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Uždarytas Airijos Parlamentas Siaurines Rusijos Žmones 
Anglija Nuslopina Sinn-
feinerių Organizaciją 

VISOJ AIRIJOJ ATLIEKA- Atrasta plyštančios medžiagos. 
MOS KRATOS. T> ,,, , 1 0 - r r . . Bellast, nigs. 13.—Militan-

Užgrobiami ginklai; pramato- "V" W
r !H,1'".'ij,,s v , ' i U i " m * " " -. si nn-1 emeriu organizacija varnos riaušes. L •• , T 

kar su visu smarkumu padi-
" " " • - dintas. 

Dublinas, rūgs. 13.—Aiągtl- Užpuolimai ir kratos atlikta 
jos militarinė valdžia Airijoje ,v,onai, Usbunie, Derry, Dun-
specijaliu paskelbimu uždarė 
Airijos parlamente, kurs nebu
vo pripažintas, bei ignoruoja
mas. Pagaliau? užslopino Sinn-
Fein organizacija visoj Airi
joj. 

Visoj Airijoj didėja mi Ii ta
rinė opresija. Visur atlieka
mos kratos. 

GAL KONGRESAN BUS 
PAKVIESTAS KARDI

NOLAS SVEČIAS. 

Dublinas, rūgs. 13.—Angli
jos mllitarinė valdžia visoj Ai
rijoj pradėjo įgyvendinti senai 
pramatomas opresijas. VISUT 

prasidėjo kratos. Neaplenkia- ,mi()S(> ties Rossville gat. darė 
mi nei privatiniai namai. Vi- k r a t a i į policiją imta mėtyti 
sur kaip su šluota šluojama. akmenimis. 

Stiprios kareiviu spėkos va- T i . . v. . , . 
Lauke stovinčiai sargyboje 

dalk, Louth i r Enniskillen. 
Sakoma, nemažai plyštan

čios medžiagos atrasta ir už-
grobta mieste Deny, sinn-fei-
neriū ofise. 

Tam pačiam mieste4 kratų 
melu privatiniuose namuose 
policija sutikusi žmonių pasi
priešinimą. Prieš policija no
rėta pavartoti ginklai. 

Kareiviai apmėtyti akmenimis. 

Londonderry, rūgs. 13. — 
Kuomet policija vienuose na-

kar rvte padarė krata vvriau-
šiam sinn-feineriu organizaci-
jos ofise, šitam miesto. 

kariuomenei tnojaus buvo Įsa
kyta pasigaminti durtuvus. 
Teėiaus žmonių minia veikiai 

Skibbereene, pietvakarinėj išsiskirstė. 
Cork apskrido dalyj, policija j į ^ k a r i u o m ( i n . „ ž H a 
atliko kratas airtų laikraščio > u a k i m . n i m i s kiioje ^ ^ 
ofisuose ir keliose privatinėse k u ( ) m ( . t k a r e i v i a i B e g ė 8 W a s t a s 

rezidencijose 
Padaryta kratos ir kai-kuriu 

sinn-feineriu, Anglijos parla
mento atstovų, namuose. 

Kratos mieste Cork. 
Stipriai apsiginklavusi poli

cija mieste Cork padarė kra
tas keliuose sinn-feineriu kliu-
Imose. Policijai atliekant kra
tas, lauke stovėjo sutraukti 
kareiviai. 

Vienas sinn-feineriu apleis
tas ofisas mieste Cork irgi po
licijos užpultas. 

vienuose namuose ginklus. 
Kitose vietos^*, sakoma, po

licija su kareiviais atradusi 
daug Šautuvu ir kitokiu gin-
klu. 

Padaryta kratos dirbtuvėse. 
Mieste Gahvay policija su 

kareiviais atliko kratas keliuo
se sinn-feineriu namuose. At
rasta politikinės dvasios doku
mentu. 

Buncrana padaryta kratos 
ne tik privatiniuose namuose, 

Jei taip, tai kardinolas pasa
kys kalbą,. 

Washington, nigs. 14. — 

AMER, RAUO. KRYŽIUS 
SKIRIA PINIGIj LIE

TUVAI. 
WASHINGTON, rūgs. 14, 

Kuomet belgo kardinolas Mer- i Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
cier aplankys sostinę, gal jis organizacija plačiau išvysto 
bua pakviestas pakalbėti že-jsavo šelpimo darbą, Pabaltijo-

NOSKE RUOŠIASI PRIEŠ 
NAUJA BOLŠEVIKŲ 

SUKILIMĄ. 

BERLYNE GATVĖS APSTĄ-
TOMOS KULKA-

SVAIDŽIAIS. 

mesniąjam kongreso bute. 0 
gal abudu kongreso butu tam 
tikslui padarys bendrą sesiją. 

1850 metais Su v. Valstijas 
aplanke airiu kunigas Matlie\v. 
Tuomet jis buvo, pakviestas 
kalbėti kongrese. 

RUOŠIAMASI SUGRĄŽINTI 
GELEŽINKELIUS. 

Įsakyta surašyta visą invento
rių. 

j e. Šelpimo reikalams skiriama 
nuo $270,000 ligi $500.000. a-
not oficijalio pranešimo. Bus 
šelpiamos Lietuva ir Estonija. 

Laukiamas didelis praliejimas 
kraujo. 

Saukiasi Pagalbos Ameriko 
ŽMONĖS MELDŽIASI, NU

GIRDĘ ATKELIAVIMĄ 
AMERIKONŲ. 

Visur matomas baisus vargas 
ir nusiskundimai. 

GEN. PERSHINGAS 
WASHINGTONE, 

Washington, rūgs. 14. 
Ruošianties geležinkelius su
grąžinti ir vėl privatinių kom
panijų kontrolės, generalis 
direktorius Hines Įsakė turėti 
gatavus inventoriaus sąrašus 
ligi gruodžio 31, 1919 m. 

Geležinkeliai kompanijoms 
bus sugrąžintos kiek anksčiau, 
kad duoti laiko joms suorga
nizuoti išnaujo savo viršininku 
štabus. 

SULAIKYTAS OPERŲ DAI 
NININKAS. 

Kaip ten, taip visu* kitur, bet dar ir keliose dirbtuvėse. 
sakoma, policija uesusektisi Bet, pasak pranešimu, neatra-
nieko ypatingo. sta nieko intariamo. 

Bolševikams tekusi visa viena 
Siberijos armija 

New York, nigs. 14. — Im-
migracijos valdžia kažkodėl 
Kilis saloje sulaikė atkeliavu
sį iš Italijos operų dainininką, 
tenorą Urelio Bodini. 

Perniai jis dainavo Cbicago 
opera kompanijoje. Atostogų 
metu buvo iškeliavęs pavie
šėtu Italijon. 

Washington, nigs. 13.—Va
kar čia atkeliav0 ir nepapra
stai iškilmingai priimtas gen. 
Pershingas. Priėmimo komi
tete buvo viee-prezidentas 
Marsliall, karės sekretorius 
Baker, štabo viršininkas gen. 
Mareli ir kiti. 

Be ofieijalių šalies valdinin
ku ir piliečių gen. Pershingą 
čia sutiko šimtai mergeliu, ap
sitaisiusiu raudonai, baltai ir 

imėlinai su žolynais rankose. 
Visa sostinė buvo išpuošta 

šalies vėliavomis. Visam mie
ste pakelta sirenų švilpimas, 
automobiliu ir garvežiu triu-
bijimas ir tratėjimas. Fortuo
se subaubė armotos. 

Iš traukinio gen. Pershingas 
nulydėtas viešbutin Slioreliam, 
kur jis kelioms dienoms apsi
stojo. 

Pasirodė esąs daug pavar
gęs. Korespondentams pažy
mėję, jog j 0 didžiausias troš
kimas kuoveikiaus iškeliauti j 
Missouri, savo tėviškėn, ir te
nai atsilsėti. 

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

BOLŠEVIKAI PRANEŠA 
APIE DIDELIUS SAVO 

LAIMĖJIMUS. 

Adm. Kolčakas skelbia apie 
tą patį. 

Londonas, rūgs. 13.—Vakar 
bolševikai iš Maskvos bevieliu 
telegrafu pranešė, jog Aktiu-
binsko ir Ori k apylinkėse, Si-
berijoje, nelaisvėn paimta visa 
pietinė admirolo Kolčako ar
mija. Bolševikai pažymi, kad 
su viena savaite jiem s tekę 45,-
000 Kolčako kareivių. 

Be to, bolševikai sakosi, kad 
ir Archangelsko fronte jie pa
ėmę nelaisvėn kareivių. Tarpe 
pastarųjų esama ir anglų. 

Kolčakas skelbia apie 
laimėjimus. 

Omskas, rūgs. 12.—Iš vy
riausios Kolčako armijos sto
vyklos vakar paskelbta, jog 
visam Siberijos fronte pradėta 
ofensyva prieš bolševikus. 
Ofensyva ligšiol pasekmingai 
vedama. Priešininkas visur at
bloškiamas atgal. Jis paneša 
didelius nuostolius. 

Siberijos armijai tenka 
daug karės medžiagos. Daug 
kareivių paimama nelaisvėn. 

Ofensyva prieš bolševikus 
pradėta Yalsotorovsko šone. 
Tas miestas yra už 200 mylių 
vakaruose nuo Omsko. 

Po pirmutinių įžengiamųjų 

mūšių bolševikų spėkos pradė
jo trauktie s atgal. Bolševikai, 
sakoma, paneša nuostolius ka
reiviuose ir karės medžiagoje. 

Skerdynės Perme. 
Čia atkeliavę pabėgusieji 

| žmonės iš miesto Penu pasako
ja, kad kuomet bolševikai pa
ėmę tą miestą, tai kinams ir 

I angarams kareiviams buvo lei
sta per tris dienas plėšti mie
stą ir žudyti gyventojus. 

Specijalė bolševikų komisija 
tuo metu pradėjo darbuoties 
ir kiekvieną intariamą bolševi
kų priešininką įsakė sušaudy
ti!. 

Pasakojama, kad bolševikai 
tenai išnaikinę kelis tūkstan
čius žmonių. 

Omskui nesama pavojaus. 
Washington,, rūgs. 13. — A-

merikoniškas konsulis iš Om
sko pranešė, kad Siberijos ar
mija susilaikiusi vakaruose 
nuo upės Isham. Abelnai yra 
manoma, kad Omskui negru-
moja pavojus. 

Tečiau konsulis savo prane
šime nieko nemini, kad pieti
nei Siberijos armijai grūmotų 
koks pavojus. 

KANADA RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Ottawa, rūgs. 13.—Kanados 
parlamento abudu butu ratifi
kavo taiko s sutartį. Apie tai 
tnojaus pranešta Anglijos vy
riausybei. 

