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ers už Plieno 
Kaltina Gary 

SENATO KOMITETĄ. 

Bjaurisi jis Pennsylvanijos 
kazokija. 

GOMPERS LIUDIJA PRIEŠ met policijos viršininkas pra
dėjo vyti juos laukan iš tarny
bos. 

(Jom pers paklaustas apie 
valstijino policiją atsake: 

**Vos praeitos kelios dienos 
Penusvlvani joj kuoaiškiausiai 
])arodo. jog valstijinė policija 
yra ne kitkas, kai]) tik ka
zokai. Tokie darbininku orga-
nizjįeijon negali but priima-

DIDELĖS RIAUŠĖS 
CLEVELANDE. 

Peiliais suraižyta keli 
darbininkai. 

Washington, nigs. 25.—Prieš 
senato tarpvalstijinės preky-] 
bos komitetą streiko reikale 
vakar liudijo Sainuel (iompers, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas. 

(iompers už plieno streiką nu. « 

dompers išreiškė nuomone. apkaltino k. 11. uary, plieno , , , . , , . , ' .. ; . , kad kares sekretorius visuo-
korporaeiįos vvrmusiaja gal- m e l l u i t u p a t e i s i n t a s , j e i j i s 

uatlfaiistii organizuoti tuos ka
zokas. 

vą. Sakė, CJary griežtai atsisa
kė niatvti'-s su unijų komitetą 
ir darbininkams nieko kita ne
beliko, kaip tik pakelti streiku j Ką turėjo daryti darbininkai? 
prieš tą naujos rnsies auto- | v i ( ,* t a r ] ) V a | s t i j m į k()!l l i t(._ 
k l ak«. j ta liudvdamas <iomper< pažv-

(Iompers streiko pakiliam L ^ į ^ (|aH>ininkai buvo 
patvirtino. Sakė, jog streikas p r i v w t j j m k ( i , t i s l l v i , . n g ^ . 
buvo neišvengtinas. Visgi is "Kuomet darbdaviai alsisa 
pradžių jis laikęsis nuomom 
kad streikas t 
tas ligi darbo ir kapitalo kon
ferencijos. 

Išklausinėjimo metu senato
rius Tbomas iš Colorado, de
mokratas, smarkiai užsipuolė 
\u\i< Fit t eką . ryrraus ia . 
šito streiko vada. Senatorius 

M>s,s m i u n t e . . * , , - . ^ j ^ k n o m v į ^ a t s i s a k ė 
arėjo but^atide- j p a m a t y t ; s l l darbininke at

stovais, kuomet atsisakė pri
pažinti juos atstovais, ką-gi 
tuomet turėjo daryti darbi
ninkai? Daugiau nieko, kaip 
tik pa kelt i streiką. 

" J - i jus, gerbiamieji, žino 
itnmėt darbininkų stovi ir sa-

Kitzpat.icka palygino su kai- L ^ {vn k m ym p ! i ( i n ( ) | < o ; 
Keriu. Kaip anam nebuvo gaila - j . dirbtuvės, jus apini-
yinonm °vvvhes. tain siiam.i . . • . r,-, • 

m laime, lenai vienos žmog
žudystės, užpuldinėjimai, areš
tavimai kaip vyrų, taip mote
rų. Dirbtuvių < tetekti va i sukriai]* ten uždraudžia darbinin-
kams turėti susirinkimus. 

sakė poną- senatorius. 
3jaurisi kazokais. 

(iompersas vakar, be to, bu-
vo isklausinėjanias ir kito se
nato komiteto, kurs tvarko Co-
lunibia distrikto reikalus. Ta- "Unijos žmonės laikomi ka
sai komitetas svarsto klausimi), įėjimuose be paranku. Pinu 
surišta su poliemonij unijomi>., kelią dienu McKeesporte nužu-

(Jompers pripažino, kad p i l d y t a moteriškė. .Ją nužudė 
liemonai gali steigti unijas ir į kompanijos detektivas. Tas 
prigulėti j Amerikos Darho j žmogzudis paliuosuotaa po 
Federaciją. Tik poliemonai ne- |50Q paranka/ 5 

gali streikuoti. Bostono polic- Senatorius Thomas išreiškė 
monu streiką CJompers vadina apgailavimą. kad Gary nenore 

Cleveland, 0., ings. 25. — 
Ties American Steel and \Vire 
Co. Xe\vl)iuy dirbtuve vakar 
įvyko didelės riaušės. Pasek
mėje, keturi darbininkai surai
žyta ir du labai apmušta. 

Tai buvo pirmos čia plieno 
streiko riaušės. Trukšmas pa
kilo, kuomet ties dirbtuve su
stojo gatvekaris paleisti atva
žiavusius darban kelis darbi
ninkus. 

Tarpe išlipusiu iš gatvekario 
buvo trys juodukai. Streikinin
ku šalininkai, anot policijos 
tvirtinimo, pastojo jiems kelią, 
kad nelejsti per vartus dirbtu
vė n. 

Tuomet du juoduku išsi
traukė peilius. Pakilo mušty
nės, f ana s tuojaus susibėgo 
būriai žmonių ir pakelta riau-
v • 

s e s . 
Kuomet atvažiavo būrys po

licijos, keturi žmonės buv() su
raižyti peiliais. Du iš jų labai 
pavojingai. 

Juodukai subėgo atgal sto-
vintin gatvekarin. Gatvekaris 
pasileido važiuoti. Keli šimtai 
streikininku ėmė vyties. Imta 
laidyti akmens ir plytos. Bė
gant trvs intariami strtiklau-
žiai nutverta ir apmušta. Iš tu 
du išgelbėjo policija, gi trečia
sis pabėgo. 

Apmalšinus riaušes policija 
visus sužeistuosius pasiuntė 
ligoninėn. Suareštuota 9 žmo
nės. 

\ewbury miesto dalies poli
cijos kapitonas tvirtina, jog 

KATALIKU VYSKUPU SU 
VAŽIAVIMAS. 

Washington, rūgs. 25. —Va
kar čia atidaryta Suv. Valsti
jų kataliku vyskupu su važia-
vintas, sušauktas J 0 Eminenci
jos Kardinolo (iibbonso. 

Suvažiavime dalyvauja V'2 
arkivyskupai ir vyskupai ir 
daugiau 600 atstovu kunigu n-
pasauliniu, žmonių. 

Tai pirmas toks skaitlingas 
dvasiški jos suvažiavimas po 
ž i n o m o 1884 m e t a i s Į v y k u s i o 
suvažiavimo mieste Baltimore. 

P() atidarymo suvažiavimo 
kalbėjo belgu kardinolas Mer-
cier. Kardinolas pagerbė Ame
rikos kataliku atliktus dide
lius darbus karės metu. 

RATIFIKUOTI SĄJUNGĄ 
AR PADIDINTI ARMI

JĄ. 

Taip sako karės sekretorius 
Baker. 

BELGIJOS KARALIUS NO
RI PASKOLOS AME

RIKOJE. 

Nuo bankininkų nori gauti 
nors 50 milijonu. 

Washington, nigs. 25. — A-
ną dieną prieš militarinj kon
greso Komitetą ir vėl kalbėjo 
karės sekretorius Baker. .Jis 
pasakė: 

"Kol bus galutinai įsteigta 
tautu sąjunga, taikos laikui 
p r o p o n u o j a n m 5 0 9 , 0 0 0 v y r u 
armija bus kaipir kūdikio žais
las. 

"Be sąjungos 

Gerai, kad Lenkai 
"užimti" Bolševikais 

RUSAI NACIJONALISTAI įriuomene gal pragintu vokie-
DŽIAUGIASI BOLŠEVIKŲ Ičius iš Pabaltijos. 

NEPASISEKIMAIS. 

Lenkai "perdaug užimti' 
bolševikais. 

Paryžius, nigs. 25. 
,i kiekviena I taikos konferencijos 

- Tarpe 
atstovu 

didžiulė viešpatija turi apsi-

Oeja, lenkai šiandie taip la
ibai "už imt i " veikimu prieš 
bolševikus ir savo vidujiniu 
reikalų tvarkymu. jo# talki
ninkai nei nedrįsta prisiminti 
lenkams, kad jie eitu kauties 
m vokiečiais Pabalįijoj. 

Tomis dienomis iš Pabalti
jos parkeliavo vienas ameriko
niškas oficieras. ,)is tvirtina, 

tas "Rusijos dal is" ir leisią 
v i e t o s g y v e n t o j a m s u ž s i i m t i 
s a v a i s r e i k a l a i s , k u r i e d i d ž i u - . 

New York, nigs. 26. — Ne
veltui šion šalin atkeliauja 
Belgijos karalius Albertas. 
Vietos bankininkai jau tarias', 
kiek daug pinigu butu galina 
paskolinti Belgijai. 

Sakoma, jog Belgija pasi
tenkintą šiuo kartu gauti kad-
ir 50 milijonu dofc Bet kur-kas 
batu 
nu. 

Bankininkai sutinka pasko
linti pinigu Belgijai. Tik dai 
nenutarta, kokia suma skolinti. 

NORĖTA SUSPROGDINTI 
TILTAS. 

Ui'S 25. 

Kalbasi su korespondentais. 
Garlaiviu George YVashing-

ton atkeliauja čia belgu kara-
palei tu dirbtuve reikia tike-į,. t> . .. , - x .^. 

'-l . - Ims. Bevieliu telejrratu štai 

pakilo pradžiuginias. Aptuii-
g į n k l u o t i l i g i d a n t ų , ( i i m e s i m ą iš R u s i j o s ž i n i ų , k a d d i d e -
posenovei susilauktumėm nie-llius bolševikams smūgius duo-
ko nesveriančius (nereiškian- da generolo Denikino karino- jog vokiečiai veikiai aplelsię 
ėios) spėkos". * menė ir lenkai. Sakoma, yra 

Sekretorius pranešė, kad vilties, kad gen. Denikino ka-
gen. Persliingas ligšiol atvirai iriuomenė veikiai susisieks su j 
neišreiškęs savo nuomonės a-(lenkais. Tuomet vieni ir kiti Į moję- yra agrariniai. 
pie padidino* nadatinfei Suv. | bendrom h, jtgomh galės plu- K o l č a k a s v ė l atsigavo. 

Rusai nacijonalistai gavo čia 
žinią, jog priešbolševikiškas 
vadas Omske. Kolčakas, išnau-
jo atsigavo ir išnaujo ima 
smarkiai veikti prieš bolševi
kus išilgai Siberijos geležinke
lio. 

Sakoma, jog Kolčakas per
tvarkęs visą savo kariuomenę 
ir šita pasekmingai einanti va
karų šonan. Tie patys rusai 
•ravę gražiu iiniu ir iš geu«, 
Denikino kariuomenės fronto. 

Bolševikai atnaujinsią tarybas. 

Bolševikai buvo mėginę pa
daryti atskirias taikąs su Ks-
tonija. Latvija ir Lietuva. Pir
miausia tarybosna buvo pa
kvietę Kstonijos atstovus. 

Xuo šitą bolševikai patyrė, 
kad tos visos trys viešpatijos 

ties nauju riaušių. kas pranešta nuo to laivo 

vienas darbininkas. 

ne streiku, bet lokautu. Polic- jo mat; 
inonai paskelbė lokautą, kuo- stovais. 

Tie (Mis Steel Co. dirbtuve; 
Karalius Albertas šiandie 

apmušta vienas policmona^ ir , . ) , , , , , . - • , . •. 
1 (rūgs. 24) Kalbėjosi su lai Inas-

čiu korespondentais reikale 
savo apsilankymo Suv. Valsti
jose. Jis pažymėjo, kad jo ap 
si lankymas yra surištas su biz
niu. 

Gerėja stovis. 
Karalius sakė: 
4 'Pamažu gerėja stovis Bel-

Valstijų armijos. syti bolševikus. 
Tomis žiniomis labai pra

džiugę ir vietos rusai nacijo
nalistai. 

Talkininkai neturi priemonių. 

Talkininkai nesuranda jokiu 
priemonių prašalinti vokiečiu 
kariuomenę iš Pabaltijo* pro
vinciją. 

Kelis kartus vyriausioji tai-
a m 

kos konferencijos taryba krei
pėsi ; Vokietijos vyriausybę ir 
j tos kariuomenės vadą, gen. 
von der (Joltz'ą. 

Pastarasis pažymi, jog jo 
veikimas pilnai priklausąs nuo 
vokiečiu vvriausvbės. Jis tai-

h • a 

gijoje. Mušu žmonės švndie, jkininkams patarta kreipties i 
imant proporcijonaii<u. atlieka ^vyriausybę. 
kur-kas daugiau darbo, kaip) Vokiečiu vvriausvbė gi vėl 

* • * t. * a *. ' 

žmonės kitu šalin, nukentėju-'atsako, kad gen. von der (Joltz 
siu nuo karės. Šalies rekons-
trukcija stumiama pirmyn ga
na pasekmingai. 

Newcastle, Pa.. iu 
Vakar susekta, kad nežinomi 
piktadariai norėjo susprogdin
ti geležini gatvekariu tilta 
skersai upelio Connocpieness-
ing, arti Khvood City. 

Plieniniuose piliuoruose iš
grąžinta ne?nažos skylės. Eks
pertai tvirtina, kad tos skylės 

100 milijo- pagamintos dinamitui. 
Ties tiltu pastatyta stipri 

sargyba. 

jos įsakymų neklausąs. 
Tai}) vokiečiai ir gudrauja !>ra nutarusios nedaryti atski-

prieš talkininkus. Ir nėra prio riu] taikos su bolševikais 

DVARUOSE STREIKUOJA 
DARBININKAI. 

Berlynas. nigs. 26. 
atvties'su darbininku at- Scbleswig-Ilolsteino apskri-

tyj Kckernforde sustreikavo 
darbininkai (Įvaruose. 

Ne Svetimšalių, bet Ameri 
konų Streikas 

4'I>et šaliai būtinai reikalin- moniu išvvti vokiečius iš; Pa- Bolševikai tad tuojaus per-
c a 

baltijos. įtraukė tarybas. 
Lenkai "užimti " ' (Y,ia, v i e n ° k ' s p ( ' i a m a ' k a d 

Lemtai užimti. Leninas išnaujo mėginsiąs at-
Tik vieni lenkai su savo ka- naujinti tarybas su Pabaltija. 

gi svarbus visokie pagerini 
aiai. Mušu svarbiausias reika 
las — tai gauti kreditą. Alės, 
nepageidaujame, kad kas pini
gais mus apdovanotu. Bet pa
geidaujame, kad Amerikos, 
biznieriai nuisu reikalus su-1 
prastu ir nepaskupėtu mums 
savo kredito". 

BAISUS SUVARŽYMAS 
DARBININKŲ. 

Visas reikalas bus induotas 
senatui. 

v a l s t n i n i ' - . . . ' . . . . . |Austrijos-Ungarijos arenivuo aiįai apsi-1 , • i . . . . . se surasta dokumentu apie bu-.toksai ultimatumas butu at-» tik su vyrais darbimn- . . . . . ._- * ... ,. • , 

Pittsburgh, Pa., rūgs. 25. — 

įkė ritspatrick, Nes 
policija balsiai bruta 

j eina m 
kais, bet su moterimis ir vai
kais. 

Toliaus pirmininkas susirin-
st re i kas 

SURASTA KARĖS 
KALTININKAS. 

Jis yra Austrijos grafas 
Berchtold. 

Vienna, Austrija, rūgs. 25.— 

j metinis Ungarijos premjeras. 
Šitas susirinkime aiškino, 
idant pirmiau prieš Serbiją pa
naudoti diplomatinius kelius. 

i 

į Serbijai paskui pasiųsti nuo-
laidesnj ultimatumą, kuris bu-
tą priimtinoj formoj. Tr tik jei 

PADUOSIĄS SIGNALĄ 
MARSO PLANETAI. 

GUBERNATORIUS NENORI 
ATŠAUKTI POLICIJOS. 

Tisza paskui buvo pareikala
vęs parodyti jam ultimatumo! 
turinį 
rimu. Bet 

Tam tikslui dirbdinamas mil-; Tas esą reikalinga palaikyti 
žiniškas orlaivis. tvarką. 

Omaha, Neb., ru 24. 
H Pittsburgh, Pa., rūgs. 26.— 

ir grūmojo net rez«gna-jL e o S tevens, orlaivininkas-ins-jV i e t o s " P a n č i o pUeno darbį. 
3et ultimatumas jam ne- truktorius Fort Omaha, vakar• , I 1 , n k u j t r e * k o v a , , a > AX J l l a m '* 

buvo parodytas. K* p i\ ' Foster (iis iii vra ir streiki-
pranešė, jog profesorius Da-i l v-[; ^' - , < l 

t. ...i f kime,pranešė, jog sis Streiko metu šiandie I enn>> I- •' v 
nėra svetimšaliu darbininku vanijog valstijoj baisas daiktai 

išdaromi. Xacijonalio darbi 
ninku uniją komiteto susi 

vusios Austrijos-l ugarijos vy
riausybės laikytus susirinki
mus prieš paskelbimą karės 
Serbijai. 

Iš dokumentą patiriama, jog 
. ., ikare Serbnai paskelbti Aus-streikas, kaip tvirtina kapita-l . . T . .. L . , . . . . . . . ... itnios-Ungariios vvriausvbė ,.:„ listu samdininkai, bet tikras ,. ,• - / m , ' . .V1 ., XT I nusprendė liepos /, 1914, susi-amenkoniskas streikas. Nes . , \ ¥TV * 

šiandie streikuoja daugelis ii 
čiagimiu amerikonu darbiniu-

kune pirmininkas MtzpatncK v. ]: 4 ., 4^ An UM .^(rinkime. Lz kares paskelbimą 
pranešė, jog Pittsburgbo plie
no dirbtuvių apskrityj liaudie 
. v. . . • v^ivi>i. į ku. Kas kitaip tvjrtina, tas me-

siaufia baisiausias suvaržymas I 
žmonių. Darbininkams uždraustos laisvo žodžio ir laisvu su
sirinkimu teisės. 

