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Susiremia Darbas su 
Kapitalu

RUSIJOS VALDŽIOS KA-
RIUOMENEI TRŪK8TA

ISRENGDfO.

Darbininkų Susirin- 
lomai Pennsylvanjjoj

SUSTOJO DMUKAI PLIENOINDU8TRUOJE.

Plieno industrijoje prasidėjo arši kova durim su kapitalu. 
I*rneitų ėeėtndienį dešimtys tuksiančių da riti ninku (mlmigę 
•tartais pasiėmė saro įrankius, kml šiandie negebryžti dariom.

Vakar <laugel vn-to-e irgi tas pal Imvn. Nes kaiknriose 
dirbtuvėse (langelis darbininkų nepažysta w tik jokių švenčių, 
bei ir sekmadienių. Priverstinai tari dirbti. Plieno dirlrfu- 
vėw darbas tari eiti dienomis ir naktimis.

Trėiaus tas dariais galutinai paritaigv šiandie, kuomet 
anksti ryto visa* plieno dirbtuve* apleido viri paskatiniai or
ganizuoti darbininkai.

|ririnbnoja milžiniškas streikas. Aimtai tūkstančių <tar- 
liininkų stoja kovon už saro teises. Bet kapitalas nieko iš to 
nedaro. Plieno korporacijos vyriausioji galva—Gary, atriša- 
ka turėti kų nors bendra su organizuotu darbu. Jis nrpri|ia. 
žįsta organizuoto darbo, tiary atsisako pripažinti darbinin
kams laisvę.

Streikas apsiaučia visus (dieno apskričiu*. Dangei vie
lose k<MH|ianijos savo dirbtuves apjuosia vietinėmis dygtiuoto- 
mis tvoromis. Kitas nusamdo.dėšindta ir šimtus sargui ilnu 
da jiems ginklus, prisiekdina Ir įsako ginti kmiųmnijų sa
vastis nuo įvairių pasikėsinimų.

Kai-kur aplink dirlituvvs (mdatoma specjjnlė ir paprasto- 
ji (sdicija su tikslu a|>sango1i slreiklaužius. kokių visuomet 
virar netrūksta.

Bet organizuoti darbininkai gavo pasargų draiko tiudu 
kuoUdiansia tad nuo dirbtuvių, nekelti rinnšių. su u soties ri
aukiau imivakacijo*. klaus.vti savo vadų jmtarimų. Nes kruti- 
jo praliejimą* visuoimd yra galimas. Visokie mušeikos Ino 
tikslu tik progos laukia.

Tik vimyliėje yra gnlybė. Vienyta', darbininkam* šiamlie 
nžvirisbjau* ir reikalinga.

J*1ieno dirlduvių streiknojan- - 
tiem* <larliininkam* (mgellion leidžiama <tart>ininkniu» turėti 
nteinn ir kelio* dešimtys tuk- susirinkimų m- tik pn*logč»«., 
stanrių jurininkų, kurie per ir tyram ore. 
<-4rrus įnirai* vežioja geb-žie* 
rudų. Ateina jiem* (ngellion ir1 
kasyklų darbininkai, katrie 
kasa tų rudų. Jurininkui Iml- 
Muija draiko reikale. Kaip ry
toj bus žinomo* to Imlsavimo 
pa sėkmės.

ĮVAIRIOS žinios I* STREI
KO LAUKO.

IŠVAIKYTA DARBININKŲ
SU8IRINKIMAS.

Pittsburgb. Pa., rug*. 22.— 
MrKeesjtorl. Pu- vakar susi
rinko keli įtiksiančiai plieno 
dirbtuvių darbininkų ant tuš
čių lotų ir darbininkų organi
zatorini ėmė sakyti pmknl- 
Im*.

I'žrilaikyla kiiomminu-itii. 
Tik staiga aluje val-lijo- rai
tos policijos (kazokų) būry* ir 
ėrnė mušti tazdaiui- susirinku- 
•im darbininkus.
I Itarbininkai neriprtašito. 
Pasekmėje (Milicija dar 1S dar 
bininkų suareštavo.

Ta*ai užpuolimą- prieš dar
bininkų 
liepiant
majorai- Majorą* pirm piro- 
dienų buvo uždraudę* darbi
ninkam. daryli -u-irinkimu-. 
lt rin ve darbininkai m-paklan

WaaMagtoo, mg*. 22.—Jei 
ni-ų priešlmlšcvikų knrinoute- 
nė Imtų aprūpinta reikalingu 
mililnriniti išrengituti. tuomet 
Vrikiai sutraškintų tadševikns. 
anų dienų (Ki-akė llu-ijo* val
džios atsiuva* JlertiMMiiu* Pa
ryžiuje. tanlamari* su Suv. 
Valstijų rald.vin-s departa
mento atstovai*.

Ilerinoniiis sako, knd bolše
vikai jau nuilsę ir netekę n-i- 1 
kalingų jėgų. Jų morali* do- | 
vi* sukritę*. Jie šiandie dar 
(mritiki savo skaitlingumu. 
Bet jei Imlų paimta* (Mm- 
graila*. tuomet nupultų jie 
dvasioje Ir Imtų (m viskam.

Gen. Vudcoič rengiasi ata
kuoti Petrogradu, sako Hrr- 
tuonias. Tik visas vargas, kad 
jam trūksta katės medžiagos.

Anot llramonins o. jei an
glai nori apleisti šiaurinę Ku
rijų. tai tegu jie (linuian pa- 
gelbsti paimti Petrogradu it 
taškui Koriju apleidžia Balti- 

om ambona mJO**

llcfMMtaiaa-iMųmrrkImur PU' * 
In-rijoje suverčia ant stokos 
iiKilžisgo* ir reikalingo mill- 
tnrinio išn-ngimo. Nako, jog 
tie nefuivykiuiai Niberijuje pa
galiau* pariboigr. Ne* krnme
visur (irta* taalšcvikn* pradėta 
nauju ofeusyva. Padaroji
vyks lik |mremiant talkinin
kam*.

Į . ~ »
ANGLUOS AMBASADO

RIUS IŠKELIAVO
AMERIKON.

Londonas, rūgs. 22.—J Suv. 
Valstija* iškeliavo laikinai nu
skirta* Anglijos aintasnibi- 
riti*. vici-gnifn- Gray.

Varitbųton. Cin apskaito- 
uia, jog streikuojantieji (tita
no dirbtuvių darbininkui kas
dien neteksiu vienų niilijonų||. 
dolierių uždarbio. Tiki Inrpti 
■tartai organizacijos streikinin
kams ka* savaitė turės išnio- 

įkėti (mšel|MM apie 2 milijonu 
dol.
I________

LIETUVOS RUBEŽIAI UŽ
DARYTA VOKIEČIAMS 

LAI8VAN0RIAMS.

-ii*irinkiiiių atliktu* 
IKUiiitii-lo miestelio

Kituo*c Pennsylvanijo- nita- 
•tuow ir ta* pat veikiama. Ne-

PRANCŪZŲ KARIUO- 
MENA

Prižiurta tipUdymo taikos 
Miyw-

talkininkų karės lai 
VAI FRIME PAIIAŠ-

ŠIUOSE

Londonas, rag*. 21. Tnl- 
ininkų knrės laivai i*|ilnnkė

Paryžius, nig*. 22.—Pn*ak 
laikraščio Helio «|e tari*. Bul
garijon siunšiimui žymu* skait
lius prancūzų kariuomenė*. !-• 
kuri tenai piržiurės, kad IniMiš uosto Kilimo. >udojo į eile*
garai įsakmiai išpildytų visa* ir atsuko savo anuota* |«rieš 
taikos sųiyga*. Įuiirdų, kurio rn-nori apbMsIi

Ib-lgijos vyriausybė sutiko;kn|iitouns d* Anntinzio sh savo 
►u prancūzų pariulymu. ka<l 
Itliinc juostoje belgų ir pran-i 
riizų kariuomonii.i vada* Imtų 
l»ninnizų generolas.

Taikos konferencijos vyriau- 
taryba, sakoma, imsiu 
diena* atodogom*. In- 
bulgarnm* sutarti* ir

šioji tai 
kelias < 
duota _ 
(•iškirta 25 dienos laiko lij su
tartį (latilufati.

Sekanti talkos sutartis basdik kariuomenę, 
iaaluola Uafnrijai. Bet tarylmi >d 
prisieis palaukti, kol ten Im- 
-ištaryta š rablžia.

Bocton, M*m. rug*. 22. — 
Kaip šiatnlie čia turi |>ra*i<h'.li 
generalta daobiniakų draika* 
•M draiknojaaAų policusmų. J 

| Valstijos adjutantu* g>m. 
pranešė. ka>l jei bu* reikalą*., 
Inuiųsi laiku čia bu* (iririųda 
2d.taNl kariuomenės.

Mi-tn>|s>litan parko komi.ijn j 
iš tarnybos (irašalino 10 (tolie- 
manų už nepaklusnumų. Tie 
(silirmonai kitnmnet buvo airi- 
-akę užimti -treikiiojais'iii |*«- j 
licinonų vieta*.

I MAISTA8 EINA BRANGYN

Nėra pasekmių U vyriausybei 
veikimo.

I Berlynu, rug*. 22.—Vokta- 
llijo* valdžia iiž<lnrė savo ra- 
Ts-žiu- tie* 1 Jei ii va prieš vo- 
kiečiu* lai*vanoriu*.

New York.—Plieno korpora
cijos galva Gary vakar nebuvo 
mieste, Buvo išvažiavę* į pro 
vineijų, Atsisako ji* diskusuo- 
Ii a|iie streikų.

Homestead, Pa. Aplink 
plifiMi dirhlmaM ,prnli<*»nniui! 
dygiiiHrfa vifhj f vora. lnhiiM» 
ini prožektorini.

PitUburgh, Pa. —Darbininkų! 
vmlai tvirtina, knd čia audrai- 
kuvo daugiau 1<zi tiik-laiičių 
darbininkų.

—
Clnirton, Pa—Policija ilval- j 

kė darbininkų •ii*irinkiiua ir 
-uareštavo 12 žmonių.

Clcvctand 0.—Čia -n-tr.ikn 
vo apie l?j"*> linrhitiink ų 
plienu dirbtuvėse.

i«l

PERSPĖJAMAS KAPI
TALAS.

Sako, ar jis nori turėti reika
lus su darbininkais ar 

gaujomis.

Netv York, rug-. 22. Prie* 
i ilktdinu-iant M’adiiiigtonna 
advokatu* Itubin. generali- n>1 
lukntn- plieno dirbtuvių dar 
inuinkų unijų. pa-akė;

| “t trgnnizttota* kapitalu
Olff

t n
>tlixuo

Iltį * 
ti * 
kio

injotni*. Ji. 
virini nrl»a

lur 
lt ll

Vokiečių Kariuomene
Pasilieka Lietuvoje

NESAMA KALBOS APIE 
TAIKĄ SU BOLŠEVIKAIS.

Taip tvirtina Betariu atstovy
bė Paryti* je.kariimmtme.

Itnlijo- vyriaii-yta'> laivo 
|mroikalavii*i d* Aiinimzio l:n Paryžiui, rug-. 22. I.ė-tuvių 
reivių. kad jie n|ilet*tų mi>-1ų at-tovyls- rėmai pn*k«4ta’> <ior. 
ir sugtyžtų j savo (mlkiis iš uialį užginimų. kad IJ«4uv»* 
kurių <k-zi-rtaMi. Jų »ttgryži- 
nini buvo (įaskirtas laika*.1 
Kareiviai tu-puklmiM-.

Ta>l dabar talkininkai nu*- i 
(trandė iš Kiunie išrūkyti ne, 

liet ir |mtj j
' Annuuzhi su jo štalm.
Tilo tarpu d’ Anniitizio pra

to-ša. kad jo jokia sjtėka ne- 
galinti prašalinti iš 
Ir ji* ten ĮSI-in-Uge- 
mirti. bet ne išeiti.

