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Daugiau Puses Milijono 
Darbininkų Palies 

Streikas 
Darbininkai pasirengę kovon 

už savo teises 

BERLYNE PIGUS DRA 
BUŽIAI. 

Bet tik perkant už ameriko
niškus pinigus. 

Berlynas, nigs. 20.—Čia dra
bužius, ypač augštos rūšies 
moteriškus, galima pigiau nu
pirkti, kaij) Xc\v Yorke, Lon
dono arba Paryžiuje, jei moka
ma amerikoniškais pinigais. 
Ta s yra t odei, kad vokiški pi
nigai (markos) labai pigus. 

PLIENO DIRBTUVIŲ DAR 
BININKU STREIKAS. 

Jis palies daugiau pusės mili
jono darbininkų. 

New York, rūgs. 20—Plieno 
dirbtuvių darbininkų streikas, 
abolnai imant, palies 515,000 
darbininku. 

1> tų plieno korporacijoje 
yra 268,710. Iš jų f>0,741 dar
bininkas turi Šerų kompanijo
se. 

Plieno korporacija 191S me
tai* tik vienomis algomis vra 
išmokėjusi $452,663,524. 

Žemiau parodoma^ skaitliu* 
darbininku svarbesnėse jjele-
žios ir plieno kompanijose vi
sų ";dyj: 

bet kovoti ligi paskutinųjų už 
darb() žmonių teises. 

Fitzpatrick Washingtone. 

Xaci jonai io komiteto pirmi
ninkas, Jobn Fitzpatrick iš 
Cliicago, iškeldavo iš ėia Wasb-
ingtonan su pranešimais Ame
rikos Darbo Federacijos preii-
denlui Gompersui. 

Fitzpatrick iŠ YVasbingtono, 
regis keliaus Chieagon. Pas
kui ii' vėl sugrvž ėionai vvriau-
>ion kvateron. 

Sužinota, jog už poros savai
čių norima ėia sušaukti visu 
plieno dirbtuvių darbininku 
unijų atstovų suvažiavimą. Su
važiavime bus ir Am. Darbo 
Federacijos pildomasis komi
tetas. 

IŠ McKeesport, Pa., praneš-l'nited Statas Steel Cor
poration 268710i*a> * a ^ tenai uždaryta Tinplate 

P.etblehem Steel 9s'oQO'dirįtov* 
Midvale Steel & Ordi-

nance 40,000 
Cmcible Steel 35,000 
Jonės & Langhlin 20,000 
Republie Iron and Steel 14,6653 

Youngsto\vn Sheet and 
Tube 13,500 

Laeka\\anna Steel . . . . 12,015 
Inland Steel 12,000 

.d 3,893 I . * ! / • • • • . . . . . . . • . ' 

IŠ tų kokia dalis gal ne
si reik uos. Nes ne visi darbi
ninkai suorganizuoti. Bet kuo
met nedirbs didžiuma, nebus 
darbo nei mažumai. 

Plieno korporacijos galva 
(iary nieko nesako apie gene-
ralį streiką. J is tyli prieš 
ošiančia audrą. 

ir 1,500 darbininkų 
palikta be darbo. Kompanija 
aiškinasi, jog pabaigimo de
partamente atsiradęs perdide-
lis išdirbinių perviršis. Bei 
unijos organizatoriai yra nuo
monės, kad kompanija ruošia
mi prie darbininkų streiko. 

Kaip daug darbininkų išeis 
streikan. 

MUNICHAS TURI AMERI
KOS MĖSOS. 

Munich, Bavarija, rūgs. 20. 
—Čia atvežta didelė kiekybė 
mėsos iš Amerikos. Tas leis 
vokiečiams atnaujinti regulia-
res mėsos porcijas vartoti. 

PATARS SUTARPTAUTIN-
TI ANGLIŲ PRODUKCIJĄ. 

Amsterdam, rūgs. 20. — Iš 
Berlyno parnošama, jog žino
mas Ilerbort lloover trumpoj 
ateityj talkininku ekonominei 
tarybai paduos sumanymą su-
tarptautinti pasaulio anglies 
produkciją. 

MASKVOJE PASKELBTA 
KARĖS STOVIS. 

Gelsingforsas, rūgs. 20. — 
Bolševikų laikraštis Pravda, 
Petrograde, paskelbė sovieto 
valdžios proklemaciją, kuriąja 
pravedamas Maskvoje kares 
stovis. 

Tas padaryta todėl, kad ka
zokų gen. Mamontovo raitari-
ja atsidūrusi netoli raudono
sios armijos. 

TALKININKU KARĖS LAI
VAI FIUME PAKRAŠ

ČIUOSE. 
Turi atsukę armotas prieš 

miestą. 

MAISTAS EINA BRANGYN. 

Nėra pasekmių iš vyriausybės 
veikimo. 

VVashington, rūgs. 21. — 
Nors vyriausybe smarkiai voi-
kia prieš maisto pabrangimą, 
bet tas veikimas neduoda 
geistinų pasekmių. 

Rugpjutyj maistas pasirodė 
buvęs brangesnis, kaip liepos 
mėnesiu. 

Apio tą oficijaliai praneša-
ima iš Darbo departamento. 

REKORDAS AUGŠTUM0JE. 

MUNICHE NUGALABINTI 5 
BOLŠEVIKAI. 

Mineola, N. Y., rūgs. 20. — 
Lakūnas Roland RoMfs ana 
diena su lakstytuvu pakilo 
34,500 pėdų augštumon. Tai 
naujas rekordas. 

Jis tvirtina, kad toje augštu-
moje, pusseptintos mylios, bu
vęs smarkus šaltis—13 laip
sniai žemiau zero. 

LENKAI PERKIRTĘ BOL
ŠEVIKŲ GELEŽINKELĮ. 

Munichas, rūgs. 21. — Už 
atliktas visokias piktadarybes 
ėia bolševikų tiranijog metu 
karės teismas miriop pasmerkė 
bolševiku vada Fritl Seidl su 
jo keturiais sėbrais. Visi jie 
sušaudyti. 

Kiti keli bolševikai nubausti 
kalėjimu. 

Londonas, rūgs. 21. — Tal
kininkų karės laivai išplaukė 
iš uosto Fiunio, sustojo į eiles 
ir atsuko savo armotas prieš', 
miestą, kurio nenori apleisti 
kapitonas d' Annunzio su savo 
kariuomene. 

Italijos vyriausybė buvo 
pareikalavusi d' Annunzio ka
reiviu, kad jie apleistų miestą 
ir sugryžtų i savo pulkus, iš 
kurių deser tam Jų sugryži-
mui buvo paskirtas laikas. 
Kareiviai nepaklausė. 

Tad dabar talkininkai nus
prendė iš Fiume išrūkyti ne 
tik kariuomenę, bet ir pati 
d' Annunzio su jo Stabu. 

Tuo tarpu d' Annunzio pra
neša, kad jo jokia spėka ne
galinti prašalinti iš Fiume. 
Ir jis ten pasirengęs verčiau 
mirti, bet ne išeiti. 

Pranešama.. kad mieste 
Kiume jau ima trukti maisto. 
Badas privers d' Annunzio pa
siduoti. 

Pabaltijos Viešpatijos 
Susirišo Stipriu Ryšiu 

BUS UŽGINTA BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA 
ĮVYKUS TAIKAI. 

NAUJA REVOLIUCIJA 
EGIPTE. 

NAUJAS JAPONIJOS AM
BASADORIUS. 

PLIENO DIRBTUVIŲ DAR 
BININKAI PASIRENGĘ 

STREIKAN. 

Nacijonalėj kvateroj verda 
darbas. 

Pittsburgh, Pa., rūgs. 20.— 
Xaci jonai io komiteto organi
zuoti geležies ii- plieno dirbtu
vių darbininkus ėia vyriausioj 
kvateroj darbas tiesiog virte-
verda. Visu spartumu darbuo
jamasi ateinantį pirmadieni 
išryto pakelti streiką, kurs 
turėtų atnešti vaisius organi
zuotiems darbininkams. Orga
nizatoriams ir kitiems darbi
ninkų vadams tuo tikslu iš
duota reikalingos instrukcijos. 

Vyriausios kvateros virši
ninku čia yra William Vo<tei\ 
nacijonalio komiteto sekreto-
rius-iždininkas. Jis kas valan
da iŠ visur apturi žinių, jog 
darbininkai streiką sutinka su 
entuzijazmu, jog visur laikomi 
darbininkų susirinkimai ir nu
tariama neužsileisti kapitalui, 

r i a daug kalbama klausime, 
kaip didelis skaitlius darbi
ninkų išeis streikan. Unijų 
vadai tvirtina, jog jie šiandie 
negali paduoti tikro skaitliaus 
darbininkų. 