Fitzpatrick pranešė, kad jis 
kaip šiandie stos prieš senato 
komitetą ir anam apie tai pra
neš. J is šauksis senato, kad 
pastarasis ant vietos pravestu 
tardymus apie prispaudimu* 
darbininką. 

Labai pavojingas stovis, sa-

stipriausia stovėjo tuometinis 
Austrijos-Ungarijos užsienių 
reikalu ministeris, grafas 
Berchtold. Paklausyta jo išve
džiojimu ir patarimų. Tad už 
karės pradžią didžiausias kal-

jtininkas ir yra grafas Berch
told. 

Paminėta diena ministeriu 
Va-!ir kitų valdininkų susirinkimą 

kar vyriausioji talkininkų ta-.buvo atidaręs grafas Berchtold 
ryba svarstė Austrijos Galici-j ir tuojaus stojęs už paskelbimą 
jos stovį. Lenkų pusę gynė karės Serbijai. Karei buvo 
lenkų premjeras Paderewski. (priešingas grafas Tisza, tuo-

luoja, sakė Fitzpatrick. 
Pranešta, jog čionai atke

liauja Krank P. AValsh, buvęs 
naci joną lės karės darb0 tary
bos pirmininkas. J is čia tyri-i 
nės abelnąjį stovį. 

Paryžius, rūgs. 25. 

mestas, tuomet pavartoti gink 
lus. 

Berchtold stovėjo ui karę; 

J-grafo Tiszos sveikus pata
rimus atsakė grafas Berchtold. 
Tarp kitko jis pažymėjo: "Da
bar atsakančiausias momentas, 
nes Vokietija pasirengusi duo
ti pagelbą." 

Tisza, sakoma, dar kartą bu
vo pasipriešinęs tokiam stai
giam veikimui. Jis pažymėjo 
net europinės karės pavojų. 
Bet Berchtold tuojaus atkirto: 

"Dabar proga taip tinkama, 
kad greitas veikimas yra būti
nas. ' ' 

Po to susirinkime padaryta 
rezoliucija pasiųsti Serbijai 
aštrų ir nepriimtiną ultimatu
mą ir kuoveikiaus imties gin
kim 

n i n k u n a c i j o n a i io k o m i t e t o s e -
USl kOll! ! II1 - • ' 

kretorius) buvo pareikala* 
Pennsylvanijos gubernatoriaus ! 

Tas susirinkimas buvo pirmjvid Todd mėgin 
pietų. TV, pietų turėta vėl kitas kuoti (susinešti) su Marso pla-
susirinkimas. Diskusuota mo-.neta šitą rudeni. Tam tikslui 

; atšaukti iš streiko apskričio 
v a l s t i j i n ę p o l i c i j ą ' ( k a z o k u s ) . 
Sakė, kad ta policija tik be-Pasak Stevenso, dirbdinamas i . . . . . . . . . . 
reikalo kabinėjasi prie zmo-

inių, tuos užpuldinėja ir, abel-
nai imant, labai brutaliai apr 
sieina. 

Nepasakoma, kokie signa
lai (ženklai) bus pavartoti 
Marso planetai. 

bilizacija armijos. Susirinki-'dirbdinamas milžiniškas orlai-
įnan buvo pakviestas ir gene- vis, kurį valdysiąs Stevens. 
ralio štabo viršininkas. Mobi
lizacijos pienai palikti paslap-'orlaivis busiąs 140,000 kubi-
ty.ie. 

Diskusuota europinė karė. 

Atlikus mobilizacijos klausi
nio reikalus, susirinkime buvo 
diskusuojama apn* galimą pe

niu pėdų. Galėsiąs pakilti 50,-
000 augštumon. 

kilti europinę karę. Buvo sta
tomas klausimas, kokia tuomet 
rolė tektų Austrijai-Ungarijai. 

Tr šitam klausime viršų ga
vo užsienių reikalų ministeris 
grafas Berchtold. 

Prie tų dokumentų prisegta 
kopija notos mirusiojo impera
toriaus. Ant tos notos pažymė-

PAŠAUTAS ŠERIFO 
PAGELBININKAS. 

Charleston, W. Va., rūgs. 2o. 
—Logan pavieto šerifo pagel-
bininkas Don Chafin norėjo su
areštuoti vieną žmogų, bet bu
vo pašautas. 

Sakoma, pašerifą pašovęs 
ta, jog imperatorius susirinki- 'anglekasių organizacijos dis-
mų nutarimus skaitęs ir juos trikto no. 17 vice-prezidentas 
savo parašu patvirtinęs. jPetry. Pastarasis suareštuotas. 

Bet gubernatorius atmetė tą 
reikalavimą. (iubernatorius >a-
vo atsakyme Foster i ui pažy
mėjo, jog valstijos apskricino
se tvarką palaiko šerifai. Še
rifų parėdymai turi but pildo
mi. Valstija visuomet duoda 
reikiamą pagelbą šerifams, jei 
žmonės neklauso parėdymų. 

Be kitko praniatoma ir kito
kių valstijos tvarkai pavojų, 
jei butų atšaukta valstijinė po-

į c i ja . 

PIRKITE KARŽS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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sunaudoja laika, ir mokslą kele
to gabiausių i r žymiausių sese
rų. Ki tos seserys siuvimu ir ki
tokiais ranki} darbais pagelbi 
seserims mokintojoms užpelny
t i pragyvenimą, kurio neišten
k a iš menkutės algos. Pasi tai
ko ir seserims susirgti , tai-gi 
žymiai matyt is seserų t ruku
mas. 

Lietuvių visuomenei reikėtų 
pamint y ti apie kandidates. Iki 
šiol iš Dievo Apveizdos para
pijos buvo 5 kandidatės, iš Šv. 
Mykolo 8, iš Aušros Var tų 1, iš 
Roselando 1, iš "\Vaukegano 4, 
iš Mt. Carinei, Pa . 9, iš Scran-
ton Pa . 3, ir iš Pliiladelphijos 
3. Visuomenei subruzdus tas 
skaičius galėtų pas idaryt i dau
giau negu tr isyk didesnis. Ta
da ir mus parapijų aprūpini
mas mokyklomis eitų lengviau. 

Sesery Kazimienečių 
Darbas. 

J a u pasibaigė vakacijofc; vai
dučiai sugrįžo į mokyklas, mo
tinoms žymiai palengvėjo, nes 
didžiausia ir sunkiausią jų už-

i lavini o dali atkelia seservs 
y vienuolės. Mušu skaitytojams 

ial nenuobodu Ims pat i r t i šį-tą 
' apie lietuviu mokyklas, kurias 

šįmet veda seserys Kazimierie-
tės. 

Chicagoje jos 4uri ke tur ias 
pradines mokyklas. Dievo Ap
veizdos parapijoje ant kampo 
IS-tos ir Union ave. prieš vaka
ri jas buvo 628 vaikai ir 10 se
serų mokintojų. Aušro s Vartų 
parap., 2323 W. 23rd pi. buvo 
>47 mokiniai ir 6 mokintojos. 
§v. Mykolo parap. , 1644 Y\\ 
VValmnsia ave. buvo 145 moki
nai ir keturios mokintojos. Sa
le paties vienuolyno, 2634 \V. 
Marąuette Ud. yra pradinė 
ateinantiems vaikams mokvk-

• 

lėlė. Ten vra tik du žemiausi 
J skyriai ir .">.") vaikučiai juodvie-
» juose. Juos mokina dvi seserys. 
Augštesiiieji tos mokyklos sky
riai yra pačių Seserų vienuo
lyne. 

Chieagos apielinkėje yra t rys 
Seserų Kazimierieėių vedamos 
mokyklos. Didžiausia yra Visų 
Šventų parapijoje, Koseland, 
111. Ten buvo 350 mokinių ir 6 
mokintojos. Hv. Baltramiejaus 

• parapijoje, \Vaukegan. 111. mo
kinių buvo 275 ir šešios seserys 
mokintojos. X u 0 vakacijų atsi
darė nauja mokykla šv . Kazi
miero parapijoje. Vaikelių jau 
yra joje apie du šimtu ir ketu
rios seservs. 

Pennsylvanijos valstijoje 
yra t rys mokyklos. Seniausia 
y ra Mont Carmelio, Šv. Kry
žiaus mokykla. Jo je buvo 300 
vaikų ir šešios mokintojos, bet 
didžiausia Pennsylvanijoje y ra 
šv. Juozapo mokykla, Seran-
ton, Pa . Ten buvo 423 vaikai i r 
3 mokintojos. Pbiladelphijoje 
Šv. Kazimiero mokykloje buvo 
319 vaikų ir 6 seserys mokinto
jos. Toje pačioje parapijoje se
serys apėmė vesti taip-gi ir 
našlaičių prieglaudų. 

Suvedant skaitlines pasiro
do, kad šešiasdešimts seserų 
auklėja trisdešimt vieną šimtų 
vaikų. 

Pr ie to dar reikia pridėti Šv. 
Kazimiero Akademijų ir jos 
mokintojas seseris Kazimie-
trietes. Oentralė Kongregacijos 
valdyba ir novicijato vedimas 

"Užimti" bolševi
kais. 

Rugsėjo 24 d. iš Paryžiaus 
paskelbta telegrama, (Jalas ži
no, kas tų telegramų redaga
vo ir kas jų išsiuntė pasaulin. 

Telegramoje tarpe kitų žinių 
padėta ir vokiečių kariuome
nės Lietuvoje klausimas. Pa
sakyta, jog talkininkai neturį 
priemonių*" išvyti vokiečiu* iš 
Pabaltijos.. Sako, talkininkai 
prieš vokiečius ten galėtų pa
vartoti tik vienų lenkų kariuo
menę. Bet visas vargas tame, 
kad lenkai ir be to šiandie esą 
44 pe rdaug u ž i m t i " kovoti 
prieš bolševikus. 

Lenkams tokios telegramos 
labai patinka. Xes lenkai patys 
sakosi visais frontais " k a r i a u 
j ą " prieš bolševikus. Bet šian
die ir patiems talkininkams 
jau nėra paslaptis, kaip lenkai 
" k a r i a u j a " . Neveltui nesenai, 
kaip pranešta, vyriausioji tai
ko* konferencijos taryba buvo 
svarsčiusi pasiųsti lenkams no
tą, kad jie paliautų " k a r i a v ę " 
prieš bolševikus. 

Talkininkams ne naujiena, 
kad lenkai visais frontais ko
voja ne prieš bolševikus, bet 
tikslais užgrobimo svetiniu 
šalių teritorijų. Talkininkai, 
sakoma, net pabūgę, kad taip 
įsikariavę lenkai kar ta is nenu-
sisuktų ir sprando. 

Bet lenkai dar gali kariau
ti. J i e turi užtarėjų prancūzuo
se. Tik nežinia kaip ilgai taip 
bus. Jsiės lenkai visiems savo 
kaimynams. Pastarieji neapsi
kentę pakils prieš prispaudė
jus. Kas gi tuomet įvykis su 
lenkais, norinčiais pamušti pu
sę Europos ? 

Reikia but Atsar
giems. 

Streikuojantiems plieno 
dirbtuvių darbininkams prisi
eina kovoti dviem frontais: 
prieš kapitalistus ir prieš ra
dikalius gaivalus. Tokioje ko
voje darbininkams reikia but 
atsargiems. Nes kapitalistų a-
gentai ir jų laikraščiai nuo
lat darbininkus baugina. Gi 
radikaliai gaivalai juos kursto 
prie riaušių ir sukilimų. 

Vos prasidėjus streikui, ka
pitalistų laikraščiai rašė, kad 
tas streikas pakeltas be jokio 
reikalo. Tie laikraščiai pažy
mėjo, kaip tai daug darbinin
kai uždirbdavę, ka ip jie jautę
sis laimingi. Praneš ta net, kiek 
jie milijonų dolierių sutaupę. 
Kiek tai jie turėję gražių sva
jonių savo f ateičiai. 

Bet, girdi, darbininkų orga
nizacijų vadai nepasitenkinę 
dabarties ambicijomis, susita
rę, paskelbę streikų ir intrau-
kę vargan dešimtis tūkstančių 
darbininku. 

Kitų dienų .tie laikraščiai už
traukė kitokią giesmę. Girdi, 

\ 

AUKSO KARDAS. 
Generolas Žukauskas, Vyčiai 

i r visuomenė. 

Vyčiai sumanė dovanoti auk
so kardų Generolui Silvestrui 
Žukauskui. J i s tų dovanų už
sipelnė, nes suorganizavo Lie
tuvos kariuomenę, o t a kariuo
menė išpildė du dideliu darbu: 
išvalė plėšikus iš Lietuvos ir 
išvijo bolševikus iš mųs tėvy
nės. 

Duodami generolui Žukaus
kui aukso kardų Vyčiai nevien I dėlėmis raidėmis 

to tūkstančio metų. Bet paro
dyti tiek duosnumo, kiek jo 
parodė žydai anais laikais, ga
lėtume ir mes. J u k ir mes ei
name iš vergi jo s j laisvę, kaip 
ė j 0 jie. Suaukokime kiek kas 
tur ime tikrojo aukso, nukalki
me iš jo taip didelį kardų, 
kaip didelis galės jis būt i iš 
mųs sumesto t ikro aukso. 

Su tuo kardu nieks nieko 
nekapos,nes auksas yra minkš
tas. Tik parašykime ant jo di-

4 'Garbė Ge-
padėkų išreiškia j am už jo 
naudingus da rbus ; jie drauge 
pažymi, kad ir pa tys priside
da prie Lietuvos statymo dar
bų, kad pripažįs ta tų valdžių, 
kurią remia po Žukausku esan
ti kariuomenė. 

Tai-gi kardo įteikimas turė
tų virsti visų lietuvių darbu, 

nerolui Silvestrui Žukaus
ku i ! " , o mažomis pridėkime: 
44Amerikos Vyčių ir kitų te
nykščių lietuvių dovana Lie
t u v a i " . 

Tai-gi tas kardas butų Lie-
t uvos viešpatijos nuosavybė. 
I r jis turėtų būti paguldytas 
saugioje Lietuvos finansų mi 

ne vienų Vyčių. Vyčiams te- nisterijos vietoje. Ka t ras jau-
bunie garbė už gražų sumany- nikaitis geriausiai pabaigtų 
nią ir veiklų jo pildymą, bet 
prie Vyčių turėtų prisidėti 
ir kiti . 

karės mokyklų, tas gautų tei
sę nueiti su Lietuvos Respubli
kos iždininku ten, kur guli Žu-

Cia girdėtis užmetimas. J e i j kausko kardas ir pažiūrėti Į 
visi prie to prisidės, tai Vy- | jj. Ta teisė turėtų būti duoda-
čiai mažiau aukos, tai sumažės m a t ik vienam jaunam oficie-
proga pasirodyti mųs jaunuo- į r į u į kas metai ir nei vienas 
menės duosnumu. Tečiaus iŠ- ž m 0 g U S > išskyrus respublikos 
rodo priešingai. Vyčiai pajutę, ' iždininkų, bei saugvietos sar-
jog visuomenė remia jų suma- g u s n e ga lė tų turėt i tos teisės 

dukar t savo amžvie. 
• *J 

nymą, dar labiau brangįs jį ir 
dar smarkiau vykis. J i e užsi
dėjo surinkti tūkstantį dolie
rių tam tikslui. Mums rodosi, 
kad nereikėtų aptvert i duosnu-
mą nei kokiomis tvoromis. 
Tegu bus nemažiau tūkstančio. 
Je i bus dešimtį kartų daugiau, 
tai bus dešimtį kar tų naudin
giau. 

Aukso stoka Lietuvoje. 

Didžiausias Lietuvos vargas 
dabar, kad pinigas pigus. J i s 
atpigę dėlto, kad nėra aukso 
po juomi. Ar negalima butų 
prie dviejų neapsakomai nau
dingų tikslų, kuriuodu pasie
kia aukso kardas, pridėti dar 
trečią, būtent aukso kardu pa
kelti Lietuvos pinigo vertę? 

Tam tikslui tas kardas tu
rėtų būti t ikrai auksinis, o ne 
plieninis su aukso papuoša
lais, kaip t a t darosi paprastai . 

Amerikos lietuviai nešioja 
auksinių žiedų ant pirštų, auk
sinių retežėlių ant kaklo ar 
krutinės, merginos ir moterys 
puošiasi auksinėmis auskaro-
mis ir auksinėmis ranklankė-
mis (bransolėtomis). Kad taip 
tą visa paaukavus aukso 
kardui! 

Iš vergijos išėjimas i r aukso 
aukos. 