BOSTONO POLICIJA NORI 
PERTRAUKTI STREIKE 

Boston, Mass., rūgs. 13.—A-
merikos Darbo PVderaeijos or-
ganisatoriug MeGartliy Naujo
joj Anglijoj paskelbė, jog Bos
tono policijos unija pripažinu
si S. (Jomperso sugestiją, sulig 
kurios poliemonai turi per
traukti streiką ir palaukti dar
bo ir kapitalo suvažiavimo, su
šaukiamo Wasliingtonan į spa
lių 6. 

McGarthy apie tai pranešė 
policijos viršininkui Curtis ir j a u susiorganizavę i r bile die 

Berlynas, rūgs. 13. — Aną 
dieną šalies apginimo mini-
sterio Noske gvardija nukai
tusi paslapčia darbavosi, ruoš
damosi prieš naują spartakų 
(bolševikų) sukilimą čionai. 
Oficierai klausiami apie pasi
ruošimus atsisakė duoti kokių 
nors informacijų. Valdžios 
viršininkai taippat tyli. Dar
bas tečiaus buvo atliktas pa
tylomis, ir ant greitųjų. Aiš
ku, Noske painformuotas apie 
naujas suirutes. 

Rugsėjo 10 dieną oficieras su 
keliais kareiviais inėjo į vie
nus namus, iš kuriu kuoaiš-
kiaušiai netolies kaip ant del
no matomi keli tiltai per upę 
Spree. 

Pas namų savininką jie pa
klausė leidimo pastatyti kelis 
kulkasvaidžiu? augšėi?.v:t.4ar«i 
augšte ties langais, išeinan
čiais į tiltus. Suprantama, lei
dimas buvo duotas. 

Oficieras atsisakė atsakyti i 
paduotus jam klausimus, ko
kiais tikslais tas veikiama. 
Kuomet ten reikalingas darbas 
atliktas, oficieras su kareiviais 
kuoveikiaus išėjo surasti kitas, 
tinkamas kulkasvaidžiams vie
tas. 

Svarbiausia vienas tiltas. 

Per upę eina vienas tiltas, 
kurs lydi tiesiog Berlyno vi-
dumiestin. Tuo tiltu dažniau
sia sukilėliai naudojasi. Kitoj 
pusėj tilto yra Berlyno dalis, 
kur bolševikai veda propagan
dą ir kur organizuojami jų bū
riai. 

Taigi tas tiltas šiandie Nos-
kei yra svarbiausias. Nes juo 
ir vėl, rasi, bolševikai gali pa
sinaudoti. 

Bet nuo sukilėlių nėra liuosi 
ir kiti tiltai. Tad aplink visus 
padaryta visokie atsargumai. 

Paminėtą dieną aplink tuos 
tiltus dažnai matėsi būriai pra
einančių kareivių. Bet gyven
tojai mažai domos atkreipė. 
Nes su kareivių vaikščiojimais 
gatvėmis perdaug apsipratę. 

Paduota informacijų. 

Nuo pašalinių žmonių teko 
sužinoti tuog visus Noskes ka
reivių pasirengimus. Taippat 
sužinota, kad tomis dienomis 
Noske painformuotas apie 
naują vietos bolševikų žygį. 

Sakoma, Berlyno bolševikai 

Revelis, rūgs. 14 (Rašo The 
Cbicago Daily Tribūne kores
pondentas). — Labai abejoti
nas daiktas, kad talkininkai 
šį rudenį pristatytų reikia
mos įvairios medžiagos šiau
rinei rusų armijai, idant pas
taroji galėtų vesti kampaniją 
prieš Petrogradą. Bet ar ta ar
mija briausis ant Petrogrado, 
ar ne, visvien tai armijai bū
tinai reikalinga dabar karės 
medžiaga. Armijos užduotis la
bai svarbi. Ji turi sulaikyti 
pačius bolševikus nu0 ėjimo 
pirmyn. Turi ji ginti šiaurinės 
Rusijos gyventojus nuo bolše
vikų pašėlusios audros. 

Šiandie rusų baltoji armija 
užima žemės juostą apie ^) 
mylių ilgą ir 30 mylių plačią, 
tiesiog rytuose nuo ežero Pei
pus. Kiekvienam rusų sodžiuj, 
kur man teko tomis dienomis 
būti, susibėgo aplink mane 

, , j . . , , v nu is Pskovo n* apylinkių, k\ žmones maldaudami, idant as . ; „. . , ,v 

pasiųsčiau Amerikai nors ke
lis žodžius ir vardu jų papra 
šyčiau jų kareiviams pagel-
bos, kad^tie galėtų atsilaikyti 
prieš bolševikų armiją. 

Žmonės meldžiasi. 

Kelių sodžių žmonės, nu
girdę atkeliaujančius ameri
konus, susibėgo į savo šventy
klas (cerkves) ir balsu pradė
jo melst ies, kad Augščiausias 
laimintu Amerikai, kuri teikia 

jiems pašelpą bado metu, 
kuri pagelbsti jų kareiviam 
atsilaikyti prieš bolševiki 
bangas. 

Viena senelė, kurią kituomel 
bolševikai buvo apmušę ir už] 
darę kalėjiman, ir kurią pasj 
kui baltoji armija paliuosave 
atsiklaupusi verkdama pasai 
kojo, kaip bolševikai nužud{ 
jos vyrą, jo s sunūs ir kaip ji 
pačią kankino. 

"Neleiskite čia bolševikams 
ateiti ir sunaikinti mano na] 
mėlius", šaukė senelė. "Pasai 
kykite Amerikai, tegu ji ateij 
na mums pagelbon". 

Vienas pravoslavų popa 
verkė lyg vaikas pasakodama! 
apie praleistas savo kančiai 
po bolševikais. Pskove tą po| 
pą bolševikai privertė žiūrėti 
kaip jie karia jo moterį. Ji) 
pats buvo skaudžiai apmuštaį 
ir pamestas laukuose mirti 
Bet popas nakčia atsigaivelio] 
jo ir pajėgė pabėgti. 

Skaitlingi būriai pabėgėlii 

Kstonijos parubežiais aps 
stoję skaitlingi būriai pabėgi 

nas nesenai uZeme bolšev 
kai. Neturi jie tinkamos pasti 
gi^. Tuo tarpu artinasi šalčij 
ir žiauroji žiema. 

Pabėgėliai pasakoja, ka< 
bolševikai Pskove išžudę k< 
lis šimtus žmonių. Tarpe ani 
buvę ne tik vvru, bet moterii 
mergaičių ir bernaičių. 
Šiaurvakarinė rusų armija 

rudenį turbūt pasiliks vietoj] 
ir tik ginsis prieš stipresniu) 
skaitikliui bolševikus. 

miesto majorui Peters. Pasta 
rasis pranešė gubernatoriui. 

Generalis valstijos prokuro
ras paskelbs savo opiniją: ar 
poliemonai gali streikuoti ir ar 
gali but priimti atgal tarny
bon. % 

Abelnai vra manoma, kad 
poliemonai nebus priimti. Nes 
tam priešinasi gubernatorius. 

ną netikėtai gali pakilti prieš 
valdžią. 

Šiuo kartu jų pakilimas bu
siąs desperatiškas. Jie nu
sprendę ar laimėti, ar kristi 
susirėmimuose. Jų tikslas—bū
tinai sugriauti dabartinę val
džią ir įsteigti bolševikišką. 

Sakoma, tai busiąs paskuti
nis jų mėginimas ir žygis. 

Šaudoma į vaikus. 
Rugsėjo 9 dieną bolševikiš

ki gaivalai buvo surengę 1,500 
bernaičių ir mergaičių demon
stracijas prieš militarines tai
sykles mieste. Tutbut, bolše-
vi kai norėjo išmėginti valdžios 
pasilaikymą. 

Vaikai parodavimą pradėjo 
Pichelsberge ir per Spaudau 
ėjo į vidumiestį. 

Kareiviai vaikus sustabdė ir 
įsakė išsiskirstyti. Vaikai ne
paklausė ir mėgino maršuoti 
toliaus. Tuomet prieš juos at
sukta kulkasvaidžiai. 

Paleista keli šūviai. Penki 
vaikai sužeista. Kiti išsiblaš
kė. Bet kiek palaukus iš jų ke
li šimtai ir vėl sustojo eilėsna. 
Tečiaus pasuko atgal ir nu-
maršavo. 

Vaikai buvo nešini parašai 

PRAŠALINTAS POLICIJO! 
KAPITONAS. 

Prašalintas iš tarnybos Chi 
cagos policijoj kapitonas Pi 
trick E. Hogan, kurs kapitonj 
buvo Marąuette nuovadoje. 

Jį prašalino ei vi lės tarnyboj 
komisija už įžeidimą ir mus: 
mą kaip savo pavaldinių 
licmonų, taip piliečių. 

Pastaraisiais laikais jis ai 
mušė William H. Curran, va] 
stijos 1 egi si ataros atstovo Th< 
ma s Curran seserėną ir adv< 
kato George Curran pusbrolj 

To užteko. 

GEN. PERSHING FOR] 
LIAI PAKVIESTAS 

CHICAGON. 

Miesto majoro paskirtaĮ 
komitetas aną dieną formalii 

kad valdžia leistų jiems turėti i pakvietė apsilankyti Cliieagoį 
susirinkimus, kokie šiandie čia 
uždrausti. 

gen. Pershingą. 

SAMUEL GOMPERS CHI 
CAGOJE. 

Chicagon atkeliavo Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers. 

Šiandie vakare jis kalbės 
gatvekarių ir viršutinių gele
žinkelių darbininkų konvenci
joje Carmen's salėje, Van Bu-
ren gat. ir Ashland ave. 

NEI VIENA ŠALIS NE
PAVOJINGA SUV. 

VALSTIJOMS. 

Washington, rūgs. 13: 
"Nei viena šalis šiandie neri 
pavojinga Su v. Valstijoms'1 

Taip kalbėjo čia štabo vii 
šininkas, gen. March, ragim 
mas kongreso mi Ii tarinį k< 
mitetą pripažinti vyriausybėj 
paduotą kongresui militarinj 
programą. 

i 
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Pope žius ir Pran-
cuzija. 

Net j am pri tar 
kas liautis kovoj 
čia kilo pavojus, į 
tas gali perleisti 
sumanymą atnau 
zijos ambasadą p 
Tada užrubežinią 
steris S. Piehon ] 
pr iedermę apginti 
kg, ministerią kai 
bę. P-as Piehon IK 
dyti, kad pasiunt: 
pežių prancūzam 
ga, nes karės meti 
turėjo keletą ka 
pr ie popežiaus su 
kalais. Tam tikslu 
jo atviros pasiu 
visokius tarpiniai 
vienos su ministe 
atstovai pajuto, jt 
laikyti savo minis 
dalykas ir pasiba 
jal istas l iervc n\ 
" V i c t o i r e " , t. y. 
pranašauja, kad ] 
kinui i parlament 
turės susitaikinti 
Mums tat išrodo i 
dar nekartą pra 
reikalai bus atidi 
laisvamaniams b 
džiaugsmo. 