Jie pažymi, jog apskrity,; 
tarpe Youngstown, O., ir 
Jolmsto\vn, Pa., sustreikuos 
mažiausia 200,000 darbininkų. 

Plieno korporacija atkakliai 
tvirtina, kad iš jos darbininkų 
vos IT) nuoš. priguli prie unijų. 

Kitką sako darbininkii va
dai, šitie pažymi, jog didesnė 
dalis darbininkų, ty. daugiau 
.10 nuoš., priguli prie unijų. 

Kompanijos irgi veikia. 

Plien0 dirbtuvių kompanijos 
taippat nemiega. Yra žinių, 
kad kaikurios savo įstaigose 
pataiso streiklaužiams ir ne-
organizuoteims darbininkams 
miegruimius, sugabena daug 
visokių valgomų produktų. 
Kai-kurios kompanijos pasirū
pina net įvairioj rūšies ginklų. 

Turbūt, jos mano, jog ne vi
si darbininkai išeis streikan. 
Jos tikisi, kad žymi dalis pasi
liks vergauti. Be to, gaus 
streiklaužių. Kaip tuos, taip ki 
tus prisieis užlaikyti ir apsau
goti. Bet nepasiduoti organi
zuotam darbui 

Suprantama, toksai kompa
nijų manymas yra tuščias. Gal 
kituomet kompanijoms ir buvo 

Zurichas, rūgs. 20.—Tš Min
sko lenkai praneša, kad jų ka
riuomenė perkirtusi bolševiku 
geležinkeli tarpe Kijevo ir 
Petrogrado. 

Be to, jie pakosi progresuoją 
ant Dniepro, Moli i levo ir Or
šos. 

AIRIJOJE ATIDARYTA PA 
SKOLOS SUBSKRIPCIJA. 

Dublinas, Airija, rūgs. 20.— 
Čia vakar atidaryta $1,250,000 
paskolos subskripcija Airijos 
respublikos reikalams. 

neorganizuotais darbininkais 
ir toliams varyti darbus. Bet 
nebus taip šiandie, apsireiškus 
didesniam darbininkų susi
pratimui. 

Plieno korporacija turi fondą. 

Plieno korporacija senai nu
jautė, kad jai nevisuomet bus 
galima darbininkus persekioti 
ir smaugti. Ji žinojo, kad ga-
lų-gale darbininkai susipras ir 
pakels streiką. 

Tad korporacija kovai prieš 
darbininkus surinko milžinišką 
fondą—daugiau 600 milijonų 
dolierių. 

Tas fondas įsteigtas karės 
metu, kuomet korporacija iš 
karės pelnijo milžiniškas pini
gų sumas. 

Bet organizuotiems darbi
ninkams nebaisus tas fondas. 

Londonas, nigs. 21. — Cia 
apturėtoj vokiečių telegramoj 
sakoma, kad Egipte pakilusi 
nauja revoliucija. Sakoma, 
prie revoliucijos prisidėję visi 
gyventojų luomai. 

Anglijos užsienių reikalų de-į 
Tokyo, rūgs. 21. Oficija-jpartamente neturima žinių a-

liai paskelbta, kad ambasado- pie tą revoliuciją, 
riu į Su v. Valstijas paskirtas 

Ryga, rūgs. 20.—Galimas daiktas, kad Pabaltijos viešpati
jos padarys taiką su bolševikais. Ne s tasai galimumas nuo
lat didėja. 

Iš Bevelk) čia sugryžo latvių premjeras ir užsienių reikalų 
m'misteris. Tenai pasibaigė paminėtų viešpatijų konferencija; 

Konferencija (jave geistinų pasekmių. Pabaltijos viešpa
tijos padarė sutartį prieš bolševikus laikyties išvien. 

Sutarimo posmai. 

Latvijos, Lietuvos ir Estonijos atstovai nusprendė: 
1. Nei vienai viešpatijai nedaryti atskiriai taikos su bol

ševikais. 
2. Nestoti su bolševikais taikos tarybosna pirmiau, kol bol

ševikai neduos gvarantuoto pažadėjimo, kad jie po taikos pa
darymo liausis su savo propaganda Pabaltijos šalyse. 

3. Jei įvyktų su bolševikais taika, neįsteigti jokių forma
liu santikiu su bolševikais. 

4. Padarius taiką, tarpe Rusijos ir Pabaltijos šalių turi 
but pravesta neutralė žemės juosta (zonas). 

Daug nesmagumų su vokiečiais. 
Žinomas vokiečių gen. von der Goltz su savo kariuomene 

nei nemano kraustyties iš Pabaltijos. Pabaltijos viešpatijos, 
rasi, jau seniau butų pabaigusios visus reikalus su bolševikais. 
Bet tai visa trukdo vokiečiai. 

Talkininkai dažnai reikalauja Vokietijos atšaukti savo 
kariuomenę iš Pabaltijos. Bet, matyt, tie reikalavimai yra tik 
paviršutiniai. Nes vokiečių nepildomi. 

Bulgarija Gavo Taikos Sutartį 
BULGARAI BUS APKRAU

TI M0KESTIMIS PER 
37 METUS. 

užsienių, reikalų 
Kijui'o Sbidebara. 

ministeri: PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.). 

Turės atlyginti 2,500,000,000 
franku. 

saugoties kraujo praliejimo, j streiko metu saugoties viso-
kios prievartos ir riaušių. 

Praeito ketvirtadienio vaka- "Salinkitės nuo dirbtuvių ir 

VVashington, rūgs. 20.—Val
stybės departamentas paskelbė 
ištrauka s iš taikos sutarties, 
kokią talkininkai vakar inda-

DARBININKŲ VADAI DUO-! taikinti pavartojant kitokias V(\ Bulgarijos atstovams Pary-
DA PASARGAS STREI- j priemones. Ižiujo. Bulgarams sutartis yra 

KININKAMS. Kitas internacijonalis darbi- panaši Austrijos sutarčiai, 
ninku organizatorius Vind kal- |nb e lnais ruožais imant. Dauge-

Neliepia jiems piketuoti; liepia j bedamas ragino darbininkus -}js skirsnių lygiai kaip Austri
jos sutartyje, išėmus vardus. 

Bulgarijos vakarinis rube-
žius pakeičiamas keturiose 
vietose Serbijos naudai. (Ii va
karinė Trakija be jokių sąlygų 
pavedama talkininkų nuožiū
rai. Rumunijos šone rubežius 
pasilieka tas pat. Bet Dobru-
džos stovio klausimas bus ap
tartas kiek paskiau. 

Sutartyje padarytos pasar
gos apdrausti rasines ir religi-
jines mažumas. 

Armijos turės 20,000. 

Gyvas inventorius turi but su
grąžintas 6 mėnesių laikotar
piu. 

Anglys Jugoslavijai. 

Už sunaikinimą Serbijos an-
glekasyklų bulgarai per pen
keri s metus Jugoslavijai turi 
pristatyti anglių po 50,000 to
nų kas metai. 

Bulgarija panaikina Brest-
Litovske ir Buchareste pada
rytas sutartis. Gi pelnytus iš 
to pinigus ir apdraudas sugrą
žina. 

Tą nuvirs o,000 plieno dirbtu
vių darbininkų So. Cbicagoje 
turėjo susirinkimą Lincoln 

nuo policijos," sakė jis, ' 'kuo
met jus pirmadienio ryte pa
dėsite darbo įrankius. Mes tu-

svetainėje (91 gat. ir Commer- rime specijalius pikotninkus 

Jis veikiai sutirps prieš orga-
lemta su streiklaužiais i r suĮnizuoto darb 0 stiprumą. 

eial a ve.) streiko reikalais. Su
sirinkime buvo apkalbamas 
streikas, kurs turi prasidėti 
šitą pirmadienį ryte. 

Internacijonalis organizato
rius iš South Chicago Trades 
and Labor Assembly, George 
Baik, kalbėdamas pažymėjo: 

"Kuomet pakelsime streiką, 
kapitalistai mus vadins bolše
vikais. Bet mes būtinai turime 
ineiti tarpe kapitalizmo ir ba
do iš vienos pusės, iš antros— 
tarpe bolševikizmo ir duonos. 
Mes velijame but bolševikai.' 

98 nuoš. balsavo už streiką. 

Darbininkų vadai susirinki 
me atsakydami plieno kompa
nijų viršininkams, buk tik ke
li žmonės esą balsavę už strei
ką, pažymėjo, jog 98 nuošim
čiai organizuotų darbininkų 
balsavo už streiką. 

Toji didžiuma darbininkų 
įgaliojo savo nacijonalį komi
tetą kuoveikiaus paskelbti 
streiką, jei nebus galima silsi-

savo ofise (kvateroje). Jie pi
ketuos dirbtuves. Jųs stovėkite 
atokiai nuo dirbtuvių. 

Nebus progos pralieti kraują. 