• 

Kad Mozė išvedė žydų tau
tų iš Egipto nelaisvės, Mozės 
brolis Aaronas p a t a r i jiems 
sumesti auksinius papuošalus. 
J i e paklausė, o Aaronas iš to 
aukso nuliedino veršį. (Kxod. 
32, 2-6). Lietuvių tauta aukso 
veršio nelies, neatkar tos klai
dos įvykusios pirm pusketvir-

Kardo auksinai . 
Finansų-gi ministerijoje tas 

kardas turėtų gulėti, idant 
Lietuvos Viešpatija galėtų iš
leisti ant to kardo paremtų po-
perinį pinigų, neprastojantį sa
vo vertės. J e i kardas svertų 
40 svarų, tai jis butų vertas 
dešimties tūkstančių dolierių. 
Tada Lietuvos valdžia galėtų 
atspausdinti penkiasdešimts 
tūkstančiu " k a r d o auks inu" . 
Ant kiekvieno auksino butų 
generolo Žukausko portretas ir 
jo kardo paveikslas. Kada į 
Lietuvos respublikos iždą su
plauktų daugiau aukso, tada 
tas auksas Imtų kraujamas po 
Žukausko kardu, tada augtų 
skaičius pilnaverčių Lietuvos 
auksiniu 

Aukso rinkimo komitetai . 
Šitas sumanymas reikia at

sargiai pildyti, nes reikia ap
žiūrėti, kad nei vienas auksinis 
daigtelis aukojamas kardui ne
prapultų. 

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje Amerikoje turėtų susida
ryti Kardo Komitetas. J ame 
vytis ar vytė turėtų būti pir
mininku ar pirmininke. Ta 
garbė jiems priklauso už gra
žų sumanymą. Vietinis komi
tetas būtinai turėtų vesti są
rašą visų auksinių daigtų au
kotų toje kolonijoje. Patys-gi 
daigiai turėtų būti sergiaini 
nesudegamoje dėžėje ir ap
draust i . 

Skirstymo Komisija. 
Tautos Fondo valdyba turė

tų paskirt i Bandymų Komisi

jų iš penkių asmenų. J i e turė
tų peržiūrėti visus auksinius 
daigtus suaukotus kardui ir 
atskir t i t ikrai auksinius nuo 
neauksinių, bet gerai nuduotų. 
Ta komisija turėtų taip-gi su 
skirstyti artist iškos vertės au
ksinius išdirbinius nuo tų, ku
rie teturi t ik brangios naugės 
vertę. Artistiškų dalykų ne
galima tarpint i , o neartistiški 
neina blogiu nors juos sntar-
pini. 

Kitų metų Vyčių ir Tautos 
Fondo seimai turėtų būti vie
noje vietoje ir bendrame posė
dyje perrinkti tą pačią, komisi
ją, arba išrinkti naują. 

Tokiu būdu ir generolui Žu
kauskui pasidarytų amžina 
garbė ir butų aprūpintas vie
nas iš didžiausių tėvynės rei
kalų. 

Laikinai Kardas Washingtone, 
D. (J. 

Je i Amerikos valdžia ne
leistų stambaus auksinio daig-
to išvežti iš šios šalies, tai 
Žukausko kardą padėtume 
YVasbingtone, 1). C. Valdiškoje 
įstaigoje ar privatiniame sau
giame banke. Lietuvos pinigy-
nas jau galėtų išleisti ant jo 
paremtų pinigų. Tik jauni, ka
rės mokyklą geriausiai baigu
sieji, oficierai negalėtų pasi
naudoti teise pažiūrėti į tą kar
dą. Bet jie galėtų gauti to kan
do ženklelį ir nešioti jį ant sa
vo uniformų, ka ipo pasižymėji
mo ženklą, tol, kol tas kardas 
taps parvežtas į Lietuvą, ir 
kol jie pasinaudos teise pama-
fvti jį. 

Bilekas. 

jei šis streikas pasibaigs dar
bininkų pralaimėjimu, tuomet 
plieno industrijoje pakilsiųs ne 
girdėtas gerbūvis. Sako, dar
bininkams visuomet busiu dar
bo ir jie gerai uždirbsią. 

Bet jei kar ta is imsiu viršų 
darbininkai, tuomet busią, aiš
ku, jog čia prigįja bolševikiz-
mas. Tuomet visą šalį palie
sianti nelaimė, nes plieno kom
panijos savo kapitalus perkei
siančios į svetimas šalis. 

Pagal iaus pastaromis dieno
mis kompanijos pradėjo grū
moti darbininkams. Sako, jei 
paskir tu laiku darbininkai ne-
sugryšių darban, dirbtuvės bu
siu uždarytos mažiausia šešių 
mėnesių laikotarpiui. 

Tokie ir kitokie bauginimai 
nieku nepamatuoti . Tad dar

bininkai turėtų but atsargus. 
Neturėtų klausyti to, ką kom
panijos skelbia. Je i kartą 
streikas pakeltas, darbinin
kams reikia streikuoti. Reikia 
klausyti savo organizacijos va
dų, ypač Am. Darbo Feder. 
prezidento nurodymų ir pasta
bų. Reikia laikyties vienybės, 
susiklausymo. 

Taip lygiai reikia saugoties 
socijalistų bolševikų kursty
mų. Nes šitie gaivalai nieko 
gera ne veli ja darbininkams. Jų 
visas tikslas kurstyt i darbinin
kus prieš teisotų valdžią. Pa-
klausymas tokių kurstymų 
darbininkams visuomet atneša 
nelaimę. 

Streikuojantiems darbinin
kams reikia but budriems ii* 
atsargiems. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, 
Prisieka. 

Klausimas. Ar butų kreiva 
prisieka, jei kas, mokėdamas 
taksus nuo ineigų, apleistų kai 
kurias ineigas ir, kolektoriui 
tariant prisiekos žodžius pa
keltų ranką, bet savo širdyje to 
nelaikytų kaipo prisieka. J . P . 

Atsakymas. Tat butų t ikrai 
kreiva prisieka. Niekuomet ne
valia vartoti viršujinius pri
siekos ženklus, vistiek a r žo-
žius, ar rankos kėlimų, ar kry
žiaus bučiavimą, kuomet neno
ri prisiekti kam nors tos pri
siekos reikalaujant. 

Dar didesnis yra nusikalti
mas pavartot i prisiekos ženk
lus prie valdininko. Nors jis 
nėra nei kunigas, nei katali
kas) uei krikščionis, tai bet-gi 
jis yra viešpatijos atstovas. 

Tiktai tada valia neprisiekti 
širdimi, kada prisieka yra iš 
prievartos. Taip Rusijoje buvo 
priverstina prisieka carui už
žengus ant sosto. Caro valdžia 
ant Lietuvos buvo neteisėta, 
o jis neapsakomai skaudžio
mis bausmėmis vertė kiekvie
nų prisiekti, dėlto ta prisieka 
buvo l)e reikšmės. 

Amerikoje nėra prievartos 
prisiekti. J o s vietoje galima 
pavartot i žodį " I affirme.' 
Todėl Amerikos prisieka yra 
teisėta, kad j i yra liuosa. 

J e i kas pavartojęs žodį 44I 
a f f i rme" vietoje žodžio " I 
s \vear" pameluoja ir susigrieb-
dina, tai Amerikos teismas už
tatai baudžia lygiai kaip už 
kreivą prisieka. 

Katal ikui , pavartojusiam " 1 
a f f i rme" vietoje prisiekos me
las nėra šventvagystė, nes pri
siekos nebūta nei nesulaužyta; 
bet nebūdamas šventvagyste, 
tas melas yra sunki mirtina 
nuodėmė. Viešpatija gerbia 
pavaldinių laisvę, pavelydama 
nevartoti prisiekos kas nenori. 
Je i tat žmogus tų viešpatijos 
nuolaidumą paverčia jai pa

čiai an t nenaudos, sumažinda
mas sau mokesčius, o ja i inei
gas, tai tas skaudžiai įžeidžia 
viešpatiją jos gerame darbe. 

Rožės užkalbėjimas. 

Klausimas. Rožės užkalbėji
mus aš priskai tau prie burtų. 
Man 0 draugas sako, kad rožės 
negalima ki taip išgydyti, kaip 
tik užkalbėjimu. Draugas pri
veda pavyzdį, kad Lietuvoje 
kunigas, apsirgęs rože, nesida
vė užkalbėti ir mirė. J . P . 

Atsakymas. Rožė yra pavo
jinga, bet ne būtinai mirt ina 
liga. J a apsirgus labai reikia 
saugotis nušalimo, nes nušali
mas ją, dažniausiai padaro mir
tina. 

Užkalbėjimas nieko negelbsti 
užsaldintai rožei. Neužšaldyta 
rožė dažniausiai būva mirtina 
apyseniams ir seniems' žmo
nėms. I r juos užkalbėjimai ne
išgydo. Neužšaldyta rožė jau
niems žmonėms, dažniausiai 
pereina, nors nėra buvę jokio 
užkalbėjimo. Ka ip negalima 
lentą prie lentos seilėmis pri
lipinti, jei nėra klijų, ta ip ne
galima rožės, arba šiaip ligos, 
išgydyti užva'rdijimu, jei nė
ra kitų priemonių. Visas už
kalbėjimo naudingumas yra 
iš to, kad jauno žmogaus jie-
ga jį išgydo. P r idė ta s prie to 
užvardijimas yra kaip seilė 
pridėta prie klijų. 

Tik skirtumas, kad seilė ne
kenkia nei klijams nei lentai, 
o užvardijimas arba užkalbė
jimas, nekenkdamas kūnui, 
ardo dūšią ir dažniausiai ją su
naikina. 

Minėtojo kunigo mirtis įvyko 
ne del stokos užkalbėjimo, o 
dėlto, kad kunigas sirgdamas 
užsišaldė, arba buvo jau senas. 

Žaibas ir žegnonė. 

Klausimas. Užėjus griaus
mui, kada žaibas trenkia, tuo
met žegnojamės. Ar gerai da
rome? P . Tf\ 

Atsakymas. Žegnonė visuo
met yra geras daiktas, dėlto ge
rai daro kas žegnojasi žaibuo
jant arba kitokiai progai pasi
taikius, pvzd. pradedant ir bai
giant valgyti, pradedant kelio
ne ir tt. 

• 

Je i kas žaibuojant nesižeg
noja, tas nieko bloga Bepadaro, 
nes žegnonė žaibuojant yra 
liuosos valios darbas. 

Žegnonė žaibuojant butų blo
ga, jei kas prie jos pridėtų 
burtus, arba stabmeldišką įti
kėjimą į Perkūną. 

Klausimas. Ar tai yra pavo
jinga, kai]) dabar šnekama apie 
didelius daiktus ant dangaus? 

Atsakymas. Amerikoje yra 
klaidatikiu adventistu mok-
slas, kuris skelbia, buk greitai 
įvyksiant pasaulio pabaiga. 
Daug kartų jau yra buvusi ta 
pati klaida. Ypač Rusijoje pa
skutiniais laikais tamsus žmo
nės tikėjo į didelius ženklus ant 
dangaus, bet tų ženklų nebuvo. 

Kar ta i s ant dangaus nakties 
laiku mainosi įvairios spalvos. 
Dažniausiai tai būva taip va
dinamoji Šiaurės Aušra. Dau
gelyje vietų ant žemės ji y ra 
taip papras tas daiktas kaip 

LENKŲ DARBAI LIE
TUVOJE. 

Skudutiškis, Kauno gub. 
Skudutiškio dvaro savininkas 
K užminąs, užėjus bolševikams, 
laukė ateinant lietuvių kariuo
menės. Tai neatėjus, a tvyko 
lenkų legijonininkai, su ku
riais jis susibičiuliavo ir tapo 
jų uoliu agentu. Nuolat jiems 
išdavinėja lietuvius patr i jotus 
ir apie lietuvių veikimų jiems 
praneša. Prie to važinėja po 
sodžius ir prikalbinėja, kad 
visi rašytųsi lenkais ir kalbė
tu lenkiškai. 

Rozališkis. Netoli nuo Želvos 
lenkai pasikvietė vietinį seniu
ką, Kaz. Puoknį ir liepė suraši
nėti žmones prie lenkų, bet 
Puoknys griežtai atsisakė ir 
pranešė, kad žmonės lenkų val
džios nepripažįsta, bet vien 
tiktai Lietuvos. 

Netoli Želvos, į vienkiemį at
važiavo keturi legijonininkai ir 
pareikalavo piliečio Šimėno. P . 
Šimėnui atėjus, legijonininkai 
iš jo reikalavo, kad j is duotų 
arklį, karvę ir kiaulių. Šimėnas 
nenorėjo duoti, tad legijoninin
kai tuojau ištraukė revolverį ir 
grasina nušauti. Šimėnas pa
prašęs, kad jo nežudytų, atida
vė arklį, karvę, kiaulių ii* dau
giau valgomų daiktų. 

Alunta, Utenos apskr. Naktį 
atjojo 8 lenkų žvalgai, gerai ap
siginklavę. Vietos žydai apie 
tai anksčiau pranešė lietuvių 
valdžiai. 

Sužinoję, penki milici jo
niukai ir t rys civiliai žmonės 
apsiginklavę prisirengė juos 
susitikti. J i e taip atsistojo, kad 
apsiausta ateinančius, o vienas 
tiesiai ėjo jų pasitikti. Priėjus 
lenkams, milicijoninkas liepė 
ginklus padėti ir eiti drauge į 
valsčių. Lenkai iš karto manė 
pasipriešinti , bet pamatę, kad 
jie apsiausti , nuėjo. Iš čia uu-
vedė juos į Uteną, iš kur netru
kus paleido. 

Balninkai. Rugpjūčio 2 d. 
atvažiavo 24 lenkų legijoninin
kai pas ūkininką Steikuną. J į 
gerokai sumušė, atėmė jam 
drabužius, mėsą, sviestų i r k i t 0 

kili dalykų. Pradėjo kolioti 
Steikuną už l ietuvybę; sakė, 
kad jis neturi teisės kalbėti lie
tuviškai. 

Šimėnų kaimas. Liepo s 28 d. 
atėjo pas ūkininkų Martiną Ba-
reikį du lenku legijoniuinku ir 
pareikalavo iš jo vežimo ir ar
klių, bet Bareikis pareikalavo 
kokį nors komendanto raščiu
ką, nes be liudijimo neturi tie
sos duoti. Supykę lenkai davė 
smarkiai kumščiu Bareikiui į 
krut inę; labai primose ir da
bar nežinia a r pasveiks. • 

orarykštė kitur. Tik nežinan
tiems tat išrodo stebuklinga. 

Tų ženklų, kurie bus prieš 
pasaulio pabaigą, da r nėra. 

Kun. P. Bučys. 

imSm 

i 
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MAGDE. ''Ak, kaip man viriH gal- I 

i ą.' Išbandžiau visokius mazgojimu*, 
trinkimus. muilaritnus — ir ritka* tai I 
hirl-o nepaį/'lbėįo tiuo tu bjauriu nlvin-
kanu... .Vav gčėa rtrt darosi f" ' | 

MA f U:. "Fm, tai kam tau kęst br. 
reikalingai! Žiurfk, kokie man-j pinu-
kai gražu*, iresni ir įptti. . O tai 
tmiėl, kad ai i artoju KUFFLBS .'*' 

Kas tai yra R U F F L E S ' Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RL'F-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

KKV:S jmtfelbi gsnttai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta. neniežinčią galvos oda? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
t rynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galva bus užtektiiui. kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonk,utės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

- F . A D , RICHTER6CO., 326 320 Bread^ey, Ne* Ycrk 
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Lietuvos Krikščionių Demo-
Atsi šaukimas į Ame

rikos Lietuvių Katalikus. 
Lietuviu krikščioniu demokra-
tų partijos laiškas Amerikos 

Lietuviu krikščioniu-demo-
kratų visuomenei. 

Alos Liet. K r.-Demokratu 
par t i jos Centro Komitetas 
skaitome tratinu reikalu kreip
tis i pažangia Amerikos katali
ku krikščionių visuomenę šiuo 
laišku, manydami tuo būdu at
siekti dviejų tikslų: 

1) Susijungti savo pajėgas 
materi ja i ės ir moralės tolyines-
niam Lietuvos valstybės dar
bui kurt i ir 

2) Padėjus savo bendrojo 
darbo Lietuvos darbo žmonių 
gerovę ir Įsteigimą nepriklau
somos demokrat inės respubli
kos Lietuvos, gerai išsiaiškinti, 
kuriais keliais ir priemonėmis 
galima Šiandie to viso atsiekti. 

Tokiu būdu, kalbėdami pir
muoju klausimu turėtumėm vi
sųpirma atvaizdinti jums da
bartini [Jetuvos valstybės sto-
vi, kaip visuomeniniu, tai]) ir 
politiniu atžvilgiu. Manome, 
jog šį reikalą ganėtinai nušvies 
jūsų delegatai, kurie žodžiu 
mokės visa t inkamai nupasako
ti, Mes-gi turime4 tik pamatuo
ti keletą mušu nusistatymo 
ypatingumų, kurie gal but, ke
lia jumyse kokių nors nesusi
prat imų, a r abejonių. Tai-gi, 
mes manome, jog Lietuvoje 
prieš nepriklausomybę išgau-
siant tur i but koordinuotas vi-
MI lietuviu visuomenės srovių 
ir tautiniu mažumu veikimas. 
Tuo pagrindu Lietuvoje veikia 
dabar t inė koalicijiniai-parite-
tinė valdžia. Nors per tat mūsų 
kr.-demokratu dalvvavinms 
valdžioje turi daugiau moralės 
negu tautinės naudos ir mes ne
galime pravesti tinkamu Įstaty
mų nei žemės reformos, nei 
darbininkų būvio pagerinimui, 
nei kitais k!ausimais,---vis tik 
užsienio Įvykiai rodo, jog Lie
tuvos nepriklausomybei išgauti 
Lietuvos visuomenė gali ir turi 
susijungti . 