Prancšniiui. knd 
Krane- jau iuta trakti 
Badas privers d’ A na unzio ibi- 
sidihiti.

vyrian*yl*ė Imtų buvus sutikti* 
vedi taiko* tarytas *n rasų 
bolševikais. kaip apie tai buvo 
pranešiu iš Mn»kvo* bevieliu 
telegrafu.

PETROGRADO BOLAEVI- 
KAI PRAAO TAIKOS.

Kitime, 
verčiau

FOCH NEPASIŲ8 ULTIMA
TUMO VOKIETIJAI.

Waahington, rug-. 21. — 
Nore vyrinu-yhf* imarkini v««i 
kin prieš nuilsto |iabrnngiiiių. 
Im-I Iii* veikimą* i*->lii<*ln 
geidinų (m-ekmių.

Ilugjįjutyj maiste* pa*iroita 
buvę* limngi-enie. kaip li«-|«*>* 
mėnesiu.

Apie Iii ofleijnliai pram-ša 
nm iš įtinto. il<.|uirliiiii<-iito.

MUNICHE NUGALABINTI 5 
BOLŠEVIKAI.

Munich&s. ni«*. 21. I 
ntiikto- vi»okin* pi Liūdni 
rin L d linui jo- iim'Iii
1;nr«*o miriop |*n»int*rl.*
lN»l««*viki} nuli? Kriti S i«ll -u 
ji> kotutini* -•’lirai*. \ .fo* 
•u*niiditi.

Kiti l> ikiii it<il»nii-!i 
knlėjiinn.

NAUJAS JAPONIJOS 
BASADORTUS

Tokvo, i

Kį

AM

Oopodtacen, rug-. 22. — iš 
Petrognubi gauta žinių, jog lo 
miedo IsilM-vikų sovietą* jgn 
Iinvo savo koiui-ani- pradėti 
tuojau* taiko* tnrylm- -u tal
kininkai* tmdiMnlnntmiii- talki
ninkų sųlygtmii*.

Pažymima, jog l‘«-1rogr>ul'i 
sovietas nii-|«rendes žiit-lml 
tnikinlie- -ii talkininkai*. N>-- 

I mieste sinitėin tai-ln- ir •-liol>- 
!

Anot ib-|*-šų. Mtiede kii-i|ie<i • 
Nuv. Valslijų geie-rnli* pniku-> »<u> rhob-ro- krinta iiĮiie Htali 
rorn- Palitu-r eta kaltabliima- 
ragino derlių ir kapitalų nor- Į 
(s-r nteiiiniiėiii- šeši* ue-ne-ir* I 
|«iilaryti -ntilnikų. Vienii-tn-| 
liniitie* -u rin-ikai*. kilii-in- 
linutie- (stsa-kioti dnrliininkii*.!

Tu, Imiiiini n-ikaliugu |*>ki> Vladivostokas, rug-. 
rim-i n-kou-t rakei jai. Nokė, I nu>-|«'rtu Izignti i* eiu Mani 
I*- tu ih-Iiii- gnliiiui kaip rai-Į b>n i-kdinvu t.J.SI niis-rikolii- 
kinui sutvarkyti ekonominių kan-iiių. I- Mniiilu- jie k> 
šalies reikalų. An»*rik<m.

Prokuroras žino, kml šiandie* l*i'iv knrahiai - in |aiin:iiny 

darbininkams priguli di.b-ni- *' nniijni-. 
už durių atlyginimas, gi-re-n-’- 
du risi sulygo* ir durtai |n-lnoj 
didi*. B--1 to visa negnliniii1 
įvedi »ii viena arini ki-liomi>! 
dienonii*. Tntit tik-lui yra n-i-' 
kalingu- ilgoka- laiku-.

Streikai ir Is-dnrb. - gailimu 
šalini vargų. Pabningiiiui- pro 
gyvenimo juk šiandie ir |iiii-i 
tai dnilginti-ia tilto draikų.

maUtu.

RAGINA DARBĄ IR KAPI
TALĄ PADARYTI 

SANTAIKĄ.

NAUJA REVOLIUCIJA 
EGIPTE

i

Londonas, tiia- 
aphlit toj ini iii
-likutini. I.lld 1
nauja rrviiliu i*i jn.
(o u- n-Kiliiii-i* ‘n pti
gyventųjų hi«m

i'tiin i
fmrlniiH-tife nei 
|rt" tų leli.lno-

turimi

RUGSĖJO 22 r

%
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M

zuurtiių aukų.

AMERIKONIŠKA KARIUO 
MENE APLEIDŽIA 

8IBERUĄ.

RUMUNIJA GAMINASI 
PRIE* BOLAEVIKUS.

Tiri Dniettru koncentruoja 
kariuomenę.

Ccncva m^*. 22. Iiiiionio 
ja atNiiikin m*iį lni«i;irii«i iu 
kuri iiotii«*||i*a p
’piflinę ItiiFijiy. 
I K:irtii<»ioftifi 
. •'vii! tilo! it-* po 
įklir lM»|l«*\ikui 
nuiuti.

Il«* tti. pnih** 
imttiijn ’•* th’lni’ 

, npii* 5h.innI yri 
• ■‘VIII.

įsakyta k<«t< 
pili lluii.li>>. 
pm.l- jo n>-i i

Paryžius, rut*. 22.—Sužino
tu. jog vyriansias tnlkininkų 
nrmijų raitas taieo |mtariamas 
pnriųsti Vokietijai ultimatu
mų. i-tani ji atšauktų iš IJria- 
vos ir I uit vijo- savo kaitlh«« 
knriumm-nę.

Dnlmr pranešta, jog marša
lu- Kurk mųmsiųsių* ultima- 
t uosi. Tnip e-ų nu-pięeta ry- 
rianrinjr taikos konferencijos 
tarytmje.

Tarytai išaiėkinnri. kad Rfr 
šiol Vokietijai tuo reikalu pn- 
siųdn m-t trys notos. Bet Vo- 
kietija į tai neatkreipusi do
tuos. Tad ji kartais gali nieko 
nedaryti ir iš ultimofmmrfM^* 
m-t. siųirantnina. turėtų daug 
nukentėti ir |mt. tnlkininkų 
autoritetas.

I Vyriausioji tarytai tad m- 
•(niulžiusi varyti sava darbų 

: ir toliau* sulig išknlno užhrėž- 
>1ie (silitiko* ir o<-:ip-ilrnkti 
Im-i -ii viena -ųlygn. Vokietijai 
Ifsidieiln. Tu-iiih-'. -nko. ateis 
: taiku*, kuiiiis-l vokiečiai patys 
-il-iptll. blogai elgiasi ir tuo- 

. jau* įsitaisys daromu* priešgl- 
'uiti virini*.
' Ib-iškin. I.ielnvoji- ir I.aivi
ję j. • I. idžiauui tų šalių žiiion--* 
įsa iii ik- lik vieniems len
kinu-. I»-I dar ir vokiiėiams.

Vokiečiai apsikata.
Iš Bige- (nunešama. j<-«* 

turi*- dygo* ir Mintaujos vo- 
ko-ėiii kiiriiioiiM-ie- dittalina 

uipkn-ti-. luitvini |Kilmgę. kad 
'lukbėini neimtų briniitie. i*il. 
gni vi-->- Imtvijo-.

Iuitvių at*1«vyle- šia dnr- 
lmuj.fi gauti kokių nors pa- 
gellių nito tnlkininkų.

8iuloma taika ir ukrainama.
Iš Mn-kvo- |>rtitii-š1ii. kad 

ls.lw-t il.il -.ivietn- |m-iiilęs tni- 
l.ų it iikruiniiiii-. Vienu užsi. 
linijiniu tini uoletu-i Inilševi. 
I mn- ti|i-nliilili *tl edni-. Int- 
tini-, lii-tiiviui- ir ukniinni*.

Ibilši-i ikni. |ui-itily<laini tai- 
I ii ukriiiuam*. -li'to *ųlygų. 
idtitil ii.-iu- tint leista veikti 
im.-- g. n. D.'iiikinn kazoku*

I

Lenkai siunčia misijų. 
Va

PRANEŠIMAS.

m- t. I. .-rainu-,. Jaaz.y. 
joį- I- tikai mėgina *U*{.

I..-tiLrii .itin- 
ijal.- mi-ijų. 
>-l| šalin im
li iniii* ir ki-H

Knita n t i ncpasiickc gauti 
ivcume* kun Laukaičio pr.i 
kalboms Sv. Krvnnus parap: 
joje, tai jos atidėtos ant ve 
liaus 8credoje. rugsėjo 24 d 

|ju nebus. ’r«>'

lmuj.fi
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rre®um<n>ta mok b ai iJknlna.
kaa akaitv*i nuo uJUaratjinu Ui«n<«a fru 
Mfr Na«jV Nartai psffaatayu

streikų iki 10 spalių
dionaL Bet proideatas ne
galėjo padaryti, kad p. Gsry 
teiktųsi pskalbi-ti su darbinin
kų atstovais.

Kol darbininkai ieškojo bu
lių susitarti su fabrikantais 

'tol įvyko |>oni kruvinų susi- 
rėmimų. Užmuštų ir sužeistų 
kraujas dar labiau* apkarti
na darbininkų širdis.

I'njužiai, prezidentai ir ka
ruliai (Hisiknllia su darbinin
kais ir jų atstovais, o fabri
kantų pirmininkas nenori to 
padaryti. Jis pasididžiuoja sa
vo augštu išlavinimu. Jei tat 
tiesa, tni jis turi žinoti, kokių 
iiehiiiiię Suvienytum* Valsti
joms atneša (dieno streiką*-, 
ir turi suprasti, jog ne kas 
kitas, tik darbdavių (urminin
ku tižsisiivrinms vra to* nc-
... .laitui** pri<iui-tis.

««a*4a mkla Ir nau
Mrsma. rtaicai nrUuu si«eu Mece- 
kaat kra*sM ar nl*m« "M vary < *r*«- 
arte Medaat *uu<v» I rutmraui*

“DRAUGAS** PUBLISHING " ^i*,^ Vra
1100 W.46th SU Chicago, UL laistė* šąli*. Joje nėra į*laty- 

TMrfeaas Mvtuairr au* I nN, priverviats'-io žmogų įsi* 
■■BHHmRimRmRRIBIRRRtRtBRRa -i.Cm-kčli >u kilu žmogum, su 

'kuriuo ji» nenori. Dėlto nei 
1‘reziihmtas negali priversti 
(v Bary, kad |ia*ikullu‘*tų su 
darbininkų atstovais.

Ituuu Koriuracija galėtų 
imdaryti. kad jo* viršaiti* tei
ktųsi |ia.-ikall*'*li su <larbinin- 
kais. Iė*l ji neturi noro iš
vengti ilidelio susikirtimo 
tarp darialavių ir dartsininkų. 
Jeigu ji ir mato, kari iš to už
sispyrimo bus nelaimė Suvie
nytoms Valstijoms, tai ji lw> 
nelaimės iu*miri prašalyti. nors 
h*ngvai gah-tų^ę pmtaryti.

Jeigu Suvienytų Valstijų 
Kongresas išduotų juakynių 
konfiskuoti dirbtuves, kurių

Padaryti, kad trr* vilniai 
tūkstančių vyrų liktų Im- liur
bis reiškia via vien, kų (inda- 
ryti, kad trys vinilai tuksian
čių šeimynų netektų savu uz- 
laikymo. Tn baisi nelaimė j.ri-•-----— ——-----• —-------- a mnnic»»i*vii nwi<y
sidoda Amerikai prie įlaug-dio* vnldylms iššaukta streikus rr- 
k*ŽU idaaalnų sunkenybių. ypnč 'zimiamos <larbiniaku*, tai iri-

k«4ų kimi paaMtkugti tuo ja. 
tat yni u.

