. 24, 27, ir 28 dienomis. 

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

Northsides draugijos dalyvaus incorpore: 
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 apsilankis, daug ko išlaimės, 

19 

99 

91 

» 

ii 

U 

ii 

13 d. 
14 d. 
20 d. 
21d. 
24 d. 
27 d. 
28 d. 
O kas no dalyvaus labai pasigailės 

Įžanga vakarui 10c. Visiems vak. 50c. 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i NEBUSIĄ PIGESNI DRA

BUŽIAI. 
Penktadienis, rugsėjis 12 d., 

Šv. Marijos Vardas. 
Šeštadienis, rugsėjis 13 d.. 

Šv. Amatas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

KARDINOLAS MERCIER 
BUS CHICAGOJE. 

Įvyks didžiai iškilmingas 
priėmimas. 

Sako. pertrumpas valandas 
darbininkai dirba. 

Gauta žinių, kad beljrn kar-
dinolas Mereier Chieagon at
keliaus spaliu 21. Cliieaga ap-

National Retail ClothieiV 
Assooiation susirinkime Slier-
iiinn viesjmtyj paskelbė, jog 
nei šįmet, nei ateinančiais me
lais negajimo laukti atpigimo 
drabužiu. 
Susirinkime buvo aiškinama, 

įag darbininkai pertrumpas 
valandas dirba. 
1 pakeltą klausimą: " A r mes 

galime įstengti pramaitinti ir 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

leis spaliu 21). 
-Paski r ta diena kiek suvė- al)r*«i?t' pasauli dirbant aš-

linta", pasakė mušu - e r b i a - | t u o l l , a s Mauda* dienoje?" 
nias Arkivyskupas. "Bet tas K , m , I m a t s a k ( ) " N ^ " 
leis mums nuodugniau prisi- Antai Vokietijoj trumpiau-
rengti prie priėmimo kart) i- s ' a * darbe laikas dienoje nu-
nolo". statytas P) valandų. 

Arkivyskupas J . Mumlelein Sulig paminėtos asoeijacijo< 
pienuoja didelį viešąjį pri- atstovu susirinkimo išeina, 
ėmimą Coliseumo, kur Belgi- kad Amerikoj darbininkai (lie
jos primatas galėtu susipa- ba pertrumpas valandas, gi 
žinti su Chieagos gyvento- ima užmokestį tokia, kaip už 
jais. [ilgas. Todėl ir drabužiai pa-

i hrai i'gę. 
I>et tie patys atstovai neįsi

gilina j drabužių fabrikantų 
I knygas, kiek jie ima gražaus 
[pelno iš tų trumpų darbo 

Pasipriešinta didesniam skait- valandų. 

Iiugsėjo '2 d. Lai). Sąjungos 
4 kuopa laikė susirinkimą. 
Po vasaros karščiu visi labda-

I 

riai sujudo, sukruto darbuo
jies. Dievo Apveizdos parapi
joj netrūksta geraširdžių žmo
nių. Antai, šiame susirinkime 
p-nia Ona Oilvidaitienė pata
po Lab. Sąj. (larbės nare, i-
nešdama 50 dol. P-as Ruikis 
surinkęs aukų 5 dol. atnešė su-
sirinkiman ir pridavė valdy
bai. Smagu ir linksma rašvti 
tokias žinutes. 

Garbe tiems, kuriu Širdyse 
dega meilė del mus našlaičiu. 

Kuopos pirm. 

gistruokite pas Dr. A. K. Rut
kauską, 3457 So. AVestern blvd. 

Nepraleiskite geros progos. 
Norėdamos plačiau sužinoti 
kada ir kur bus tie kursai, at
silankykite į L. R. K. rėmėja 
skyrio susirinkimus, kurie bū
va laikomi kas antrą ketvergą, 
Šv. Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje. 

Lelija. 

IŠ TOYVN OF LAKE. 

Visuomeniški kursai. 

NUSKIRTA KANDIDATAI 
KONSTITUCIJINĖN 

KONVENCIJON. 

liui policijos. 

Užvakar Cliieagoje piliečiai • 
INTARIAMAS PATS VY

RAS. 
balsavo už kandidatus i atsto-
vus konstitucijinėn konvenci! Caroline Toth nužudyme 
jon. Nežymi dalis piliečiu da- i n t a r i amas jos vyras, kuris 
lyvavo balsavimuose. Nors ; i a m l i ( l jH):|j(.jjo> nepaleidžia-
šitie kandidatų skyrimai buvo l n a s > ym jju,iininku, kad p i * 
labai svarbus daiktas, bet i n m i j , . n j 0 vakare. kuomet 
daugelis tuo nelabai interesuo- M r s T ( ) t , , m . s u i , r v ž l l s j namo, 
jasi. Niekas negali išaiškini i į i n a j įe idama jg n a n m p a s a . 
tos piliorių apatijos. i k i u s i < j()i, j g ^ j p a s j i m l t v _ 

Nepoilgam tad bus paėių at- s i a n t i s u LYQ v y r u 

stovu rinkimai. Tuomet susi- ,, -v, .. , , ™ ., , , 
i Paaiškėjo, kad I oth l ngan-

rems partijos. I uomet, su- • . ... 
' v ., jo.je yra palikes savo pačia 

prantama, j balsavimus parti-

IŠ NORTH SIDE. 