Nacijonalės 
zacij< 

8. Valstijose t 
daugybę įvairią 
organizacijų. Visc 
dirbą naudingus 
nos iš ju darbuo, 
lies js tatymai pib 
domi. Kitos plati 

Didžiuma Prancūzijos gy-
mtoją yra katal ikai ; mažuma 
:a katalikystės atsižadėję 
isvamaniai. Laisvamaniai , n į susipratimą. E 
:a gerai susiorganizavę ir ne- suma kitokiais n 
tri augštesnio tikslo už tą, kad j dar ir tokių naci, 
įgriebus savo tėvynės vai- Inizaciją, katros ] 
'ią, pasipelnyti. Bekalbėdami norus antmesti p; 
>ie demokratiją prancūzai su- sybei. Kitos nekii 
irė taip, kad sukta ii* nesą- mos ir neautorizu 
ninga mažuma,, laužydama atlikinėti policijom 
^mokratijos principus ir tei-
s, valdo didumą, kuri dorą, 
isybę ir tiesą brangina labiau 
?gx\ valdžią ir pinigą. 

Ta laisvamaniškoji Francu-, i tesi didžiausiu 
jos mažuma per t raukė savo Kad išreikšti savo 

Kas čia iš mus 
dėjęs apie organi; 
nal Security Lea^ 
ganuacija karės 

vynės santikius su Šv. Tėvu, 
v~aikė vienuolijas, atėmė baž-
čių nuosavybe, susiaurino 
džiumos teises. Karės laiku 
raneuzija kai}) ant plauko ky-
>jo keletą kar tu ir pajuto, 
ip pavojinga yra antiklerika-

tais tiesiog terori 
lojus. Kad ji sp 
slakerius, už tai n 
gali dary t i priel 
nuo jos tiranijoi 
daug nekaltą žmoi 

-Gi šiandie jau : 
kad National Seci politika. Jei ne katalikas 

>ch'as, tai butu žuvusi v i s a ! d i r ] ) 0 n e t a u l o s { 

lis. Todėl Prancūzijoje kas- p r a g a i š c i a i . Organ 
irt daugiau girdėt balsą, j o g | j s t e i f f t a k a n

: , , 
ikas paliauti laisvamanišką 
>litiką, laikas neprigaudinėti 
taliką, o pradėt i tėvynei nau-
ngą darbą. Laikas siusti į 
ymą pasiuntinį, kad j is apru-
ntij Prancūzijos reikalus, rei-
a kviesti ir popežiaus atsto-
i į Paryžių, 
Bet laisvamaniškas fanatiz-
as da r neišnyko Praneuzijo-
. Liepo s 2 d., šią metu, Pran-
.zijos par lamentas svarstė 
irubežiniu dalyku išlaidas. Tą 
•oga pasinaudojęs atstovas J . 
on ėmė plast i ant dabart inio 
.\ Tėvo ir ant nabaŠninko Pi-
us X. 

Didumai atstovą tat nepati-
>. J ie protestavo ir reikalavo, 
id p. Bon gerbtą Prancūzijos 
irlamento rimtybę. Neprigul-
ingas socijalistas de Aionzie, 

P 
tikslu gr iaut i šal 
tracijos autoritete 
pitaliznią ir kovo 
negeist ini^ kongrt 
Prisidengusi 
skraiste ilgas laiki 
zacija dirbo šalies 

Pagaliaus jos ( 
k 0 aikštėn pats 
Kongresas buvo j 
mitetą pat ir inėt i 
veikimus. Komitet 
iškėlė jos pragai; 
bus. 

Tokią "patr i jol 
nizaciją čia y ra \ 
šaliai neduoda i 
Bot bloga — tai 
Yra kam jas pa 
kaip kąm jos laba 
nežiūrint skriaude 

Tik pakylantis 

LIETUVIŲ PRO' 
ZOLIUCIJOS 

•atsisakydamas savo laisva-
anybės, bet žiūrėdamas Pran- s iP™timas galės 
.zijos naudos, reikalavo, kad s* 
aneuzija susitaikintų su Sv. 
jvu ir apsimainytą pasiunti-
ais. Šitai kalbai pr i ta rė dali
klis atstovų. Labiausiai gi ste-
tina, kad santaikai su pope-

um pr i ta rė buvęs mhusterių 
rmininkas, atvir iausias krik-
ionijos priešas R. Viviani. 
as žmogus 1914 m. oi'icijaliai 
l i audamas į Rusiją pas ta tė 

I u rv n lrr%rĄ / * o i » o c n / ^ r i n A V i i 

Kun. J . J . J aks 
zimiero parapijo 
Worcesteryje, a 
Wasliington'ą, D. 
pjučio matėsi si 
\Valsh įš Massacl 
•naciTYialviviA yv-ni-n 

riant, kad lai-
jus su Bažny-
jog parlamen-
i i r užtvir t int i 
ujinti Prancu-
prie Vatikano. 
I dalykų mini-
pasijuto turįs 
ti laisvamaniš-
.bineto gryny-
legalėjo pr i ro-
tinybė pas po-
QS nereikalin-
iu pa ts Piehon 
irtų kreipties 
i įvairiais rei-
ui j is nevarto-
mtinybės, bet 
įkus. Tečiaus 
?riais part i jos 
tog jie tur i pa-
steri. Ta ip tas 
ligė. Bet soci-
vo laikraštyje 
. Pergalė jau 
po naujų rin-
tą Prancūzija 
su popežium. 

abejotina, nes 
meuzu tautos 
ėti šalin, kad 
nitu daugiau 

5 Organi-
os. 

turime didelę 
nacijonalių 

os jos sakosi 
darbus. Vie

pusi, kad ša
lnai butų pil
imi patrijoti-
Dar kitos už-
eikalais. Yra 
ijonalią orga-
mėgina savo 
>ačiai vyriau-
ieno neliepia-
uotos mėgina 
>s pareigas. 

sų nebus gir-
izaciją Natio-
gue. Šita or-
metu dangs-
patrijotizmu. 

o uolumą kar-
izavo gyven-
paudė karės 
niekai jai ne-
'kaištą. Bet 
>s nukentėjo 
mių. 
ne paslaptis, 
urity League 
gerovei, bet 
nizaciją buvo 
midžioje su 
lies adminis-
a, remti ka-
oti prieš sau 
eso atstovus, 
patrijotizmo 

;as t a organi-
s pragaiščiai, 
darbus išvil-
; kongresas, 
paskyręs ko-
tos " l y g o s " 
tas susekė ir 
išt ingus dar-

? » •tinni orga 
visa eilė. Jos 
nieko gera. 
i ir perdaug. 
alaikyti. Nes 
ai naudingos, 
o s žmonių. 
; žmonių su-
j a ts ikra tyt i 

>TESTŲ RE-
SENATE. 

aitis, Šv. Ka-
js klebonas 
atvažiavęs į 
). C. 28 rug-
u senatorium 
hussets. Iš to 

LIETIS 
Prasidėjo gražiai. D 

reitais metais Washi 
esantieji Lietuviai iešk< 
uojautos S. V. Senate, 
jo gavus prielankią ii 
Lietuvos nepriklausomy 
vieniai senatoriai, su ] 
reikalo turėta , rodė Li 
klausimu indomavimo, 
užuojautos i r noro £^rą 
viams padaryt i . Sen; 
Lodge įnešė Senatan i 
ciją, kur i turėjo išreik: 
n a t o n u o m o n ę del L i e t u 
siskyrimo nuo Kusijo 
zoliucija nukeliavo į Už 
nių Santikiavimų Ko 
kur ji iki šiam laikui iš 

Suprantama, ir prie 
Senato nuosprendis Li 
nepriklausomybės neuž 
tų, bet ta i butų da r 
akstinas, s tambus veiksu 
del Lietuva turėtų bu 
pažinta nepriklausoma, 
taruoju laiku tad p 
daugiau domos kreipti 
tą senato nuomonės iš 
mą. Su senatoriais bu1 

komos konferencijos, j 
Lietuviai ir draugijos 
loniju siuntinėjo laiškus 
liucijas. Senatas turėjo 
veikti. 

Politika. 

Nusistovėjo mintis, k; 
natas, pirm negu tars 
Lietuvos nepriklauso 
reikale, turės Lietuvių i 
svti. Buvo ruošiamasi 
konferencijos su užrut 
Santikiavimų Komisija. 

Šiais laikais toji ko 
prieš save tur i pasaldint 
bos reikalą — Taikos s 
Žinia, koki politika 
verda del sutart ies. Vk 
natoriu nori greito su 
ratifikavimo, kit i ste 
jį atidėlioti ir sutarties 
tą keisti. Senate verda 
politinė kova. Ant nelai: 
Lietuvių klausimas tos 
kos sukuri n pateko. 

Tie, kurie Taikos Su; 
ratifikavimą atidėlioti 
džia, tarėsi dabar Lietir 
klausyti ir ieškoti pas 
vius Taikos Sutarčiai p 
niaviino, kad priešingu, 
tarčiai argumentavimo 
nalą padidinus. 

Komisijoj y ra 17 sem 
0 iš jų sutart ies tekstui 
šingi, gi 8 užgiria. Del 
viu išklausymo kaip t 
proporcija balsai pasu 
1) balsais prieš 8 išba 
Lietuvių išklausyti 2i 
pjučio dieną. 

Antr inė Politika. 

Dalykas Senato politiki 
baigė. Pr ie jos prisidėj 
viena. 
— i — — f ^ — — — i — — — — 

patalpino įvairių lieti 
draugijų rezoliucijas si 
testais prieš lenkus, ki< 
buvo tų rezoliucijų gav 

Nauja Misija į Lieti 

Taut inė Katalikų Kar< 
ryba (Catholic National 
Council) išsiuntė į Lietu 
žmogų: p . Walsh amerik 
p. Kazlauską iš Watc 
Conn. lietuvį. Juodu bir 
tinę važiuot per Daniji 
tos šalies atstovybė t 
pasportų vizavimą. Tode 
du asmenys subatoje, 6 
jo išvažiavo į Lietuva 
Švediją. 