Talkininkai už|H-m*i gnr 
šiai Mitariiami giedojo. kad

Ciouai, išeivijoje, turime ne, kalingu |siilsio ir atostogų, nes 
vinių naudingų orguuioacijų. atostogų laike kai-kurios lavi- 
Kni-kurios iš jų yra pašclpi- naši čia |uit Akademijoje, gi 
nes; didžiuma idėjinių. \'isų augštosios mokyklos mokytojos 
tikslai prakilnus; visoa uaudin- išvažiuoja į universitetus, idant 
gos ir reikalingos. i daugian žinių įgnvus. Jos visų

Tar;»r tų įvairių draugijų— saro mokslų, gabumus sveika- 
jauuiausiu kūdikiu, berods, yra ’ tę, jaunystę, malonumus («• 
Av. Kazimieru Akademijos ri* švenčia žmonijai, be atlygini- 
mėjų ilr-ja, kuri įsisteigė vus

tojau šimtai*.
Tikslas draugijos yra trejo-

(ia«:
1) Surasti sti|s*udijas ga- 

liioinM, bet neturtiagocni frv. 
Kazimiero vienuolyno moki
nėms.

2) Neturtingoms, o tinkan
čioms kandidatėm* į vienuole* 
suieškoti dalį.

.'!) Visokiai* laabii* šelpti Av. 
Kazimiero Akademijų prie Se
serų Vicuuolyuo.

Kaip matome iš draugijos 
tikslu, tai Ih-ik< “geriausių da- 
lelę" visuomeniškame darbe 
|a*i*kyrė sau Akademijos rė
mėjų draugijų ,(| šių draugijų 
gali prigulėti kiekviena lietu- 
vaitė-katalikė, įmigusi IG metų 
amžiaus). Kas-gi gali Imti pra
kilnesnio kaip prisidėjimas 
Įirie auginimo tautai šviesių, 
|ia*išvciitusių usAytojų-vie- 
nuolių ir lavinimas muaų mer
gaičių doroje bei ajMvictoje! 
Viskas turi galų, liet prakilnios 
mintys ir darbai amžiai* gyve
na. Tai-gi ir .Kkademi jos rėmė
jų dariau bri pasišventintas 
nors iš dalies gali prisidėti prie 
■lavinto tautai tokių brangeny
bių, kurios gali ištaikyti jų ne
tik gyvų, bet stiprių ir dorų ir 
šviesių, nes jok kokios mote
rys, taikia ir tauta. Jeigu tanto* 

kilnių ir sričių moterių ir ino- Į 
kvtojų rankose, tokiai tautai

nm, la> garbės, su didžiausia 
kantrybe ir ineiln. Meo, paaaa- 
liuės muterya, negalime nei 
mintyje lyginties prie jų, bet 
galime |Minsty-ti joms savo ]m- 
garlų ir braugininių. parvnsl.- 

Ltaugiaušiai nando* padaryti 

' musų išeivijos jannnomenei, 
is-s jos' lik to ir tetrokšta, tik 
tam visų savo gyvenimų pa
švenčia.

iivieo. ir jei pirmutini.- ker- |ų(i(.į((jį kun* viliu už jmverg-
Prieš 
buvo 
dalis 
dalis 

Ita-

ta antram per galvų ir aušta Įt_ Uwt|J mii^aeavūnm 
«ta atsitrauki* nuo pirmojojgiedoti jau 
tai ne .atrasi, kaltas už i:e-l£,( 
•ybė* (Uinaikiuimų. tik ta* kn- ^„.ų' .„k* Justus, 

ns j| muši*. Daliiuitijos slavų teks
Žmonėm* pa*.taiko m**usi- Diplomatams sęžiuč nie.

pratimų. Taip pnsidanė ti***<i-lkUullH*t negadina gražiui dai- 
Mpratimų tarp plnim fabri- MU„(i to* dainų* vra nau-f P'-........... dingo* jų tikslains*£ik Suvie-

Fabrikantai yra. smiviemje į ,|U<„ Valstijos nrturejo *l«|e
orguiii*m*ij;j vadinamų I iiil«*.| 
Statės Stiel Ci>r|H>riitioli. I'.u 
bininkai yru susivieniję j A- 
merican FederutiiMi of l«nl>or. 
Fabrikiuitų kuiiiitelo pirmi- 
ninku* yra p. liiiry. Itarleiim 
kų orgutiinicijo* |iiniiiniiiki>- 
yrn S. Guiii(m*».

Darbininkų atstovų slirašin 
vilnas iiiH-sle St. |*niil birž<*li.i 
inenėsyjv, litis m.. |Kin*lė, kud 
su dnrbiniiikiii- m*g**iui apsei j 
mumu Bet jie laukė kuntrii.i.i 
Jie tik organizavusi. Kūrei p.*i* 
silmigus jie norėjų, kml vi-Lę- 
butų atitni-ytn. ka- Imvo tilo 
gu, liet |iutrijotiziii>< vardu' 
(•rašytu, knd ja* lauktų Aim-ri 
ko* Durim Fedvn«*ij*i- K*m , 
greso biržely ji*, li'ti* m. Ji** 
laukė.

I*o to darbininkų utsto*.-a; 
norėjo |m ikulleti u luini!..>n 
tų orgnnizm'i !<• pittnitiinkit 

Gary. b. t i., m m*tui*il.i 
l*i

11
h.* 
ll'-’l

Tr

tų sutarčių |>av<*diiiM-ių vienų 
tautų ž>*iw* kilom*.

Tuilel Itulams |mn*iknlavu«. 
kad slaviška. Fiunu*. kuri iš- 

Įtiesij vadinasi įteka, tektų Ita- 
■ lijai. U'ilsona* (Huipriešino. 
|lk*llu ĮKisiihui* šiokis loki* 
I triukšmas, jm*kui įvyko tnip 
neaiški sutartis, kati nielm* 
ncž.iiaiju ku* Ims >u Fituiie ar
iu lt**ku. Italui ii*l<*>i atsiža
dėję JU*.

Jie nuo IHl.'i metų garsiai 
'saukė, kad baisu, yra daigia* 
jiego* vicėjaitaviiiiiu* ant lei- 
šyla**. Teisy Iė n*ikulavo. kad 
l-'iuua*, I. y. įteka prigulėtų 
•hmo.shivaiiis. ne* Dalinutui y. 
iu Scilių tautus didis, kuip Ze- 
iiuiičiui Meluvos.

Tik štai patylom* kapitonu* 
d'Aiiiitin/.io -udiiri* kariu<>tn<*nę 
2>* tuksiančių vyrų ir uži-iia* 
I'iuiii* Jugoslavam- l>t*žio|u- 

‘ ant.
Daug keistų dalykų yni lu 

un* n/.< iiiiine. Put 
yra tas 
ant ta

negrę* (aivojus ar tai |n*r save 
išnykti, arlm žali bedievystė* 
bei tamsybė* bango***.

Kadangi nei turtingųjų tau
tų imdcdo įstaigos neapsieina 
Im- rėmimo ir šelpimo ii paša
liu*. lai apie reikalingumų pa
rausi* musų brangiai įstaigai 
nėra ko aiškinti. Kickvicuain. 
šiek tiek pamint i ju* ir žinan
tiems luasų išeivijos gyvenimų, 
ai Aku kaip diena |Mi»idarn. kad1 
nei Akmleiiiija negali išailaiky- 
ti nei praplėsti savo ilnrlvi Im* 
k<i-o|M-rneijox ir (mrėmimo ii 
visuomenės.

Kiek raiulnsi musų lietuvai
čių kongregacijoje Seserų—vi
sos jo* dirlta kaip bitutės ir 
daugiausia viršlaikį net Im* n*i-

p
III I« K iruti

rniižiuil-i.i- 
luid iicga vieiĮinluujti 

holui ti**l>>*r<'ik.*ilo 
metus arty mat* -u- 
Kantriu. Jie gerai 

tntyti angšėiufi 
s*gi negulima -a 
svis juo* niukino 
iv Kaizerį.

II 
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Gabrielius d* Auiiunzio neturi' 
kariško mokslo didesniam bu
rini ve*ti. Ji* visų savu iinižj 
laše eiles ir (alinusi poezijoje. 
Tę ju (tucliškų garbingumų su
naudoja daliar kasžin kas iš 
kišiliiiiui* (melę-kiipitonų į 
pryšakį dvidiėimties tūkstan
čių kareivių. Kapitono šešėlyje 
-lepin-i generolai ir pulkinin
kai. veliantieji visų dalykų.

Italijoje galima pamesti 
penkias lyra* ir jų nrrasti. lh*l 
netaip letigvn yrn sudaryti 
dvidešiiiitn*. tūkstančių vyrų 
armijų, jų nuvesti iš Italijos į 

, I'iltinę ir tų |iudaryti tnip. kad 
Italijo- valdžia išti*—ų m*ži 

luotų. Tumu tarpu tu valdžių 
: iitlsidilodu tlilsteliiisi į 
' Anuunzio 
bnu-ti. 

Įję«. k.id 
i ninku >•■ 
tai loiln 
■lyti višr 
divi in.

Knd m 
'fili % I JI f

|». ti. d‘ 
■kirbai* ir žada .ij 

J«*i p. Nitti Imtų nore 
Fonu

• m

liktu Talki 
k.np hintiHi 
M-mi Mfrnk 
|Hwto ek.|s

i'
ų# f 
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Iki šiol i Akademijų* rėmėjų 

draugijų prigulėjo daugiausia 
Chicago* ir aptetinkės lietuvės 
moterys ir mergino*. Jos tai ir 
prie Vienuolyną kasant sarca- 
girno prisidėjo, kuris Vienuoly
nui davė gražaus pelito. Dabar 
vėl lėmėjos užsibrėžė savo vei
kimui pienų.

Gruodžio 7 <L, Av. Jurgio pa
nų*. svetainėje. Moterų Sujun
gus SI-taa kaųp* pakartos vei
kalų ‘Jaodoji Sarmietė.” Ti- 
kietus pardavinėja iškabto vi
sų Chicagos ir apielinkės sky
rių narės. Grynas pekaas nuo 
vakaro vis j Akademijos rėmė
jų iždų. Girdėti, kad durtas 
gražiai sekasi ir visuomenė ma
loniai remia rėmėjų pastanga*.

trūksta gerų norų ir gražių 

tidymesaiųjų botonijų darboo- 
ties Viemotynni, par. ii CJere- 
land. O. j Moterų seimų perduo 
ti Vienuolynui prisiųsta dova
nų iš Moterų Kųjuagos vietinės 
kuopos 25 dol.
rJuT^i^Si^ypa 

toje p. B. Mitkienės ir virtinės 
Mot. Kų-gos ku<>|tos. Motenj 
seimo delegatės ir-gi, girdėjau, 
sudėjo nuo savus dovanėlę 
Vienuolynui, hrt Kųjunga stam
bios subsidijos neišgalėjo duo
ti šįmet, nes Kųjunga yra ir ps- 

'šelpinė draugija ir kaipo to
kios ižilas nukentėjo daug lai
ke epidemijos. Is-t kitų metų ti
kimasi iė Moterų Sujungus 
gražios |Mrnmos Akademijos 
rėmėjų drnugijni.

Su. Bostoii. Maus, darlišėiuji 
Moterų Nųjungo* Centro virė- 
pinu., p. <». J tinkime, jau su-

~* -' ■  j——

VYSKUPO MATULEVI
ČIAUS LAlttAS.

Gerbia imliom- Seselėms Ka- 
ziinerietėiiis Chicagoje.

ludmi prašau kiek gulint 
1 gročiau atsiųsti kiek seserų j 
Lietuvų. Ihiug joms rasi* iliir- 
Isi ir Vilniaus dijecezijojc. Ma
no nuomom*, butų gerinusia 
Seselėms įsisteigti uovicijatas 
(tariam Vilniuje. Viens Tėvų 
Marijonų galėtų jom* tarnau
ti.

Nežinau kur Tėvą- Bučy*. 
Prašau jum |irum**ti. knd 
kaip Im- salimu, leis uplinkv- 
l»*. rupintų-i grįžti Lietu
von. lėliui jis < in reikalingu*: 
ria gale* geri.iu *avo mokslų 
.inuitori, gub- rašyti. Ir aš 
it K;int»* n Seinų vii kupli* 
Inluu luiiki.ini* S>-*n>'ių at 
Minto I ••••!, n. Tm* tari 
• itim iu t is'in S«* rt**m* hi 
širdų (Hilniminimę.