"Mes tikrai jaučiame, kad 
mūsų broliai geležinkeliečiai 
parems mus ir jie streiko metu 
į dirbtuves nepr i statys nei 
vieno plieno tono. Tad negalės 
but kraujo praliejimo. Jųs to 

SAKO, RUMUNAI SUGRĄ
ŽINS GROBIUS UNGARIJAI. 

Vienna, rūgs. 20.—Iš Buda
pešto pranešama, jog ačių tal
kininkų militarinės misijos pa
sidarbavimui, rumunai sugra^į 
žins Ungarijai visus grobius, 
kokių prisiplėšė toj šalyj. 

PASIBAIGĖ KARPENTERIU 
STREIKAS CHICAGOJE, 

išvengsite. 

Bulgarijos armija po pasi
rašymo po taikos sutartimi tri
jų mėnesių laikotarpiu turės 

"Vienatinė proga kraują ]mt s »™žinta % 20,000 Ar-
pralieti yra Pittsburglms. Te- «*» t u l * s b v , t ^ r y t a * * » 
nai darbininkai nepilnai suor
ganizuoti, ten jų susirinkimai 
išvaikomi. Ir tenai tad prama-
tomj nesmagumai. 

"Mes gi čia neturime jokios 
baimės. Streiko pavykimas, 
mes manome, priguli nuo pa
sekmių Pittsburghe. Tenai 
įvyks svarbiausias nuospren
dis. ' ' 

Ohicagos* apskrityj streiko 
kvatiera atidaryta Federation 
buste, 116 West Washington 
gat. 

laisvanorių. Karės laivai ir oro 
laivynas turi but pavesta tal
kininkams. Bulgarijai leidžia
ma turėti tik vieną dirbtuvę 
gaminti karės medžiagą. 

Per sekančius 37 metus Bul
garija turės išmokėti atlygini
mo už karę 2,500,000,000 fran
kų auksu. 

Karės metu užgrobtus Grai
kijoj, Rumunijoj ar Jugosla
vijoj visokius rekordus, istori
nius ar dailės daiktus bulgarai 
turi sugražinti toms šalims. 

Ilgas karpenterių streikas 
Chicagoje pagaliaus pasibaigė. 
Daugiau 100 tūkstančių darbi
ninkų šitą pirmdienį sugryž 
darban. Bus atnaujintas staty
mas namų. 

Karpenteriai sav0 reikalavi
mus laimėjo. Gaus $1.00 valan
doje. Kontraktas padarytas li
gi gegužės 1921 metų. 

Baimės yra, kad dabar kitų 
amatų darbininkai prie namų 
statymo nepareikalautų dau
giau mokėti ir nesustreikuotų. 

Berne, rūgs. 20.—Šveicarijos 
nacijonalės tarybos komitetas, 
kuris perkratinėjo tautų są
jungos klausimą, nutarė pa
laukti su įstojimu Šveicarijos 
tautų sąjungom 
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Plieno Streikas. 
Padaryt i , kad t rys šimtai 

tūkstančių vyru liktu be dar
bo, reiškia vis vien, ką pada
ryti, kad t rys šimtai tukstan-
čių šeimynų netektų savo už-
luikvmo. Ta baisi nelaimė ori-

streiką iki maždaug 10 spalių 
dienai. Bet prezidentas ne
galėjo padaryt i , kad p . Gary 
teiktųsi pakalbėt i su darbinin
kų atstovais. 

Kol darbininkai ieškojo bū
dų susi tar t i su fabrikantais , 
tol įvyko pora kruvinų susi
rėmimų. Užmuštų i r sužeistų 
kraujas da r labiaus apkar t i 
na darbininkų širdis. 

Popežiai, prezidentai ir ka
raliai pasikalba su darbinin
kais ir jų atstovais, o fabri
kantų pirmininkas nenori to 
padaryt i . J i s pasididžiuoja sa
vo augštu išlavinimu. Je i ta t 
tiesa, tai j is tur i žinoti, kokią 
nelaimę Suvienytoms Valsti
joms atneša plieno streikas, 
ir tur i suprasti , jog ne kas 
kitas, tik darbdavių pirminin
ko užsispyrimas y ra tos ne
laimės priežastis. 

Suvienytos Valstijos yra 
laisvės .šalis. Joje nėra įstaty
mo priverčiančio žmogų pa
sišnekėti su kitu žmogum, su 
kuriuo jis nenori. Dėlto nei 
Prezidentas negali priversti 
p. (Jary, kad pasikalbėtų su 
darbininkų atstovais. 

Plieno Korporacija galėtų 
padaryt i , kad jos vi rša i t i s tei
ktųsi ^pasikalbėti su darbinin
kais. Bet j i neturi noro iš
vengti didelio susikirtimo 
ta rp darbdavių ir darbininkų. 
Je igu ji ir mato, kad iš to už
sispyrimo bus nelaimė Suvie
nytoms Valstijoms, tai ji tos 
nelaimės nenori prašalyti , nors 
lengvai galėtų tą padaryt i . 

Je igu Suvienytų Valstijų 
Kongresas išduotų įsakymą 
konfiskuoti dirbtuves, kurių 
valdybos iššaukia streikus ei-

Šis-tas iš Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėme jų Dr-jos. 

Čionai, išeivijoje, tur ime ne Į kalingo poilsio ir atostogų, nes 

sideda Amerikai prie daugelio 
kitų stambių sunkenybių, ypaė zindamos darbininkus, tai rei 
prie gyveninio brangumo ir I ketų labai pasidžiaugti tuo įs-
pramonijos pairimo. Tai-gi rei ta tvmu. 
kia klausti, kas ka l ta s už ta
tai? 

Darbininkai išeina streikai*; 
bet j ie ne kalti už tai. Je igu 
du žmonės turi eiti a r dirbti 

Italai ir Fiume. 
gra-

ta an t ram per galvą ir am ra
sis a ts i t raukia nuo 
tai ne an t rasL kalta-

Talkininkai užpernai 
žiai sutardami giedojo, kad 

išvien, ir jei pirmutinis ker- b a i H i o j i k a r ( , ^ u ž ^ 

tautų paliuosavimą. Prieš 
pirmojo, pradėsmnt giedoti jau buvo 

padarytos sutar tys , kad clalrs 
nybes panaikinimą, tik tas k u - | į y n ų , t e k s j a p o n a m , ( d a l i s 

ris* jį mušė. Dalmatijos slavu teks l ta-
Zniom-ms pasitaiko Mansi- l a m s D i p l o l l m t a m s s a ž i n ė n i e . 

kuomet negadina gražiai dai
nuoti, kada tos dainos yra nau-

vieną naudingą organizaciją 
Kai-kurios iš jų y ra pašelpi-
nės ; didžiuma idėjinių. Visų 
tikslai praki lnus ; visos naudin
gos i r reikalingos. 

Tarpe tų įvairių draugijų— 
jauniausiu kūdikiu, berods, y r a 
Šv. Kazimiero Akademijos rė
mėjų dr-ja, kuri įsisteigė vos 
pusmetis atgal, bet narius skai
to jau šimtais. 

Tikslas draugijos y ra trejo
p a s : 

1) Suras t i stipendijas ga
bioms, bet neturt ingoms Šv. 
Kazimiero vienuolyno moki
nėms. 

2) Neturt ingoms, o tinkan
čioms kandidatėms į vienuoles 
suieškoti dalį. 

3) Visokiais budais šelpti Šv. 
Kazimiero Akademiją pr ie Se
serų Vienuolvno. 

4. V 

Kaip matome iš draugijos 
tikslo, tai bene "ger iaus ią da
l e l ę " visuomeniškame darbe 
pasiskyrė sau Akademijos rė
mėjų draugiją (Į šią draugiją 
gali prigulėti kiekviena lietu-
vaitė-katalikė, baigusi 16 metų 
amžiaus) . Kas-gi gali būti pra
kilnesnio kaip prisidėjimas 
prie auginimo tautai šviesių, 
pasišventusių mokytojų-vie-
nuolių ir lavinimas mūsų mer
gaičių doroje bei apšvietoje? 
Viskas turi galą, bet prakilnios 
mintys ir dailiai amžiais gyve
na. Tai-gi ir Akademijos rėmė
jų darbas bei pasišventimas 
nors iš dalies gali prisidėti prie 
davimo tautai tokių brangeny
bių, kurios gali išlaikyti ją ne-
t i į gyvą, bet stiprią ir dorą ir 
šviesią, nes juk kokios mote-

atostogų laike kai-kurios lavi
nasi čia pa t Akademijoje, gi 
augštosios mokyklos mokytojos 
išvažiuoja į universitetus, idant 
daugiau žinių įgavus. Jo s visą 
savo mokslą, gabumus, sveika
tą, jaunystę, malonumus pa
švenčia žmonijai, be atlygini
mo, be garbės, su didžiausia 
kantrybe ir meile. Mes, pasau
linės moterys, negalime nei 
mintyje lyginties prie jų, bet 
galime parodyt i joms savo pa
garbą ir branginimą, paremda-
mos jas ir padėdamos joms ko-
daugiausiai naudos padary t i 
nmsų išeivijos jaunuomenei, 
nes jos tik to ir tetrokšta, tik 
tam visą savo gyvenimą pa
švenčia. 

pratimų. Taip pasidarė nesu
sipratimų t a rp plieno fabri
kantu ir plieno darbininkų. 
Fabr ikanta i y ra susivieniję j 
organizaciją vadinamą Lniled 
States Steel Corporation. Dar
bininkai yra susivieniję į A-
meriean Federat ion of Labor. 
Fabrikantų komiteto pirmi-* 
ninka s yra p . Gary. Darbinin
kų organizacijos pirmininką-
yra S. (jompers. 