Kuomet p. Walsh pris 
Lietuvos raportą, jog 
ir kit i dalykai pr ireng 
ta pat i Tautinė Katal ik 
rės Taryba (C. N. W. C 
siųs vienuolika mergin 

I/VI scrN/vic 
ir pe-
įgtone 
jo už-
iūd iš 
tarmę 
•ei. P a 
:uriais 
jtuvos 
reiškė 
Lietu-
torius 
to l in 
ti Se-
os at-
;. Re-
ubezi-
nisiją, 
gulėjo. 
ankus 
't u vos 
ikrin-
iTienas 
rs, ko-
i pri-

Pas-
-adėta 

grei-
•eiski-
o lai-
avieni 
š ko-
rezo-
šį ta 

Perei tais metais susitvėru 
Vidurinės Europos Sąjunga -
Mid-European Union — fa 
t iniai tebegyvuoja, bet p ra 
t iškai neveikia. Jo s pirmini 
ku y r a p . Caldwell. J o j vei 
lum 0 šiek-tiek parodo vadin 
moji Ketur ių Lyga iš Lietuvi 
Estų, Latvių ir Ukrainieči 

Pasi ta ikė taip, kad pri< 
Senato Komisijai balsuosiar 
p . Cakhvell laišku kreipėsi 
ją išklausyti ne vien Liet 
v i ų , bet v i s u tų ke tur ių taut 
Čia gal neprošalį bus past 
boti, kad Keturių Lygoj Li 
tuvius reprezentuoja išimtin 
taut ininkai , su jų Tautine T 
ryba priešakyje. P-as Cakhvc 
gi rodo palinkimo Lietu vii 
visuomet jungt i su kitų tam 
klausimais — tai su Koreji 
čiais, tai su Airiais, tai dar i 
kitais, r* Susidėjusių aplinkybių dėk 
Lietuviai negavo atskiro iškb 
symo, bet pateko sykiu su K 
tūrių Lyga. Keturioms tai 
toms savo reikalus Senatį 
perstatyt i laiko tebūta pu 
antros valandps. 

Lietuviai visgi pirmi. 

i g i a s i 
teks-
a s t n 

lės ir 
loliti-

tų is-
Jotu-
į e s g i -
n su-

Rugp. 29 d. keturios tauti 
savus reikalus dėstė komisij( 
posėdyje. Del politikavimo s 

d Se- natorią tesusirinko penki, 
žodį Inžanginę kalbą pasakė pa 

nybės sai p. Caldwell. Reik jam k r 
Įklau- 'ditjj, a t iduoti , kad jo kalboj ja 

prie I tesi Lietuvos klausimo p i r m 
ežinių; nybė. Jau tės i , kad čia sva 

biausia perstatomas Lietuvi 
nisija i klausimas, gi kitų tik priedt 
l sva r tebuvo. 
įtartį. Mid-European Union bu\ 
enate persisamdžiusi sau advokat; 
ui se- p. Battle. Šis, matomai, negi 
arties nėtinai informuotas tautų re 

ktilams ginti . Savo kalboj, \: 
p. Caldwell, Latvius ir Lieti 
vius pris tatė kaipo slaviška 
tautas . Tur but taipgi klaidt 
prisileido tvir t indamas, ka 
šios keturios tautos karės la 

a r t i e s iku S. V. paskolos bondsų ii 
-ei- pirko apie 70,000,000 dol. R( 

dos, kad toji suma yra dide: 
nė. 

Lietuviams, kaipo svarbiai 
šiai tautai , pal ikta ant gal 

arse-1 savo reikalus dėstyti . Bet pi 
j kol Es ta i , Latviai ir Ukra 

toriu, [niečiai savo išdėstė, Lieti 
viams beliko vos 15 minutų. 

Besuspėjo savo raštą pa^ 
kai tyt i tik p. Lopatto, kuri 
raš tas buvo nepilnas ir kuri 
lietuvius tik per Keturių Lyg 
tereprezentavo. Buvo pasirer 
gę iš Lietuvių dar keturį ka 
bėto ja i p i l n u m o j r e i k a l u s n i 
šviesti, bet jiems laiko pr i t r i 
ko, taigi nebuvo nei išklausj 
t i . - • . • 

Apart Lietuvių, nei vien 
tau ta rašto neinteikė. Lieti 
viai-gi ten esantiems senato kc 
misijos nariams, ir tiems, k i 
rie tuo ta rpu ten nesirado, ir 
teikė grąžą ir turiningą rašt^ 
kurį A. L. Tarybos nariai pe 
dvi dieni prieš tai gamino. Re 
dosi, kad raštas galės daugia 
naudos atnešti , negu pasak) 
tos kalbos, kurių senatorių 
apat iškai klausėsi. 

Išvadų nedarau. 
Purenąs. 

GRAND RAPIDS, MIGS. 
LIETU VIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Bala i 
džio 20 dienos 1919 m. " D r a r 
g ą " ats tovauja p , J . MARGE 
LIS , 544 Myrtle s tr . 

Pas jį galite " D r a u g ą " us 
si rašinėti, nus ip i rk t i paduoi 
į jį pajieškojimus i r pagarsi 
nimus. Galite gauti ir knygi 
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Dievui t ikr iausiai priklau
so Tėvo vardas . Žemėje, gim
dytojas, dvasiškas vadovas, 
dailėje bei mokslo šakoje išra
dėjas, valdžios įsteigėjas, do
ras valdovas įgija tėvo vardą. 
Čia t ik kalbėsime apie gimdy
tojo — tėvo privalumus. 

Tėvas y ra namų bei šeimy
nos galva. Jojo priedermė y-
ra apsaugoti namus nuo įvai
rių užpuolimų. J i s tur i aprū
pinti šeimynos reikalus. Turi 
dėti pastangas, kad šeimyna 
nuolat eitų pirmyn kaip tiky
bos, taip pasaulio žvilgsniais. 
Tą j i g pasekmingai vykįs at
sargiu, išmintingu, uoliu bei iš
tvermingu pasielgimu. Tėvo 
patar imai privalo būti malo
nus, mandagus, bet apmąstyti 
ir tvir t i . J i s pasielgime, kalbo
je, juokavimuose bei darbuo
se privalo būti nuolat pavyz
dingas. 

Tėvo priderystė y ra išmin
tingai spręsti apie asmenys 
ar abelnai draugaujančius su 
visa šeimyna, a r vien tik su 
atskirais jos nariais. J i s ne
privalo būti žiauriai aš t rus , ne
pakenčiamas, bet ir ne ieškąs 
kokiu pašalinių pataikavimu, 
vaišių. 

Tėvas privalo dėti visas 
pastangas, kad savo kūdikius 
priderančiai dorai išauklėjus 
ir kiek galima augštesnį mo
kslą suteikus. Nesigailėk vai
kus kuodaugiausiai ^išmokin
ti, nepavydėk jiems laimės, jie 
suaugę atsilygįs tau šimterio
pai. 

Kiek galima, tėvas privalo 
rupinties ir apie patogų šei
mynai pragyvenimą. Čia ne
reiškia, kad pataikavus įvai
riems išdykavimams, priešin
gai, nei turt ingiausias žmo-
gUg neprivalo pa ta ikaut i iš-
mat tunui—išdvkavimui. 

Tėvas kaipo šeimynos gal
va pr ivalo: jaust i , rupintiesi 
bei tvarkyt i visus savo šeimy
nos narius. Jojo y ra garbin
ga, bet ir gana sunki užduotis. 
Kad priderančiai ją išpildžius, 
tėvas privalo būti doras, iš
mintingas bei pavyzdingas vi
suose pasielgimuose. P i rma 
mintyk, svarstyk ir tik gerai 
apsvarstęs daryk. 

Tėmijantis. 
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SKAITYTOJU BALSAI. 
KUN. BUČIO PASKAITOS. 

Po tuo vardu p. Tulelis " L i e 
tuvo je , " nuin. 207 pr i rašė tiek 
neteisybės, kad kiekvienas, bu
vęs tose paskaitose, negali iš
manyti ko p. Tulelis nori. 

Štai, Tulelis sako: 
" I šp radž ios jo (kun. Bučio) 

paskaitos buvo gan įdomios ir 
kiekvieną Interesuojančios. To-
liaus kun. Bučys nubrido į mig
lotą lauką, kur a r tai su žibu
riu, ar tai be žiburio reikia 
klaidžiot i ." 

Kad t e j paskaitos buvo su
prantamos ir interesingos, tai 
ir aš sutinku. Ne jų kaltė, kad 
ilgainiui p. Tuleliui jos pasiro 
dė miglotos. Kol mažam vaikui 
kalbi apie A, B, C, j is lengvai 
supranta . Imk jam šnekėti apie 
visuomenės klausįmus, j is žio
vaus arba išdykaus nesupras
damas. Je igu mažam kūdikiui 
aiškinsi augštus jo nepasiekto 
mokslo klausimus, tai j am gali P1 

ta t pasirodyti lyg kankynė. 
P-as Tulelis kun. Bučio paskai
tose nekartą buvo, kaip kūdi
kis, patekęs ir peraugštą jam 
klesą. Nesykį savo klausimais 
jis save pastatė ant juoko. 

Savo korespondencijoje p. 
Tulelis r a šo : 

" P a s k i a u s , panedėjio vaka
re, kun. Bučys prirodė, kad 
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AS J. KAZANAUSKAS IR P-] (KAZANAUSK: 
Seredoje, rugsėjo 10 d., Auš-

M Vartų bažnyčioje kun. F . 
t. Serafinas surišo amžinu nio-
u-ystės ryšiu jauną porelę: p. 
oną Kazanauską su p-le An-
mina Pestininkaite. Jungtu-
ią metu bažnyčioje giedojo p. 
*. Pocienė, l*. Vyras ir A. Po
lis. Jaunavedžiai apie 3 vai. 
•aukiniu apleido Chicagą, tik 
ežinia kur. Žada netrukus sū
ri žt i. 

P 
" D i 
jaui 
kos 
skri 
ypa 
ras 
P-a. 
S. 7 

Dab 
koje 

H\ 
riau 

emui }>ainatan jis pastatė sa 
D nukaltą fonnulą." 
P-as Tulelis matematikos 

['perdaugiausiai mokinosi, 
Ato apie formulas jis mažai 
} težino. J i s negirdėjo, kad 
ūkia formulos teisingumą pri-
jdyti, ir kad ją pr i rodi ius ga
nia ir reikia ją vartoti toles-
ems moksliško darbo išva-
iiojimanis. Kun. Bučys, tiesa, 
ažai var toja formulą, o tos, 
irios tapo porą kartu pavar
tos , buvo per keletą pirmes-
u paskaitą aiškiai ir stipriai 
rirodytos. " L i e t u v o s " ben-
radarbis, ta pačia proga, pa-
ire dar stambią klaidą: j is 
[•ikišo kun. Bučiui formulą, 
irios prelegentas nevartojo, 
ažamoksliams, esantiems pa
e i tose apie augštus dalykus 
ki žiobtelėjimai gana tankiai 
į s i ta iko . 