Jurgi* Matulevmun 
VtlnbHB Vvsltup

23 lirpo* 1919 m.
Vilniuj

f

f

o žinau, kad 
raaoIVIml *iuA< "laMI puiuai moica <iirtxi 
nėr ir tėvynės labui.

Philaiiclphijoje, Pa. didelė 
i prietelka Šv. Kazimiero Vie- 
■ auolyno, p. J. Poškienė, orguui- 
i zuoja rėmėjas Akademijai ir 
i nemažai jau dovanų prisiuntė. 

Detroite, Mieli, įgaliota aky- 
i rių tverti žinoma Detroito vei

kėja. p-nia F. Aleksienė, Imvu- 
si Vienuolyno mokinė, kuri sa
vo brangiai Alnui Maler, lu* 
nheju, gražiai pasidarbuos, nes 
Detroitą moterys pilnus gerų 
mirų.

Bnudclyn, X. Y. žada apimti 
p niu A. Niniutienė, kuri buvo 
pirmutinėj* užbaigti Akade
mijų. Geriu almunė, (msitikiu, 
sugebės sutverti vienų iš di
džiausių Akademijos rėmėjų 
skyrių, nes brooklyniclėa nuo 
senai didžiai prielaukius yra 
Vieuuolyiiui.

Neaark, X. J. įlarlmojasi di
di Vienuolyno prietelka, p-lū 
Ik Vaškrviciutė.

tVaterlmry. Coliu. žinoma 
vietinė darlišti veikėja, |Uė O. 
KtaliiHuūte, a|isi<*nu* padiriiėti 
Akademijos rėmėjų draugijos 
labui.

Kruta, juda ir kilos koloni
jos, mirs dntar visų prakilnes
niųjų veikėjų jėgos atkreiptos 
j įvairius musų tautai reikalin
gus įlartius, li-t pasitiko, knd 
sugebės |m»idarimu<i ir Aka
demijos rėmėjų dr-jai.

Iš visų kolonijų, km- dar nė
ra X lt D. skyrių, tosios drau
gijos Centro valdyba maloniai 
prašo vietinių klebonų ir veik
lesniųjų moterų bei mergaičių 
organizuoti X It Dr-jos kuo
peles.

Visos katalikės-lietuvaitė* 
uk privalėtų laikyti sau už 

garbingų pareigų ir privilegijų 
prisidėti ar tai darbu ar pini
gais prie palaikymo musų vie
natinio grynai lietuviško Vie
nuolyno ir vienatinės lielttrii - 
kur augėlesnės mokyklos musų 
mergaitėms čion, Aus-rikoje, 
būtent Av. Karimiera beserų 
Akademijos.

Konstitucijas ir reikalingas 
informacija* nnt pareikalavi
mo suteiks Akadiinijos rėmėjų 
emtrnlė sekretorė: gerb. Se
ne Margarieta-Marija, 2601 
Marųaatte K, Chicago. m.

Akadi-niijos rėmėjų mokesti* 
tik 11.00 metanu. Kiekvina 
moteris ir mergina užtai gali 
Im* nuoskriaudos suu prisidėti 
prie Akademijos rėmėjų drau
gijos ir tuomi |iat prisidėti 
prie didžini prnkiltimis dnrlsi. 
Kai-kurios gerašinlės nsilerys 
laitai mėgsta šelpti pinigiškai 
vyrus moksleivius. Tni laimi 
pagirtinas tlarlms, liet “savie
ji marškiniai turėtų Imti ar
tinusiai kimu**. Tai-gi motery- 
visųpinita privalo šelpti ir reni 
ti mergaites moksleives ir savo 
įstaigų.

l itai sesutės, tliritkiua* vi
sos. Kur nėra A. II. D. sky
riau*. sleigkime jį teu: kur jau 
raminsi skyrius, ten tlirltkime. 
idiml įtraukus kuodnižinu-į 
skaitlių narių. Juk visos su
prantame koks tiitlelis reikalas 
mti-ų tuntui yrn turėti kuo Įau
ginusia šviesių, tloni UMiterų. 
I*risi<i<slamos prie A. K. D., 
pri-idtsiniiH* prie švietimo ir 
aukh'jimit mu-ų uu*igai<-ių. bu- 
-imujų tauto, motinų, kurioms 
reiknlinginit-m* gera* i-nukl> I 
jitiui- ir n|a*vietn, m • Akai-* 
tuma, imttcrei niekti m-priduu J 
•l t. jeigu ji kvaila ir jo* dvaria 
j ūmia,’*

Akadcnnjo* Rrmrja

Ws.s.l
iI

L

Linksma Girdėti!
l.ink-mn yrn mums pranešti visuomenei, kad LIETI'- 

VI »S A.MEK1KOS PRAMONES UENDKOVEI puikiai sekasi 
varyti darlias liuosavimo Lietuva* ckunoiuiškai.

Vieton girtis su milijoniniais užsukiuiais arlm su daugu
mo atstovų posiuulimu į Lietuvę, mes lik |msakome kų vei
kiame o ]mts musų nuveikti ir veikiami durimi mumis (iš
girs. Nes uuujK-limi raudasi iki žodžiuose tik darbuose.

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVES 
(HumduuMių UetavM pramonė ajumanti šakas;— Taparte 
importo, Konstrukcijos ir Industrijos.

iBVMto ir Kzporte šaka netiktai įsteigta, sutvarkyta, 
bet jau ir veikia iš Nmt Varta. įvairus tavorai ir ■mirtas 
gabenama į Lietuvę laivais uprupiuhuui Uttavoa gyvaatoja. 
Hm cx(x>rto skyrių* palutimuju ir Amerikos liatavums pri
imdamas ir išpiidydamas užsukimu* ir peraiųsdamas sušelpi- 
tuo dovanas (drabužius, maistų) saviMamma Liotavoj. Jis pa
tarnaus ir Lietuvos gyventojams priimdamas ir pervrždamas 
tų kų jie turės išsiuntuiiui, dvi a(muiiiiymo prekių ar išparda- * 
vmio, svetur, šį skyrių' veda gero. B. r*. Maitaukai. Norėda
mi susižinoti ir reikalaudami informacijų šios šakos veikime 
adresuokite:— Inthuatuan american Trading Oo. Ezport 
Dcprt. « W. 4S-th, sl Ncw York, N. Y.

2) Kunstrukcijus skyrius įsteigtas ir jaa pinčiai įsUeidės 
į veikmių. Dėlei islaviuimo toj šakoj darbininkų ir prirca- 
girno jų ispduymui užimtų kontraktų statymo namų, dirbtu
vių, iHiziiycių elc. Lietuvoj; savo veikimų, luotaikinioi, prukti- 
kuuju ėia Amerikoj. Liet. .Uu. i'iumoiK-s Bendrove, prijungus 
Lietuvių Statymo Dcudroie, apipirko plotus žemes už 
gttlUU.UUU.UU uueste Akrun, Uiiiu, vmUy kur, dabartiaism lai
ke, didžiausiai Uzai* jiiiiecuuiias Amcrkoj. Tca statoma, po 
■tatraktais, Minai jine kurių dirba vica lietuviai ir tai U 
X Prarn. Bendroves šcrininkai. Jeigu bus suspėta viau% už
imtus, kontraktus statymui išpildyti iki jiersikelimui į Lietu
vę, tai vertę čia Bendroves pastatytų rnuuų sieks į frlJMUMU) * 
utiujoaų douenų. Reikia pažymėti kad Besnitvve yra pada
riusi kontraktą tr statys ten jau vietos lietuviams bažnyčia, 
išpiudavas tuos lotus ir namus Bendrove padarys nema
žiau giuu,uuu.uu gryno pelnu, lo skyriaus vedėjas yra p. S, 
M arta nė tas. Notedami gauti toj šakoj isfon nuriju ndraanu- 
Itite:— i^tguamau Aamncau Tradiag Oa. (Amstractiou Dept. 
13U Hooslcr Avė. Akrva, Ubio.
*~5) industrijos arba išdirbyslcs skyrius taipgi jau ištaig

ia* ir jau Benurove yra pruiruošu* statyti dirbtuvė* iadirta- 
mui lmų ir vilnų Lietuvoj, l'radedaal žalia medžiaga, tai 
yra tik nukirptų vilnų, iki puikiausių gelumbių; nuo nurau
tų linų iki puikiausio uudeklo (perkelio) gatavų siuvimui. 
Kadangi mcoziugu, ui išdirbyslei, bus gaunama Lietuvoj, per 
tai ir piudc'li veikimų, imant i* praktišku* puaes, ~*g-i****** 
kitur tik Lietuvoj. Todėl, ka$ tik bus galima, Dsadtuea tuaj 
pradės ten savo veikimą, nes jau pisaai gatavi ir viskas pri
ruošta: speetjaiislus toj išdirbystci turime, masbinos užorde- 
riuotu*. t edejų lo skyriaus yra p. C. J. Mataras. Adresas su
sinėsimoms ir informacijom* toj šakoj:—Littaaaiaa Amaricaa 
Trading Co. Iadustry Dept 606 W. U4h, St Cbzster, T*.

R šito kas viršui pranešta Tanui* galite matyti, kad 
darini* yra varoma* išliktųjų, su dideliu jiusistengimu, užtai 
ir eina (Nisckiuiiigui. Ajsirt to Bendrove yni įsteigus keletu 
mažesniu bitui u kaijw: ageuturu laivakorčių, (įmingu siunlimo 
susinėsimo biuru *u Lietuva elc. Reikia žinoti kud ir (K-lims už 
(dėtus (Milingu* į Šerus daroma* jau guna didelis. Ateinančiam 
L. X i*. Bendrute* Direktorių susirinkime, bu* tariama apie 
išmukcjiiiių driidendų. <J dividemhi tikiiuusj biu dideli, kurie 
gaus, turės kuo (msidžiaugti.

Betgi vienok nereikia užmiršti, kud čion (umiinėti Lia- 
Utvos Amerikos Pramones Bsndrovės užimti darbai yra mil
žiniški. Reikalauja daug jiegų ir kapitalo. Tie darbai, su laiku, 
utneš, ncnjisakuimii, didelių nauda Lietuvai ir gera pclua turės, 
pats lietuviai, šcrininkai.

Todėl, kad tų greičiaus atsiekus, reikia būtinai, tuojaus, 
sukelti nors viena milijonu dolierių kapitalu iš(>erkiint vi
so* Bendru les šėras.

Jeigu Tamsta neesi iki šiol užsirušes šios Bendroves 
Šerų, tai užsirašyk tuujuus nieku nelaukdama*. Jeigu jau užsi- 
rašmi, užsirašyk ilur duugiuu, kiek liktai gali nes turi gerų 
(nugų išiuimėti ir išiaimėsi.

Atmink kud prisidėdama* su hivo dolicriais, paimda
ma.- Šerų šių Bendrove* (1) (ladcdi liuusuuti Lietuvę iš cko- 
Romiškos vergija-, (2) <lulai (irukilnų ir garbingų derlių, ir 
(3) užtikrini pelnų pat* -uu daug didesnį neg tie piningai 
butų lianku-e iid>'tl iš kurių svetimtaučiai nuudojasi.

Liet. Amer. 1‘riunuiiv* Ib-ndiuvi*. Šerai (larsidumbi po 
j$|n.<«i vieniu*. i-M-rų ualimu pirkti kiek mirimo. Rašykite 
*k!au«iami infuriiiarijų ii ių kite pinuigii ui šerti- į Cculra- 
| !j t»h 4t mų . ti:*

k
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Lithuanian American Trading 
Companv

112 North Greene St. Baltimore, Md.
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Tėvyste Mylėtoju

oa*t, nm.

Audžiu sakant, vakaras pa
vyko. Draugijai liko nemažai 
{rt-lrni.

H'JL!