Šv. Mykolo Ark. parap. su
rengė bazarą, kuris tesis per šį 
mėnesį. Užkvieėiu tat visas 
vietines katalikiškas draugijas, 
kurios nutarė remti pagal savo 
išgalę. 

Kiekvienai draugijai yra pa
skirta diena. Nedėlios diena, 
rugsėjo 14 yra paskirta drau
gijai Šv. Mykolo. Ark. Visi na
riai teiksitės susirinkti į pa
prastą svetainę rugsėjo 14 d., 
ii vai. po pietų. Draugija " in 
eorpore" eis bazaran. 

P. Skodžius, sek r., 
1200 Belden ave. 

štai mums, Town oi' Lake 
lietuviams, arėiau suspažinti 
su tikėjimo ir doros klausimais 
yra geriausia proga lankant 
visuomeniškus kursus, nes kun. 
Pr. Buėys savo paskaitose su
sirinkusiems išguldinėja aug-
štesnius tikėjimo dalykus. 

Tat ir subruskime kiekvie
nas tuos kursus lankyti, iš ku
rių turėsim didelę naudą. 

Šiandie, rugsėjo 12 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje gerb. prof. kun. 
P r. Bučys skaitys paskaitą 
"Kris tus , mirtis ir gvvvbė." 

V. 

IŠ NORTH SIDE. 

LABDARYBĖ CHICAGOJ. 

su vaikais. Sakoma, jis ją kvie-re lyderiai sutrauks žymesnius , .. ' 
f* ; . • tes atkeliauti Ameriki 
būrius balsuotojų. ;on. Bet 

ta atsisakiusi. 
Sumušta policijos sumanymas.' Tuomet Toth amerikoniš-

Sumanvmas turėti skaitliu- k u o s e teismuose iš,irupinęs 
gesne policija Chieagoje su- P a s k y r i m ą su savo pačia, 
mušta. Kuone 2 balsu prieš 1 gyvenančia Pngarijoje, ir 
pasirodė prieš sumanymą. Clneagoj apsivedęs su nužudy-

Rasinių riaušių metu mies- t a ^ a r o , i n a -
tas tarnvbon priėmė 1,00!) 
s^-ijali.MM.IiHMo,,,, ir ..„.vjo. RAUDA KELIOS JAUNŲJŲ 
kad piliečiai tą policiją ant S. 
visuomet paliktų 

Kadangi piliečiai nesutiko,' Visatinoj Amerikos paro-
kaip t 0 norėjo miesto majoras doj Coliseume buvo žadama ke 
ir policijos viršininkas, tad Sio,"** poras viešai apvezdinti, 
mėnesio 15 dieną visa speeija- nusamdyti joms flatus, šu
lė policija turės imt paliuosuo-'pirkti reikalingus naminius 
ta. da ik tus ir rakandus ir priede 

Policijos viršininkas sako, <*ar apmokėti savaitę atostogų. 
jog jam gaila paliuosuoti Bau- Kelios jaunųjų poros norėjo 
jus policmonus. Gal jų dali tuo pasinaudoti. 
paliks, pamainant senesniuo-j Bet štai parodos valdyba 
sius policmonus, ar kaip ki- pažadėtoms poroms pranešė, 
taip. kad pažadėjimas atmainomas. 

Xes tam tikslui trūksta lėšų. 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). itinėjimų parodos valdybai 

Kelios poros nesigaili išme-

Praėjo vasaros karščiai, bet 
veikimas Labdarybės sritvi ne-
paliovė. Dirva, kokią esame už
ėmę buvo ir yra dirbama. Rei
kia tik nepaliauti ir toliau toje 
dirvoj darbuoties, nes mųs naš
laičiai išsiilgę laukia prieglau
dos namo. Neužtenka to, kad 
mes tik kalbame4 apie prakil
nius darbus, bet reikia tuos 
darbus dirbti. Tada tik tie mųs 
užmanymai bus išpildyti. Tai
gi pamastykime ir uoliau imki
mės darbo. 

Visos Lah, Sąj. kuopos turi 
sukrusti, pradėti lenktyniuoti 
nepaisant jokių kliūčių. 