Kun. Bučys neapsiėjo kaip 
diev ia i , kur ie n u b a l s a v o , k a d 
>ra Dievo, nėr dūšios ir pas-
ii žmonėms skelbė savo 
mokslo" vaisius. 
Ant galo p. Tulelis sako, kad 
enas iš klausytoju kun. Bu-
ui davė klausimą ir kun. Bu-
s sušuko: " K o k i s žmogus 
ivo, toki.s ir daba r . " Ta t yra 
y n a netiesa. Kam tiek netei-
bės pr i rašyta? Juk tose pa
ei tose šimtai žmonių klausėsi 

visi gali but liudininkais, 
td kun. Bučys nei to šauksmo 
'šaukė, nei šiaip niekam ir ne-
lomet nėra pasakęs rūs taus 
džio. Kiekvienam klausian-
am mandagiai ir tinkamai at-
ko i r paaiškina. 
Tai-gį p. Tulelis už netei-
ngą korespondenciją palieka 
i e š \ isuomenc murzinas. 
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LĖ A. PESTININKAITE 
;IENĖ.) 
*-as Kazanauskas, buvęs 
r a u g o " knygvedis, i r jojo 
na žmona yra dideli muzi-

remėjai ir nar iai Ch. Ap-
ičio choro. Jaunavedį , už 
įtingę pasidarbavimą, cho-

pakėlė Į (Jarbės narius. 
s J . Kazanauskas tarnavo 
X. kariuomenėj, raštinėje, 
bar dirba Kasper State ban-
e. * 
Jaujai porelei linkime koge-
įsios kloties. 

— _ 

Nutar ta pasistatyt i didelę 
n . Tam tikslui tapo išrinkta 
įisija, kuri viską tvarkys. 

*-lė E. Vaitkaitė paaukojo 
arui 5 dol. Kiti galės atneš-
avo auką tiesiog į būdą. 

~ Korespondentas. 

ENTO JUOZAPO DR-JOS 
ALDYB0S ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis. 

irm. A. Grebas, 1117 Kentu-
Ave. 

iee-pirin. J . Stauskas, 1414 
r York Ave. 
ašt. A. Brusaka, 835 High 

Rast. B. Sapiega, 1715 Supę-
Ave. , 

idininkas T. Grigaliūnas, 1437 
11-th St. 
rg. Raš. Ig. Ermala, 1717 
i Ave. 
aršalka M. Daunora, 
ažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 
Gutkauskas. 
itingai atsibuna kiekvieną mfe-
po pirmai tą nedėlią. 

RGENAS! PARSIDUODA 
FARMA SU BIZNIU 

priežasties sunkios operacijos ir 
amatomai i lgos ligos, parduosiu 

au akerių R i v e r F a r m Resort , 
s, Mich.. seniau žinoma, kaipo 
l o n f s Resort F a r m ) , su 7 va-
imiais ir visais puikiausiais j -
imais del patalpinimo apie 100 
j . F a r m a yra apdovanota g a m -

grožybe, daug didelių medžių, 
ausios maudyklės St. Joe upėje, 
rališki šaltiniai, o v isa l ikusi 
, yra užvesta vais ingais med-

v invuogems ir k i tokioms vuo-
;, kurios dabar neša labai dideli 
i. Gatvekaris (Streetcar) bie-
ro šąli, geras privažiavimas. Biz-
šdirbtas per i lgus metus . Gera 

del Sanatorium. š imtai Lietu-
i še imynų pralei4žia vasaros 
iki, — pasilsio sanvaites — ant 
Carmos, su didžiausių užsiganė-
įu. Dėlei mandagaus Lietuvio ir 
įčio gerą bizni įgyti, taigi čioaai 
rintąs geras pragyvenimas ir yž-
imas grašio ant senatvės . Par-
u pigiai ir ant l enevų išl igų n e 
daugiau ka patirtf apie tą far-
meldžiąme atsišaukti tąr> 7 ir 
ii. vakarais, 

Lont & Sons Real Estate 
' W. 14th Str. Cicero, IU. 
Telefonas Cicero 39. 

— "T- , • 
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NIEKIAI GARSiNKITĖS 
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Tirmadienis, rugsėjis 15, 1919 O R B U G A S 

Lietuviai Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

Rugpjūčio 31 d., &. m., L, Et 
K. rėmėju skyrius laikė susi-
liiikung 8v. Jurgio parapijos 
mokykloje. Paaiškinus kun. V. 
Vilkutauiui bažnyčioje iš sa
kyklos apie reikalingume šelpi
mo L. 1\. K., susirinkiman at
silankė daug nauji) nariu, 
apart seniau prisirašiusiųjų. 

Visupirma p. V. (Judinas, at
stovas iš L. Et K. Federacijos 
seimo, išdavė raportą. Rapor
tas priimtas. 

Antras raportai buvo p-nios 
P, Skužinskienės, vedėjos dia-
lm/.ių gaminimo (siuvėju bei 
mezgėjų), skyrio. Pranešė, jog 
yra pasirengę darbą pradėti, 
kuomet aplaikys audeklo bei 
siūlus. 

Po to sekė raportas komisi
jos rinkimo drabužių. 

Pranešė, kad darbas pasek
mingai varomas pirmyn; mie
stas paskirstytas į kelius dis-
triktus su tam tikromis vieto-
nu, kur yra priimama drabu
žiai bei kitoki reikmenys. P-as 
K. Žitkus ir A. Krasauskas 
(biznieriai) pažadėjo veltui su-
vežioti drabužius i viena vieta. 

J . Jonuška, L. Iv. K. reni. 
skyrio rast., pranešė, jog nario 
skyrius turi apie 330. Turto 
turi $984.1)0. 

Nutarta nupirkti audeklo bei 
siūlų del gaminimo drabužių, 
kurie vėliau bus pasiusti į L. 
K. K. rėm. Centrų. 

Tat-gi kviečiu kiekvienų ge
ru nori lietuvi ir lietuvaitę pa
tapti rėmėju L. K. Kryžiaus. 
Clevelande lietuvių skaitoma 
apie 10,000. Ji'igu nors trečia 
dalis taptų L. K. K. rėm., tai 
d a u g g a l ė t ų p a g e l b ė t i L i e t u v o s 
vargšams. 

Lietuvos nelaimingi žmonės 
šaukiasi prie mūsų, reikalauda
mi pagelbos. 

Todėl tėvai ir motinos, jūsų 
yra priedermė aukoti ir ragin
ti vaikelius. Tegul kiekvienas 
iŠ mūsų nešioja L. Iv. K. rėmė
jų ženklelius ir tuomi didžiuo
jasi. 

Clcvelandieėiai daug gero 
yra nuveikę, kaip tai aukojime 
j Tautos Fondų bei rinkime pa
rašų del Lietuvos neprigulmy-
bės ir 11. 

Tat-gi yra viltis, kad ir da
bar neatsiliks: rems sulig išga
lių kaip aukomis, drabužiais, 
taip ir darbu. 

J. K., prot. rast. 

jau prabylu: "Katal ikai jau 
turi surinkę drabužių bažnyti
nėj svetainėj ir dar vis žmonas 
neša.' kfalbėtojas staiga atsa
kė, Ljįiiffikšdamas abejonę apie 
jos sųžiningumų. "Mes, girdi, 
arba mūsų draugija neatsakys, 
jeigu Lietuva negaus tų drabu-
ŽIU. 

Iš tos Dįr, Naikelio kalbos 
matyt, kad negali tikėti jo žo
džiams buk jis nevaro jokių 
partijų. Sakyte jis sakė, kad 
katalikai, laisvamaniai ir soei-
jalistai visi išvien darbuoja
mės, bet kada patyrė, jog kata
likų drabužiai jau sunešti baž-
nytinėn svetainėn ir greitu lai
ku jie bus pasiųsti Lietuvon, 
tai daktaras savo klausytojams 
nepatarė ir neparagino, kad il
tie neštų savo aukas j vienų 
vietą, kur katalikai turi sunešę 
ir dar vis neša. 

Lietuviai katalikai Daytone 
turi savo svetainę, tinkamų ir 
prakalboms ir lošimui, bet Lie
tuvai Gelbėti Draugija mini. 28 
pasisamdė angaru, svetainę. Iš 
io aiškiai matyties, kad ta jų 
(•raugija skiriasi nuo katalikų, 
prie katalikų neprisideda, bet 
nori, kad katalikai prie jos pri
sidėtu. 

Tai tau ir dirba išvieno. T. 

Tautos Fondo Seimo Protokolas. 

PHILADELPHIA, PA. 

DAYTON, OHIO. 

Rugsėjo 7 d., angaru, koloni
joj, šiaurinėj miesto dalyj, Lie
tuvai Gelbėti Draugija num. 28 
buvo surengus prakalbas. Kal
bėjo Dr. Naikelis iš Chicagos. 

Savo kalboj kalbėtojas ragi
no žmones prisidėti prie tos 
draugijos su metine mokestimi 
2 dol. ttagino draugijų remti 
aukomis bei drabužiais. Tos 
aukos ir drabužiai, sakė, eis 
Lietuvos žmonėms per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. 

Toliau pažymėjo, kad ši 
draugija neužsiima jokia par
tija. Prie jos gali rašyties kaip 
katalikai, taip laisvamaniai bei 
socijalistai. Ta draugija, sakė, 
darbuojas vien šelpimu suvar
gusių sietuvos gyventojų, nes 
to, sakė, reikalauja mųs tėvy
nės prezidentas Smetona. 

Paskui sakė, kad susidėsių 
57 lietuviški daktarai kaip ka
talikai, taip laisvamaniai.bei 
socijalistai. Visi darbuosis del 
tėvynės gero. 

Pertraukoje buvo renkamos 
aukofc. 

Po aukų Dr. Naikelįs prašė 
publikos klausinių, jeigu kam 
kas aaaišku buvę. Vienas tuo-

Lietuvos atstovas, kun. J, 
Laukaitis, atsilankė ir mūsų 
kolonijom Rugsėjo 7 d., tuoj po 
minos, Jaikė prakalbas šv. Ka
zimiero parap. svetainėje. 
Žmonių daug prisirinko, net j 
svetainę netilpo, nes kožnas in-
doniavo išgirsti ką nors apie 
Lietuva. 

(Jerb. kun. J . Laukaitis labai 
gražiai papasakojo apie tėvy
nės padėjimų ir kokiu tikslu 
atvyko Į Amerika. Paskui gerb. 
svečias klausė, ar nenori kas 
ko paklausti. Keli davė klausi
nius. Kiekvienam maloniai at
sakė. Žmonės buvo labai užga
nėdinti tomis prakalbomis. 