Darbininku atstovu suva/ia-
vimas mieste St. Paul birželio 
mėnesyje, 1918 m., parodė, kad 
su darbininkais negerai apsei-
nama. Bet jie laukė kantr ia i . 
J ie tik organizavosi. Karei pa
sibaigus jie norėjo, kad viską* 
butų ati taisyta, kas buvo blo
ga, , bet patrijotizmo vardu 
prašyta, kad jie lauktų Ameri
kos Darbo Federacijos Kon
greso birželyje, 1919 m. J i e 
laukė. 

P o to darbininkų atstovai 
norėjo pasikalbėti su fabrikan
tų organizacijos pirmininku 
p. Gary, bet tas jų neprisilei
do. Prie jo kreipėsi visų Ame
rikos darbininkų vadas p. 
Gompers, bet p . Gary nedavė 
jam atsakymo. 

Tada darbininkai sutarė 
streikuoti taq> 20 liepos ir 20 
rugpjūčio. Bet kad išvengus 
to streiko, jie norėjo suseiti su 
p. Gary ir aptar t i nesusiprati
mus. Fabr ikantų pirmininkas 
nenorėjo to. 

Darbininkų atstovai susi
r inko Pi t tsburge 17 rugsėjo. 
Suvienytų Valstijų Preziden
tas kreipėsi prie jų per S. 
Gomjp^i* 'ą, kad jie atidėtų 

dingos jų t ikslams. Tik Suvie
nytos Valstijos neturėjo slap
tų sutarčių pavedančių vienų 
tautų žemes kitoms. 

Todėl I ta lams pareikalavus, 
kad slaviška, Fiume, kuri iš-
tiesų vadinasi Reka, tektų Ita
lijai, Wilsonas pasipriešino. 
Dėlto pasidarė šiokis tokis 
tr iukšmas, paskui įvyko taip 
neaiški sutart is , kad niekas 
nežinojo kas bus su F i u m e ar
ba Keka. I ta la i rodėsi atsiža
dėję jos. 

J i e nuo 1915 metų garsiai 
šaukė, kad baisu s y r a daigtas 
jiegos viešpatavimas ant tei
sybės. Teisybė reikalavo, kad 
Fiume, t. y. Reka prigulėtų 
Jugo-slavams, nes Dalmatai y-
ra Serbų tautos dalis, kaip Že
maičiai Lietuvos. 

Tik štai patyioms kapitonas 
dAnnunz io sudarė kariuomenę 
20 tūkstančių vyrų ir užėmė 
Fiumę Jugoslavams bežiops
ant. 

Daug keistų dalykų yra ta
me užėmime. Pa t s mažiausias 
yra tas, kad jiega viešpatauja 
ant tiesos. I talai nebereikalo 
buvo ilgus metus ar tymais su
sibūrę su Kaizeriu. J i e gerai 
išmoko jiegą s ta tyt i augščiau 
už teisybę. Da-gi negalima sa
kyti ar Kaizeris juos mokino 
to meno, a r jie Kaizerį. 

Kitas keistumas y r a tas, 
kad 20 tūkstančių armiją val
do kapitonas. Papras ta i po 
kapitono valdžia būva apie 
120 iki 200 kareivių- P-nas 

rys, tokia ir tauta. Je igu tautos 
jaunimo auklėjimas bus pra
kilnių ir šviesių moterių ir mo
kytojų rankose, tokiai tautai 
negres pavojus a r tai per save 
išnykti, a rba žūti bedievystės 
bei tamsybės bangose. 

Kadangi nei turtingųjų tau
tų mokslo įstaigos neapsieina 
be rėmimo ir šelpimo iš paša-
lies, ta i apie reikalingumą pa
ramos mūsų brangiai įstaigai 
nėra ko aiškinti. Kiekvienam, 
šiek tiek pamintijus ir žinan
tiems mūsų išeivijos gyvenimą, 
aišku kaip diena pasidaro, kad 
nei Akademija negali išsilaiky
ti nei praplėst i savo darbo be 
ko-operacijos ir parėmimo iš 
visuomenės. 

Kiek randasi mūsų lietuvai
čių kongregacijoje Seserų—vi
sos jos dirba kaip bitutės ir 
daugiausia viršlaikį net be rei-

Iki šiol į Akademijos rėmėjų 
draugiją prigulėjo daugiausia 
Chicagos ir apielinkės lietuvės 
moterys ir merginos. J o s tai ir 
prie Vienuolyno bazaro suren
gimo prisidėjo, kuris Vienuoly
nui davė gražaus pelno. Dabar 
vėl rėmėjos užsibrėžė savo vei
kimui pieną. 

Gruodžio 7 d., Šv. Ju rg io pa-
rap. svetainėje, Moterų Sąjun
gos 21-ma kuopa pakartos vei
kalą " J u o d o j i Suemietė ." Ti-
kietus pardavinėja iškalno vi
sų Cbicagos ir apielinkės sky
rių narės. Grynas pelnas nuo 
vakaro eis į Akademijos rėmė
jų iždą. Girdėti, kad darbas 
gražiai sekasi ir visuomenė ma
loniai remia rėmėjų pastangas. 

Kad pas nmsų lietuvaites ne
trūksta gerų norų ir gražių 
idealų, parodo tai sukrutimas 
tolymesniųJŲ kolonijų darbuo-
ties Vienuolynui, pav. iš Cleve-
land, O. į Moterų seimą perduo 
ti Vienuolynui prisiųsta dova
nų iš Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos 25 dol. 

C'levelande Seserys Kazime-
rietės tur i didelę ge radėją, ypa 
toje p. B. Mitkienės ir vietinės 
Mot. Są-gos kuopos. Moterų 
seimo delegatės ir-gi, girdėjau, 
sudėjo nuo savęs dovanėlę 
Vienuolynui, bet Sąjunga stam
bios subsidijos neišgalėjo duo
ti šįmet, nes Sąjunga yra ir pa-
šelpinė draugija ir kaipo to
kios iždas nukentėjo daug lai
ke epidemijos, bet kitą metą ti
kimasi iš Moterų Sąjungos 
gražios paramos Akademijos 
rėmėjų draugijai . 

So. Boston, Mass. darbščioji 
Moterų Sąjungos Centro vice-
pirm., p . O. Jankienė, jau su

tvėrė Akademijos rėmėjų sky
rių, o žinau, kad bostonietės 
puikiai moka dirbti visuome
nės ir tėvynės labui. 

Philadelphijoje, Pa . didelė 
prietelka Šv. Kazimiero Vie
nuolyno, p. J . Poškienė, organi
zuoja rėmėjas Akademijai ir 
nemažai jau dovanų prisiuntė. 

Detroite, Mieli. įgaliota sky
rių tvert i žinoma Detroito vei
kėja, p-nia F . Aleksienė, buvu
si Vienuolyno mokinė, kuri sa
vo brangiai Alma Mater, be 
abejo, gražiai pasidarbuos, nes 
Detroito moterys pilnos gerų 
norų. 

Brooklyn, N. Y. žada apimti 
p-nia A. Simutienė, kuri buvo 
pirmutinėji užbaigti Akade
miją. Gerb. alunmė, pasitikiu, 
sugebės sutverti vieną iš di
džiausių Akademijos rėmėjų 
skyrių, nes brooklynietės nuo 
senai didžiai prielankios y ra 
Vienuolynui. 

Ne\vark, N. J . darbuojasi di
di Vienuolyno prietelka, p-lė 
B. Vaškevičiutė. 

AVaterburv, Conn. žinoma 
vietinė darbšti veikėja, p-lė O. 
Stalionaitė, apsiėmė padirbėti 
Akademijos rėmėjų draugijos 
labui. 

Kruta , juda ir kitos koloni
jos, nors dabar visų prakilnes
niųjų veikėjų jėgos atkreiptos 
į įvairius mušu tautai reikalin-
gus darbus, bet pasit iko, kad 
sugebės pasidarbuoti ir Aka
demijos rėmėjų dr-jai. 