Kuopos, platesnių žinių agi
tacijos dėlei, kreipkitės į Lab. 
Sąj. agitatorių sekančiu adre
su: S. Jucevičius, 720 W. 18th 
St., Chieago, 111. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyriaus susirinkimas buvo 
svarbus. Dr. J . Brenza prisira
šė prie skyrio. Susilaukėm tat 
nario, kuris dirbs sykiu su mu
mis, sykiu ir su kitais mūsų 
gerb. daktarais, kurių jau kele-

kyti kursus. Neužilgo pradėsi
me darbą. Tat moteris ir mer
gaitės, kurios norite lankyti 
minėtus kursus, greitai užsire-

Liet. Raud. Kryžiaus rėmė
ju skyrio susirinkimas ivvks 
pėtnyčioj, rugsėjo 12 d., 8 vai. 
vakare. Malonėsite visi atsi
lankyti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti. Taippat kvie
čiami ir tie, kurie dar neprigu
li prie L. R. K. rėmėjų skyrio. 

Mūsų kolonijoj randasi to
kių moterų, mergelių, kurios 
nenuilstančiai darbuojasi L. R. 
K. labui. (Jaila tik, kad nedaug 
tokių yra. Tai-gi prašau nors 
į sekanti susirinkimą ateiti ir 
prisidėti darbu nors tiek, kiek 
galima. 

Nortbsidiečiai, pasiskubin-
kim su drabužiais. Suneškim 
kogreičiausia, nes trumpu lai
ku reiks išsiųsti Centram Au
kas reikia nešti į paskirtą vie
tą po num. 1700 VVabansia ave. 

L. R. Kryž. Rėmėjas. 

gimė: kapus, kryžius ir kryže
lius. 

Nuplyšus, sudžiuvus mųs mo
čiutė, ištiesus tas pačias ran
kas, ant kurių tave nešiojo ir 
kuriomis penėjo, šaukiasi prie 
tavęs, sakydama: "Sūnau ii' 
duktė 1 Per penkis metus alkau 
ir šaltį kentėjau; mano jėgos 
išsibaigė; mano turtą išplėšė 
vokiečiai ir kiti priešai. Tu, sū
nau ir duktė, toj laisvoj Ame
rikoj esi mano vienintelė viltis. 
Atmink, kiek kartų aš tave ne
šiojau, penėjau ir bučiavau, bū
nant tau kūdikiu. Atmink tą 
paskutinę dieną, kada apleidai 
tėvynę. Atmink tas mano aša
ras ir mano palaiminimą. O, 
neužmiršk manės šiandie!" 

• 

Tai tokie yra tavo močiutės žo 
džiai. Teisybė, per penkis me
tus mes nei laišku negalėjome 
parašyti savo gimdytojams ir 
giminėms, bet šiandie jau gali
me netik laišką, bet ir sermėgą 
ir čeverykas, ir valgio pasiųsti 
per L. Raud. Kryžių, \eku-
rios draugijos daug prisideda 

i'ield ave. Viskas bus pasiusta 
Lietuvos Raudonajam >Įvryžiui. 

L. R. K. rėmėjų Komisija. 

Ant pardavimo mūrinis namas su 
bas(jmentu ant 1 pagyvenimo su 6 
kambariais, yra elektra, vandenili 
šildomas. 

o(tH8 S. YVinehester Ave. 

REIKALAUJA 
REIKALINGOS. 

25 merginos del fabriko dar-

BARGENAS. 
Ant pardavimo gražus 2 pagyveni

mų Btlnnj šildomas mūrinis namas, 
elektros, šviesa, beveik naujas, gram
džius štirnu šildomas ir elektros švie-

1)0. $14 į s ava i t e d i r b a n t nil0;.sa, pumpa, garadžius,'atneSa randos 

dienos, nuo s 
$20 į savaitė. 

American Insolated YVire Co. 

tukio $17 iki $ 7 0 0° * m e n e s j K a i n a $6' 
r>; 0.00. 

Ant pardavimo greitai 
6 kambarių mūrinis namas kurio 

priešakys j gražų parką, lotas 204 M 
i pėdos ilgio, atneša randos $25.00 j 

954 W. 21st Str. ChicagO. mėnesi. Turi būti parduotas prieš rug 

Tel. Canal 1854 

prie to darbo, aukodamos gau
sias aukas, pavyzdžiui X. 1\ Š. 
1*. M. moterų ii" mergaičių 
draugija aukojo $25.00; Mote
rų Sąjungos 20-ta kuopa auko
jo $10.00 ir dar žadėjo prisidė
t i 

Taigi, vardan Lietuvos, 
kvieėiame visas Brighton Par
ko draugijas ir pavienius as
menim prisidėti prie taip pra
kilnaus darbo kas cento, kas 
darbu, kas drabužiais arba 
valgiais. Reikia nesivėluoti, 
nes artinasi žiema. Dar mažai 
aukų surinkta, tai-gi prašome 
nelaukti kol kas ateis j namus,! 
bet neškite kas ką turit po se-
kanėiu adresu: 4434'So 

PAIFssKAl' Vladislovo Vilko, pa
einančio iš Kauno Gubernijos, šaulių 
Pavieto Vygerių miestelio. Jis pir
miau gyveno VVaterbury, Conn., dabar 
nežinau kur jis gyvena. Jis pats ar 
kas apie jį žinote praneškite sekan
čių adresu: 

Miss Auna iiirdvainiutė, 
Box 207 

Cook Co. Argo, 111. 