PrrT8BURGHIR«IŲ DAI 
LtS MYLĖTOJŲ ATYDAL

• <
♦

Neįvykus rugjįjuėio G «L Tau
tų koncertui Sritenley parke iš 
{įricžastica lietaus, tad minėtas 
koncertas Ims rugM-jo i*> *L. 
Sdieuley l’ark Caruegie Mu- 
aram ls-cturr Hali. Tai-gi visi 
Pittsknrtok’o apiriitete chorai 
vra kviecuuiu | mr. luotnarni 
paru{>ijos svetainę South Ki«le. 
rugsėjo 23 d. {mknrtojiintii dni 
nų ir tL

J. P. Jaiina, rirnmdy*.

v

*

I

f

i

«

Jt

Šilaiia- mieste iM-persenai lai
vo sustoję (larlmi. Žmonės bu- 

( vo Įmbugę. bet, aviu Dievui, 
darini jiagerėjo ir žmonės pra
dėjo dirbti visas savaitėje die
nas.

Mus kolonijoj vy čiai gražiai 
veikia: rengia vakarėlius ir tt 
Rodos M’eotviBėj daugiau nie
ko ir nereiktų, bet kur tau. Bu
vusiam nezak-žninkų kunigu- 
žiui apleidus \Vestvilh.-. neza- 
k-žuiakai neiškenčia ko nauj*. 
neprasituauę. Jie ]iari*ikvielč 
uezak-žninkų vysku|>ų ir sako, 
kad atvažiavę* vyskuiuu* iš jų 
kirkužės visus velnius išvaikys. 
Bet Icai-kurie sako, kad jis dar 
daugiam* jų jirivvis.

Kava prakalboje “vysku
pu* ” pasakė Vestvillės-nvza- 
ležainkaansjcad tie visi "ptyče 
riai,” kurie čia buvo, nėra jo
kie kunigai, tik mulkintojai.

"Vyskupus” sakė dar, kad 
rtunai jatctipi *4artttaa-
rijų” ir šventins “kunigus.”

Uestviltės sorijalistai buvo 
atėję kviesti pi Poškų į debatus. 
Bet negalėjo sutikti m p. l*oš-. 
koa išlygomis, tai debatai ne
įvyko. Bet ko jie m išgalvoja. 
Pradėjo žmonėms sakyti, l*uk 
Poška pabijojo stoti aa jais į

NedUioj, ty. 14 d. Imvo pra- 
kalhos. Poška |«|nu«knjo kaip 
jie atėjo jj kviesti ir tt. Poška 
norėjo, kad jie duotų vardų sa
vo kalbėtojo. Jie to nedarė. 
Paskui liepė jiems aavo vardus 
juudrašyti. to ir-gi nesutiko da
ryti. Gal nemokėjo jie rašyti. 
Jie sakė tiktai, kad: "Mes a|e 
garsinsiu) tavo vantų, padėsim 
ant plakatų ir lu turėsi stoti ir 
kallsėti l«r jokių išlygų." Poš- ' 
ka imsakė jiems, kml jie nei 
akių išdrįstų daugiau* {atrody
ti. Jeigu iVestvilk'-s socijalistai 
{lažinių tikrų novijalizmų. tai 
jie kitaip į jį žiūrėtų. Iš {tetikiu 
tuksiančių lietuvių \V«-stviUėj. 
sorijalistų yra tik 25.

Ta Pati.

8HBBOYGAM, WI&

Nvdėliuj, rugį*. 14 <L ėia atvy
kti kokie tai negirdėti av*rėiai, 
karia save pasivaiMas “ma
jam Kriatana apaitaiaiu ar
iat |ilatintojaia Av. Kakta,” ku
ri** Niva plnkutim <lnliiio tini 
gatvių. Buvo atėję ir pas baž- 
nyėioa daria aa prikiattomb* 
kimrnėinia |4akatų, bet nuo hai- 
nyAm durų tuojau tapo praša
linti, ne* neturėjo leidimo. Pas
kui atsistoję aut gatvių kampų 
■lalino tuos |dakatua žmonėuu*. 
nors žmonės nelabai norėjo im
li. Plakatuose buvo sakyta, kati 
jie rengia prakalbas, kuriose 
imimsakoa, kur žmogaus dusia 
<-ina |>o mirties.l'nikalbos jvy- 
ko, į kurias atsilankė apie po
nų desėlkų žarnai*. Barė d imi 
tik, turirat, pamatyti tuos nau
ju* "apaštalus,” kurių buvo 
m-t aplink pusę tuzino. Iš jy 
visų tik vienas sakė prakalbų, 
nes Im buvx> storiausias.

Savo prakallmj laimi storu
lis tarp kitko UMdknirio paaie 
kini ir katalikų llažnyėioai, ku
ris gatavas būvu jų net apvrr. 
sti, bet dar atidėjo kitam sy
kiui, nes tik jis vienas matyt 
buvo toks "stiprus," o kiti jo 
"pranašai” atrodė silpai, kad 
tų darbų atlikti. Gal tie “a|M»- 
talai" nrputėmiju, kad mus 
bažnyčia yra marinė, kad ir 
dešimts storiausi* vyrų nega
lės jus apversti. Tolinus tas 
storas "aimštalas” pasakė štai 
k* apie dūšias, jog jos po mir
ties eina ant medžioklės. Pasi
vadino save "pranašu" ir |ss- 
sakė. kad |a> penkių metų bus 
l*aįmigs |su*auiio. Jis jiežadėjo 
dangų ant žemėn, bet tik

jo kailis buvo kaip žirniai su 
kopūstais. Nelaukę nei galo |ira 
kalbų žnsinės pradėjo eiti lau
kan. Tada "apaštalas” |«kvie- 
lė sukalbėti maldų ir liepė žmo
nėms atidaryti akis, kad kož- 
iuu ]Munatyt* šviesų, mat |»a- 
tėmijo. turbut. kad laike jo kai- 
Im*s įlaugelis užsimerkę suaudė.

Ifaigilania. savo prakallų ža- 
«lėjo dar kilų sykį atvažiuoti ir 
atsivežti dangaus “dprrių.” 

Gary’s lietuviai katalikai yra 
jau aut tiek susipratę, kad mo
ka atskirti <l*iras prakalbas nuo 
Idevyzgų. Jie |sidraug žirni, kad 
Av. Itašto išguldinėjinių reikia 
eiti klausyti katalikų bažny
čion. «■ ta* saliunų svetainėn 
kokio ten tamsuoliu.

•ileaietis P.

4

f

Rugiu'-jo 14 <L buvo m*|iapra- 
kIm visatinis lietuvių susirin
kimas, tuoj |m> |ianuildų. bažny
tinėj svetainėj. kuri sušaukė 
gerti. kun. A. Malinusiu* tikslu, 
kad pasitarti. nr neguliiua liu
li] nurauti budo dėlei pigesnio 
l>ragyvcninw>. Tnimpni dalykų 
aptarus. ia|Mi išrinkta komisi- 
ja iš dviejų y {uitų: K. Jucio ir 
J. Rutkausko. Juslu rupiu»i» 
lll<> MIIIUIII t IMU.

WE8TVILLB, ILL.

Vardan teisybės.

V

Beilievių laikraščio "Lietu
os" 218 iiuin. lil(Mi korw|M»n- 

tleiM'ija iš musų iniestdio. Toje 
korcsĮMitMlcncijojc tūlos J. F. 
Girdė aprašo daleles kataliku 
prakalba*, kurios įvyko rugpjū
čiu 31 <i„ š. ln. Girdė neteisiu- 
gili aprašo tn* prnknllui*. šmei
žia kataliku* moksleiviu*. •> 

. .1. P. Poškų ir K. 
įsteigimų I.. R. Kryžiaus r*-m* 'Gedvilų, primesdama* kalbėto- 
jų skyrių, la-t. kadangi ši kol**- jams ž**d/.iu*. kurių jie visai 
nija yra neskaitlinga lietuviai), nesakė. Tat laikau sau irž prie, 
tai pasirodė, kad įstrigimą-* 1-'derinę |*an»dytl visuomenei. 
R. Kryžiau* rėmėjų skyn*> bu 'kaip tu- b*"brvių laikraščio k* > 
be {uisekimų. Tokiu Inidn la- 
euinatiy nm- taip ir {rasiliko.

Tų |*aėių •bėrių bui*» Av. 
tino* Pngell"*- draugijų* vaka
ras su programų. Statė -.v*n<>j 
"|H-M*tiziim> Melgrle.” \ eikn 
bu* laitai paikiai atliktas. Vimo 
lošėju, savu urdU'Ul* atliko et*.

v<

Paskui buvo kalintum apie t patingai |*.

S nu. Bu’ n tr dekismanjų

t•■■|M>n<l**fttjt« ii«*"«^Ziuih^MJ Į

•iihu/jn knlnhkij %4*ik*ju*.
<žin*l«* *ak<«, kad p. l’«»*kM gi 

r*-*i prnknllH»*r. <’’ut (titrlė i f Į 
|*ru*le*la netiesų. P-a* Poška 
•-mn jau važinėja »u piakalno- 

nu*. gi uickar tiria posakę*, 
kad ji* kuoliM-l nor. butų pasi- 
jeię.. trind*. turfru?. nrpna’r'l

■pla p. 
rriė .ako, knd jis girdėję, mi- 
actas prakalbas, bet iš jo para
šytos korespondencijos matyti, 
kad jis arba tų prakalbų visai 
negirdėjo arba nesuprato ajūr 
kų buvo kalluuna.

Tolinus llin-lė sako: “P-a* meilę. A. Beldžiu* opi*- *|>nii<!n. [ 
Puška kalls-jo apie cvuliuci- 

' jų. karių jis užvadino ap- 
švieta. A|>ic aį 'virtų p. Pnš- 
ka kalbėjo ik- rugpjūčio 31 <L 
o rugpjūčio 23 d. Rugpjūčio 31 
d. p. Poška tik priminė argu-

AlAituinty jvos.
Nubaloje, rugpjūčio 23 d. kai- 

Is’-tojns niškini prir*><|ė kreivu
mų bedievių usikslo, kuris tvir
tina, kad pasaulis pats susitvė
rė ir kad žmogus išsivystė iš 
hrsdžionės. Takim* prakallso* 
Girelė negirdėjo, nes niekas ne
kalbėjo toje temoje tų vakarų. 

Nedėlioję, rugpjūčio 31 <L p. 
Poška (mkartojęs klausytojams 
praeitos prakali*** argumen
tus, kalbėjo apie soctjalizmų 
ls-i Isdševizum ir ant galo iš
rodė niekšystes ne|*riguliuingų. 
jų kunigų.

Toliaus Girdė sako: "Ant 
kiek aš p. Polkų y poliškai |ae 
žįstu, man risk**, kad jis nėra 
dar mokinęsis a|ūc evuliurijų 
ir medicinos klesų skyriuje y ra 
išbuvęs tik ajae devyuius mė
nesius.*'

Čia vėl J. F. Girdė kartoja 
netiesų. P-as J. P. Poška |*a- 
baigė C*bicagus antvy**ku|š** 
Katedros kolegijų 1917 m. Tuo
se {račiuose rudume, vasarų, 
lis {rastojo į Isiyalos univem- 
trta mediciiMM skyrių ir nuo to 
laiko (trr žiemas ir {irr vasaras 
ten pat mokinosi {a-r visų mok- 
do laikų, išduos kada kovu po- 
šauktas Suv. Vai. kariuoun-is'-n, 
kur išbuvo apie ti ar 7 ruėue- 
dus. Dabar Girdi tų visų bti- 
kų. nuo birželio 1917 iu. iki šiol. 

. suskaito j devynias mėnesius.
Tai {tegalvokite, skaitytojai, 

i kokie teisingi yra ls*dievių laik
raščio "IJKUVos" korre|M*«l- 
drūtai f

Jeigu J. F. Girelė ahrjoja ar 
p. Poška mokinosi apie ev«diu- 
cijų. tai tegul jis kreipiasi prie 
Poškos, prašydamas, kad jis 
duotų pasiskaityti 1918 m. kum- 
{sizicijų. kurių p. Poška rašė 
aavo profesoriui. kai|s> užilavi- 
nį. Girdė. |a*n*kaitęs tų kom|s>- 
zicijų supras, jeigu yra nors 
kiek iis*kytas, ar (u l'oška žirni 
kų a|>ie evoliurijų ar m-žim*.