Iš visu kolonijų, kur dar nė-
ra A. R D. skyrių, tosios drau-
gijos Centro valdyba maloniai 

Gabrielius d ' Annunzio neturi 
kariško mokslo didesniam bū
riui vesti. J i s visą savo amžį 
rašė eiles ir lavinosi poezijoje. 
Tą jo poetišką garbingumą su
naudoja dabar kasžin kas iš 
kišdamas poetą-kapitoną į 
pryšakį dvidešimties tūkstan
čių kareivių. Kapitono šešėlyje 
slepiasi generolai ir pulkinin
kai, vedantieji visą dalyką. 

Italijoje g a l i m a pamesti 
penkias lyras ir jų nerasti . Bet 
netaip lengva yra sudaryt i 
dvidešimties tūkstančių vyrų 
armiją, ją nuvesti iš Italijos į 
Fiumę ir tą padary t i taip, kad 
Italijos valdžia ištiesų neži
notų. Tuom tarpu ta valdžią 
nusiduoda nustebusi p . G. d ' 
Annunzio darbais ir žada jį 
bausti. J e i p. Nit t i butų norė
jęs, kad Fiume liktų Talki
ninkų rankose, kaip buvusi, 
tai butų galėjęs senai sutruk
dyti visą karinę poeto ekspe-

VYSKUPO MATULEVI
ČIAUS LAIŠKAS. 

Gerbiamosioms Seselėms Ka-
zimerietėnis Chicagoje. 

Labai prašau kiek galint 
grečiau atsiųsti kiek seserų į 
Lietuvą. Daug joms rasis dar
bo ir Vilniaus dijecezijoje. Ma- i ( , l a n t , . į t raukus ^kuodidžiaus! 
no nuomone, butų .geriausia 

prašo vietiniu klebonu ir veik-
lesuiuju moterų bei mergaičių 
organizuoti A. K. Dr-jos kuo
peles. 

Y i sos kai alikės-1 i et uvaitės 
juk privalėtų laikyti sau už 
garbingą pareigą ir privilegiją 
prisidėti a r lai darbu ar pini
gais prie palaikymo mūsų vie
natinio grynai lietuviško Vie
nuolyno ir vienatinės lietuviš
kos augštesnės mokyklos mūsų 
mergaitėms čion, Amerikoje, 
būtent Šv. Kazimiero Seserų 
Akademijos. 

Konstitucijas ir reikalingas 
Informacijas ant pareikalavi
mo suteiks Akademijos rėmėjų 
centralė sekretorė: gerb. Se
suo Margarieta-Marija, 2601 
Marąuet te Rd., Chicago, 111. 

Akademijos rėmėjų mokestis 
tik $1.00 metams. Kiek vi-na 
moteris ir mergina užtai gali 
be nuoskriaudos sau prisidėti 
prie Akademijos rėmėjų drau
gijos ir tuomi pat prisidėti 
prie didžiai prakilnaus darbo. 
Kai-kurios geraširdės moterys 
labai mėgsta šelpti pinigiukai 
vyrus moksleivius. Tai labai 
pagir t inas darbas, bet " sav ie 
ji marškiniai turėtų būti ar
čiausiai k imo" . Tai-gi moterys 
visųpirma privalo šelpti ir rem 
ti mergaites moksleives ir savo 
įstaigą. 

Užtai sesutės, dirbkime vi
sos. Kur nėra A. R. D. sky
riaus, steigkime jį ten; kur jau 
randasi skyrius, ten dirbkime, 

Linksma Girdėti! 
Linksma y ra mums, pranešt i visuomenei, kad LIETU

VOS A M E R I K O S P R A M O N E S B E N D R O V E I puikiai sekasi 
varyti darbas liuosavimo Lietuvos ekonomiškai. 

Vieton gir t is su milijoniniais užsakiniais a rba su daugu
mo atstovų pasiunt imu į Lietuvą, mes tik pasakome ką vei
kiame o pa ts mūsų nuveikt i ir veikiami darbai mumis pa
girs. Nes nuopelnai randas i ne žodžiuose t ik darbuose. 

L I E T U V O S A M E R I K O S P R A M O N E S BENDROVES 
pamatuosną Lietuvos pramonė apimant i šakas :— Importo— 
Exporto, Konstrukcijos i r Industr i jos. 

1) Importo i r Expor to šaka net ik ta i įsteigta, sutvarkyta, 
bet j au ir veikia iš tfew Yorko. įva i rus tavorai ir maistas 
gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui Lietuvos gyventoju. 
»is exporto skyrius pa ta rnau ja ir Amerikos lietuviams pri
imdamas ir išpildydamas užsakinius ir pers iųsdamas sušelpi-
mo dovanas (drabužius, maistą) saviemsiems Lietuvoj. J i s pa
tarnaus ir Lietuvos gyventojams pr i imdamas ir perveždamas 
tą ką jie turės išsiuntimui, del apmainymo prekių ar išparda
vimo, svetur, š į skyrių veda gerD. B. t\ Mastauskas . Norėda
mi susižinoti ir re ikalaudami informacijų šios šakos veikime 
adresuokite:— Li thuanian American Trad ing Co. Export 
Deprt. G W. 484h, St. New York, N. Y. 

2) Konstrukcijos į k y r i u s įsteigtas ir j au plačiai įsileidęs 
į veikimą. Dėlei išlavinimo toj šakoj darbininkų i r priren-
gimo jų išpildymui užimtų kont rak tų s tatymo namų, dirbtu
vių, bažnyčių etc. Lie tuvoj ; savo veikimą, tuolaikiniai, prakti
kuoja čia Amerikoj . Liet. Am. Pramones Bendrove, jnijungus 
Lietuvių Statymo Bendrove, apipirko plotus žemes uz 
$1000.000.00 mieste Akron, Oliio., vietoj kur, dabart iniam lai
ke, didžiausiai biznis piliečiamas Amerkoj . Ten statoma, po 
kontraktais , namai prie kurių dirba vien lietuviai ir tai L. 
A. Prain. Bendroves šerininkai. J e igu bus suspėta visus, už
imtus, kont rak tus s ta tymui išpildyti iki persikėlimui į Lietu
vą̂  tai vertę čia Bendroves pas ta ty tų namą sieks į $1,000.000) 
milijoną dolierių. Reikia pažymėti kad Bendrove yra pada
riusi kontraktą ir s tatys ten j au vietos l ietuviams bažnyčia. 
Išpardavus tuos lotus ir namus Bendrove padarys nema
žiau $100,000.00 gryno pelno. To skyriaus vedėjas yra p . S. 
Kadavičius. Norėdami gaut i toj šakoj informacijų adresuo
kite:— Li thuanian American Trad ing Co. Construction Dept. 
130 YVooster Ave. Akron, Obio. 

Kad ta ekspedicija pasisekė, 
tai yra nuopelnas Italų val
džios, mokėjusios tyliai ir su
maningai padėti poetui išpil
dyt i jo sumanymą. 

Seselėms įsisteigti novicijatas 
pačiam Vilniuje. Viens Tėvų 
Marijonų galėtų joms tarnau
ti. , 

Nežinau kur Tėvas Bučys. 
Prašau jam pranešti , kad 
kaip bus galima, leis aplinky
bės, rūpintųsi grįžti Lietu
von. Labai jis čia reikalingas; 
čia galės geriau savo mokslą 
suvartoti , ^alės rašyti . I r aš 
ir Kauno ir Seinų vyskupai 
labai laukiame Sesučių atsi
keliant Lietuvon. Tuo ta rpu 
siunčiu visoms Seselėms nuo
širdų palaiminimą. 

t Ju rg i s Matulevičius, 
Vilniaus Vyskupas. 

23 liepos 1919 m. 
Vilniuj. 

skaitlių narių. J u k visos su 
prantame koks didelis reikalas 
nmsų tautai y ra turėti kuodau-
giausia šviesių, dorų moterų. 
Prisidėdamos prie A. R. D., 
prisidedame prie švietimo ir 
auklėjimo nmsų mergaičių, bu
simųjų tautos motinų, kurioms 
reikalingiausias geras išauklė
jimas ir apšvieta, nes " Skais
tumas motereį nieko nepriduo
da, jeigu ji kvaila ir jos dvasia 
j uoda . " 

Akademijos Rėmėja. 

o1) Industr i jos a rba išdirbystės skyrius taipgi jau įsteig
tas ir jau Benurove yra pns i ruošus s ta tyt i dirbtuves išdirbi-
mui linų ir vilnų Lietlivoj. P r adedan t žalia medžiaga, tai 
yra tik nukirptą vilnų, iki puikiausių gelumbių; nuo nurau
tų linų iki puikiausio audeklo (perkelio) gatavų siuvimui. 
Kadangi medžiaga, tai išdirbystei, bus gaunama Lietuvoj, per 
tai ir pradėt i veikimą, imant iš prakt i škos puses, negalima 
ki tur tik Lietuvoj. Todėl, ka ip t ik bus galima, Bendrove tuoj 
pradės ten savo veikimą, nes j a u pienai ga tav i ir viskas pri
ruošta : specijalistus toj išdirbystei turime, masbinos užorde-
riuotos. V edejų to skyriaus yra p . C. J . Mekšras. Adresas su
sinėsimam* ir informacijoms toj šakoj :—Lithuanian American 
Trading Co. Indust ry Dept. 806 W. 11-th, St. Chester, Pa . 