Mes čia pat turime keturius 
svetimu šalin ginkluotus prie
šus, tai lenkai, vokieėiai, rusai 
bolševikai ir rusai kolėakiniji-
kai. Lietuva nebijo tų savo 
priešu jau visųpirma dėlto, kad 
tai yra viešieji priešai ir apie 

PROTESTO DEMONSTRACIJA KAUNE. 

jiems "visuomeninę blokadą, ' ' 
t. y. kad izoliuoti vokiečius nuo 
bei kokio susinėsimo su krašto 
gyventojais (boikot) . Santi-
kiuose su rusais-bolševikais 
mes skaitome, kad Lietuva turi 
pabaigti karę,kai tik mūsų k m 
šte neliks nei vieno priešo. Hu
sų karės veikimai koordinuo
jami su kitų pabaltijos armijos 
veikimu, todėl mes nekariauja-
me ir nekariausime del Rusijos 
reikalų. Mes giname vien savo 
šalį nuo kiekvieno Lietuvos 
priešo, kurs stengiasi uždėti 
mums naujos vergijos pančius. 

Vidaus gyvenime mes aiškiai 
stovime už ivvkinima Lietuve-
je visų pilietinių laisvių ir už 
Įsteigimą nepriklausomos de
mokratinės respublikos Lietu
vos. Daugelis mus kaltina žydų 
neapykantoje arba slaptame 
monarehizme. Tai-gi mes skai
tome, jog tas apkalt inimas yra 
gryni šmeižtai. Tiesa, mes ne
kartą neprielankiai rašėme 
apie žydus, kurie užsiima spe
kuliacija, a r kitokiu būdu ken
kia mnsu valstvbės darbui, bet 
mes niekuomet nekėlėme bal
so prieš žvdu tauta ir nekalti-
name j u tame, kame jie nebuvo 
kalti. Šiandie juo labiau mes 
suvis nelieėiame žydus, kadan
gi jie kaskart aktingiaus pri
traukiami prie valstybinio dar
bo. 

Apie monarchizmą Lietuvo
je sunku butu svajoti net tiems, 
kurie amžin dien laukė karalių 
išrinksiant; juo labiau yra mo-
narehijai priešingi krikšeionys-
demokratai .kuriems šiandie va 
dovauja didžiuma grįžusių iŠ 
Kusi jos visuomenės veikėju, 
prisidėjusiu prie kėlimo demo
kratinės sąmonės lietuvių trem
tinių tarpe. Butų galima dar 
nevienn klausimu išaiškinti 
mušu nusistatymo ir veikimo 
laidus: bet nesuklystumėm pa
sakė, jog Liet. Kr.-Demokratų 
part i ja planingai eina prie ivy-
kinimo savo programo (pažy
mėto ' 'kai r iojo s p a r n o " ) ir to
dėl norint pažinti mūsų darbus 
ir siekimus užtenka įsigilinti į 
minėtos programos turinį. Tik 
ėia jau p ravar tu bus atkreipti 
j tisų domą į keletą reikalu, be 
kuriu mes krikšėionvs-demo-

juos visuomenė laiku ir tinka-, kratai negalėsime Įvykinti savo 
imi būdu perspėja visą sali. programoje užsibrėžtu tikslu. 
Ant ra , Lietuva siekdama lais
vės ir nepriklausomybės rea
guoja į kiekvieną mūsų prieši
ninkų žingsni tokiu užsidegimu, 
kad stačiai nėra pasaulyje ša
lies, kuri ta ip vienbalsiai ir 
griežtai gintų savo reikalus, 
kaip tai matome pas mus Lie
tuvoje. Be to, galime nesigir-
dami pasakyti , jog pačioje liau
dyje visų demokratinių ir tau
tinių ol.alsių rėmėja ir vykin
toja yra visųpirma Lietuvių 
Krikšėionių-Demokratų par t i 
ja . Per tai, be abejo, krikščio-
nvs-demokratai griežtai atme-
ta nuo savęs visus kaltinimus 
ir nebūtus Taktus apie bet kokį 

Visųpirma, ar t inant is "S t e i 
giamajam S e i m u i " Lietuvoje 
mes nepajėgiame pakelti tinka-' 
mos visuomenės akcijos dėlto, 
kad Lietuvoje stoka spaudos 
įstaigų ir kitokių propagandos 
įrankiu. Daugelis inteligentinio 
jaunimo, kuris ikišiol sparčiai 
varė kr.-demokratu. darbą šian
die liko sumobilizuotas ar savu 
noru tarnauja kariuomenėje. 
Spausdinimas knygų ir laikraš
čių yra baisiai apsunkintas,nes 
Kauno spaustuvės užverstos 
darbu, nėra geru prietaisų, ma
šinų, darbininku (zeceriu) ir 
11. Taigi, pas mus stoka gerai 
įrengtos knygų ir laikraščių 

susirišimą su (Jabriu-ParŠaiėiu leidimo įstaigos, kuri turėtų 
ir visa jo kompanija. Mes nuo j savo spaustuvę su ratacine ma-
pat pirmos valandos, kuomet šina, su linotypu ir panašiais 
atvyko Gabrys Lietuvon, supra dalykais; nėra taip-pat nei cin-
tome jo siekimus ir padarėme kograr'ijos nei geros litografi-
visa, kad tie siekimai neįvyktų. 
Mes esame priešingi bet ku
riam susibendrimui su lenkais. 
Mes darome visa, kad lenkai 
negalėtu įsivyrauti mūsų šaly
je, kaip ėia pus, ta ip ir anapm 

jos. Nenorėdami susidėti su 
neprijaueiančiais mums visuo
menės gaivalais, kurie galėtų 
pakenkti mūsų idėjinei darbo 
pusei, reikalaujame iš jų kuo-
greičiausios paspir t ies , kad 

lenkų dur tuvu. Norėdami, kad-kiek ga l in t greičiau galėtumėm 
vokieėiu kariuomenė draug su atnaujinti dienraštį, išleisti 

rinitą darbininkų laikraštį, ūki
ninkų laikraštį ir dailės litera
tūros žurnalą. Turbūt negali 
kilti mažiausios abejonės, jog 
Lietuvos visuomeninis ir kultu 

1919 rugpjūčio 17 d. 

Dar šeštadienio vakare bu
vo jus t i kauniečiuose neramu
mo. Tai še, tai ne buvo girdėt 
neramiu kalbu. — ' " P r a n c ū z a i 
at iduoda lenkams Seinus" , 
" v e d a naują demarkacijoj li
niją1 ' — skamėjo visur, kur 
tik susirinko keletas piliečių. 

Sekmadienio rytą pasipylė 
gatvėse protesto atsišaukimų 
lapelių, po kuriais pasirašiu
sios atskirai veik visos Lietu
vos parti jos. 

Apie 12-tą Aikštėj pradėjo 
r inktis minią. Buvo pašauktas 
orkestras ir apie 1-mą v., cho
rui padainavus Lietuvių tautos 
dainą, prasidėjo kalbos. 

Kalbėjo: Krikščionių Demo
kratų, Tantog Pažangos, Dem. 
Tautos Laisvės, Santaros, Soe. 
Liaudininku demokratu irLiet. 
Soči jai demokratų partijų at
stovai, žvdu atstovai ir Ame-
rikos lietuvių karininkai sve
čiai, vos atvykę iš už vande-
n y no! 

Visi kalbėtojai, nuolat nu
traukiami minios protesto 
prieš Lietuvos okupantus len
kus ir kolčakininkus ir " v a 
l i o ! " šauksmu mušu narsiajai 
kariuomenei, karštose kalbose 
piešė Lietuvos dabart ies padė
tį. Iš visų pusių priešininkų 
apsiausta, sąjungininkų ap
gaudinėjama Lietuvos darbo 
liaudis savo krauju gina Šalies 
laisvę. Lenkai ir rusai Lietu
vos dvarininkai lietuvio dar
bininko prakai tu sukrautais 
milijonais perkasi sau balt-
jcv&rdiečiij gaujas ii- trankiai 
musu žemėn savo dvaro alsi-
vaduot, kviečiasi sau į talką 
užsieniuose tokių pat dvari
ninku kapitalistų ir jie visi su
sitarę kardu ir prigavimais no
ri vėl Lietuvos darbo žmones 
pavergti . Bet mes, amžius ver
gavę ir laisvės savyje kartą 
pajutę, jos neatsižadėsim. Mes 
neturim tiek milijonų pinigų, 
kai mūsų priešininkai. Bet mes 
turime savo pusėj teisybę. Mū
sų pasiryžimas, patvara , vie
nybė įveiks visa. 

Gausiausiu, minios pri tari
mų gavo kalbėtojai Krupavi
čius, Blvnas ir Požėla. 

Požėla ilgoje kalboje tarp 
ko kita šaukė Lietuvos darbi
ninkus netikėti pasaulio kapi
talistų prižadais. Kapitalistą ' 
vergėjai nė vienam laisvės ne
suteikė ir nesuteiks. Mūsų iš
sigelbėjimas mūsų pačių ran
kose ir krūtinėse. Taigi visi 
prie ginklo! Prieš Lietuvos 
dvarponių baltgvardiečius Je-
gioninkus i r kolčakininkus. 
Mūsų sąjungininkai ne pran
cūzų ir anglų kapitalistai , bet 
tų kraštų darbininkai, — jie 
mums padės. 

Tūkstančiai balsų " v a l i o ! " 
padengė karš tus kalbėtojo žo
džius. Daugelio akyse žibėįo 
ašaros. 

Nuo rotušės demonstrantai 
su vėliavomis, tarpe kurių dvi 
buvo žvdu, dviem orkestram 
griežiant ir chorui dainuojant 
t raukė per Naująja Vilniaus 
gatvę ir Laisvės alėją į Lai
kinosios Valdžios rūmus. De-

Draugelis kreipėsi jaudina
mais žodžiais į Valdžią, kad 
drąsiau varytų priešininkus iš 
mūsų krašto. " I m k mūsų gy
vybę, imk mūsų turtą, t ik ty
lėdama neleisk priešininkams 
paglemžti mūsų la i svės!" — 
Šaukė kalbėtojas. 

Ministerių Pirmininkas nuo
lat nut raukiamas šauksmais 
"Tegyvuoja mūsų Laikinoji 
Va ldž ia" dėkojo Lietuvos pi
liečiams, kurie sunkioj valan
doj atėjo į savo valdžią, kurią 
jie patys išrinko, juos paguost 
ir padrąsint . Lietuvos Valdžia 
yra pasiryžusi geriau žūti, ne
gu atsižadėti Lietuvos nepri
klausomybės. Geriausiųjų Lie
tuvoj sūnų kraujas, pralietasai 
už mūsų žemės laisvę, šaukia 
mus ištverti. 

"L ie tuva bus nepriklauso
ma, ji kitokia negali b ū t i " — 
baigia savo ilgą ir karštą Kal
ba Ministeris pirmininkas. 
Pakalbėjus dar keliems kalbė
tojams ir prisidėjus dar ke
lioms tūkstantinis nauju de-
monstrantų, kurie atvyko iš 
užu Nemuno iš Suvalkijos, di
džiausia minia, kokios dar 
Kaunas nėra matęs, t raukė 
tvarkingomis eilėmis į " p ū 
vančio kapitalizmo a t s tovus" , 
kaip vienas kalbėtojų išsireiš
kė, į prancūzų misiją. IMonai 
staiga visai minio s dvasia pa
kitėjo. Vos pasirodžius misi
jos atstovams, pakilo minioj 
trukŠmo, pasigirdo švilpimų 
ir mitingo vedėjams sunkiai 
parvyko tvarkos išsiprašyti.Mi
niai aprimus buvo prancūzu 
kalba perskaitytas protestas, 
kad prancūzai raižo kąsneliais 
Lietuvos kulią, vis naujas de
markacijos linijas rėždami, 
ir atiduoda lenkams. 

Misijos šefo padėjėjas pa
sisakė tuojau telegrafuosiąs } 
Paryžių del Lietuvos gyven
toją reikalavimų. Aiškinosi, 
kati ne vieni prancūzai nusta
tę demarkacijos liniją, bet visa 
santarvė " N e prancūzai, bet 
vienas Klemeso!" — atsiliepė 
kaž-kas iš minios. 

"Ša l in okupantus! Atiduo
kite Vi lnių!" — šaukė minia 
dar keliems kalbėtojam^ kal
bant... Po to nuėjo į Amerikos 
maisto misiją padėkot už mai
stą atsiųstą Lietuvos vaiku
čiams. Apsikeitę trumpomis 
kalbomis su Amerikos misijos 
atstovu, kuris išreiškė pasi
gailėjimą, kad tuo tarpu nėra 
politinės Amerikos atstovybės, 
demonstrantai grįžo Laisvės 
Alėja pas vokiečių misiją, kur 
po prakalbų nuėjo į miesto so
dą. 

Sode, demonstrantai pavedė 
mitingo vedėjams pagaminti 

GELBĖKIME MAŽUTĖLIUS 
Suvienytų Valstijų Vaikų 

Biuras Waslringtone, D. C. pa
duoda, kad nuo trijų iki šešių 
milijonu Amerikos kūdikių, 
lankančių mokyklas, neturi ga
nėtinai ko pavalgyti . Gi p-lė 
Lydia Roberts, valgių prižiū
rėtoja viršminėto biuro, tvirti
na, kad vieni iš tų vaikučių y ra 
visai alkani, kiti maitinami 
blogu mastu, o trečių viduriai, 
del fiziškų kliūčių, negali tin
kamai suvirškinti to, ką suval-

Tikri Žmones 

go. 
Dr. J . Baker sako, kad dau

giau negu penkta dalis mokyk
los vaikučiu New York mieste 

4. 

yra nedavalgę. 
Gi daktaras Thomas Wood 

tvirtina, kad tie milijonai kū
dikiu lanko mokvklas alkani 
dėlto, kad tūkstančiai šeimynų 
Amerikoje randasi šiandie, ku
rių tėvai, iš priežasties mažų 
uždarbių, negali priderančiai 
apdengti bei pavalgydinti savo 
kūdikiu. 

Kad daug šeimynų kenčia 
vargą ir alkį del mažų uždar
bių, to niekas negali užginčyti. 
Bet giliau pažvelgus ^gyveni 
mą rasime, kad netur tas dar 
nėra didžiausia priežastis 
skurdo, kuris sudaro milijoni
ni skaičių alkanu kūdikių. Dau-
guma motinų ar tai per nežino
jimą, a r /per apsileidimą ir tu
rėdamos ištekliaus neaprengia 
ir nepavalgydina priderančiai 
savo kūdikių. I r brangus val
gis, jei nebus tinkamai sutaisy
tas, nebus geru maistu ir 
valgantis neturės iš jo naudos. 
Bet mes žinome, kad nevien 
brangieji valgiai talpina savy
je sveiką maistą; galima rasti 
ir pigiuose valgiuose ganėtinai 
sveiko maisto, jei tik jie bus 
švieži ir gerai pagaminti . 

I š paminėto skaitliams alka
nu kūdikiu, nereiškia, kad tai 
yra vien amerikonų vaikai. J ų 
yra įvairių tau tų ; nėra abejo
nės, kad tarpe tų randasi nema
žai ir lietuvių vaikučių.Man pa 
čiam teko matyti lietuvišką šei
myną, kurios ne iš vargo, bet 
del apsileidimo kūdikis iš mo
kyklos liko paimtas į miesto 
prieglaudą. 

Fak tas yra, kaip liudija dak
ta ras Hali, kad žydų vaikai yra 
daug sveikesni negu kitos ko
kios tautos vaikai. Žydukas aš
tuonių metų amžiaus sveria 
trimis svarais daugiaus už ki
tos tautos kūdikį. O jei pažvel
gsime į šeimynoje kūdikių 
slvaitlingumą, tada rasime, kad 
Amerikoje žydų šeimynos yra 
skaitlingiausios nariais, negu 
bi l e kitos kokio s tautos. 

Laike praėjusios karės, kada 
Amerikos jaunimas buvo pa
šauktas tarnyston ir laike fi
ziškų egzaminų pasirodė, kad 
iš devynių vaikinų, vienas turi 

AI taip vadindavo kareiviai Salvation 
Army darbininkus ant karės lauko 
Francijoj. 

Jie buvo "tikri žmones" kareiviams taip 
kaip ju saviškiai namuose, visuomet pasirengė 
dirbti ir palinksminti juos. 

Dabar tie patys "tikri žmones" sugrįžę iš 
kariuomenės ir pasibudavojo apkasus skurdo 
gatvėse Amerikoj. Jie dirbs del neturtingu 
čionais taip kaip jie dirbo ir pirmiau, tiktai 
daugiau išplėtos savo darbą. 

Salavation Army turi po savo globa Day 
Nurseries, Namus del senu — Tyro oro ukes 
— Dykas Klinikas. 

• 

Jie pagelbės kur tiktai pagelba bus rei
kalinga. Jie turi užsibrieže sau dirbti ir pa
gelbėti visiems vyrams moterims vaikams ir 
kas pagelbos reikalaus. 

$1.500.000.00 Cook Paviete 
DUOK KIEK GALI 

The Salvation Army Home Service Fund 
R ū g s . 2 2 ik i 2 9 

PREKYBA IR PRAMONĖ LIETUVOJE. 

rezoliuciją remiantis pasaky- vaikišką protų. I r tie jaunikai-
tomis kalbomis, įteikti mūsų 
laikinajai valdžiai ir per Už
sienio Reikalų Ministeriją iš
siuntinėti Prancūzų, Anglų ir 
Amerikos valdžių atstovams. 
Tuo būdu 5 % v. protesto de
monstracija tapo nubaigta. 

" L a i s v e " Kaunas . 

PRANEŠIMAS. 