Toliaus Girdė |*ajuokia K. 
Gedvilų. kn*l šis jau |M*nkioli- 
kų tiM'lų kaip iis>kinasi. o *bir 
ik- kunigas. Bjauriai tyčiojasi!

K. Gedvilu yra St. Viator'a 
kolegijos profesorius. Jis y ra 
viciiuolia. didis |mtrijotas, rašo 
straipsnius a|*ie Lietuvę į ang
liškus laikraščius. Tų |*atj va
karų. t. y. rugpjm'io 31 <L jis 
gražia* kalls-jo ap'e nukė-iiiuj 
ir mok'n'mų vaik<4ių ls*i paau
gusių. lo kaliu* vlsn-ms |*atik<*, 
•ik iM*|*ciliko Gark*:. Girelė tik 
sako: "K. Gedv-lu* aak.-si buk 
jau |*ettki<*likų indų, kaip mo
kinasi...............  iH- kunigu*.
Pęslui jau vi<*uu**likij metų 
kai|> medicinų studijuoja ir 
ne gydytojas.” Aiškiai maty
ti. kn*l Girelė yru ne|trigulniiu- 
gųji{ ir ludievių sekėja*. Ne. 
{.rigulniitigtijų vysku|*m> Mic
kevičių* iškepi "kunigu-" > 
k*-li- ns-iK-siu-. *• ls-*li*-vių 
mokyki**- pagamina •lūkintii- į! 
kelis lin-tu- Gi boti luibdikij I 
kunigu reikia pulungti lliuli 
Scli***l arini kokių kolegijų, l-n-] 
-I/.UIUI mu<musiai ki tuti.- lis* 
lūs.o |ui km teikia išimti -ellil- 
i ..rijoje apie Š. -I- ns-tn*. gi I 
kur pradinis ua*k*>!a*. lo it 
reikia ns»kytiesT Būti 
dytoju tmj.gi reikia 
Uigh 
Li»i u*

ra»ns~rt»—-■ vMsnjnųų
Gird*'* saku, kad tų vakarų 

buvo uet astuoni kalbėtojai. 
Čia vėl netiesa. Kalliėliijai lai
vo m- aštuoni, bet |n*nki. Pasinėje a|tli.-l.<ij»- (lydytojų pavi- 
J. Čepulis kalbėjo apie tėvynės | didi- snhlainių.

MYU.
Is-I vismlo- turėk -av,, naiui-

’3Siki’5t 
į savaitę 

Ktrls-Jlsl Ir krUačIal >ra rslkalau. 
„n.l Vounmet. Jis lurl trumpas *ra- 
landas ir l-nss-a darbo.

M.. ttJlHne Jus UraokyU Uo darbo 
I trumpa laika dMomla ar sol 
Ui maro kalas, kpacualla ■ 
■noZMInio ant siuvamu renar

REIKALAUJA

RElKAiaiJAME

BlSllEl-MANį’

KUANKUN GATVES.

I

BED. ATSAKYMAS.

I

PAIEŠKOJIMAI.

ANT PARDAVIMO.
BABGENAS

A A
Itrtuvii 

uat lite buti n i 
ntH. Arrlnr

ATBIAAVKITE. EMPUtV 
MENT IMT.

Bostoo. Mass. “Itariti**li
kai* * * praneša. kad Jotum J. Ko. 
iiutium. I JcluVių Prdcy l>os Btn- 
difa'ės vedėja*. grįžta Ameri
kon laivu (hu-ar II.

tni.ftti IL.Aute MUM I 
t)*n Z u.« 
Ik I*. «hi- 
tir VitoKsi. a

LfRAJiHtttoto •otelA AUMM dykai. 
Ka’npaa 71 toa 

t-/»M tabtoto v»r» l*lat<*to Msttckua
K»nii«rln 14. II. 14. K Ir lt 

j tna»o i>ara»>.
Mtiae 7 VmI IW>(r> >bl > 

*.4. bMkirr. l*4to*dr|iAL. Jklido*

' I 
j;

i

MES ItEIKAl.Al'JAME 
1‘IKNtiS KI.IANOS KIUAl’- 
Cll.’ IHX JVAIIUę BAUBI, 
AXT KttATŲ.

JI. KrpPENIIEIMER & Gtf. 
: 2IS \V. PtiNGIlžiSS STR. 
AUTI

TRUMPOS ŽINELĖS.

aa. teta >.
. T ar Ae UU

B. Vilkus it|iic Niagnia Kalis Į 
į*|Mi*lžius ir apir- vieny lię. Klie-' 
rikiu* K. Gedvilas a|ur vaikų 
auklėjimų ir naikinimų, o | 
Poška a|>ic socijalizmų, Is•!**■- 
viznių ir ncprigiilmingus htui- 
gm*. Klierikas P. Juras udtal- t 
bėjo tik perstatė kalbėtojus.

Geriu “Draugu” skaitytojai 
gulite suprasti m-teisinginnų 1 
bedievių laikraščiu ••laetuvos" 
laimųmadcatų ir supraskite 1 
kokiomis tinimui* tas laikraš
tis tenkina savo skaitytojus! * 

Teisybės Mylėtoju. 1

Cleveland, Ohio. t*ia džiau
gėte lietuviai katalikai. susilau
kę itarliėiaua kuu. Vilkutaičio. 
ltaug geni autnauvlu. o tarp tų 
ir liauja bažnyčių Matyli, ku
riat* jau linu senai laukia cb-ve- 
lainlieėiai. Bei štai nlsinelo lo
ki*. kurie Intu įlarbui nori |ui- 
kenkti, sumanydami kitų |mra- 
pijų t vert L BiaiiH- laike, kine 
mrt daug lirtavių ža«la važiuo
ti tėvynėn. kaip liktai Inu* guli
ma, laimi butų įtrišmiiitiugn 
tvirti naujas parapijas ir Imž- 
nyėias Matyti, kur nereikia. 
Gal tiek išvarino* lietuvių, kad 
ir |uu*tatytas n-ikės a| Jei si i. 
nes nebus kam užlaikyti.

|kj l’AUTttl.A išialo ii*liiriu* 
ir kraujų. J.-igu ju* turite ne
tikusį vidurių veikimų, l>l<> 
gų 'valgio lirskiuiiuų. galvos 
skautlėjimų. arba kitokius ne- 
gnlavimus. tai |mimkit prb-š 
ei-imt miltų Iri-* -nl.lnititti- 
l*AI« it tl.A. Ant rytojau* nt- 
sikelsile sveikais žmonėmis.

l‘Aimil.A Inlini rankini <1**1 
skonio. Gera *k4 visų: vyrų, 
moterių ir vaikų.

1‘AllToi.A a|i*k>vanuta auk
su tmsbilini* ant visa|stsauli- 
nių |mns|ų. |ti,|«-lš ah'-žulė 
kainuoja tikini I <I**L <■ <1**- 
žutė* už 5 dol. 1'žsMikykil 
šiandie.

APTEKA PARTOSA.
6 160 Second Aventte,

Aep. L. 4. Mev Torte, M. T. 
(M)

Dr. S. Naikelis 
gydytojjm m

4ti» •>» AA

Ctatre O
414 T W. 14-0 AL
PkOM CMteTte l» 

llraMmHja ttM W. M-db
>’hor>* iTD^pct ILSI

T«L l>n»v«c ?44.

Dr. C. Z. Vhu^u

MASTER SCHOOL, 
». V. KwkU rvvSMM* 

190 K. Stato Str.

DR. D. J. BAGOCIUS

Grand Rapite, Mich. Rug
sėju 7 d. vieton XII moksleivių 
ku«|m surengė vakarėlį Av. 
Prtro ir l'nvylo svetainėje. 
Ausotių iirimruko pilna avėtai 
nė. Vakaru** |ira ulėje nuo dai
nų. {taškui kalbėjo klit-r. A. M. 
KamžiioJuis nfuc motoJeivių 
■■rgnnizarijoa tikidų ir j«n* .var
lių. P« prnkallini buvo p*-t»ta- 
tyta komedija: "X»mirtie, la-t 
IHutKai** ir “Kirifaa žentai*.” 
Vakaran perai iraaiarkė ir viii 
l«il«-iikiiili grįžo namon.

P. Mkir N.-snrk, N. .1. .hm 
Im vo |*nžym<-tu "Draugi*” 
►kilty**-. kn.| Netalpiruiiue j<> 
kių Nenorite para|Mjinių siu 
ėų nei iš vn-no*. nei iJ kito. j*u- 
sės.

SEKGĖUIE SAVO UIS.

I
’ l44Mt«MM» <8TT1 >r«Ud(l«U aUiated H 

I»W pAlt.jim.mti 4*1 Ju-M tokiu ' 
KuooHte <u Lytoti nuo palvu* ateau- 

kuomet ralJėu Itojaa. | kru- 
ra. kuumcc rtoaKbi ar <4uvl ar ta
ftai tai tuamat yra taakUK ka4 
ratkia Jubu akittiy. Maaa lt* metų 
toaiyrimaB {rt4uM Jumi <artaoM« 
^ataraaviom u* kala*

Utot ta»> Jtotnal totot «fc U.M.

JOHN SMETANA 
Akių Spedjahzta* 

1801 8. Ashland Av. Chicaco | 
f

Juozapai Detalu 
persiskyrė su žino pašau 
liu rugsėjo 19 <L 1:30 vai. 
po pietų; 12 m. amžiaus; 
paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvus, seseris ir 
brolius. Gimęs Pietinėje 
Afrikoje, mieste Cape 
Town.

Meldžiam visus gimines 
ir pažįstamus atvažiuoti t 
laidotuves Laidotuvė; 
bus puodelyje, rugsėjo 22 
d. 8 vai ryto ii 8v. Ka 
zimiero lietuvių bažnyčiom 
j Kapines Kalvarija, Bust 
Gary.

Jttosap.'u Dekanu, 
1637 W 13th Avė . 

Garv Ina

Rcikalingi Karpentcriai.
IJetnvių Pnimoib'-s Ik'islro 

i vei rdknlingi Dl' GEI’I K AR 
PENTEltlAI moklinti visą 
■ liirlstt |iri>* įminti statymo. Itar
ini- nnt vismlo* mokė.lis gera* 

riiuo 7’m*. į vnl. ir nugščiau. !• 
*vn!ttnd. tiuliu* dienų, Alsišau 
kil gn-itni fsolmslnmi kurI •
dirlmt.’ Kaip ilgai! Ir kaip

Igreitni gulite ntvažiuoti diri*- 
ili. Rašykit ant šio antrašo:

Lithuanian Anier. Trading Co. 
Conitr. Dept.

130 Wooilcr Avė. Akron, Ohio.

3 GERIAUSIOS PROGOS!
|ri*<».«4iH4>« IMlUkteA lt M V |KaC)Wt>i- 

te<*«»araa Mt žtmum. rlrhttA, MraUd* • 
i»« ma ir h lira ui parutiKuniAža; 4 m« 
to hut|« ir mKi c«r*a n*n*
•I <»: 8ii.i»u*a r.imiaat llHtoflt* Uplriiti 
!*• h- llr-atotuii lWkr 

m l«dl 
LraliM l^.aaa.

Ateit** a»« 
urate • 

r>A teitu h tr 
n** j:. •*•*. r* 
UiOhtlKl M 
iUiuL» juid<

TlC’ irta JJA 9rl
d V ra H parn m tu. L t* 
hteTM |MfMriu«MU hlA 41 

f O j 4|sMJ

• t**«blril* 9fJ> Mdtlta 
; erptini 

«»i-4m grina t*«nd4»; k t - 
.ihlrtr ptltritll l«rtų. Nt|1«*i 

>r hlU kukt Istoų k-a lpo dul

F-rAiBs-. >ta
■rtai « aai m*

*

A. GRIGAS & CO.,
3114 S. Maltieti Si. Chicago

PARSIDUODA

Dr. G. M. GLASER
Cralst.kto* ja t T metai 

<MUa» J|4» Nm Mm*aa M. 
bcrU *3-ru m„ <•*«««. O

M'HCIJA LUTĄJĮ 
MottrlMtŲ. VyriUtu. chrto-

mftfcę lirų
«•PU'n VAlJUflx»M: Nue • ryte 
iki I*. Uun 13 ibi : |M> riet, aue T 

iki B * n Uodai vakare.
NeUdierate tone 1 iki ! >o M«t

Telefonai Tardė 417

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas 

M>. u% KILU MTMDCT 
arrenima Td. HumboMt M 

Vakarai. 2>ll W. H-nd KuaM 
TH i:oHtw«U «»»» 

CHICAGO. IU.