Iš šito kas viršui praneš ta Tams ta gali te maty t i , kad 
darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengimu, užtai 
ir eina pasekmingai. Apar t to Bendrove y r a įs te igus 'kele tą 
mažesniu bizniu kaipo: agentūra laivakorčių, piningu siuntinio 
susinėsimo biurą su Lietuva etc. Reikia žinoti kad i r pelnas už 
įdėtus piningus į Šerus daromas j au gana didelis. Ateinančiam 
L. A. P . Bendroves Direktorių susirinkime, bus ta r iama apie 
išmokėjimą dividendų. O dividendai t ikimasi bus dideli, kurie 
gaus, turės kuo pasidžiaugti . 

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

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

Je igu Tamsta neesi iki šiol užsirašęs šios Bendroves 
serų, tai užsirašyk tuojaus nieko nelaukdamas. J e igu jau užsi-
rašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek t ik ta i gal i nes tur i gerą 
progą išlaimėti ir išlaimėsi. 

mas s< 

18SUED mr.THB 
UNITED1 STATES 

OOVtRNMENT 

Atmink kad prisidėdamas su savo dolieriais, paimda-
s Šerų šios Bendroves (1) padedi liuosuoti Lietuvą iš eko

nomiškos vergijos, (2) dara i praki lnų ir garbingą darbą, ir 
(3) užtikrini pelną pa ts sau d a u g didesnį neg tie piningai 
butų bankose sudėti iš kurių svet imtaučiai naudojasi . 

Liet. Amer. Pramones Bendrove s Šerai pars iduoda po 
$10.00 vienas. Šerų galima p i rk t i kiek norima. Rašykite 
klausdami informacijų ir siųskite piningus už Šerus į Centra-
lį Bendroves ofisą šiuo adresu:-

Lithuanian American Trading 
Xompany 

112 North Greene St. Baltimore, Md. 
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ „ „ „ „ 
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PITTSBURGHIBČIŲ DAI
LĖS MYLĖTOJŲ ATYDAI. 

Neįvykus rugpjūčio 6 d Tau
tu koncertui Schenley parke iš 
priežasties lietaus, tad minėtas 
koncertas bus rugsėjo 25 d., 
Schenfey Park Caraegie Mu-
seuni Lecture Hali. Ta ig i visi 
Pittshurgh'o apielinkės chorai 
yra kviečiami į Šv. Kazimiero 
parapijos svetainę South Šitie, 
rugsėjo 23 d. pakartojimui dai
nų ir tt. 

J . P. Jankus, chorVedvs. 

Žodžiu sakant, vakaras pa
vyko. Draugijai liko nemažai 
pelno. 

Tėvynės Mylėtojas. 

GARY, IND. 

WESTVILLE, ILL. 

Šitame mieste nepersenai lm 
vo sustoję darbai. Žmonės bu
vo pabūgę, bet, aciu Dievui, 
darbai pagerėjo ir žmonės pra
dėjo dirbti visas savaitėje die
nas. 

Alus kolonijoj vyčiai gražiai 
veikia: rengia vakarėlius ir tt. 
Rodos YYestvillėj daugiau nie
ko ir nereiktų, bet kur tau. Bu-
vusiam nezaležninkų kunigu-
žiui apleidus YVestvillę, noza-
ležninkai neiškenčia ko nauji) 
nepradiniam;. J'w parsikvietė 
nezaležninkų vvskupa ir sako. 
kad atvažiavęs vyskupas iš ju 
kirkužės visus velnius išvaikys. 
Bet kai-kurie sako, kad jis dar 
daugiaus j u priveis. 

Savo prakalboje "vysku
p a s " pasakė VYestvillės neza-
ležninkams,kad tie visi "pryče 
r ia i , " kurie čia buvo, nėra jo 
kie kunigai, tik mulkintojai. 

"Vyskupas" sakė dar, kad 
čionai įsteigs nauja "semina 
riją" ir šventins "kun igus . " 

\Vestvillės soeijalistai buvo 
atėję kviesti p. Pošką i debatus. 
Bet negalėjo sutikti su p. Poš
kos išlygomis, tai debatai ne
įvyko. Bet ko jie neišgalvoja. 
Pradėjo žmonėms sakyti, buk 
Poška pabijojo stoti su jais į 
debatus. 

Nedėlioj, ty. 14 d. buvo pra
kalbos. Poška papasakojo kaip 
jie atėjo jį kviesti ir tt. Poška 
norėjo, kad jie duotų vardą sa
vo kalbėtojo. J ie to nedarė. 
Paskui liepė jiems savo vardus 
pasirašyti, to ir-gi nesutiko da
ryti. Gal nemokėjo jie rašyti. 
J ie sakė tiktai, kad: "Mes ap
garsinsiu] tavo vardą, padėsim 
ant plakatu ir tu turėsi stoti ir 
kalbėti be jokiu išlygų." Poš
ka pasakė jiems, kad jie nei 
akiu nedrįstu daugiaus parody
ti. Jeigu VYestvillės socijalistai 
pažintu tikrą socijaliziną, tai 
jio kitaip į jį žiurt-tu• f" IK'ijkiij ^ R a š t o j^iaį.^jį,,,,, r e i k i a 

Nedėlioj, rūgs. 14 d. čia atvy
ko kokie tai negirdėti svečiai, 
kurie save pasivadino "nau
jais Kristaus apaštalais ar
ba platintojais Šv. Rašto," ku
rie savo plakatus dalino ant 
gatvių. Buvo atėję ir pas baž-
nyėios duris su prikimštomis 
kišenėmis plakatų, bet nuo baž-
nyėios durų tuojau tapo praša
linti, nes neturėjo leidimo. Pas
kui atsistoję ant gatvių kampų 
dalino tuos plakatus žmonėms, 
nors žmonės nelabai norėjo im
ti. Plakatuose buvo sakyta, kad 
jie rengia prakalbas, kuriose 
papasakos, kur žmogaus dūšia 
eina po mirties.Prakalbos įvy
ko, į kurias atsilankė apie po
ra desėtku žmonių, norėdami 
tik, turbūt, pamatyti tuos nau
j i * "apaš ta lus ," kurių buvo 
net aplink pusę tuzino. Iš jų 
visų tik vienas sakė prakalbą, 
nes tas buvo storiausias. 

Savo prakalboj tasai storu
lis tarp kitko neužmiršo panie 
kint ir katalikų Bažnyčios, ku
ris gatavas buvo jsį net apver
sti, bet dar atidėjo kitam sy
kiui, nes tik jis vienas matyt 
liuvo toks " s t ip rus , " o kiti jo 
" p r a n a š a i " atrodė silpni, kad 
tą darbą atlikti. Gal tie "apaš
talai ' nepatėmijo, kad mus 
bažnyčia yra mūrinė, kad ir 
dešimts storiausių vyrų nega
lės jos apversti. Toliaus tas 
storas "apaš t a l a s " pasakė štai 
ką apie dūšias, jog jos po mir
ties eina ant medžioklės. Pasi
vadino save "p ranašu" ir }KI-
sakė, kad po penkių metų bus 
pabaiga pasaulio. J is pažadėjo 
dangų ant žemės, bet tik tiems, 
kurie klausys jo prakalbų. Visa 
jo kalba buvo kaij) žirniai su 
kopūstais. Nelaukę nei galo pra 
kalbų žmonės pradėjo eiti lau
kan. Tada "apaš ta l a s" pakvie
tė sukalbėti maldą ir liepė žmo
nėms atidaryti akis, kad kož-
nas pamatytų šviesą, mat pa-
tėmijo, turbūt, kad laike Jo kal
bos daugelis užsimerkę snaudė. 

Baigdamas savo prakalbą ža
dėjo dar kitą sykį atvažiuoti ir 
atsivežti dangaus "elperių." 

Gary'B lietuviai katalikai yra 
jau ant tiek susipratę, kad mo
ka atskirti doras prakalbas nuo 
blevyzgų. J ie podraug žino, kad 

tūkstančių lietuvių \Vestvillėj, 
socijalistų yra tik 25. 

Ta Pati. 

SHEBOYGAN, WIS. 