čiai yra niekas daugiau, kaip 
aukos blogų gyvenimo sąlygų. 

Eidami pro mokyklą, mes 
nekartą pastebime vaikutį, 
stovintį atsirėmusį prie mokyk
los muro ir tuo pačiu laiku, ka
da kiti jo draugai linksmai 
žaidžia. Tas pa ts vaikutis, na
mie ir klesoje, tankiai pakenčia 
barnių ir stumdymų kaipo 
" t ins r invs" i r "n iekam neti-
k ę s . " Je i jo gyvenimo sąlygos Draugo redakci.oje vra 

monstrantams sustojus, balko- , .V1 .v T . . , * . .v . „„-• „ A . . , ^cfaioTr+nc 
, , . . , . -T^T . laiškas iš Lietuvos p. Adomui, ;is jaunystes nebus pataisytos 

Gabrieliaus sūnui, Keršeliui, iš jis ir pasiliks tokiu " t inginiu. ' 
ne pasirodė Ministerių Kabi 
neto Pirmininkas M. Sleževi
čius ir kiti ministeriai. Dr 

" rus i ška i s formaci jonais" ko-
gre-iriansiai apleistų Lietuvą ir 
nevargintų nuisu šalį, mes ve
damo smarkią agitaciją prieš 
vokiečius ir rusus, skelbdami 

ros darbas yra vienas didžiųjų 
pagrindų mūsų šalies laisvės ir 
gerovės. 

(Pabaiga bus) . 
Lietuvių Krikščionių-Demo-

kratų part i jos Centro Komite
to. 

Ukmergės apskričio, Skapiškio 
parapijos, Šimonių valsčiaus, 
Mičiunų kaimo. Nėra žinios, 
kokis jo adresas čionai Ameri
koje. Laiškas atsiųstas per Lie
tuvos Delegaciją Paryžiuje. 

Želva, Kauno gub. Liepos 24 
d. netoli šio miestelio j Dvare-
liškių sodžių atvyko keturi le-

Pirmininkas M. Krupa uičiits \ gijonh\m\za.\. Apiplėšė ukinin-
Sekretorius J. Mieris. ką Joną Matejuną; paėmė ba

tų, lašinių, sviesto ir kitokių 
daiktu ir išvažiavo. 

(Antspaudą) 
Kaunas 20-VIII-19 m. 

J i s ir užaugęs į vyrą nebus tin
kamas tautos šeimynos narys , 
nebus geras šeimynos tėvas, 
nei atsakantis šalies pilietis. 

Je i kiekvienas tėvas ir moti
na turėtų tą mintyje, jog geras 
kasdieninis kūdikio prižiūrėji
mas sumažins skaičių ligonių 
ligonbučiuose ir prasikaltėlių 
kalėjimuose, tada, be abejo, 
mes neskaitytume milijonais 
alkanų, niekam neprasikaltusių 
jaunų piliečių. 

J—bas. 

Žemiau paduodame laišką mums rašytą Edvardo Hein-
ricli'o, kuris yn i vienas iš sekretorių prie Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos. 

Kaunas rugpjūčio 19 d. 1919 m. 
Gerbiamajam Ponui John J. Roman. 
"Remiantis mūsų trumpu pasikalbėjimu turiu garbės aprašyti 

keliose eilutėse ekonomijos ir komercijos padėjimą Lietuvoje. 
"Pramonė ir prekyba, kaipo pamatai gyvenimo šalies ant kurių 

viskas atsiremia, nebegyvuoja. 
Prekystės ir pramonystės Lietuvoje kol kas visai nėra, ir pas mus 

dabar tik visa kas vedama būdu pirkimo ir pardavimo arba teisingiaus 
bus, kad tą viską pavadinsime spekuliacija, kuri dabar visoje Europo
je vedama. Iš po rankų prapuola mūsų krašto turtas ir medžiaga. Pa
starąja laike labai išsiplatino konkurencija su kooperatyvais. J i ve
dama yra žydais palikomų vokieeiais-finansistais, nes noras vokiečių 
palikti čionai duris per kurias jie galės pervežti Rusijon ir pardavi
nėti gautus iš tos pačios Amerikos daiktus, iki jie tiek sustiprės, kad 
vėl galės savo išdarbio daiktus gabenti į kitas šalis. 

"Šis viskas tik todėl galimas, kadangi Lietuvoje dar visai mažai 
privatinio narsumo. Iniciatyvos taipo-gi trūksta. Apart to padėjimas 
momento neleidžia taipo-gi plačiai viską varyti ir tokiu būdu smau
gia neduodant išaugti ir sustiprėt niekam. 

"Kiek aš iš pasikalbėjimo su Tamsta galėjau suprasti, Tamsta ši
tą svarstėt jau. Už tai, kreipiant domę i viršminėtą .manau, kad Ame
rikos Lietuvių Prekybos Bendrovė, kurios Tamsta Įgaliotinis esi, galės 
šitą mazgą atmegsti ir suteikti Lietuvai reikalingą pagelba, būtent 
pradėti su Lietuva ir per Lietuvą prekybą varyti ir tuo pačiu būdu 
duoti Lietuvai darbą, padidinant jos turtą ir atnaujinant jos gyve
nimą. Prie Įvykinimo šio visko aš visuomet galiu padėti darbuotis. 

Su aukšta pagarba, 
Ed Heinrich'as.,, 

Iš to laiško aiškiai matyti , kad dirva Lietuvoje del Lie
tuvių Prekybos Bendrovės yra plati.. Bendrovė tur i valdžios 
pasitikėjimą, ką parodo įgaliojimas duotas Lietuvių Prekybos 
Bendrovei nuo Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ministerijos. 
Visi Lietuviai, kurie nori prisidėti prie Lietuvos atstatymo 
prekybos ir pramonės sienų, tur i prisidėti prie Lietuvių Pre
kybos Bendrovės, l ikdami jos šėrininkais. J i e turėtų žinoti, 
kad jų pinigai bankose sudėti nestovi, bet dirba del Lietuvos 
gero ir del šėrininkų naudos. Mes nuo pat pirmos dienos suor
ganizavimo mokėjome 8 nuoš. savo šėrininkams ir t ikimės, 
kad greitu laiku bus galima ir didesnius nuošimčius išmokė
ti. Šerai parsiduoda po penkis dolierius ($5.00) kiekvienas. J ų 
galima pirkt i vienam žmogui nedaugiaus kaip tūkstantį . 

Pasarga. Sekantis bertainis baigsis Spalio 1 d. Visi tie 
šėrininkai kurie bus pilnai išsimokėję už šėrus iki 25 d. rugp. 
gaus dividendą už tą bertainį. 

Užsisakydami šėrus ar klausdami platesnių informaci-
jų^adresuokite laiškus sekančiai: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
244 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
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TUVOS ATSTATY 

: 

(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje 

Jau Importą į Lietuvą pradėjo. Tuoj pradės Exportą iš Lietuvos. Kaune skyrius veikia kuo puikiausiai: Jis susidarė iš jtekmingiausių žmonių Lietuvoje. Vedėju L. A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius 

TAMSTOS BUKITE DRAUGAIS GARBINGŲ ŽMONIŲ 

s 
5 

s 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad patarnauti 
Lietuvoje Atstatymo darbuose, sutvėrė skyrių, kurį 
sudarė vietos veikėjai ir įtekniingiauai žmonės Lie
tuvoje. Į valdyba parinkti šie asnienįs: agranomas 
JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo No
belio firmos Varšavoje, poto buvęs organizatorius ir 
vedėjas - V I L I J O S / ' A. PRŪSAS, buvęs vedėjas 
banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausi
muose veikalu ir dabar yra vedėjas Lietuvos Preky
bos Banko, kuris yra taip-«ri ir Lietuvos valdžios 
banku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas 
11 *r;» laiką "žagrės?', Marijampolėje ir gerai žino
mas vaisbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS. buvęs 
"VilijoB*1 fabriko vedėjas ir dabai' yra vedėjas 
LIKTI VOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

. . . . . . 
Kiti nariai : 
ST. ČIURLIONIS, prezidento Smetonos asme

ninis sekretorius ir Lietuvos valstybės raštinės vedė
jas. VILIUS GAIGALAITIS, Mažosos Lietuvos Ta
rybos pirmininkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys 
per !) metus. I)R. . j . ALEKNA,. Lietuvos Tarybos 
Uarva ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. 

SELLMONAS BANAITIS, žinomas spaustuvininkas 
ir knygų leidėjas Kaune, narys Lietuvos Tarybos, 
baigęs Petrogrado Komercijos Institutą,. D r. A. SLI
ŽYS^ Lietuvos Raudonojo Krvžiaus viršininkas. 
PRANAS SMILGEVIČIUS valdininkas Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės ministerijoje. AGRONOMAS 
J. KRIAUČIŪNAS, Žemės Ūkio Ministerijos direk
torius. J . KAUNAS, Lietuvos Intendantūros Valdi
ninkas. I. DOBKEVIČIUS, Lietuvos valdžios pas
kirtas direktorius prie Pramonės ir Prekvbos Banko. 
P. TAMOŠEVICIUS kasininkas Valstybės iždo Šiau
liuose. Pramoninikas J. GUSTAITIS (brolis tam. A. 
Gustaiėio. poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvin
inkas iš Vilniaus. P. LEONAVIČIUS, Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus valdininkas, ir K. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė turi viso 50 nariu 
Lietuvoje. 

Ar Tamstos nenorėtumėt ir-gi rastis tarps jų ir 
veikti Lietuvai naudingą darbą? 

LIETUVA GELBIAMA DAIKTAS. 
L i e t u v o j e t r ū k s t a d a u g re ika l ingi ] da ik tų . Nebu

vo žibalo, nebuvo gazolino nei automobiliams, nei 
aii'oplanams. Lietuvos Atstatymo Bendrovė šiame 
darbe daug vėla pagelbėjo. Pasiuntė į Lietuvą: 

10,000 bačkų kerosino 1000 bačkų gesolino. 
Vis.'i siuntini paima valdžia arba ko-operatyvai. 
Jau visas siuntinys yra kelionėje į Lietuvą per 

Liepoj ų. 
Neužilgo rengiamasi prie didesnio siuntinio. 

VISI GELBĖKIME. 
Dabar turite progą gelbėti Lietuvos valdžiai ir 

žmonėms. Stokite visi i darbą ir slengkitės patjs la
pt! nariais Lietuvos Atstatymo Bendrovės taip-gi pri
kalbinkite kitus. Šeras $10.00. 

Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. Už jdėtus 
pinigas i Lietuvos Alstalymo Bendrovę visi gauna 
V/r. Jau buvo išniokėtą dividentai per 2 metus. Šj-
met už pirmą pusmetj ir-gi apkėjome. Dividentai 
išmokama iš pelno. 

KAS PERKA Iš LIETUVOS BENDROVĖS 
SERŲ, TAI REMIA LIK TUVOS REIKALUS KUO
DAI GIAUS1A IR PATSAI SAU GELBSTI. 

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. K A S DAUGIAUSIA ŠERŲ PARDUOS. TAS GAUS DOVANA. VISO P A S K I R T A 10 DOVANŲ. Visais reikalais kreipki tės: 

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORP.-Lietuvos Atstatymo Bendrovė, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 
isassiasissaassaaHissaai; laaB'l^aBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBSZaaBaaaiasafei 

L. R. K, VARGONININKU SĄJUNGOS SEIMAS, 
8is seimas, kaip girdėjos iš | įspndįnga, šiai iškilmei pritai-

asmenų, dalyvavusiu Vaig. Sy-
jungos seime, buvo .jei neriin-
čiausias iš visu praei tyj seimų, 
tai beut vienas iš riniriausių. 
Rimtas ir tvarkingas svarsty
mas Saj . reikalu, t ikras ir tvir
tas pasirįžimas atstovuose sa
vo nutar imus įvykinti gyveni-
man paliko Įspūdį dalyvavu
siuose, kad šimotinis seimas iš 
vedė Vai 
eron. 

F 
Kemėšis, Kuris pi 
mato mūsų. išeivijos reikalus ir 
padėjime, pažymėjo, kad var
gonininkai mušu Amerikos iš-

kinta. pamokslą. Po pamaMų 
visi delegatai ir svečiai susi
rinko i šv . Ju rg io parap . sve-
iainę apie 11 vai. ryto, kur pra- * 

dėta sesijos 
• 

Sesija I. 

Sesiją a t idarė Centro pirm., 
A. J . Aleksis. Geri), kun. Keriu.-
ši;: atkalbėjo maldą. A. Aleksis 

Sąjungą naujom prakalba i delegatus, linkėda
mas seimui Kogeriausiu pasek-

radedant seimą, g e r k kun. ; m i , J- Trumpai kalba kun. I v -
uešis, kuris pilnai žino įr meš.s ir k-ti. Kun. Deksms, pra 

kildamas i seimo atstovus, pa
žada pn-miją 50.00 dol. už ge
riausia parašyta lietuviška 
bažnytinę giesme. Kun. Vilku-
taitis prideda kitą tiek, kaipo 
antrą premiją. Kun. Kemėšis 
prideda prie pirmosios 25 dol. 
Ši prakilnu užmanymą delega
tai sutinka triukšmingai ir en
tuz ias t i ška i . 

Delegatą seiman pribuvo iš 
Įvairią valstiją 20, Nariais 
Vargon. Sąj. patapo gerb. kun. 
Deksnis ir kun. Yilkutaitis. 

Seimo valdybon išr inkta: sei
mo vedėjum—V. Daukša iš Chi
cagos, jo padėjėju—p. Sabonis 
iš Pi t t sburgh; raštininku—p. J . 
Balsis iš VVest Pullman, 111. 

Rinkimai įvairiu komisiją: 
Knygų peržiūrėjimo komisi

jom išr inkta: B. Janušauskas 
ir B. Laurai t is iš Chicagos. 
Presos komisijon: kun. Yilku
taitis iš Cleveląnd, A. S. Po
cius ir B. Janušauskienė iš Chi
cagos. Rezoliucijų komisijon: 
J . Kudirka iš Chicagos, p. Sa
bonis iŠ Pittsburgh ir K. .Mika
lauskas iš Cicero, Iii. Nuta r t a 
pasiųsti pasveikinimas vieti
niam vyskupui. Tai atlikti įga
liota presos komisija. 

Toliau skaitoma praeitų me
lų seimo protokolas, kuris liko 
pri imtas. 

Valdybos raportai . Pirminin
kas savo rapor te pažymėjo, 
kad dėlei nepatogiu, aplinkybių 
negalėjo tiek, kiek norėjo, pa
sidarbuoti Sąjungos labui. Ra
portas priimtas. 

eivijoje užima žymiai svarbią 
vietą. J i e tai apaštalai mūsų 
dailės, jie skiepintojai ir auk
lėtojai mūsų jaunime estetikos 
grožės: jie žymiai palaiko jau
nimą nuo iš tautėj imo; jie žy
miai prisideda prie palaikymo 
katalikvstės bei žmonėse mal-
(tingumo, keldami, gerindami 
bažnytinę muziką, imant tą vi
są domon ir žiūrint į seimo nu
tar imus bei atstovu pasi fizi
nius, matėsi, kad vargonininkai 
pilnai suprato savo užduotis ir 
atsakomybę; ir norisi tikėti — 
tvir ta i tikėti,—kad šis seimas 
bus tikrai naudingas netik Var-
gon. Sąj., bet ir visuomenei. 
Todėl, gerb. vargonininkai, te
gul jūsų energija nesi lpsta; te
gul jūsų pashižimai neatšąla. 
Pildvkime šventai savo nutari-

B 

mus, varykime pirmyn organi
zacijos darką, į stokim visi or
ganizacijom, o tada bus nauda 
mums ir visuomenei. 

Šįmetinis Vargon. Sąj. sei
mas buvo rugpjūčio 2G—27 dd., 
Detroit , Mieli. Seimas pradėtas 
iškilmingomis šv. rnišiomis Šv. 
Ju rg io bažnyčioj, kurias laikė 
gerb. kun. Deksnis. Laike šv. 
mišių įspūdingai giedojo Chi-
eagos Vargon. choras, prita-
tar iant p. A. Pociui ant milži
niškų vargonų. Chicagos solis
tės, ponios Pocienė ir Janušau
skienė, art ist iškai sugiedojo 
" D a Paeėm Domine" laike 
VOfc'fertorium." Po šv. mišių 
g%rb- kun \~iikutaitis pasakė Paskui :tk^ rapor tą . ?ie*« 

pirm. Kiti valdybos nariai ue-
prikuvo į šią sesiją. 

Svarstoma praeitų metų nu
tar imas, kad laikyti seimą su 
katra iš didžiųjų centralių or
ganizacijų. A. Aleksis aiškina 
priežastis, dėlei kurių turėjo 
Šaukti seimą į Detroi t ' a . 

Kad išvengus nesusipratimų, 
galinčių kilti dėlei seimo vie
tos, kun. Kemėšis duoda įneši
mą, kad ateityj seimus laikyti 
sekančioj tvarko j : du rytinėse 

.valstijose, vieną vidurinėse i r 
vieną Chieagoj. Įnešimas pri
imtas. v 

, Pirma sesija uždaryta iki 
rytojui. 

Sesija I I . 

Sesiją a t idarė geimo vedėjas, 
V. Daukša, 10:30 vai. iš ryto. 

Skaitoma telegramos ir pa
sveikinimai. Telegramos nuo 
varg. ]). Kanclerio; J . Kudir
kos iš Cicero, 111.; Ch. Vyčių 
Apskr. choro. Laiškas nuo var
gon. J . Stulgaičio iš \Vilkes-
Bar re , Pa. ir pasveikinimas 
nuo Cižausko. 