IhlIUIIIItflIlIlUH

n«aj<. Jtot Aažt'.aad Htv. <*kžca«a 
TtoMuaraj UajUMTkų^ Iii4 

DR. A. A. ROTH,
I'-uom ir chirurgą*

n|*r*. .!.-»*■ Motnri.ftv, VyrUkę 
Vaikų ir *ž«m cbfuaUkv bffrj 

ofiaa »14 •• llaloiei <*Ltca<to

* frtt'Vrr »4»3
b Ar JANI > Ar. 19 II rjto J—• 

(•r«tv Z o vato. Nevi-i >tui« Ik—11 4. 

uiuiiimminiiiiiimiiiittitiNMtii

j V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS



t
%

TIK VIENA PURVINA 
POLITIKA.

CHICAGOJE.
——   ,: . - . , ,

KATAUKBKOS ŠVENTĖS. ,
Pirmadieniu rugsėjis 22 d. 

Av. Tarnas Vilanietis, arei v.
Antradienis, rugsėjis 23 d.

tv. Ltaaa, pop. kauk. Tekia.
engs-- -------- l

SVETIMU SALIŲ PINIGAI
KINĄ VI8 PIGYN.

I ('•titrui Tnt-I (’••. of lllitnn- 
.■koa užairnių •hųmrtannti- 

to viržininkn- Mai.«in prnfn-i.i. 
kad (liieapije iintnlie vi-ka* 
brauni. Tik vieni avvtimų ra
lių pinigai yru pigų-. Ir jie 
t-inn vi- •langiau pitryu.

VtAieeių markė ir nu-tni 
krunu nti4(ij)i -av<> vertė- a 
pie 9U UlHii. Iluiijo. rtildin: 
tuo tarpu ėia jau in-tiir: j<i 
kini vertė*.

Tun pinigų atpigimu nuu-lo 
ivrtimialiai. Itaugi-li- it 

to nori praturtėti.
Kinndie vukiikn markė kai- 

niuija nm«-rik<im»ku m-nbi 
Kai ėin m i o- nu|o-i'ka tų nu>r- 
kių už luketanlį •hdierių. t*l 
cityje tikiri |M-lnv1i «b*initj 
takidMėių dd. kmmn-l |ntti- 
gų vertė- ingryž normaliu >(•> 
rin.

Tuo likilu m undinių ralių 
pinigai* Šiandie varama plati 
įprkuliarija. rako Maumai. Ir 
pažymi, jog tai laimi m*a1*ar- 
gtl» apekuliaviinur. Nei vi-.*ii|> 
gali Imti.

Štai rvetimų ralių |unigų 
Kandieninė vertė imant ai:*r- 
rikoaiikair pinigai*.

Vokietijų* markė- pinu karė* 
*ry— baro vrrta Kandie 31-įr

Aurtrijin kruna Įiirm kari- 
20’/įe.. daluir l’įr.

Jugiedavijoi koma TJH’Įr. 
' C.

įdunda vak i jo* krvam

,, ■■ ■» —
Taip tvirtina policijoj? leite- 

,r nartas.
|N»liriji»> Inniylm- <Tiir.i-

Stilliv:in. INilirijujv ji* i*lm\«» 
’J!I ni«*1u*.

|"h*ilrniitahima* i* tnrnylm* 
ji* kuliu* upi’’ lūkiu* <luiklu*« 
ka- iijdrnu-tit ir tn-gnlima kai- 
liė-ti Įndirmotinm-.

I.i-it-n.-m'r; SuRivun ntvir-i 
-aku. jog pdicijų kutilruliihiin 
i»e pdirijo- viriininkni, bet 
ĮMjitikivrini. Puli1iki«iai rin
kė- jam i-tojo* turnylmn. jiirtu 
2!t ur-tii. Veikia jie ir -intnlie. 
Tik iiumlii* |»ditikii-rių dur
im- Inlijnu, purvim-ni-.

Suku. Cliicnguj*. m’-ra |mliri- 
ju-. I»i-t |*ililikiiiė- -i-imim. .1 
kurini- |*diemunn« *min*lilu 
ju kukį artimų pnlilikii-rinm- 
pra-iža-ngė-lį. tul;-ni |mlictuo- 
tm- tuojau* i*ki-1inm:i- kur ki
tur. ISdilikn-riai turi inlt-kitn* 
knip imlirijujr, tnip mtiniriim- 
lillose ll-i-miHen*.

.Ii- Įeit-, b-itimantn* Sulli- 
inn. daug k«*nlė-ję« mm pili 
tikn-rių. Vi.-ni* laikai* laivo 
kilnojama- i* vienų tinovmln į 
kita*.

I*nvn1i*n« jam to oilekę. Tr 
i* nt*i*akų* i* larnyho*.

ta-itamantn- Sullivnn giria 
•Inlmrtinį jmlieijo* viriininkų 
Garrity. Sako, tai Įmrinklinn- 
žmogu*. Bet ji, w*n*i|mžin«* 
*u |M«litiko* im-tmln pdieijttje. 
Ji* nori at-kirti pUirijų nno 
pditiko*. IU vargiai jam ta* 
|mvyk*ią |mdaryti.

Plira cvmpany. tin nuli .. 3000 
Ameriean Sbtet and Tin

Pinte raaųumy. riirrt mill 2.M0 
Ameriran llrėter rumĮMliy

Gary plaut...............................2,«*>
I'iihiii lira*n Sterl fimĮativ 
Xen-w mihI Ik Ji rvimpany ,. 
l'i-iilral Vh-lallM* iH-.r mm.

Įuint ............................ .

IXIHAXA IIAIlftOl:,

Iiilnn.l Sl«4 <’«*n|any .... filiu 
Sl«*4 amt Tul»- nrmĮany of

Amrrirn. Mark plaut .... 2(111 
Slsii<lar*l Furging* emapany 1.1(11 
AnH-rimii Sn»4 Ftomdrira

e-*n|>any. Imliau* Įtaria* 
norit* ............................ 3,!<nn

Fnivmcil Dirtland (V-menl 
emtifanr ..... .......... t?nri'

.<;rtto-n lšnviiM«rmi! n«ui|tDh\'

KAST CHirAGO.

Irtmdalr lnwi nitol Strd 
nwii|*nn,v ........................ l.?nn

FMnnnk Vulvr dihI Mnmi- 
ftoHuriiiff rmnfuiiiy .......... MMI

\Villiain <inuH-r Tni«k*
|«niiv........ . ........................... TifiO

|tav |*r*tol«|rl«c 4'h|c«* r»»r|win3-
Intu ........................... o.**. iVni

Sinmlard Sin4 Car mmpany 3.(111
Sim|4e* Railnav Applianer 

nifflfiany ........................
tllimū- < 'ar and Equi|m*iil 

nmiĮmiiy .............
Ilnmmim.1 MnlI.alJr 

nanĮmny. .............
beirti Railnav Eqni|im«it 

eumpany ........................
Amrriran Slrrl Fimmlrira

•nmĮany. Ilarnrnuii.l mirką

Sln-1 t "ar Forgr <iim|>any. 
Ilnmtmmrt Idant.............

Tai nelaimingas atsitikimas.

Pranriiziju* fruukn- 19 I 3e. 
- Kflįc.

■talijų* lira 1»1*Tr. Jie.
Anglijo* avara* |>irm karė* 

buvo $4.Mi 2-3. gi ėinmlie $4.12.
IMgiju* franką* 19 1 -3e. 

lie.
Norvegtjo* kriim-ti- 2l»4 5c. 

-23c.
Avmlijo- kranrri* 2.‘»2.'«*. 

24'Ąr.
Daiiijo* kranrri- 26 I .’*-. - 

22e.
Olandiju* guilderi- I"1 |C. 

37c. '
I*|mliijo- |ir*rfa 193-Hle. 

1«tjc.
Aveienrijo- franke- 19 1 -3r. 

—17 4 3e.
Gniikijo- iltiiemn 19 ii |tte.

Pu mint. "tr. Su. Morgnu gal. 
nnnuiuir. nnt nntraju nHgiln at
rauta MŽtnmkttd mižlė-. Mr*. 
Tignmdi llalvafriei. -n trimi- 
tm-rgailėmi*: !». H ir 4 metų 
rnižinu*.

Viduje buvo pilnu gn»>. Gn 
aidė dinb-lė-. jungianti gaan 
ragrlj *u srauniu pečiuko, lai
vu numn ;ln mm ragelio.

Motina ntm-tn nnt grindų
imki iiiimiM. rultim-e. Matyt.1 
jinai lilė-giii,, prieiti prie dlllių 
ir eitu- nlidnryli. D<-1 jnu m- ] 
1nrė-j<i jėgų.

I uvoj.. gulėjo vi-o- liy- ui
ttoikii-iu- mergelė*.

Np'.jnnui. jog einant guliu

JOUKT.

llliiM.ii Sleel eompany. Joliet 
nork*..................................7.000

Ameriean Kteri and Wirr
l.aiiĮumy. IbrkilalI a.irki 2.'<111 

AmrrieaM Meri alui U'ire 
ei«n|atiy Se.41 ulHri w«<ki

.............................................. MM) 
Ameriean Sleel and \Virv

•imiĮiauy Itluff -lu-et nork* 
.............................................. 3JMI0
Ameriean < *an mauĮiaiiy. Ju- 

liet fm-lory* •••••••••••—

MII.VAIKF.K.

Illinoii Klrrt muĮamiy. Mil- 
nailkav Murki.................

-17'.-e.
I5i-i reikia žitmli. kml ir n- 

liierik«rtii;ka* ilidieri- ėin yra 
nu*1ojy* -a vu
Vertė-. l«iilill.|ie diilieli- 
Veita- tik liti eintll-.

> ni

APSISAUGOKITE PERSI 
SALDYMO!

r

•-'IVi' lt|*sills 
/u* ut Iiii |dnil 
liililel to ,|i-v»l 
■ liti illi'UflU tūli

H'

Ih.l. mi.-I 
gnnų itiflii. iiz.-i it ;t

H'AI'KKitAK

/.’r.i vxro.v.

NUBAUSTA DU JUODU 
RIAUŠININKU.

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus.

0.1 v voro.

KOKAStsuErony

1017

I
IA T0WN OF LAKE. Prra-

Cum-MMi

MII

1,(11.

7(11

V.
MU*

IA BRIGHTON PARKO.

APSUKRI MERGINA 1437

1717

J

įmuk*

M

I I
I

•re
ni-

P. Cibulskis ir J. A. Poška
2343 W. 23 PUce

muilinti uttiiiiiiiuitiiuuiiiiiiiniiiiitmi 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
••DRAUGE."

•’•!•• Įin-kailn*,
Dovi* hipuire pnrko Kalėje, 
7:30 vnl. Gerb,
•luo-
dnllgu-”.

Tat kiek galima -kaillin- 
gintnin nl-il.-inkykilr.

pn-legimtm
ii eilė.* lekcijų: ••Yra

Kiekvienas kuris rengia baksą siuntimui i Lietuvą Pažystamams ir 
Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus:

1. Parai, k I l.ilhiiainati Amrriran Trmling t K G W. 4S-tb Nr. Ncw York City. ir narna rinntimui rrikalingaa bito* ir imk- 
Mina, knrir tik reikalingi. Praark |m> viriui vkų kiekvienam taksui. kurį manai niprti. t’ž lai nieko nereikto mokėti.

2. Įtakai, didumai turi Imli 3 Įmina iluiiti<u. 2 |mbo platumo ir 2 pėdai auginimo ii lauko micrnojant. (.lokių kitokio didumo 
l»k-ų urgalinia aiųMi la- |a-rknivim<i.) Itok-aa turi Imli padarytai ii lentų ariat Ąj mito rturumo.