Aukų surinkta suvirs penki 
siuitai. Mes, pbiladelphioėiai, 
esame labai dėkingi gerb. at
stovui, kun. .1. Laukaičiui, už 
atlankvma mus kolonijos ir su-
teikimą naujausių žinių iš mu
šu brangios tėvynės, Lietuvos. 

Vystanti šakelė. 

- 1 

DETROIT, MICH. 

Rugsėjo .') d. L. Vyčių 7!) kp. 
laikė susirinkimą. Šiame susi
rinkime daug kas svarstyta ir 
nutarta. Pradėta vakariniai 
kursai: sutvertas Dramatiškas 
skyrius. Visiems nariams pa
tartina prisidėti prie nupirki
mo kardo karvedžiui, gen. Žu
kauskui. 

Kugsėjo 5 d. L. Vyėių 79 k p. 
choras laikė mėnesinį susirin
kimų. Nutarta surengti didelį 
koneerta. 

Choras leidžia per tikietus 
100 dol. auksu ir sidabrinių 
daiktų setų už 50 dol. Pelnas 
eis padengimui vargonų atnau
jinimo skolos. Iš raporto pasi
rodė, kad viskas tvarkoj dirba
ma. 

Genys. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

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

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

PIRKITE KAftĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SS.). 

Sesija I. 

Rugpjūčio 19 ir 20 dieno
se, 1919, po pietų, Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, 
Worcester, Mass. atsibuvo 
Tautos Fondo seimas. Kun. 
K. Urbonas, Tautos Fondo 
pirmininkas, atidarė seimų su 
malda. 

Rinkimuose seimo vedėju 
pateko K. Vaškas, pagelbin. 
— N. Barsis, raštininkais — 
J. Tumasonis ir p-lė Leonai-
tė. 

Rezoliucijų, įnešimų ir man
datų peržiūrėjimui išrinkta: 
Kun. J . Valaitis ir Katilius. 
Knygų peržiūrėjimui išrinkta 
Kun. X. Petraitis ir J . Kasa-
kaitis. 

Pirmininko Kun. K. Urbo
no raportas priimtas. 

Raštininko raportas del kai-
kuriu neaiškumu atidėta ant 
tol i a n s. 

Iždininko raportas priimtas. 
Prie peržiūrėjimo knygų ir 

išdavimo smulkmeniško ra
porto pririnkti šie: Ajauskas, 
J. Mockus ir Varžinskaitė. 

Šaukimų delegatų atidėta 
antrai sesijai. 

Komisija perskaito įneši
mus, kurie palikta apsvarstyti 
vėliaus. 

Svarstyta Paryžiaus delega
cijos atsišaukimas. Nutarta 
pasiųsti kablegramų prof. Val
demarui, kad tam reikalui 
pasiimtų iš Stockholmo ban
kus 25,000 dol., o trūkstan
čias 5,001) dol. T. Fondas nu
tarė tuojaus pasiųsti. 

Raportas T. Fondo vice-pii 
min. J . Rickio priimtas. 

Sesija uždaryta 5:20 vai. 
vakare. 
Sesija I I (10:0U vai. ryte)-
Šaukiami delegatai: Pri

davė mandatus ir dalyvavo 
v • 

sie: 
31 skyriaus, Chicago, 111. 

J . Šimkus ir X. Bart kaitė. 
137 sk., Brighton, Mass., B. 

Ajauskas. 
100 sk. Kaston, Pa. Kun. V, 

Matulaitis. 
59 sk., Cicero, 111., J . Moc

kus ir M. Mažeika. 
134 Susi v. L. R. K. A. kp., 

J . Tumasonis. 
99 sk., Levviston, Me., B. 

Ivaškai tė. 
3 sk., Girardvill, Pa., Kun. 

J . Valaitis. 
144 sk., Akron, Oliio, S. Ra-

davičius. 
22 sk., Cleveland, Oliio, V. 

Gudinąs. 
24 skyr. Rochester, N. Y., 

Kun. J. Kasakaitis. 
13 sk., Brooklyn, N. Y. K. 

Dumblienė, D. Bendaravi-
cienė ir K. Krušinskas. 

14 sk. Kingston, Pa., Kun. 
J . Inčiura. 

23 sk., Homestead, Pa., A. 
Katilius. 

129 sk., Mt. Carinei, Pa., 
Kun. V. Dargi s. 

87 sk., Lawrence, Mass., A. 
Petronis. 

30 sk., \Vorcester, Mass., 
Kun. J . Čaplikas, J . P. Vait
kus, Iz. Račkienė, J . Leva-
naitė, J . Tatulis, O. Čirvins-
kaitė, P. Gudukienė, A. Ma
čiui iutė, P. Zataveckas. 

54 sk., Westfieid, Mass., 
I\un. K. Vasiliauskas, R. N. 
Baršįs ir L. Kavaliauskas. 

35 sk., Cambridge, Mass., V. 
Jakavičius ir L. Praspeliaus-
kas. 

40 sk., Waterbury, Conn., S. 
Danaitis. 

i sk., Newark, N. J . K. Va
škevičius. B. Vaškevičiutė, P. 
Radzevičienė, A. Masandukas. 

S3 sk., Paterson, N. J., Kun. 
J . Petraitis. 

12 sk., Atkol, Mas?. Kun. 

A. Petraitis, B. Morkiutė, J. 
Stevonaitis, J . Bakšys. 

21 sk., Philadelphia, Pa., K. 
Driža. 

58 sk., New Haven, Conn., 
M. Jakubaičiutė. 

6 sk., Baltimore, Md., J. Ča-
plinskas. 

80 sk., Dayton, Oliio, Kun. 
K, Cibulskis. 

11 sk., So. Boston, Ma^ .., 
A. Zaleckis, M. Brikaitė, V. 
Varžinskaitė, J . Glineskis. 

18 sk., Brooklyn, N. Y., Kun. 
N. Petkus. 

Maršalka išrinktas p. J. 
Vaitkus. 

Skaitomas pereitos sesijos 
protokolas. 

Gauta telegrama nuo J . A. 
Vaitkaus iš Dayton, Oliio. 

Raportas konstitucijos da-
pildymo. Skaitomas projek
tas ir po nuodugnių apsvar
stymų priimtas. 

Svečiams adv. Česnuliui ir 
Mastauskui, taipgi Kneižiui 
suteikiami sprendžiami halsai. 

Nutarta geležinį kapitale 
laikyti valstybinėse garant 
popierose ir juos panaudoti 
gali tik nutariant 2—3 dele
gatų Tautos Fondo seime. 

Nutarta K) nuošimtį aukų 
skirti gelež. kapitalan, gi li
kusius pinigus padalyti lygiai 
į visus. T. Fondo skyrius. 

Nutarta, kad T. Fondo val
dyba turės išdirbti visiems T. 
F. skviiam s vienodas finansų 
knygas. 

Mot. Sąjungos delegacija 
kreipiasi prie Tautos Fondo 
vanle Katalikų Moterų org. 
Kaune. Apsvarsčius, paskirta 
tam reikalui «\a00 dol. iš ge
ležinio kapitalo. 

Sesija uždaryta 1 vai. po 
pietų. 

Sesija III. 

Sesija atidaryta 2:45 vai. po 
pietų. 

Komisija knygų peržiūrėji
mo išduoda raportų, liaportas 
priimtas. 

Seimas išneša pageidavimų, 
kad butų taupiau ir atsargiau 
pinigai leidžiami politikai. 

Nutarta išleisti tani tikro 
se knygelėse T. Fondo smulk
meniškas atskaitas ir jas pa
siųsti T. Fondo skyriams. 

Įnešta, palaikymui mokslei
vių surengti "Sava i tę" . Nu
tarta surengti šių metų bėgy
je moksleivių savaitę. Apart 
to paskolinti jiems iš geleži
nio kapitalo 5,000 dol. jų rei
kalams. Davinių stipendijų 
moksleiviams kontroliuos Fe
deracijos Taryba. 

Telegrama nuo "Darbinin
ko" . 

Nutarta reikalauti, kad L. 
Taryba savo veikimus garsin
tų laikraščiuose ir pasiųstų 
F. Fondo skyriams. 

Išnešta pageidavimas, kad 
T. Fondo sekretorijatas su 
Federacijos sekretorijatu butų 
vienoje vietoje. 

Nutarta kiek galint gelbėti 
Lietuvos valdžiai šioje šalyje 
paskolos rinkime. 

Nutarta, kad grįžtantiems 
Lietuvon, o neaukavusiems 
jokin fondan, Lietuvos šel
pimui butų uždėtos mokestys. 
Tas palikta A. L. Tarybai. 

Paskirta iš geležinio kapi
talo 10,000 dol. Lietuvos ap-
švietos reikalams. 

Nauja konstitucija įeis į ga
lę pradžioje 1920 metų. 

Pasveikinimo, laiškas ir do
vana 10 dol. nuo J. Sutkai 
eio iš Duluth, Minu. 

Bilos kaikurių kalbėtojų 
sugrąžinta Tarybai persvars
tyti. 

Išreikšta vieša padėka L. 
Simučiui, kun. Kl Urbonui, 

B. Vaišnorui ir Kun. Kemešiui 
už pasidarbavimų. 

Nutarta iždininkui B. Vai
šnorai už jo per metus laiko 
darbų užmokėti 25 dol. 

Sekantiems metams val-
dybon inėjo šie: Kun. K. Ur
bonas pirmininku, B. Vaškiutė 
ir kun. A. Petraitis — vice-
pirmin. K. Krušinskas — raš
tininku, B. Vaišnoras — iždi
ninku, Kun. F. Kemėšis ir J. 
V. Grajauskas — iždo globė
jais. 

Atstovais Am. L. Tarybon 
dviem metam išrinkta K. Kru
šinskas ir L. Šimutis. 

Nutarta raštininkui Tau
tos Fondo mokėti 150 dol. mė
nesiui. 

Seimo laikas ir vieta palik
ta Centro Valdybai. 

Seimas uždarytas 8 v. vaka
re su malda. 

Seimo raštininkas 
J. Tumasonis. 

S. D. LACHAWICZ 

REIKALINGI. 
Komodų (cabinet) dirbėjai, 

gera užmokestis, pastovus 
darbas. Klauskite Fred Bar-
nickel 

Roos Manufacturing Co. 
1051 W. 16th Str. 

3 blokai į vakarus nuo 
Halsted (latvės. 

PAIEŠKOJIMAI. 
I'aicškiiu brolio Konstanto Žinevi 

riaus (Zemlovska) paeinančio iš Vil-
naus (Jub. ir l 'avieto ( ielvanų Vals-
filaua Bllodtnės viensėdžio. Jis pats 
arba kas apie ji žinotumėt praneški
te sekančiu adresu: 

Stri'anija /iCuevičiukr. 
8108 Pttlaski Ave. Cleveland, Oliio. 