Seka komisijų raportai . Pre
sos komisija praneša, kad pa
siuntė telegramą vietiniam vy-

nizavimo; kad visi atsakanti 
vargonininkai turėtų prigulėti 
prie Sąjungos. Turėtų susida
ryti Vargon. Sąjungos Apskri
čiai, sulig vyčių Apskričių pie
no, kai j) tai yra padarę Chica
gos apielinkės vargonininkai. 
Šiaip susiorganizavus visokie 
būvio pagerinimai bei visuome 
niškojo veikimo budai bus daug 
prieinamesnį. Kun. Kemėšio 
patarimai priimt] ir nutar ta 
vykinti. 

2) . Sutver t i lietuvių katalikų 
muzikų bei chorą susivienijimą 
Amerikoj. Šio sumanymo tiks
las : sutraukti visas Amerikos 
lietuvių katalikų muzikales jė
gas krūvon, pakėlimui lietuvių 
muzikos. Taip-gi, jei bus gali
ma, suorganizuoti artistų-mu-
zikų grupę ir pasiųsti į platųjį 
pasaulį, kad jį supažindinus su 
lietuviu daile. Šio užmanymo 
įvykinimui išrinkta komisija iš 
p\). Pociaus, Šlapelio ir K. Mi
kalausko. 

Nu ta r t a atspauzdinti Vargo
nininkų Sąjungos konstituciją. 

Organas. Pasirodė, kad savo 
organo Vargon. Są junga kol-
kas negali išlaikyti del stokos 
lėšų. Todėl seimas, plačiai ap-

•gančiųjų, privalo vengti, kiek Į į 
galima, panašių vietų bei saly-

Konkursas populcrių gies
mių. Išlygos: l ) Konkurse da-

ilyvaus vien tik Vargom Sąj. 
nariai, l!) Kompozitoriai gali 

Knygų Mylėtoju'ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklią šių knygą: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c. 

pasirinkti sau tekstą, žinoma,Į 4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
turi būti lietuviškas ir tur inys! 5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 

skupui. Rapor tas knygų per- svarstęs šį klausimą, prieini 
žiūrėjimo komisijos. Tur tas 
Vargonininkų Sąjungos, ant 
kiek galima buvo sužinoti iš 
esamųjų knygų, stovi sekan
čiai : pinigu, pas iždininką nuo 
praeito seimo—$244.35 ir kny
gų vertės $1,200.00. 

Narių skaitliaus bei stovio 
nebuvo galima teisingai suži
noti iš esamųjų knyg\i. Knygos 
a t ras ta netvarkoj , reikalingas 
reformų. 

Rezoliucijų komisija paga
mino sekančius įnešimus: 1) 
Vargonininku ekonominis pa
dėjimas ir apmokėjimo klausi
mas. Šis klausimas ilgai svar-
s ta ty ta ir plačiai gvildenta. Vi
sapus iška i apsvarsčius pasiro
dė, kad vargonininkų ekonomi
nis padėjimas labai blogame 
stovyje ir būtinai reikalingas 
šokis tokis pager in imas; pr ie 
to i r nu tar ta eiti. Kun. Kemė
šis, kalbėdamas šiame klausi
aus pažymėjo, kad Amerikos 
lietuviams vargonininkams sto
ka gero i r atsakančio susiorga-

Chicagos kuopos sumanymą 
imti " V y t į " organu. Esan t 
daug įvairių Vargon. Sąj. rei
kalų, o " V y č i o " redakcijai ne
žinant gerai tų reikalų, nu ta r ta 
išrinkti vieną iš Sąjungos na
rių, kaip ir redaktorių, kuris 
peržiūrės raštus, talpinamus 
organe " V y t y j , " Vargon. Sąj. 
reikaluose. Redaktorium išrink
tas p. A. S. Pocius. 

Kun. Kemėšis ineša, kad 
Vargon. Sąj. susiorganizavus 
geriau privalo turėti atstovą 
Federacijos Taryboj . įnešimas 
pr i imtas be diskusijų. Atstovu 
į Tarybą išrinktas A. Pocius, gi 
organizavimo darbas palikta 
busiančiai valdybai. 

Kilus klausimui, a r gali būti 
Sąjungos nariais tie vargoni
ninkai, kurie atlieka įvairios 
" r ų š i e s " darbus prie bažny
čios, prieita prie išvedimo, kad 
vargonininkas, norintis atlikti 
savo užduotis atsakančiai, ku
riam rupi pakėlimas muzikos, 
lavinimas jaunimo bei priau-

dvasiškas. ,'J) Kompozicija ga
li būti komo Toniška, S iki 1(> 
spragų, mišram chorui. 

Rinkimai valdybos. Viešu 
balsavimu išrinkta valdybon 
sekantiems metams šie asme
nys: pirmininku—A.J. Aleksis, 
Detroit, Mieli.; viec-pirm. p. 
Sabonis, Pi t tsburgh, Pa. ; rašti
ninku—J. Palšis, West Pull
man, 0 1 . ; iždininku—p. Radze
vičius: iždo globėjais: A. Šla
pelis, Gary, lud. ir K. Mika
lauskas, Cicero, 111. Knygium— 
J . Stulgaitis iš \Yilkes-Barre, 
P a : dvasišku vadovu—kun. 
Ambotas. Kvotėjus—A. J . 
Aleksis, Detroit, Mich. ir A. S. 
Pocius, Chicago, III. 

Sekantis seimas nutar ta lai
kyti VVorcestor, Mass. 

Seimą uždarė vedėjas, Y. 
Daukša. Kun. Kemėšis atkalbė
jo maldą. 

Abu seimo vakaru buvo ižy-
mus koncertai, kuriuos veik iš
imtinai išpildė Chicagos Var
gon. choras, vadovaujant p. A. 
Pociui. Abejuose koncertuose 
dalyvavo garsios Chicagos dai
nininkės pj). Pocienė ir Janu
šauskienė. Taip-gi ponai Sabo
niai iš Pit tsburgh. Ypatingai 
atsižymėjo p-nia Sabonienė, 
kaipo smuikininkė. 

Jus t inas Balsis. 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS. 

6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti 5c. 

7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas 1 .. '. 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus . . . 5c. 
11. Į socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c. 
12. Revoliucionierių tarpe 5c. 
14. Apie Apšvietę 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Sv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

Scenos įvairumai 40c 

Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 

Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Bilčf 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. LietaVos maršas fortepijanui 45c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , CHICAGO, ILL. 

Pėtnyčioje, 26 rūgs. Cicero, 
111., šv . Antano par. svetainėje. 

Subatoje, 27 rugsėjo Wau-
kegan, 111., lietuvių svetainėje, 
ant kampo So. Lincoln ave. i r 
9-th Str. 

Nedėlioję, rugsėjo 28 d., 
School Hali svetainėje, prie 48 
tos i r So. Honore gatvių, 
(Tow n of Lake) . Prasidės 1 
vai. po pietų. 

MŪSŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI . 

Turime pranešti , kad T. 
Andruszevvicz Ko. 

DIRBTUV* 
Visokių artistiškų išdirbinių, kaip 

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

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

/ 
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D R A U G A S 

Lietuviai Amerikoje. 
5 

to vakaro. Paskir toje dienoje, ' Aukų surinkta 25 dolioriai su 'pr iešų . Brolau l ietuvi! Atsi 

WAUKEGAN, ILL. 

Gerb. Kun. J . Laukaičio pra
kalbos. 

Tarime už garbę pranešti 
ttuukeganiečiams ir apylinkes 
lietuviams, jog \Vauki'»auan 
atvažiuoja gerfe, s verias iš 
Lietuvos, kun. .J. Laukait is . 
Ragstėjo 27 d., 1919, Lietuvių 
Svetainėje (9 ir So. Lincoln 
gatv.) sakys prakalbas. Taigi 
visi iki vienam susirinkit į mi
nėtas prakalbas, nes ten išgir
site daug indomių žinių apie 
savo tėvelius, brolius, ir sesu
tes: taip pat ir dabart inį Lie
tuvos padėjimą. Taigi nepa
mirškite \- i s i ateiti Į viršminė-
tas prakalbas, kad po laikui ne 
reikėtų uailėties. 

Nuoširdžiai kviečia 
Rengėjai . 

eis. malonėkite patys auką at
nešti į bažnytinę svetaine. 

Didelė garbė kolektoriams, 
kurie pasišventę darbuojasi tė
vynės labui. Nors j iems prisiei
na ir var^rą pakelti ir nemalo
numų turėt i , bet j ie y r a pasi
šventę viską, vardan Lietuvos, 
pakelti. Aėiu jiems už tai . 

Kolektoriais y r a : Y. Rudai
tis, A. Pažiera, K. Vertelka, S. 
Stalnionis ir Y. Prakorotas . 

Remkime Lietuvos Raudoną
jį K ryžių kas kiek galėdami! 

P. Mikolaitis, p ino. 

vakare, susirinko salėn. Kuo 
pos pirm., p. L. Abromaitis , 
pakvietė visus prie stalo, ap
krauto įvairiais valgiais, ku
riuos pagamino mųs darbščios 
vytės—p-lės M. Šlapikauskiutė, 

V *"•* 1 1 * ! * ! • • 4 l t • 

centais. 
Taipgi vyčių choras padai

navo ' ' P j a u t i l inksma." Ka ip 
be vadovo, dainos, galima sa
kyti, išėjo gerai. Ant galo at
liktas dijalogas "Moksleivių 

A. Šlabinskiutė ir A. Abromai- pas ika lbė j imas/ ' Butų nieko 

MELUOSE PARK, ILL. 

Xors neperdaugiausia ėia gy
vena lietuvių, bet ši ir tą vei
kia. Yra ėia draugi ja ir didės-
nių organizacijų kuopų. Bet da
bar, kuomet kituose miestuose, 
organizuojama Amerikos Lie-
tuvių Kareiviai bei Lietuvos 
Liuosybės Sargai , tat ir pas 
mus tas galima padaryt i . Mes 

L. Kami. Kryžiaus rėmėju turime čia nemažą būreli lieta-
skyrius laikė susirinkimą rug- vių kareivių, kurie tarnavo S. 

GARY, IND. 

sėjo 16 d.. 1919 m., kuria;..r lai
vo išduota atskai tos. Reikia 
pažymėti, kad Šis skyrius dar 
nesenai susitvėrė, bet pasu 

Y. kariuomenėj. Tap-gi yra ke
letas jaunų vaikinų, kurie ne
buvo kariuomenėj, bet norėtų 
t a pi i kareiviais. Tat-gi laikas 

uiingai darbuojasi . Turi sūri n- melrosparkieeianis butų pradė-
kęs daug drabužių, eeverykų, t i ką nors veikti šiame reika-
ntiltu ir tt. Šiame susirinkime 

m 

nutar ta , kad nėra reikalo gar
sinti, kiek kas aukojo drabu
žiais. Tai-gi paminėsiu tik, kas 

le. Didžio.H karė jau pasibai
gus, bet atminkim, kad mųs tė-
\ \ n\j - karė da r nepasibaigė, 
kad lenkas, gudas bei vokietis 

kiek aukojo pinigais, nors tie i nori butiįvaldovu mūsų tėvynėn 
patys žmonės daug ir iš drabu
žių aukojo. 

Aukojo sekančiai : 
Po o dol. : J . Kunickis 

»I agni i na s. VY. Miller. 
I V 2 dol. : L. Radavičiuj 

M akutis . 
Po 1 dol. : A. Mališauskas, J . 

Normantą*. I*. Daukšas, M. 

Dar ir Šiandie mušu broliai bei 
Ę 

tėvai gilia mūsų žemę nuo už
puoliku. ' Daugumas iš mošų 

i anksčiau ar vėliau grįšime i tė-
vyne ir leigu mes nieko apie 

j kareiviška veikimą nežinosime, 
i\ mačui bus tėvynei pagelta. 

Kada turime progą ir laikas 
mums leidžia, nežiurėkim ar tu 

take. 
Yisi sustoję sugiedojo vyčių 

himną. Po to pirm. paaiškino 
vakaro tikslą ir pakvietė p . J . 
Vaičiūną pakalbėti. Pas ta ras i s 
t rumpoj savo kalboj pabrėžė, 
kiek p. Y. J ūsas yra pasidarba
vęs šioje apielinkėje. Apgailes
tavo, kad turime išleisti toki 
uolų darbininką ir linkėjo ko-
geriaasiofl kloties. 

Panašius linkėjimus išreiškė 
ir kiti. Po to solo " V a i varge, 
v a r g e " padainavo p. J . Vaičiū
nas, p-lė M. Abromaitukė " V a i 
putė, p u t ė " ir duetą "Pamylė 
jau v a k a r " p. J . Vaičiūnas ir 
M. Abromaitukė. P-as V. Puza-
ras akomponavo pijanu. 

Po vakarienei visi sustoję at
giedojo Lietuva, tėvynė mūsų. 

Ant galo pašoko, pažaidė ir 
atsisveikinę bei palinkėję p. 
.I ūsui laimingos kelionės, išsi
skirstė j namus. 

P-as Y. Ju sa s priguli prie 
prakilnių ir labdaringų draugi
jų, kaip (ai : L. Vyčių, L. R. i \ . 
Pil. Blaivininkų 10 kp., L. lt. K. 
Moks. S. A. 12 kp., S. L. a K. 
A. 54 k p., Šv. Petro ir Povylo 
dr-jos, Šv. Vincento a Paulo 
Labd. d r - j o s i r T . F. 41 sk. 

Draugas J . B. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

JS. 

esi ve<les ar- pavienis; buvęs a r 
Kurza, \ \ . Strumskis , A. Ste- , , , , v 

, nebuvęs kada kariuomenėj. \ i-
siems reikia dirbti išvien, vi
siems reikia kovoti už tėvynės 

ponauskis , K. SIIOAV, A. Bar- ' 
tua, K. Vertelka, d. Stribis, O. 
Vertelkienė, \ \ \ Vertelka, J . 
Margis , .J. Mdišauskis. J . Ci-
senas, d. Gribenas, S. M akuti s, 
M. Štaškus, P. Paukštis , S. Sta 
lionis, K. Pažėra, J . Šliakis, J . 
Vadalius, P. Pocilionis, K. Ya-
lant inas. \V. Balduškis, A. Na 
livaika. J . (Jasis. A. Laminai 
tis, K. Zabulis, S. Yaliniegas, 
•L (i'agialis, A. (Jerdavainis. A. 
Dargis, J . K arklai tis. K. Ya-
reika, A. \ a l eva ika , F. Yodec-
kis. 

Kitos smulkiomis. 
Viso ižde turtine $138.25. 
Reikia pažymėti, kad mūsų 

kolonijoj randasi daug gera
širdžių, kurie at jaučia savo 
gimtinę šalį, Lietuvą, taipgi su
vargusius mūsų brolius, kurie 
ištiesę rankas maldauja mūsų 
pagelbos. Bet a r visus gerašir
džiais galima pavad in t i ! Visai 
ne. Randasi ir t a rp mūsų, t. y. 
t a rp La rys lietuvių, kurie ne
supran ta dabar t inės mušu tė
vynės vargų ii' josios likimo. 
Tokie žmonės.girdėdami balsą, 
šaukiant] pagelbos, užsikiša au 
sis, kad nei negirdėtų.%Yra net 
tokių, kad nei geda ir visuome
nei pranešti . O paklausk tokio 
žmogaus, kas jis per vienas. .Jis 
nesigėdija atsakyti , kad lietu
vis. Bet vis-gi tokių mažai ran
dasi, kurie išsižada savo bro
lių. 

Nutar ta , kad už surinktu-
pinigus butu perkama eevery 
kai arba drabužiai. Tam.tikslui 
išrinkta komisija, kuri Jai at 
liks. Surinkti daiktai bus siun
čiami i Centrų, 

Tai-Jp broliai ir- sesutes, lie
tuvia i ! Kas dar neaukojot ir 
kas tik .tralif aukoti, kam rupi 
mūsų brolių lietuvių vargai, iš
tieskite del jų pagelbos rauką 
ir Šelpkime kas kuo galėdami 

laisve. Fiziškas lavinimasis 
reikalimrns ir mums patiems. 

Tat s -aukim susirinkimai] 
pė.nyčioj, rugsėjo :2<> d., 7:30 
vai. vakare, [gno Vaičiulio sve
tainėn. Tmi aptars ime šį daly
ką. 

Lietuvos kareivis. 

Ką tik aplankė mųs koloniją 
p. Al. Mackus su prakalbomis, 
kuriose nurodė lenku žiauru
mus pirmiau ir dabar. Papasa
kojo taip-gi, kokia lietuvius at
eitis laukia gimtiniame krašte, 
Lietuvoje; kaip turime darbuo-
ties ir kokią naudą mums da
bartinis darbavimasis atneš. 

Antroje temoje p. Al. Rač-
' S . 

MELROSE PARK, ILL. 

Nedcliej, rugsėjo 21 d. Šv. 
Jono Krikštytojo dr-ja laikė 
susirinkimą, š in susirinkimai] 
atvyko vyčių kuopos atstovai I 
su pranešimu ii* užkvietimu, 
kad surengi i pagerbimo vaka
rėlį lietuviams kareiviams, tar
kavusiems Suv. Vai. kariuome
nėj, įnešimą dr-ja priėmė. Iš
rinko du atstovu, \V. Kindulį ir 
P. Aperavičių, kad su kitų dr-
ju atstovais veiktų surengime 
vakarėlio! Atstovas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

km ragino vyčius darbuotie. 
pa tardamas tėvams, kad leistų 
ir ragintų sunūs ii- dukteris 
prigulėti prie L. Vyčių 4()-1os 
kuopos. 