MTI^DAyjlMa 
M OŽIAI SIAS BARGENAS. 

611 West 47-lh Gatvg. 
2 pagyvenimų medinis namas po 

G kambarius "postlum" vana, gazas, 
combination gazų šildomas garadžius. 
Handos neša $40.00, gera vieta arti 
2 mokyklų,, nužeminta kaina $2,000.00 
ant lengvu išuiokesčių. 

s.'jo 8, 1919. Kaina $2,750.00. 
Atsišaukite 

Chas. Patkus 
3667 Archer Ave. 

GYVENK ANT ŪKĖS, DIRBK 
MIESTE. 

5 akrai gero juodžemio, tik
tai 50 minutų laiko nuva
žiuot iš Chicagos ant Burling
ton Railway. Jus galite gra
žiai gyventi čionais ir tuo pa
čių laikų dirbti Chieago j . 

Didelis Bargenas, Kaina 
$1,500. 

Ant lengvų išmokesčių Ra
šykite, telefonuokite arba at-

Taippat pars 
mūrinis nam 
gazas ir toiletai viduj. Gera vieta vis 
kas sutaisyta randos neša $23 į me 
nesį Kaina $2,200.00 

3708 S. Emerald Ave. 
Telefonas Vincciuies 1195 

parsiduoda 9 kambariu I S i ] a n k y k i t e ypatlŠkai. 
;>s po 5 ir 4 kambarius, " " x 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 Str. 

Telefonas Canal 6296. 

^<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii!uiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

i Reikalingi Vyrai § 
S Mes reikalaujame mainierių ir iškrovejų (loaders). Mūsų kasyk

los dirba kiekviena diena. Mes turime abiejas "drift" ir "shaft" ka
syklas su 3% iki I pėdų anglių, šj kompanija neapmoka kelia. Dar- = 
bo ir gyvenimo sąlygos labai geros, deri namai, su vandeniu ir elek- 5 
tros šviesa; randos žemos. Dideli daržai, geros ganyklos dykai. Gali 2 

S te laikyti karvės kiaulės ir vištas. Del pavienių vyrų geri namai -5 
S gaunami. 

Ka tik tapo parašytas kontraktas ant dviejų metų tarpe opera- SZ 
torių ir mainerių, tas užtikrina pastovų darbą. Mes tokios rūšies 
vyrų nenorime kurie tiki kad jiems kelias butų apmokamas. 

Norint daugiau informacijų atsišaukite ar rašykite. 
J. F. P A L M E R 

F a i r - i S New Kiver ( o m p a n y McDonald, W. Va. 
i ^lllllllllllllllllllllllllllIIIIilIIIIIIIllIlllilIlIlIIIIlIlIlIlIlIlIIIIIlllllllllEIIIIIllIlIlIllIlIIUI^ 
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ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH
TON PARKO DRAUGIJAS 
IR PAVIENIUS ASMENIS. 

tą turime. Atsiranda daug mer 
gaivių ir moterų, norinčių lan-jJi verkė, alko ir šaltį ir baoĮą 

Prisiartino kritiškiausia valan 
da, kada mųs tėvynė randasi 
dideliausiame varge ir pavojuj. 
Mųs narsi kariuomenė kovoja 
su lenkais, rusais ir kitais prie
šais, kurie kėsinasi ant mųs 
tautos gyvybės. Lietuva ken
čia badą ir abelną vargę. At
siminkime, broliai ir sesutės, 
kas nies esame, iš kur mes pa
einame, kur yrą mūsų tėvynė, 
kur mūsų protėvių kapai. Ar 
nebus tik Lietuva! Taip. Atsi
minkime tat, ka Lietuva pergy
veno per praeitus penkerius 
metus? Lietuva per 5 metus 
buvo uždaryta, kaip kalėjime. 

kentėjo ir mes negalėjome jai 
rankos paduoti. 

Bet šiandie jau tos geležinės 
durys prasivėrė ir štai ka re-

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

SKAT/KAI. © 

I 
* 

•• 

& 

" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gauJ ' <ti 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pu»v kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chieago, IU. 
= s a p *B 
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