.Rugsėjo 14 d. buvo nepapra
stas visatinis lietuvių susirin
kimas, tuoj po pamaldų, bažny
tinėj svetainėj, kurį sušaukė 
gerb. kum. A. Maliauskis tikslu, 
kad pasitarti, ar negalima ba
tų surasti budo dėlei pigesnio 
pragyvenimo. Trumpai dalyką 
aptarus, tapo išrinkta komisi
ja iš dviejų ypatų: K. Jucio ir 
J . Rutkausko. Jiedu rūpinsis 
tuo sumanymu. 

Paskui buvo kalbama apie 
įsteigimą L. R. Kryžiaus rėmė
jų skyrio, bet, kadangi ši kolo
nija yra neskaitlinga lietuviais, 
tai pasirodė, kad įsteigimas L. 
R. Kryžiaus rėmėjų skyrio bus 
l>e pasekmių. Tokiu būdu tas 
sumanymas taip ir pasiliko. 

Tą pačią dieną buvo Šv. 
Onos Pagelbos draugijos vaka
ras su programų. Statė scenoj 
"Desenzano Mergelė." Veika
las labai puikiai atliktas. Visos 
lošėjos savo užduotis atliko ge
rai. Buvo ir deklemacijų. 

eiti klausyti katalikų bažnv-
čion, o ne saliunų svetainėn 
kokio ten tamsuolio. 

Šilenietis P. 

WESTVILLE, ILL. 

Vardan teisybės. 

Bedievių laikraščio "Lietu
vos" 218 iium. tilpo korespon
dencija iš mūsų miestelio. Toje 
korespondencijoje tūlas J . F . 
Girelė aprašo dideles katalikų 
prakalbas, kurios įvyko rugpjū
čio 31 d., š. m. Girelė neteisin
gai aprašo tas prakalbas, šmei
žia katalikus moksleivius, o 
ypatingai p. J . P. Pošk# ir K. 
Gedvilą, primesdamas kalbėto
jams žodžius, kurių jie visai 
nesakė. Tat laikau sau už prie
dermę parodyti visuomenei, 
kaip tas bedievių laikraščio ko
respondentas nesąžiningai 
Šmeižia katalikų veikėjus. 

Girelė sako, kad p. Poška gi
lėsi prakalbose. Čia Girelė įr 
pradeda netiesą. P-as Poška 
senai jau važinėja su prakalbo
mis, gi niekas nėra pasakęs, 
kad jis kuomet nors butų pasi
gyręs. Girele, turbūt, sapnavo 

apie p. Poškos pasigyrimą. Gi
relė sako, kad jis girdėjęs mi
nėtas prakalbas, bet iš jo para
šytos korespondencijos matyti, 
kad jis arba tų prakalbų visai 
negirdėjo arba nesuprato apie 
ką buvo kalbama. 

Toliaus Birelė sako: "P-as 
Poška kalbėjo apie evoliuci
ją, kurią jis užvadino ap 
švieta. Apie apvvietą p. Poš
ka kalbėjo ne rugpjūčio 31 d., 
o rugpjūčio 23 d. Rugpjūčio 31 
d. p. Poška tik priminė argu
mentus klausytojams, kad tie 
atsimintų juos. 

Subatoje, rugpjūčio 23 d. kal
bėtojas aiškiai prirodė kreivu
mą bedievių mokslo, kuris tvir
tina, kad pasaulis pats susitvė
rė ir kad žmogus išsivystė iš 
beždžionės. Tokios prakalbos 
Girelė negirdėjo, nes niekas ne
kalbėjo toje temoje tą vakarą. 

Nedėlioję, rugpjūčio 31 d., p. 
Poška pakartojęs klausytojams 
praeitos prakalbos argumen
tus, kalbėjo apie socijaliziną 
l>ei bolševizmą ir ant galo iš
rodė niekšystes neprigulmiilgų
jų kunigų. 

Toliaus Girelė sako: "Ant 
kiek aš p. Pošką ypatiškai pa
žįstu, man rodos, kad jis nėra 
dar mokinęsis apie evoliuciją 
ir medicinos klesų skyriuje yra 
išbuvęs tik jipie devynius mė-
uesiu8.,J 

Čia vėl J . V. Girelė kartoja 
netiesą. P-as J . P. Poška pa
baigė Chicagos antvyskupio 
Katedros kolegiją 1917 m. Tuo
se pačiuose metuose, vasarą, 
jis pastojo į Loyolos universi
teto medicinos skyrių ir nuo to 
laiko per žiemas ir per vasaras 
ten pat mokinosi per visą mok
slo laiką, išėmus kada buvo pa
sauktas ttuv. Vai. kariuomenėn, 
kur išbuvo apie G ar 7 mėne
sius. Dabar Girelė tą visą lai
ką, nuo birželio 11)17 m. iki šiol, 
suskaito į devynius mėnesius. 

Tai pagalvokite, skaitytojai, 
kokie teisingi yra bedievių laik
raščio "L ie tuvos" korespon
dentai! 

Jeigu J. F. Girelė abejoja ar 
p. Poška mokinosi apie evoliu
ciją, tai tegul jis kreipiasi prie 
Poškos, prašydamas, kad jis 
duotų pasiskaityti 1918 m. kom
poziciją, kurią p. Poška rašė 
savo profesoriui, kaipo uždavi
nį. Girelė, perskaitęs tą kompo
ziciją supras, jeigu yra nors 
kiek mokytas, ar p. Poška žino 
ką apie evoliuciją ar nežino. 

Toliaus Girelė pajuokia K. 
Gedvilą, kad šis jau penkioli
ka metų kaip mokinasi, o dar 
ne kunigas. Bjauriai tyčiojasi! 

K. Gedvilą yra St. Viator's 
kolegijos profesorius. Jis yra 
vienuolis, didis patrijotas, rašo 
straipsnius apie Lietuvą į ang
liškus laikraščius. Tą patį va
karą, t. y. rugpjūčio 31 d., jis 
gražiai kalbėjo apie auki^jinn 
ir mok'niną vaikelii; bei paau
gusių. To kalba visiems patiko, 
tik nepatiko G-relei. Girelė tik 
sako: " K . Gedvdas sakėsi buk 
jau penkiolika metų, kaip mo
kinasi . . . . o dar ne kunigas. 
Poška j au vienuolika metą 
kaip mediciną studijuoja ir 
ne gydytojas." Aiškiai maty
ti, kad Girelė yra neprigulmin-
gųjų ir bedievių sekėjas. Ne-
prigulmingųjų vyskupas Mic
kevičius iškepa "kun igus" į 
kelis mėnesius, o bedievių 
mokyklos pagamina daktarus į 
kelis metus. Gi būti katalikų 
'maigu reikia pabaigti High 
School arba kokią kolegiją, kas 
užima mažiausiai keturis me
tus, o paskui reikia išbūti semi-
i a rijoje apie šešis metus, gi 
kur pradinis mokslas, ar to ne
reikia niokyties t Būti geru gy
dytoju taip-gi reikia užbaigti 
High School ir mažiausiai rei
kia užbaigti 6 metų universite
to mokslą surištą su medicinos 
mokslu. 0 kur pradinis mok
slas? Girelė td visai nežinojo; 

tas matyti iš jo korespondenci
jos. 

Girelė sako, kad tą vakarą 
buvo net aštuoni kalbėtojai. 
Čia vėl netiesa. Kalbėtojai bu
vo ne aštuoni, bet penki. P as 
J. Čeputis kalbėjo apie tėvynės 
meilę, A. Peldžius apie spaudą. 
B. Vitkus apie Niagara Falls 
įspūdžius ir apie vienybę. Klie
rikas K. Gedvilas apie vaikų 
auklėjimą ir mokinimą, o p. 
'Poška apie socijaliziną, bolše
vizmą ir neprigulmingus kuni
gus. Klierikas P. Juras nekal
bėjo tik perstatė kalbėtojus. 

Gerb. " D r a u g o " skaitytojai 
galite suprasti neteisingumą 
bedieviu laikraščio "Lie tuvos" 
korespondentų ir supraskite 
kokiomis žiniomis tas laikraš
tis tenkina savo skaitytojus! 

Teisybės Mylėtojas. 

TRUMPOS ŽINELĖS w i 

Cleveland, Ohio. čia džiau
gėsi lietuviai katalikai, susilau
kė darbštaus kun. Vilkutaičio. 
Daug g(J*o sumanyta, o tarp tų 
ir naują bažnyėią s'tatyti, ku
rios jau nuo senai laukia cleve-
landiečiai. Bet štai atsirado to
kių, kurie tam darbui nori pa
kenkti, sumanydami kitą para
pija tver t i Šiame laike, kuo
met daug lietuvių žada važiuo
ti tėvynėn, kaip tiktai bus gali
ma, labai butų neišmintinga 
tverti naujas parapijas ir baž-
nvčias statyti, kur nereikia. 
(Jai tiek išvažiuos lietuvių, kad 
ir pastatytas reikės apleisti, 
nes nebus kam užlaikyti. 