Kad p. Al. Bačkos gerai kai-1 ir dabar . 
ba, tai nereikia nei sakyti, 
nes visuomenei jau gerai žino
mas ir, turbūt, mažai beliko ko
lonijų, jo neaplankytų. 

Čia tuo tarpu darbai gerai ei
na ir bedarbių kai pi r nėra. 
Oras gražus. Mūsų parapija 
sumanė surengti ba/.arą. kuris 
prasidės rugsėjo 27 d. ir tęsi.-; 
iki 2U d., taip-gi spalio 2 ir 4 
dd. Bazaras minėtose dienose 
prasidės 7 vai. vak. parapi
jinėje svetainėje, 1)14 N. 15th 
St. Širdingai užprašomi atsi
lankyti kaip vietiniai, t a ip ir iš 
apielinkės lietuviai, kadangi 
tokios pramogos čia nebuvo 
per kelis metus. 

Parapijonas. 

sau pasikalbėjimas, jeigu reli
gijos ginėjas butų turėjęs stip
resnį balsą ir geresnę iškalbą 
už savo oponentą, bet dabar iš
ėjo visai a tbulai : religijos nie
kintojas, turėdamas stipresnį 
balsą, tar tum, nugalėjo savo 
oponentą. Vakaras užbaigtas 
su Lietuva, tėvynė mūsų. 

Kaip kituose vakaruose, taip 
ir šiame vyčiams prigelbėjo 
lietuvaitės, p-lės Krušukės, 
Burlinskaitė ir kitos.-Ištikrinu, 
labai, labai mažai tokių vakarų 
būva, kurių pagražinime nebū
tu dalyvavusios, nebūtu savo 
darbu ir gražiais balseliais pa
rėmusios minėtos panelės. Ne
nuleiskite rankų ii- ant tol iaus; 
dirbkite tą naudingą darbą, 
taip kaip dirbote, o mes džiaug
simės ir gerbsime. 

Vyčių knygynas. 
Susitvėrus vyčių kuopai, bu

vo sumanyta ir įsteigta knygy
nas. Daug knygą patys vyčiai 
suaukojo; kitas supirko. Kun. 
Taškunas, matydamas tokį vy
čių pasišventimą, parapijos 
knygyną suliejo su vyčių ir to-
kiu būdu pasidarė nevisai ma
žas. Bet čia ištiko dvi nelai
mės : knygų buvo, o nebuvo 
skaitytojų, arba taip mažai, 
h^d knygų išdavimas buvo ne
vertas. Antra—tai nusilpimas 
vyčių kuopos. Dabar, matyt, at-
gi ja ; žmonės duoda aukas. Ge-
rai butu, kad rockfordieciai 
prisidėdami aukomis prie pa
laikymo knygyno, nepamirštų 
ir naudolic. j : .iui. 

Kun. Laukaitis neaplenks ir 
mus. 

i 

Vietos lietuviai, tiesiog, yra 
išalkę žinių iš Lietuvos ir su 
nekantrumu laukia kun. Lau
kaičio. Kockl'ordo lietuviai, pa
gal savo skaitlių, dar niekuo
met neatsiliko nuo kitųvsu au
komis; nemanau, kad atsiliktų 

Vytis. 

mink, kad ir tu esi tėvynainis. 
Mųs tėveliaj, močiutės laukia 
rankas ištiesę mūsų pagelbos. 
Organizuokimės į būrius! At-
naujinkim veikimą! ( 

L. L. Sargai jau veikia. Cbi-
eagoje yra susidaręs būrys lie
tuvių kareivių, tarnavusių Suv. 
Vai. kariuomenėj. J ų tikslas 
yra, kad sutraukti visus karei-
\ i u s ir- susijungti su L. L. Sar
gais. J ie yra patirę karėje. Ne
buvę kariuomenėj turėsit pro
gą išsilavinti kareiviško muš
tro. Keliams atsidarius, trauk
sim Lietuvon. Kada Ims vieny
bė tarpe mūsų, lenkai nespės 
kulnų nešti iš Lietuvos ir bijos 
atsigrįžti. 

Kol keliai dar uždaryti , or
ganizuokimės! Kiekvieno par
eiga v i a remti L. Raud. Krv-
žiaus Draugiją per- rėmėjų sky
rius. 
Lietuvoj t rūksta žmonių, ypa

tingai didi stoka sanitariškos 
pagelbos. Daugelis išmirė nuo 
ligų, žaizdų. Bet daug ir š ;an 
die dar randasi tokiu, kurie 
laukia pagelbos. die nors su
vargę, nors badą kenčia, bet 
trokšta grįžti Lietuvon. 

Archangelske randasi suvirs 
keturi šimtai lietuvių. J i e at
skirti nuo visų ir negali susiži
noti su Lietuva. 

J ie atsišaukė i Amerikos lie-
tuvius, bet nieko negirdėti, ką 
amerikiečiai mano daryt i . Siųs
kite laivą, išgelbėkit juos,nes ir 
jie nori gyventi. Daugiau reik 
atjausti badaujančius savo 
brolius ir sesutes. N e p a s e m s i -
me jų, keldami čia iškilmingas 
vakarienes viešbučiuose. \ela> 
kykime sudėtus pinigus, bei 
siuskime badaujantiems. 

Gelbėkime badaujančias lie
tuvius ir kovokime už Lietuvos 
la isve Kareivis J . A. M. 

_JtEI^LAUJA__ 
Reikalinga merginu prie namu 

darbo gera mokestis tik du šeiminoj. 
Atsišaukite tuojaus adresu: 

•\V. Message, 
SMS S. Halsted St. Chieago, 111. 

S. D. LACHAWICZ 

Lietuvys I r a b o r i u s patarnauj ' i 
laidotuvėse k~ pigiausia. Reikale mel
džiu atsišain , o mano darbu busi
te užganėdinti. 

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

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

ttVDY'TOJAS IK OHlKL~K«AA 
1757 W. 47th St., Chieago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 1*0 

Namų Telefonas Seeley 420 

Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

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

MASTER SCHOOL, j 
J . F . Kasnkka , Perdėtlnis 

100 N. State Str. 
Karap. Lake Gat. 4 lubos 

iQmi9m » » » » » <•»»•» » « • » » » « » « , » » » »įC 

DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietu vis Gydytojas ir 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 Ro. Michigan A.v«. 

Rezidencija 10781 So. Michigan JCT. 
Roseland, 111. 

Telefoną* rezidencijos tr of.no 
Pullman 842. 

!

Vai.: 9 ryto Iki 11 d.: 1 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare Kad. 
9 iki 12 

Tel. Drover 7042' 

Dr. C, Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

^O. ASUI i AND A1 

arti 47-tos Gatvės 
4713 SO. ASUI i AND AVENUE 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland A ve. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-tk S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3338 W, 66-th St. 
Phone Proppeet 85S5 

DR. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir ChiruFcra« 

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

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

Telefonas: Yards 723. 
• • ' " 

, . ]1 

H 

| __. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
Į TĖVYNĘ. 

ROCKFORD, ILL. 

L. Vyčiu prakalbos. 

IJugsėjo 14 d. L. Vyčių 43 kp. 
Prain. Ratelis s tatė scenoje 
( I r amąyKut i j va in ikas . " Vrei-
kalas atliktas gerai. Lošime da
lyvavo: IJainota—J. Banis, 
\ h i k a — A. Slal)inskiutė, Eim-
vydaa—V. Jusas , Survi la—P. 
KamsiekaSj Šauklys—L. Abro
maitis, Sigute—M. Slapikaus-
kiutė, t a rna i : J . Dclininkaitis 
ir J . S į doras. 

Pelnas paskir tas L. Kaud. 
Kryžiui. 

Išleistuvės. 

Rugsėjo 17 d. L. Vyčių 43 
kuopa surengė atsisveikinimo 
vakarėlį pagerbdami p. V. Ju-
HĮ, kuris bii\o vienas iš darb-
.-riaušių Veikėjų šioje kolonijo-

\ ' ietos vyčiai ir vytės su ne-

L. Vyčių 83-čia kuopa nuo 
pat savo susitvėritao nepamir
šta parengti prakalbų. Hiais 
metais ši kuopa surengė jau 
dvejas prakalbas. Paskutinios 
Įvyko nedėlioję, rugsėjo ^1 d. 
Kalbėtojam buvo kun. Jonai t is . 
Prakalbos prasidėjo su ameri
konišku himnu. AŠ labai gerbiu 
Amerikos himną, vienok gei
džiu girdėti ir ' 'L ie tuva , tėvy
nė mūsų' nors ir ne per pui
kiausiai išpildant. Rengėjai šį 
sykį nežinia delko to nepada
rė. 

Kun. Jonai t i s kalbėjo labai 
ilgai. Pasakė daug indomių 
nuo vykių. 

Po prakalbai iš publikos bu 
vo duodami klausimai, į ku
riuos kalbėtojasvatsakė. 

Per t raukoje buvo rinkimas 
Je igu pas ką kolektoriai li^iiž- l.antruuiu laukė a u g l i a u u i ine^aukų kuopos knygyno naudai. 

M"s lietuviai- gyvendami 
Lietuvoje girdėjome apie Ame
riką ir troškome pasiekti tą lai
svės šąli. Atvykus mums ėia ir 
susipažinus su vidujiniu šios 
šalies gyveniniu, pradėjome or
ganizuot ics, kad būti prisiren
gusiais bendram apsigininnii, 
kad užtikrinus sau įr savo se
kamoms kartoms laisvės palai
mą. 

Besitęsiant tai baisiai euro
pinei karei, šios šalie s gyvento
jai, matydami toki padėjimą, 
nusprendė stoti prieš priešę ir* 
vesti kovą už pa vergtų, nu
skriaustų tautu teises ir- laisvę. 

Karė sukėlė didelį patrijotiz-
tną šios šalies gyventojuose. 
Kiekvienas jaunuolis su dideliu 
pasiryžimu ėjo ir statė savo 
kiūtinę už pasaulinę demokra
tiją. Daugelis paguldė savo gy
vybę. Kovoj neišlaikė galin
gas pr iešas : visa kaizerio galy
bė griuvo ir sutirpo amerikoną 
uffnyj. 

.Mes, lietuviai, ir-gį kovojome 
sykiu už prakilnius tikslus ir 
laisvę savo brangios tėvynės, 
Lietuvos. Nevienas iš mųs pa 
lydėjo savo gyvastį Prancuzi 
joj ir Rusijoj. 

Visi mes tikėjome, kad no 
šiai karei mųs tėvynė paliks 
kris va. Apsivilėm. Mųs tėvynė 
dar šiandie apsupta priešų, 
eors senai pasibaigė pasaulinė 
karė. 

Mušu broliai basi, apdriskę, 
alkani kovoja ir miršta ant ka
rė^ lauko, p i ldami tėvynę nuo 

KRIAUČIAI R E I K A L I N G I 
DIRBTI ANT LYGIŲ 

KOATŲ. 
prityrę vyrai, kriuuėiai, reikalingi; 
darbas pastovus, nes mes tiktai išdir
bame aukštos rūšies drapanas; 8 va
landos j dicn:,i; $o5 j savaite ir dau
giau. Mes jums parodysime. Ateikite 
ir persitikrinkite. 

URBANEK BROS. 
LADIKS' T.ULORS 

.Mail antį City Orders. 
3250 Ogden ave., Chieago, 111. 

Rumatizmas 
IR KAIP GAUNA FAfiYT NUO JO SAKIE 

P a V M f t r i J 1891 a š ! >i\ ;ui k a n k i n a -
nia.s ruiuatisino, A.* ki-u-'an laimi 
į laUR l U l o ' . j o M c c i l i a ' i v i s o k i l M 
ntiM, ejau pas \ is-iikins daktarių .--i-
\ i i š ]>«.i t r i s n i r i i i s . Kc«l i. l . a t r a s įja'-
:'i -llu'i la \ II t a i l i k a n t n c k u r i o l a i k o 
H . s i r Vf| j i n BUKrftdaVO. A š la \ : i-
•Ui įlavlaa keletui kurie i'ti\<> kattkt* 
narni ruinatizino ir tiandlcna Jie i -a 
m ' i k i . 

\ noria kft«l kiekviena* kenčianti* 
l . l io I Uil iat i/.iilu p ^ n i . KiHt U f i l i i v:;.;, 
ta. Nesiųskite nei vieno rento, t iktai 
jiiisiŲ.sk vaidą !• tidresa o aš [)RHĮUHU 
tau "lykai. Kuomet išm>^insi ir t a i 
pa^relboH tuotnet ?-ca 1 i priaioati viena 
dulieri, l>i't atsimink t;> kail :<.*! peso-
riu i!<*i vien cento Jeigu tu neesi n£-
(ranetlintaa. Ar tas neteisinira? bladel 
kentėti ir ant ilRiau kuomet Rali pa* 
IciiKVlnti ta šiandiena. Neat i dėliok. 
Kasyk šiandiena. 

Matk II. Jarkaon. N'". :i»iii K. 
Guiltey Rl«tp. Syia'itsi ' . X. Y. 

Poncti Jarkaon atsako u£ viršum pa* 
duotu stateuu'Uta, nes teisintais. 

Teiefonas Pullman C0 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYl^O.IAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchlgan Ave. 

!

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedčliorais nuo 10 iki 11 išryto 

f 

AGENTAI i t t l K A I J N G E . 
Rinkimui apgarsinimu ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie kurie galao 
duoti paliudijimą kur dirbo te už u-
,m uta, nes kitokiems nebus atsaki-
mas duotas. 

Sirupas «SL' Co. 
»2 \Varwiek St. N««wark. X. .1. 

PA|EŠKOJIMAL 
l 'aieškau pussesories Onos Maro/.ie. 

uos (po tėvais Gal vėlinki') paeina 
iš Kauno Gubern. Panevėžio I'av. 
Ktakenavos Valsėiaus. Aš tūrių laišką 
nuo jos brolio iš .Lietuvos, mcldžili 
ji pati arba kas apie ja žinote pra
neškite sekančių adresų. 

.Miss Ona Galvelinkė, 
» Stato Sii . For! IMain. MS Y. 

SPECIJALIS BARGENAS. 
9 akrčii gero juodžemio arti Chi-

cagos, tiktai 10 minutę ima pėk-
ščia.ni nueiti nuo Tinlcy Pavk staci
jos ant Kock Island Ifaihvay, gera 
ti'ansportacija, arti gero kelio. Jus 
galite ctonai gražiai gyventi, užsi
auginti daržovių įr laikyti vištų. 
(jlcriausias bargenas ant marketo. 
Turi but parduotas Hią savaitę bū
tinai. Kaina tiktai $2,2<"30, vertas 
;;o,000. Išlygos $u00 iškalno, j>as-
kui $20 kas mėnesis. 

Rašykite, telefonuokite arba ypa-
tiškai atsilankykite: 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St., Chieago, 111. 

Telefonas Canal 6296. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MeKinley 67«4 

"GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western IJoulevard 
Kampas W. Z 6 -tos gatvės 

DR.F.O.CARTER 
Akių, Ausi|,Nosies ir Gerklės 

] i;i ktaro p.Liarn.-i vi -
mus Jusy akims <la-
•irenkant aUiniaa. 

i i m. ant KTATK NT. 
ItgBM prttjrrtauui. 

(!a l\ •> ••• .• .Uainlc jimns. 
ner\'iHkumaM, Insoin-
ni ; i ii ! i i- \ ' i ršU<i!iu\ i -
litas taukiai atsiran
da nuo silĮiuti ;ikių Ir 
reikia tuoj;ius eiti 
)i.<s daktarą. Kreivos 
ak; s patsinomoa. A i -
darą sultatoj i><> pks-

FRANKLIN0.CARTER,IVI.D. 
l'iO S o . S t a t e s t . ( A h t r o f l l u b o s ) < l i i r s i « o . 

(Vintas dur.t> i /.ii-niius nao Kalr) 
Valandos: !i iki S. NedelionuH Hi, iki ii'. 

T e l e f o n a s ' V n t r u l s.17. 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chimrfra.«. 

Ali u šeri.s. 
1920 So. na l s t rd St.. <l\icapo. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; « — t 

I vakare Tel. Cana) 4387 

Dr. M. Slupnicki 
i 

3109 So. Morgan Street 
CIUCAGO, If.LINOI.S 

Telefonas Yarda 5032 
Valandos; — 8 iki 11 Iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

— K 

Dr. G. M. GLASER ' 
Praktikuoja 27 metai 

O tisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., <^ieago, UI. 

SPECUALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki S valandai vakare. 
Nedėliomi8 nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 887 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Javjnų Vaikinų padirbti 
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 

žiemą., kuomet kainos pakĮla. 
Mes taippat turime pilną eile bi- ( ' 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Froek Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

l J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. TiA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Uumboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell «999 

CHICAGO. ILL. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 S. Halstcd St., Chieago, 111. 

įsteigta 1902. 