Lietuvys Graboriua patarnauju, 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti. 

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

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 8999 

CHICAGO, ILL. 
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DR. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas far 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miehigan Avs. 

Rezidencija 107Si So. Miehigan Ar. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman B42. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakar*. Nsd 
9 iki 12. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Palaikau, savo vyro Vitoldo Kaš
tanam* k o paeinančio iš Kauno redy- ' 
bos, Gialavano miestelio. Keturi me
tai atgalios jis paliko mane su maža 
mergaite ir pabėgo j CJilberton, Pen-
na. Jis daugiausia kalba lenkiškai. 
Kas apie jį žinotų malonėkite pra
nešti sekanOių adresų: 

Rozalija Kustaiiauckienc. 
260 E. Main Str. Amstcrdam, N. V. 

PAIEŠKAI! Vladislovo Vilko, pa
einančio iš Kauno Gubernijos, Šaulių 
l 'avieto Vygerių miestelio. Jis pir
miau gyveno VVaterbury, Conn., dabar 
nežinau kur jis gyvena. Jis pats al
kas apie jj žinote praneškite sekan
čių adresu: 

Miss Auna Liiruvainiulė, 
Box 207 

Cook € o . Argo, III. 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimo, puikį gražį rezi

dencija BU 6 kambariais, šiltų van
denių šildoma, gazas elektra, "laųn-
dry" apačioj — basementas augštas, 
vanos ir kiti moderniški įtaisyma'i, 
vydus visas balto aržuolo. Atsišau
kite 

5038 S. AVinchester Ave. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jnsų aklų 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra-
šal, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net m ^S.M. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
2-čios lubos virš Platt 'o apt iekoa 

Kambarls 14, 1S, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

\ Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
? vai. vakare. Panedėliais, Sercdo-
\ mis ir Petnyčiomis. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
$457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 8 5-tos gatvės 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 SO TT-.»T«»»«T Q*.. C*.«<->f~n 
Kalba l i e i u n ^ - . , toninis U 

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

vakare Tel. Canal 4367 

ANT PARDAVIMO. 
7 kambarių namas, gal ima pada

ryti 2 pagyvenimus, yra suras, van
duo, šal igatvės ir gazas, viskas už
mokėta. Čionais yra bargenas, vieta 
randasi arti Lietuviškos bažnyčios 
ir mokyklos, netoli karių VVestern ir 
60 gatvės Kaina $2,350.00. Atsišau
kite pas pati savininką 

6843 S. Campbell Ave. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
I i lETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHIiAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

M — - ™ 
• v 
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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, M. 

. a 

Dr. A. R. Blumenthal D. D. 
AEJŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto Iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
1649 S. Ashland Ave, kam p. 47 St, 

Telefonas Y arda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave, 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
P h o n e Cicero 89 

Rezidencija 8336 W. 06-th St. 
Phone Prospect 8586 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 

Telefonas Pul lman 60 

Ofisas 11719 Miehigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr.M.T.StrikoFis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 
1757 W. 47th St., Chicago, HL 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

N a m ų Telefonas Seeley 420 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, IULINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 6 iki 3 vai. vakare. 

x 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 2 7 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., CNioago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
• . • . ~ — 

K * » » » » • ^imm m 

DR. I. E. MAKARAS 
~Y 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 
Telefonas: Boulevard 8480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood S t 
Telefonas: Yards 723. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUI 
Itesid. 933 So. Ashland BIv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Sj-«. i.: -i... „o ^ ^ U r ^ k ų , Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d, 

niiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiM 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS . 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 
69 YV. WASHlNGTON S T R E E T 

Kam baris 609 
Tel. Central 5478 

Gyeenlmas, 812 W. 33 r d Si. 
Tel. Yards 4681 

Uždirbk 
$35 iki $50 
į savaitę 

Kirpcjiai ir kl iaučiai yra reikalau
jami visuomet, j ie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maši 
nų. 

MASTER SCHOOL, 
190 N. State Str. 

Kamp. Lake Gat. 4 l abos 
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D R A U G A S Pirmadienis, rugsėjis 15, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, KARPENTERIŲ UNIJA 

BALSUOJA. 
Pirmadienis, rugsėjis 15 d.,j 

Šv. Nikodemas. 
Antradienis , rugsėjis 16 d., 

Šv. Kornelijus. 

TEISĖJAS GUERIN JAU 
PALAIDOTAS. 

Teisėjas Seully šiandie laido
jamas. 

Už poros dienų bus žinomos 
balsavimo pasekmės. 

Praeitą šeštadienį palaido
tas augštesniojo teismo teisė
jas Guerin, kurs aną dieną su
tiko mirtį audringam ežere 
šaliniais Muskegon, Mieli. 

Po gedulingi] pamaldų šv . 
Ambroziejaus bažnyčioje tei
gėjo lavonas palaidotas Kalva
rijos kapinėse. 

Ki tas po operacijos miręs 
apskrieio teismo teisėjas 
Seully laidojamas šiandie. 

Pamaldos Įvyks šv . Mari
jos P. Aniolų bažnyčioje. 

Teisėjas (Juerin palaidotas 
didžiai iškilmingai. Laidotuvė
se dalyvavo daugelis apskričio 
ir valstijos valdininką, visa 
eilė teisėju ir advokatą. Buvo 
daug policijos ir gaisrininku. 

Tokios pat iškilmės šiandie 
bus ir laidojant teisėją Seully. 

Apskričio teismas uždarytas . 

Mirus teisėjui Seully, (1owk 
apskričio teismas uždaryta- . 
Gal tomis dienomis apskriėio 
klerkas paskirs kitą teisėją 
mirusio vieton. 

Teisine, tiesa, paliko teisėjai 
asistentai. Bet jie teisme ne
teko jokio autori teto mirus 
teisėjui pirmininkui. 

Naujas teisėjas šįmet negali 
but piliečių išrinktas. Nes li
gi lapkriėio rinkimu yra trum
pas laikas. Matyt, rinkiniai tu
rės įvykti ateinanti pavasarį. 

Aną dieną po ilgų konferen
ciją ir tarybų karpenterių uni
jos viršaičiai darbininkams 
pavedė nubalsuoti klausime, 
ar streiką per t raukt i , a r toles-
niai streikuoti . 

J a u kuone du mėnesiu praė
jo, kaip karpenter iai streikuo
ja. Visam mieste sulaikytas 
s ta tymas namu. Ilgas laikas 
buvo dedamos pastangos kar-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

šv. Kryžiaus parapi jo s 

bazaras. 

Ketverge, rugsėjo 11 d. pa
rapijos svetainėj įvyko posė
dis, susidedantis iš parapi jos 
komiteto ii' draugijų įgalioti
niu bei jųjų valdybų. 

Pirmiausia išduota komisijų 
raporta i , kurie priimti su užgy
nimi. Pasirodė, kad darbas 
pradėtas ir varomas visu 
smarkumu pirmyn. 

Prie šio milžiniško darbo pri
sidėjo jau šios draugi jos : I). Ii. 
K. Vytauto gvardija, Šv. Ago-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiim 

i Mes Patariame Gatavas Kombinacijas j 
| Jūsų Giminėms Lietuvoje. | 
1 Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik norite, ėia pa- | 

duodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tos mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, bakso, visus iškasėtus dedant 
1 į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą j 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 čekha 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, j Lietuvą, gausi su parašu to asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti. 
No. 7. Kombinacija ui $100. No. 1. Kombinacija už $10. 

penterius perkalbėti , kad jie 
nors kaikuriam laikui atsisa-Įtoa dr-ja, šv . Pranciškos Ky-
kytų savo griežtu reikalavimu, niietės, Labdariu 1 k])., Kata 

SKELBIAMOS TAISYKLĖS 
PRIEŠ INFLUENZA. 

būtent — $1.00 u/ valandą dar 
bo. 

Bet viskas buvo bę pasekmių. 
Pagal i aus karpenteriai inti-
kinta, kad jie turi balsuoti. 
Xes ne visi jie pasitenkina ši
tuo streiku. 

Balsuoti paduota t rys klau
simai: 

1. Pradėti tuojaus darna su 
92!4c. valandoje ligi gegužės 
1 d. 

2, Pradėt i tuojaus darbą su 
92V->e. valandoje be reikalavi
mo au'gštesnio užmokesčio ap-
ribuotu laiku. 

.'>. Atsisakyti gryžti darban, 
kol nebus mokama $1.00 va
landoje. 

Balsavimų pasekmės gal 
bus žinomos užporyt. Abelnai 
spėjama, kad karpenteriai su
tiks su antruoju klausimu. 

Visas vaigas tame. kad kar
penterių unijos internaeijona-
lis prezidentas Hutehinson 
karpeuter ianu pataria neapsi
leisti ir laikvlies savo origina-
lio reikalavimo $1.00 va
landoje. 

Namu statymo kontraktoriai 
savo susirinkime pasirinko p " 
zieiją, kokioje jie turės laiky-
ties pasirodžius karpenterių 
referendumo pasekmėms. 

5 svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkai vilnonių sinlų. 

I 

Žmonėms iškaln 0 reik apsi
žiūrėti. 

ANGLAI S U T R U Š K I N S L 
AIRIUS. 

likti Vienybės 5 skyrius, L. 
Vyčių 13 kp., Moterų Sąjungos 
21 kp., šv . Ju rg io dr-ja, Šv. 
Juozapo dr-ja, Tretininku dr-
ja, šv . Cecilijos giesmininkai, 
Alintum skyrius. 

Minėtos draugijos vienos tū
lės būdas, kitos šiaip bazare 
darbuosis. 

Bazaras, prasidėjęs nedėlioj, 
rugsėjo 14 d., tęsis 18, 1S, 21, 
ŠA, 25, 28, 30 <U\. rugsėjo ir spa
lio 2 d. Vietų taisymas, būdu 
s tatymas eina pilnu smarkumu. E 

i i _ 

Visi dirba išsijuosę, kad tik I 
bazaras butu kopasekmingiau-
sias. 

Kurios draugijos dar nepri
sidėjo, kviečiamos prisidėti. 
Visi naudojamės parapi jos rei
kalais, visiems mums reikalin
ga bažnyčia, todėl ir padirbė
kime visi kas auka, kas darbu 
ir tt. 

J . Brazauskas. 

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 
G svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
1 tuzinas įpulti) siutų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
% svaro pipirų. 
B matkai vilnonių siutų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinių. 
f> svarai tauku. 
6 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 spulių siutų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnonių siutų. 