3. likkil. Inkoi y nių pl.mn idicjiniu amk-kln — klrjonka (panokiu j Iii. kuria varlinamai atolų užtiesti).

4. DA i lakoj ilralmžim. h 1'1 i;t— ir vėmkim mauto dalyku*, tik nedėk. arine* ir kvietinių miltų. Tų dalykų
•Mi •tolio, kml baletų, kurtum* yra vyriauvybn ncpcrJinrvtm urinm arba taukų, valdžia nriBris Mušti. Kvietiniai miltai yra 
ilžrlrnnsla K-in.ti Į tlžnili-ži.

3. Raktų |ūinai pripildyk. •“'P kail sudėti daiktai nesikralytų ir m-slankiutų.
6. l'Aaln tiriu, apkalk a|»aikę« biėka ar vėla bakaų aplinkui, taip kad kuri norą Iruti U nrpaiilininuatų.

t
7. Atydžiai ir gražiai iipihlyk du rašteliu. kuriuos mes prisiunčiame. ir priklijuok ant balno patogioje vietoje. Karalių*. ku

rie raudam ant tų raitelių. taip-|mt |>a rašyk ant lakiai, neirti priklijuotų matelių.
R l'ž ek-prv-ų ariu ui frritu vežimų įmIi apmokėk iki Nes Yorko.

9. Neužmiršk iapildyti visai tris (baltą. raunu ir gritoną) siuntimo liaukų ir virai tris išain-k tuojau sykiu mi money orde
riu ar erkių už MUUtiiiui Į l.iriiivs. n pra u ra. |>ri»tsly Ina l.'ntuveje j vielų ir p. Jei Įo-r a|Mtrikimų |irimųalnnw-i penlang pinigų- 
Ima atlik*. bu- MUtrųžinla. Jei ih užteka, nn* turė-iinir ai lydi liilų. kad prinakėluim-i. Pramanr teisingai a|akaitlith*i. kad nereikė
tų mums brriikabi laiko gaišinti. Sių-k 11 rentų už kiekvieną įvarų pilnai pridėto įtakon.

10. Mes priimainte ir možiu lakaikm nrlu ir rištilim — Imndulua. liet jinai tnrėiimr Įierkrniiti j lakam prieš siuntimų per 
mariai. Jei nori lokiu* rižulius įdurti, taip-pat |aženkliuk. kaip ir labais. Irt primušk |w> IH rentų už kiekvienų įvarų iikaMamo.

11. Rašyk rakį ar norncy orderį vonių l.ilbuan'un Amrriran Trading <X
12. Admunik lankui ir -intitinim.;

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
6 Wert 48th Street, New York, N. Y.

.' mrrintn Kirvi aini Wirr 
t'ian|Miiy. IVankegan luilli.

................................................3jMU

mnž.inu»iuji mergelė- liiivai nu 
I rauku 
.1
I

■i mm ragelio gnrin.; 
Imlelę. I* n<-:<p-1ž.iiiiė-jimti iki 
li*:<i mirti- vi*ų ieimynų.

CHICAGOS APSKRIČIO 
PLIENO DIRBTUVĖS.

r*I;ii t'liii-agii- np-kriė-m j«». 
lerie- ir Įdii-tni dirbtuvė--. ku 
tin- |i:ilii-ėi:i 
tutil.ti -lu-ik 
t.ia

luruli- tlnrld 
:i . Nktiillinė. rei 7 

-kniilių įlarliiiiiiiLų.

TU < ///« It.O,
ii; • I*

1 tV..rl
IW»*~»>
I
P.JIak 

'l.l.rst.

•—t i

Iki

t.

|h Pn.
Į

U
Aini

lt

S •Uiti
IJ.ii*

i ;<«

C
I'

I «il
I 1 *

I

Sl»«l dihI TiiIn* •'••tnpaiiV o»f 
Amerika. Mark plaut ...

riiir.utn.

, llliiuu* Sl«**l l'umĮoiiiy. t imu 
tV-nli-. ::I79 S<uilh A-b- 
laii.l uvi-mie ...................

Amrrirmi linki- MIhi- nml 
Fnmnlry e«iu|>any. 43IC 
W»M 2<»’!i strm-1 ......

\mrrivmi ltri.lv.- t •miĮiam
I i«aM*ig į.I.uiI. 2i.ul lly-
i linini an-niM-................. .

Vtiurimn Itridgr nnuĮuiliy 
Ameriemi Įilanl. IimIi nml 
Priiuitiin a n*. .........

Kriuiimilinm tei-im* t'liim- 
nj«- už Imvinia- ta-ine* rinu 
— ligi gyvu, gaivu- knlė-ji 

i iiulmintn -Iu jiKnluku 
i.illiT t'olvili ir t'lilllh— 
>litt-<>ti. Jiedu utra-tu kaltu 

nužudomų |*-dliorinu- l.'tz.
'••iii rintiiių mrtn.

CARO MOTINA CERKVĖJ 
LONDONE

T

••Itraugo” redakcijoje yrn 
l.-iiika- p li-mdiklni llieliet*:. 
raitla* i* IJ«.Un'o„ i* Vėžai
čių. Kitadan p BiHiea* yra. 

|turimi, gyvenę* 4531 Nu. Il.-r- 
mitage avė. (Ttirogojr. bet •!«. 
Imr ju nė-ra tenai. Ka* jj |«a- 
>į«1a. t<«gu jam pram**a. kad 
nlįimtų *avo laiškų, nrlin •)•<* 
duotų žinių, kur *ių»ti.

Redakcija.

Viiuomenižkj Kursai.

Vni gerinamieji kur»i«tni 
immirikile iinndie vakare 
-Slankyti j pntf. Kuu. Pr. Ilit-

kuriu* Im*

Pirm.—Antanas J. Sotino, 1317 
Su Virimu 81.

Vko-nna. — Anteaae Tearia*, 
1I2S Unraln Su N. Chkaae. m.

Nutariau RažL—Janaa Kakty*. 
IMI l're-mt SU

Finalini Ražt.—Jeraaimta Se- 
nulynai, 759 Sbrridan Rued.

Su Virioria SU
Kama Gkfcėjai*-
1. Jonai Muntrfla, 1330 S. Vto 

taria St.
3. Ku. Nakui*. 1411 So. Vie- 

Inria St.
3. Praną* Kaadrln-iriu*. 

Rb St.
Marialkra:-
1. Praną* Dapkų*. 1407 

eott SU
2. Mykolai Galini*. 73C 

mina* Ave_
K ny<iui-Pranai Kiptursinduu. 

1321 Su. Virtoria St..
Vrliart* nriėjal — Stanislova* 

Vrimna*. 911-Stb St
Organo Vžžiurėtuja* —Antanai 

J. Sutkui. 1317 Ro. Virtoria St
Ar. Antano Draugija anairinki. 

mus laiko po Štai dienai pirmų 
irkmadrnĮ, kiekvienų mėtuoj. 1-mų 
vilamlų po pietų. Lietuvių avėtai- 
nėję. 9tb ir Su Lioeuln Sbu, Wau- 
keegan. IU.

Svarbu* -ii-iriukimn* l« R. 
Kryžiau- rė-mė-jų Im- |uitiw|ėli<i 
vilkam. iiigM'-jo 22 d.. 7 S>I vaL 
Imžttyiim-j -vrtaiiiė-j. 44-tu* ir 
S. t. Enirfield n ve.

Virai kviečia Komitetas.;

Tuln l.*» iih’tij iiN»r-
LMitf. Nivrti, pnicitbihui
I»im Aalj II" it*rV piftt
|wj»t nui'ji vnikiM'j lf|irn<b««lntit 

M< i vmn -4»k.» j vau* 
įletii. Lmp Imiviimi pilimi np«ir««> 
il^iu-i. pn-itprrr i 
Rkt«tMli>«*lp i’rilnivt 
ir it*nnrm ir vaiku 
nut kmiHu, Jri h< 
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4VENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBO8 ANTRASAI: 

Sheboygan, Wia.

Pirm. A. tlrebai, D17 K nitu 1 
rky. Avė.

Vice-pinn. J. Stauskai, 1414 
X<w York Avė.

llnėt. A. Drii-nka. 835 Iligh 
Avc.

2 Rait. lt Sapiega. 1715 Supę 
rmr A»r .

Iždir inkai T. Grigaliūnas. 
So. ll-ih Si.

Drg. IU' Ig. Ertnala, 
Kric Avė.

Marialka M Daunora.
Dažiuritojai iždu; J. Kvklaitii. 
Iluiluiti-lui*.

Milingu stuburui kasimui mč. 
Inij įh> Įtini.ar tų mdėltų.

Teatras ir Muzika
EiaanMų autų vakarų rengtam aaam Uatavae Tyttų 

Chicagna ir apiMtakte kaupų. Apskrieto ir apdaryto choro at* 
kančiai yra rengiami vakarai:

Nedelioj, rugri'jo <L L. Vyrių 4 kp. (i* Dievo Apveiadoi 
|iar.).

Nedėlioj, ajmiio 5 <L U Vyfių 13 kp (ii Av. Kryžiau* par.) 
Nmlė-lioj. *|mlio 19 <L L \'yėių IS kp. (iJ Av. Jurgio par.)
Nedelioj, *|m1io 26 d.. L Vyrių 4 kp. (iž Dievo Apveizdo* 

|iura|i.)
Nedėlioj 1a|>kriėio 2 <1, L. Vyrių 5 kp (W Av. Mykolo par.)
NmMittf, lapkriėio 9 d, U Vyėių S kp, (ii Viaų Aveniu 

l«r.. Ilomlamle), Va'ulin* “ŽIVILę".
Nedėliuj. lapkriėio IG >!-. L. Vyčių 36 kp (ii Nek Pra«. 

I’. A. |Hirap.) Vaidini pirmų *vk Cliicagoj "SlBIIlO ŽVAIG
ŽDE” trijų tiktų •įrantų.

Nedelioj. Inpkriėiv 16 iL. L. Vyrių 16 kp (ii Av. Jurgio 
par.).

Nedėtoj. Ia|tkriėio 23 dM L Vyčių 4 kp (ii Dievo Apv. 
par.).

Nedelioj. lapkriėio 23 d. CTiiengo* Apikriėio Choro.
Nmlėlioj, gnmdžio 7 <L !«. Vyrių 13 kp. (Ii Av. Kryžiau* 

I ui rup).
Nedelioj. gruodžio 14 d. L. Vyrių (Iticngo* A pik r. choro. 

Dideliatin- minto teatre *lntv* arenoje trijų aktų kotniikų o|m- 
rų KOIINEVILKI VARPAI.

Nedėlioj gruodžio 21 d.. L Vyčių 4 kp. (ii Dievo Ap. |tnr.)
Ketverge *au*io 1 d. 19211 m. L Vyrių 5 kp (North Siiln) 

Sinty* «ceimj "K ANTRI ALENA.
Nedėlioj. „ainio 4 <1. 1920 m.. L. Vvėių Ap*kričio rltorn.
Nulėliuj. -ainio 4 d.. I!»2<» m.. L Vyčių 16 kp (ii Av. Jur

giu pir.)
Niilė-liuj Ulinio 11 d. 1930 tn.. L Vyrių 13 kp. (i* Av. Kry

žiau* |Mir.|.
Nrdė-lioj, -ainiu 1S •!., IJI20 m., L \ yrių -• kp. (ii Av. My

kolu luimp.).
N**<b*hoj. -iiuiio 23•!. 1920 m., L. \ yrtų 9 kp. (ti Rimdand, 

III.)
Nedėlioj, vn-aiio H d.. 1920 m., L. Vyčių H kp. (ii Ro-cland. 

III.).
N»-lė-linj. va>nrio !.*• d„ 1929 m., L Vyčių 36 kp. (ii N. Pr. 

A P. M par.).
I , gavėnių ilia-tnijr, vn- IG il„ 19'20 m.. L. Vyčių 16 kp. (ii 

Av. Jurgio parap).
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