-*J 

ERNEST WEINER 
DRY GOODSx 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stecup** 

Ke t vergais ir Su ba tomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolal, valkams draDu-
žiai. šlebės Ir Jakutės. 

lllIIIIIHilIlIlIlfUIIIIHIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIIIl 
Resid. 933 So.' Ashland Blv. Chieago 

Telefosas Uaymarket 3544 

DU.A.R0TH, 
Rusas gydytojas tr chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 33 54 So. Halsted St., Chieago 
Telefosas Drover 9693 

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

llllIIIIIIfilsIIIIIIIMIlIllIlIHIIlIIlIlIlIlIlIlIlt 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmlestyj: 

69 W. WAKHINGTON STREET 
• Kambaris €09 

Tel. Central 6478 
Gjcenimas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4«81 
y - ^ ^ . 
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6 B R & U G A S Penktadienis , rugsėjis 26 1919 

SBS 

AZABAS BIOMARKAS Northsides draugijos dalyvaus incorpore: 

Šv. Mykolo par. kieme 1644 Wabansia Av. 7. Šv* Cecilijos dram. dr-ja 

8. Šv. Kazimiero dr-ja. 

a 

a 

Subatoj ir Nedelioj, tai yra: Rugsejo-September 
27 ir 28 dienomis 

Sub. prasidės 4 vai. 

Kas apsilankis, daug ko išlaimės, 

3A l f A l 

27 d. 
• 

28 d. 

O kas no dalyvaus labai pasigailės. 
V 

Ned. 3:30 vai. Inžanga vakarui 10 c. 

Į^™==Ž== 
. 

'•kV'.Vfci'.'i*' 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, T E I S Ė J A S N U P E I K Ė P A I 

LIAVIMO TARYBA. 
Penktadienis, rugsėjis. 2C d., 

Šv. Ciprionas, kank. 
Šeštadienis, rugsėjis 27 d.. 

Šv. Kosmas. Hildetruda. 

Taryba bereikalo paliuosuoja 
kalinius. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

"KEISTUTIS" SCENOJ 
LAPKRIČIO 30 D. 

BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMAI. 

' W B ^ B i W ^ I 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
KOL-KAS PASILIEKA 

VIETOJE. 

Pažada jis apvalyti policijos 
departmentą. 

Pagaliaus išėjo aikštėn, kad 
miesto majoras tikrai pasirodė 
nepatenkintas policijos virši
ninku. Sako, šiandie " visam 
mieste siaučia tik vien0 > gem-
blerystės, visokios šelmystėm, 
kad tuo tarpu policija dau
giausia užsiima tik politika. 
Toks stovis nepakenčiamas. 

Tą majoro nepasitenkinimą 
pranešė policijos viršininkai 
vietiniu pagerinimu tarvbos 
prezidentą* Faherty ir eivilės 
tarnybos komisijos prezidentai 
Coffin. š i t iedu užvakar tuo 
tikslu turėjo ilgą konfereneijjj 
su policijos viršininku. 

Imlumus daiktas ta>, kad 
siu okartu majoras j»ats neturi 
svarbaus reikalo pasimatyti 
su policijos viršininku. Bet 
pas viršininką pasiunčia savo 
atstovus. Indomiau dar ir tas, 
kad policijos viršininkas, tu
rėdamas prieš save tokius 
priekaištus, nenori pasitraukti 
iš užimamos vietos. 

Policijos viršininkas andai 
buvo prasi taręs, jog jis tik tuo
met rezignuosiąs, kuomet to 
nišViai pareikalausiąs pats ma
joras. Kitaip j i s nemano ap
leisti vietos. 

Už vakarykščioj konferenci
joj viršininkas majoro atstu 
vus intikrino, jog jis pasisteng 
siąs pagerinti stovį policijoje. 
Jei tai}), sakė jis, tai j pora sa
vaičių policija bus apvalyta 
nuo visokių nereikalingu šiuk-
šliu. 

Majoro atstovai tuo pasi
tenkino. Bus dabar .laukiama 
pasekmių. 

Teisėjas! (iemmill nubaudė 
motais kalėjimo Krank Cooper 
ir įlar pridėjo $1,000 pabau
dos, 

IV ištarmės teisėjas nupeikė 
valstijos paroliavimo tarybą, 
kuri paliuosuoja iš kalėjimu 
t<.kius kalinius, kok s yra C1oo-
per. 

Pas suareštuota Cooper at
rasta net keturi revolveriai, 
kokius jis buvo atėmęs nuo 
žmonių, kuriuos buvo užpuo
lęs plėšimo tikslais. 

Cooperio rekordai parodo, 
jog jis už įvairins prasižengi 
mus buvo .nubaustas aštuonis 
kartus. Kai ta jis buvo suaręs* 
(notas už galvažndybe. 

Ir pastaruoju kartu jis buvo 
paroliuotas iš Pontiac kalėji
mo, 

>,"• stebėtina jfi teisėjas buvo 
iširdes prieš oaminėta taryba. 

N A U J U WARDŲ KLAUSI 
MAS. 

ŽYDAI JUOKIASI IŠ EPIS 
KOPALU. 

Ateinančiais lapkrity j baisa 
Vimais Cbieages piliečiai gaus 
progos išreikšti savo nuomonę 
klausmian: trr miestą padalinti 
naujomis \vanlomis, ar ir to-
lesniai palikti taip, kaip dabar 
v ra. 

Dabar miestas yra padalin
tas i 35 \varda>. (ii sumanv-
nias yra nuėstą padalinti i 50 
v,ar iu. Ta nauja sumanymą 
patvirt ino valstijos legislatura 
ir pavesta patiems piliečiams 
išreikšti savo sprendžiamąjį 
žodi. ! . 

I 

Jei piliečiai sutiks su nau
juoju sumanymu, tad ateinanti 
pavasarį miestas bus padalin
tas i naujas \vardas. 

\Ysenai buvo pranešta 
" D r a u g e " , kad tūloms aplinky 
bėms susidėjus, k. Yvčiu Chi-

'9 • 4. 

cagos Apskričio vakaras, kuris 
turėjo įvykti rugsėjo 21 d. 
Scbool llall svetainėj, kuriame 
turėjo bnti ant ru kartu atvai
dinta istorinė tragedija '"Keis
tutis " tapo at idėtas tolesniam 
laikui. 
. Tat šiuo pranešame, kad L. 
Vyčiu ( uicagos Apskričio va
karas tapo nukeltas Į lapkričio 
;>() d. Vakaras bus VVest Side 
Auditorium svetainėje, 1201-5 
W. Taylor st. ir Racine ave. 

Tame vakare bus vaidinta 
tragedija " Keis tu t i s . " 

Įžangos tikietai bus geri tie, 
kurie buvo padaryti ant rugsė
jo 21 d. Kurie j au , tu r i įsigiję, 
prašome laikyti iki lapkričio 
30 d. 

Iš anksto įžangos tikietus ga
lima gauti kožnoje kuopoje. 

Komisija. 

Kas nėra aukoję s dar dra-j 
bužiu bei kitokiu daigtu L. 
Rand. Kryžiui, prašomas pa
aukoti ir atnešti sekančios su
imtos vakare, rugsėjo 27 d. 
po numeriu 44.'54 So. Fairfieldj 
Ave., nes bus pakuojami ir 
siunčiami Centram 

Narė. 

Sutaupykite Laika Važiuojant Tiesiai 

IŠ T0WN OF LAKE. 

žinotina L. V. 13-tos kuopos 
artistams. 

—— 

Šiuomi kviečiu visus turin
čius roles veikalo * 'Žmogžu
d ž i a i " susirinkti į Davis Sq. 
parko svetainę nedelioj, rugsė
jo 28 d., š. m., I :.')<) vai. po pie
tų. Bus generoliška repeticija. 

Z M 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 
— 

Pranešimas. 
—-

POPEŽIAUS SOLISTAI 
CHICAGOJE. 

FITZGERALD NESIBIJAS 
MIRTI. 

Kpiskopalu sektos subr inki
me Chieagoje pakelta suma
nymas pradėti versti krikščio-; 
nybėn (žinoma, episkopalu 
sekton) Amerikos žydus. Kai-
kurie episkopalai pastoriai 
dar buvo pažymėję, jog per 80 
nuoš. Ameriko s žydu via at
eistai. 

Cbicagos žvdu rabinai da-

Pasmerktas miriop Tliomas 
Fitzgerald už nužudymą 6 me-
tu mergaitės .lanet AVilkinson 
reporteriams pasakė, jog jis 
nesibijas mirti. Tik jam esa 
gaila, kad tuomi bus pažemin
ta jo moteris ir sesuo, kurios 
visai nekaltos. 

ATRASTA NUŠAUTAS 
STREIKININKAS. 

Aną dieną ties 115 gat. ir 
Kvving ave. a t ras ta nušautas 
plieno dirbtuvių streikininkas 
Robert Llovd, 20 metu am-

bar paskelbė, jog jie žiną, kadjžiaus. Pirm streiko nušautasis 
protestantu sektos skiria daug buvo dirbės su savo tėvu Wis-
pinigo, tam tikslui. Bet apie eonsin Steel dirbtuvėj . 
žydų atvertimą, sako, nėra rei-j Policija #nuonioniauja, kad 
kalo nei diskusuoti. Nes e p i s - j i s busiąs pats nusižudęs. Nes 
kopalą pastangos yra tuščios sale jo a t ras tas gulintis jo 
ir daugiau kaip juokingos. šautuvas. 

Buvn pasklidęs gandas, buk 
"ada ai kinkyti Ameriką su kon-
i rtais garsusis popežiaus Sis
tino koplyčios eboras. Vėliau 
pa i rodė , kad tai tik pramany
tos kalbos, Sistino koplyčios 
cliorui esą negalima apleisti 
Vatikano. 

f r a sakoma: jeigu žmonės 
kalba apie ka nors, tai vis ši-ta 
iškalba. Šiuo kartu iškalbėjo tą, 
kad Chicaga atlankvs ne visas 
Sistino koplyčios choras, bet 
tik to choro solistai, būtent: 
Aleksandro Gabrieli—sopra
nas, laiigi (Jentili—altas, Kzio 
Ceeoini—tenoras, Augusto Dos 
Santos—basas ir Alberto Com-
nieti—pianistas ir vargoninin
kas. Apie ju rimtumą ir muzi-
kalius gabumus liudija kardi
nolai Basil ir Merry del Vai ir 
popežiaus choro direktorius, 
kun. Laurenzo Perrosi . 

J i e duos koncertą Orchestra 
Hali nedėlioję, spalio 5 d., 3:30 
vai. po pietų. Yis-gi yra žingei-
du išgirsti, kaip suaugę vyrai 
giedos soprano ir alto. 

A. P. 

PLEČIASI PLAUČIŲ LIGA. 

L. Vyčiu Clucagos Apskričio 
choro repeticijų įvyks pėtny-
čioj, rugsėjo 2(5jd., Mark \Vbite 
Square parko svet. Pradžia 
7 :',\0 vai. vak. 

Visi dainininkai kviečiami 
a t s i lankyt i Taip-gi yra kvie
čiami visi norintieji prisirašy-
u. 

Z. M. 

Iš sveikumo komisijonie-
riaus ofiso paskelbta, kad 
šiandie Chicagoje plaučių liga 
daugiau žmonių pasmaugia, 
kai]) influenza. 

PALIKCS $19,000 TURTO. 

Xesenai miręs Cook pavieto 
teisėjas Scully yra palikęs 
$19,(K)0 vertės turto. Visa s tur
tas palikta žmonai, Mrs. Scul
ly. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 
. 

Šiuomi praii(»šu, kad Chica-
gos Apskričio Moterų Sąjun
gos susirinkimas Įvyks pane-
dėlyj, rugsėjo 2!) d., Brighton 
Parke, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenč. parap. svetai
nėj. Pradžia 7 :.'$() vai. vak. 

Visos delegatės yra kviečia-
mos būtinai atsilankyti. 

M. Jocaitė, rast . 

Iš Vidurmiesčio j Milwaukee 
Norint sutaupyti laika, važiuokite tiesiai North Shoi-o keliu tarpe Chieagos ir Mil-

traukce. Jus galite gauti truki tiesiai aut elevatoriaus didmiestij, paėmus truki galima 
nukeliauti tiesiog i pati vidun Mihvaukec, Racine Kenesha ar Waukegan be jokiu 
sutrukdama arba rargo. 

dus net galite gauti truki kuriame paganiiaama tokie geri valgiai kaip ir geriau
siam koteli j arba restorane ir nesutrukdyti laiko. t 

Sis Patarnavimas Ypačiai Tinkamas Biznio Žmogui 
N'oiih . slioi-e Limited trukiai palieka Adams ir Wabasfa Elevated Stacijas i ^lihvau-

kee sustojant nekurtuose vietose 5:37 išryto ii- kas valanda po tam iki 10:37 sustojant 
paimli žmones taip pat ant 

_ 

Randolph ir Wabash Wilson ir Broadway 
Subatoj j»«» pietų. N'edeliomis i;- šiaip Šventadieniais trukiai eina kas 30 minutu. 

Valgomųjų Trukių Patarnavimas 
Kuomet važiuoji ant North Shore, gali pavalgyti ten pat ir ne.sutrukdai laiko ma

žiausia apie valanda ai' daugiau. Valgiai sutaisomi labai gerai ir skaniai o kaina mažes-
nc> negi] mokate:hoteliuone ar restoranuose. 

Valgomieje learai yra prikabinami prie t rukiu išeinančiu iš Adams & Wa-
bash 7:37 išryto. 11:37 ir 5:37 po pietų. 

Norint gaut i daugiau informacijų rašykite į 

CHICAGO NORTH SHORE 
ILWAUKEE R. R. 

Chieagoje Tikietų Ofisas 
66 West Adams Street 
Phone: Central 8280 

IŠ NORTH SIDE. 

Šiuomi pranešu visoms 
North Siclės draugijoms, jog 
Labd. Sąj. 20- kp. ateinaneią 
vasara piknikui paėmė Berg-
maii 's daržą, Kiversidėj, Tll. 
ant birželio 6 d. Tatai prane
šu ir prašau visu North Sidės 
draugijų tieimti ta dieną pikni
kams, kad nepakenkus, labda
ringai draugijai . Podraug pra
šau dr-ju tą dieną nerengti nei 
jokiu kitokiu pasilinksminimų. 

A. Nausėda. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Visuomeniški kursai. 

iš eilės duos lekciją " K rikš< i<» ^iiiiiiimmimmiiiirumimiiKimiiiiu; nU;:ir "i",<;riŲ tebės" .. I P A R S I D U O D A i 
1 at teiksitės klausytojai! 5 . . . . -

i •*]• • • • i ,- v s labai pigiai akras arba Duse E 
skaitlingai susirinkti, vpae mo-1 s • s p u H l s 
tervs ir mergaitės, nes iki šiol i | a k m ***" ^ ^ ^ ^ » - | 
i kursus atsilankvdavo ( i a u . | E ""s ušly^omis labai puiki vie = 
giausia vyrai. | tjl u ž t a i 7* h^- g y v e n t a | 

= galima auginti ir taikyti vištų E 
Kurie nori btiti kurs i s ta i s , |S a u d i ų > ž . j s i l j k i a u ] i ų k a r v h l s 

reikia paduoti vardus ir pavar-j E arklis ir galima užsiauginti E 
des. Tat kurie dar nesate užsi- į | gej.ų daržovių, netoli didelio 1 
rašę, padarykite tą ši vakarą, § mieste ir didelių dirbtuvių. | atėję 15 minutu anksėiau. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Visuomeniški kursai ant 
Town ©I *ljake jau žymiai įsi
siūbavo, nes skaitlius lankytojų 
kas kart didinasi. Mat žmonės 
pradeda permatyti paskaitų 
verte. 

Šiandie, rugsėjo 26 d., 7:30 
vai. vakare^Bavis Square par- PIRKITE KARĖS TAUPY-
ko salėje p ro£ kun. Pe. Bueys MO ŽENKLELIUS (WJ3.S.). 

Praei tam sekmadieny! Šv. 
Krvžiaus bažnyčioj kun. N. Pa-
kaluis surišo moterystės rvšiu 
doną Armonaviėių su p-le V. 
(irigoraviėaite. Po jungtuvių 
jaunave<lžiai susėdę nuvažiavo 
pas jaunosios tėvus, kelti vestu
vių pokylį. Vestuvės praleista 
gražiai ir padoriai. Laimingo 
sugyvenimo šiai porai. 

S i'" netoli eina gatvekaria. Kam 5 
V. • yra reikalinga meldžiu atei- S 

|= kitę ii- pamatykite greitų lai- S 
i s kų. turi būti parduota tuo- = 
S jaus, tai nelauk kad kitas nu- E 
= pirktų pasiskubik ateik pas = 
= mane, o aš tikiuos užganėdin- E 
E siu Tamsta. E 
E .Netoli Cra\vford Ave. E 
Ę Nuo H iki 0:30 vakare. į 
E John A. Walulis, Ę 
E 4980 Archer Ave. 

PARSIDUODA PIGIAI. 
5 akrai geriausio juodžemio arti 

Chieagos su keturių kambarių na
mu, priešakis į didelį kelia. Jus ga
lite gyventi ant ūkės ir dirbti Chi-
eagoj. Tiktai 45 minutos nuo mie
sto ant Burlington geležinkelio. T'ia 
yra gera proga įsigyti nuosavą na
mą ant ūkės ir būti savistoviu. Par
siduoda pigiai ir ant lengvu išmo-
keseiu. Tai nepaprastas bargenas ir 
jums apsimokės greitai pirkti. 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St., Chicago, 111. 

Telefonas Canal 6296. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą", arba paduoti 

f i )i apgarsinimą, ar kokį dar-
<»• IIIIIIIIIIIIII HiiiiiiimiiiiiiNin bą (jobą) kreipkitės prie p. 

A. Valančiaus. 
1442 So. 494h Ave. 

BIZNIERIAI GARSINKITES Pas jį galima gauti malda-
' D R A U G E . " knygių i r ki tokių knygų, 

iiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimii' Pas inaudokite . 
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