36 svarai lašinių. 
12 svarų jaut ienos. 
25 svarai tauku. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus . 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 svarai kavos. 
2 svarai arbatos . 
4 tuzinai špulių siutų. 
y2 tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų tauku. 
20 šmotų muilo. 
4 8 svarai kondensuoto pieno. 
12 svarų jalitienos. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svarai lašinių. 
100 svarų tauku. 
25 svarai ryžių. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
48 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai špulių siutų. 
Vl> tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminctoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kuri norite siusti ir įdėkite čeki arba mo
ney orderi vardu Lithuanian-Ameriean Trading Company. 

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusu vardą ir adresą kad galėtum pasiusti ju
mis pakvitavojijną už jusu pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam kr ' 3in siunčiama ] Lietuvą. 

Adresas: 

| 

IŠ NORTH SIDE. 

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

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytu, jusu pinigai bus sugrąžinti. 
Tai garantuoja Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė. . . ^ . . ^ . . j . *''4Ęįpi 

Sveikumo komisijonieruis 
I)r. Kobertson pranešė, jog in-
fluenzos epidemija ateinančią 
žienią be jokios abejonės su-
gryž atgal miestan. J i s pažy
mėjo, jog nuo rugsėjo pradžios 
mieste buvo keliolika susi rui
mu. Vienas žmogus miręs. 

I)r. Robertson paskelbia žmo
nėms tokias taisykle^ prieš 
influenzą: 

1. Visuomet laikyties šiltai. 
2. Reguliariai paskirtomis 

valandomis miegoti gerai pra
vėdinamuose kambariuose. 
- 3. Kasdien prasimankštyt i . 

4. ftalinties nepravedinamų 
vietų ir nebūti tirštuose žmo
nių susirinkimuose. 

5. Nespjaudyti viešumose; 
čiaudėti tik prisidengus burna. 

Dr. A. O'Neill tvir t ina, kad 
jei šįmet influenzos epidemi
j a sugryž, tai ana pulsis prieš* 
jaunimų. Praeitą žiemą epide
mija smaugė vidutinio amžiaus 
žmones. Sutiko pasipriešini
mą. Taip daro kiekviena epi
demija. 

Dr. O'Neill pataria , kad 
žmonės iš ankstyvo rudens 
pradėtų vilkėti šiltais drabu
žiais. 

Kapitonas lakūnas Dunean 
aną dieną per Obicago iške
liavo Kanadon. J i s karės me
tu tarnavo oro laivyne Airi
joje.. 

Kapitonas pažymi, jog An
glija pakilusią Airiją sutritš-
kins. Nes Anglija nusprendu
s i padaryt i galą visokiam ai
rių pasipriešinimui, nepaisant 
i jokius išlaukinius svetimų 
šalių protestus. 

GERB. LIETUVOS ATSTO 
VO, KUN. J. LAUKAI

ČIO, PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

Rūgs. 14 d. VVaterbury, 
Conn. 

Rūgs. 16 d. Brooklyn N. Y. 
(Kun. Kuodžio par.) 

Rūgs. 18 d. Homestead, Pa . 
Rugs. 19 d. Pi t tsburgh, Pa . 

(kun. Vaišnoro par.) 
Rugs. 20 d. Pi t tsburgh, Pa . 

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

Chicagoje ir apielinkėse, 
t a i p g i Wisconsin valst. 

UŽDERĖJO KORNAI. 

Grįždamas iš Chicagos, kal-
peišalimas tai "bes New Yorko valstijoje, Ro-

svarbiausia ligos priežastis. [chesterio apielinkėje, Detroit, 
jMich.; iš ten grįž į Penna vals 
jtiją,: Ellsworth, Bridgeville, 
| Du Bois ir t. t. Ten užbaigęs 

Illinois valstijos žemdirby.- . važiuos į Luzerne pavietą, 
tės departamentas praneša , 'Penna, iš kur grįž į New Yor-
kad šįmet valstijoje kornų ką. Ten būdamas da r aplan-
busią surinkta L}94,(;40,000 bu- :kys keletą kolonijų, o po to 
* e , i » . | apleis Suv. Valstijas. 

šiuomi pranešu visiems drau
gijų atstovams, jog bendras 
susirinkimas rengiamojo vaka
ro reikale įvyks utarninke, 
rugsėjo 16 d., Šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje 7:30 vai. va
kare. 

Kai}) jau visiems žinoma, 
kad sudėtinis visų North Si-
des draugijų vakaras Lai). 
Sąj. naudai yra nutar tas reng
ti sausio 25 d., 1920 m. Dabar 
pasirodė, kad ta svetainė yra 
iš randuota visiems metams 
vienam žmogui. Tokiu būdu 
prisieis mama paimti ne sau
sio 2o d., o 31 d. 

Taigi šiame susirinkime ši
tas dalykas reikės apkalbėti . 

Je igu kurių draugijų atsto
vai negalėtu atsilankvti susi-
rinkiman, kviečiu atsilankvti 
tų draugijų valdybas. 

A. Nausėda. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. R. K. Labdaringosios Są
jungos 8-ta kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą bažnytinėj 
svetainėj rugsėjo 9 d. 

Pirmininkas, d. Rivpšis, ati
darė susirinkimą; komitetai : 
J . Pudžuvelis ir J . Poška iš 
pikniko, kuris buvo rugp. 31 d., 
pranešė, kad piknikas buvo pa
sekmingas, nes pelno davė 83 
d oi. 42e. 

Nutar ta atsišaukti į mus pa
rapijos visas pašelpines drau
gijas, kad padėtų Labd. Są
jungos 8-tai kuopai varyt i dar
bą pirmyn. I š t a r t a ačių X. P . 
Šv. P. M. moterų ir mergaičių 
dr-jai, aukojusiai $25.00 ir da r 
paskui 10 dol. Minėta dr-ja M in 
e o r p o r e " dalyvavo L. Sąj. pik
nike. Tikime, kad ta draugi ja 
pa taps Lab. Sąj. Garbės nare. 

Draugija Sald. Šir. J . taip-gi 
aukojo pirmiau. Dabar rengia 
vakarą p . J . El ias svetainėj 
spalio 5 d. Pelną skiria našlai
čių labui. 

Mųs kolonijos žmonės kas

kart labiaus pradeda atjausti 
Lab. Sąj. 

Baigiant susirinkimą, atsi
lankė klierikas Damašas, kuris 
gražiai pakalbėjo apie labda
ringąjį darbą. Pabaigus kalbė
ti [). .L Petrai t is pažymėjo 
moksleivių padėjimą, mesda
mas, kad kuopa paaukotų nors 
dešimti tloUeriu. 

Visi nariai tani pr i tarė . 
Iš Lab. Sąj. kuopos paauko

ta $10.00. 
Nariai aukojo: 
P. Toleikis $5.00. 
J . Pudžuvelis ir A. Žadrau-

skas po $2.<M). 
Po 1 dol.: J . Rupšis, J . Pet

raitis, K. (Jubista, .1. Stepon-
kaitė. 

Smulkių aukų 50c. 
Viso $23.50. 
Klierikas Damašas, priėmęs 

auką, gražiai padėkojo kuopai 
ir nariams. 

J . P. 

mokslas, tečiau jie savo skelbia 
ir tiek. 

Kursistas. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Juozas Knčeris, Cbieagoje, 
gavo laišką nuo brolio, K. Kn-
čerio, iš Kajėmų sodžiaus, Gir
kalnio komiteto, Raseinių ap
skričio, Kauno gub. 

T a r p kitko rašo : 
1 * Mūsų t ėvel i s ( Kasparas 

Knėeris) mirė gavėnioj, 1918 
metais. Kiti visi dar gyvi. Ga
vome tamstos laišką, rašytą 
1918 metais. 

" M e s šaukiamės prie tam
stos kai}) dūšios iš čyščiaus, nes 
tamstos gyvenate rojuje, o mes 
čyščiujq. Mes nieko neturime, 
gyvename ant lauko, nes visos 
mūsų triobos sudegė laike ka
rės. Nėra iš ko jas pastatyt i , Į 
nes visi miškai ir sodai iškirsti 

J . E.) . Drabužių tik tiek turi
me, kiek buvome apsivilkę. Nei 
gyvulių nei įrankių neturime. 
Žiemą gyvename būdose pasi
darę iš šiaudų. Mūsų laukai 
pilni apkasų ir spygliuotų dra-
tu. Nėra čia bažnyčių, nei mie-
stelių. Vien tik plytų kalnai ir 
griuvėsiai. Išsigąstumėte jei 
pamatytumėt »» s 
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HARSAVINGSSTAMPS 

I S 8 U E D B Y T H B 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

T f c l l l .1 II IIUMMMlMATrti 

»••• *»*• 

IŠ TOWN OF LAKE. 

LIETUVIŲ DARBININKU SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

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

reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių. 
Čia y ra ' 'DRAUGO" agentūra. Galima čia gaut i 

' ' D r a u g ą " nusipirkti , paduoti į jį pagarsinimų ir dar
bų. Turime taippat knygų i r maldaknygių. 

Prašome atsi lankyti . 
ir medžiai išvežti (nerašo kur, j i . • • • • • , • , , , . 

• 

Iš prof. kun. Pr. Bučio 
paskaitų. 

>> Viename ' ' Draugo ' nume
ryje patėmijau buvo p. A. 
Panavo rašyta apie visuome
niškus kursus ir apie vieną vai
kina, kuris lankydavos vien del 
to, kad duoti prelegentui klau
sinius. 

Ką p. Panavas rašė, tas tik
ra tiesa. 

Štai panedėlyj, rugsėjo 1 d., 
tas pats klausikas, Tūlis, kuris 
į kiekvieną kun. Pr . Bučio pa
skaitą atsinešdavo klausimų, 
kurie, matyt , buvo išanksto pri
ruošti ir ne jo, tik keno kito. 
Tą, buvo galima suprast i iš to, 
kad kiekvienas klausimas nesi-
rišdavo su paskaitomis. Na, 
tiek to. Ka ip minėjau, praei
tam panedėlyj kun. P r . Bučys 
turėjo paskai tą : " H u s ų dūšia 
y ra n e m a r i . " Po paskaitos mi
nėtas vyrukas savo klausimuo-
se norėjo prirodyti , kad žmo
gus paeina iš beždžionės. 

Į tą klausimą gerb. prelegen
tas atsakė koaiškiausiai kuo 
yra žmogus ir kas y ra gyvulis. 
Tada klausikas neturėjo ką be
sakyti. 

Tai niat kokis socijalistų 
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

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

Kas imtų mažiausia 10 gau^ už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
50 ir toliau gauna už pue^ kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, DL 
nemažiau 

2= rifro. « 