Grand Rapids, Mieli. Rug
sėjo 7 d. Vietos XII moksleivių 
kuopa surengė vakarėlį Šv. 
Petro ir Povylo svetainėje. 
Žmonių prisi :nko pilna svetai
nė. Vakaras pra tdėjo nuo (lui
nų, paskui kalbėjo klier. A. M. 
Karužinskas apie moksleivių 
organizacijos tikslą ir jos svar
bą. Po prakalbai buvo persta
tyta komedija: "Ne mirtis, bet 
pinigai" ir "Kurčias Žentas." 
Vakaras gerai nusisekė ir visi 
patenkinti grįžo namon. 

Boston, Mass. "Darbinin
kas" praneša, kad donas J. Ivo-
niauas, Lietuvių Prekybos Ben
drovės vedėjas, grįžta Ameri
kon laivu Oscar I i . 

RED. ATSAKYMAS. 

P. Škic Ne\vark, X. J . Jau 
buvo pažymėta " D r a u g o " 
skiltyse, kad Netalpinsime jo
kių Nevvarko parapijinių gin
čų nei Iš vienos, nei iš kitos pa
sės. 

1 

A. f i A-
Juozapas Deksnis 

persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 19 d. 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 į 
laidotuves. Laidotuvės 
bus panedėlyje, rugsėjo 22 
d., 8 vai. ryto iš Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčios 
į Kapines Kalvarija, East 
Gary. 

Juozapas Deksnis, 
1637 W. 13th Ave., 

Gary, Ind. 

VALGYK VISKĄ KĄ 
MYLI. 

bet visados turėk savG nami
nėje a pliekoje gydytoja pavi
dale saldainių. 

ANT IŠMAINIMO. 
Kas turite maža narna tai aš iš

mainysiu ant naujo mūrinio namo 2 
pairyvenimų po 6 kambarius i'andos 
$100 į mėnesi Kaina $8,500. 

U ui- K&zlauakte-
3 M t So. Halsted Str. 

PARTOLA išvalo vidurius 
ir kraują, jeigu jus turite ne
tikusį vidurių veikimą, blo-
gą valgio virškinimų, galvos 
skaudėjimą, arba kitokius ne
galavimus, tai paimkit prieš 
eisant gultų tris saldainius 
PARTOLA. ' Ant rytojaus at-
sikelsite sveikais žmonėmis. 

PARTOLA labai maloni del 
skonio. (Jera del visų: vyrų, 
moterių ir vaikų. 

PARTOLA apdovanota auk
so medaliais ant visapasauli-
nių parodų. Didelė dėžutė 
kainuoja tiki ai 1 dol., 6 dė
žutės už 5 dol. Užsisakykit 
šiandie. 

APTEKA PARTOSA, 
6 160 Second Avenue, 

Aep. L. 4. New York, N. Y. 
(5Ų 

REIKALAUJA 

RK1KALAUJAME 

BU SI IE LM ANŲ 

M K S REIKALAUJAME 
PIRMOS KM ANOS KRIAU
ČIŲ DEL ĮVAIRIŲ DiREfC 
ANT KOATŲ. 

ATSIŠAUKITE. EMPLOY 
MKXT DEPT. 

P>. KUPttJNHEIMER & CO. 
218 W. OONGRESS STR, 

ARTI FPiANKLIN GATVĖS, 

Reikalingu mergina prie namu 
darbo gera mokest is tik du šeiminoj. 
Atsišaukite tuojaus adresu: 

\V. Message, 
I M I S. Halsted St. Chicago, 111. 

Reikalingi Karpenteriai. 
Lietuviu Pramonės Bendro

vei reikalingi DU GERI KAR
PENTERIAI mokanti visą 
darbe prie namu statymo. Dar
bas ant visados mokestis geras 
nuo 75c į vai. ir augšėiau. 9 
valand. darbo dieną. Atsišau-
kit greitai paduodami kur 
dirbot? Kaip ilgai? Ir kaip 
greitai galite atvažiuoti dirb
ti. Rašykit ant šio antrašo: 

Lithuanian Amer. Trading Co. 
Constr. Dept. 

130 Wooster Ave. Akron, Ohio. 

S. D. LACHAWICZ 

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

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

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas. McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

PAKŠK0J1MAL 
Paieškau savo tėvo Antano Bal

čiaus* Apie 3 metai atgral gyveno 
Elizabeth, Pa. miestelyje, dabar ne
žinau kur. Prašau kas žinoti praneš
ti sekančiu adresu: 

Jonas Balčius, 
4330 So. Wood Str. Chicago, 111. 

__Ajn^AjRDAyiMa__ 
BAKGENAS 

Ant pardavimo gražus 2 pagyveni
mų štimų ši ldomas mūrinis namas, 
elektros, šviesa, beveik naujas, gara-
džius štimų ši ldomas ir elektros švie
sa, pumpa, garadžius, atneša randos 
$70.00 j mėnesį Kaina $6,250.00. 

Aut pardavimo greitai 
6 kambarių mūrinis namas ' kurio 

priešakys j gražų parką, lotas 204% 
pėdos ilgio, atneša randos $25.00 j 
mėnesi. Turi biiti parduotas prieš rug. 
sėjo 25, 1919. Kaina $?,75^y)0. 

Atsišaukite 
Chas. Patkus 

S667 Archer Ave> 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 
1757 W. 47th S t^Chtcago , 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

« - » - - - -
Tel. Drover 7042; 

Dr. C. Z Vezeks 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4713 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

I ^ . . . T 11 

DR. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47Ui Street 
Valandos: 9:30—12. 8—5 ir 7—». 

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

Kirpejiai ir kliaučiai yra re ikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti fiio darbo 
( trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kasnicka, Perdėtinls 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

• — • • • • • — » « K 

DR. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avs. 

Rezidencija 10711 So. Michigan A T . 
Roselapd, 111. 

Telsfonas rezidencijos tr oi 
Pul lman S41. 

Vai.: 9 ryto lkl 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; < Iki 9 vakare. 
9 iki 11. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero S9 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 858S 

Telefonas: Y arda 723. 
—X 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos Kerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi | krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią, 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net i* U . t t . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platt'o apt lekoa 

Kambaris 14, 16, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

\ Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
X vai. vakare, l'anodėliais, Sercdo-
) mis ir Pcinyčiomis. 

3 GERIAUSIOS PROGOS! 
Parsiduoda puikus trijų pagyveni

mų namas su gazų, elektra, maudy
nėms ir kitais parankumais; 4 me
tai kaip statytas ir neša geras ran
das; namas randasi lietuvių apiclin-
kėje Brighton Parke ant Richmond 
gatvės netoli nuo Archer gatvekarių; 
kaina $5,000: 

Antras geras pirkinys yra namas 
North sides apiel inkėje: septyni pa
gyvenimai ir neša geras randas; kai
na $5.000; gal ima priimti lota, auto
mobilių ar bile kokį biznį kaiUo dalj 
jmokėjimo. 

Trečias yra vėl geras pirkinys, yra 
.dviejų pagyvenimų mūrinis namas, 
kuris parsiduoda pigiai ir randasi ge
roj Bridgeporto apielinkėje; kaina 
$2,500. 

Visi tie kurie ieškote nusipirkti sau 
gero namo taigi nepraleiskite nepa
matė šituos namTus, nes tai yra jusu 
geriausios progos ir žinokite kad vi
sų piningų nereikia turėti perkant 
vieną iš viršminėtų namų. Del toles
nių informacijų atsi lankykite dieno
mis ar tai vakarais pas 

A. GRIGAS k CO., 
3114 S. Halsted St. Chicago. 

s - • • • • • • . į 
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 Išryto — 1 iki 
|1 po pietų — 8:30 iki 3:30 vakare, 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
a 

—s 
OR, LEO AVVOTIN 1 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1V20 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? rytą: * — 9 

vakare Tel. Canal 4867 

Dr* M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, Hil iINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki S vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicajro, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yarda 687 

J0SEPH C. W0L0N f 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE S T R E E T 

Gyvenimo Tel. Humboldt 17 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6998 
CHICAGO, ILL. 

PARSIDUODA 
Labai pigiai parsiduoda namas ant 

sesių pagyvenimų, su visais naujais 
pristatymais: geroj lietuvių apgyven-
toj v ietoj: arti lietuviškos, bažnyčios ir 
mokyklos. Kreipkitės prie 

Johm Vlaeoai. 
1809 V . 4§eh Et, Ohlea#a, 

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiifftiiHiHiiiaiiMwum 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas H a y mark et 3544 

DR.A .A .R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3364 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 PO 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — l t d. 

HIIIIHIIIIIIIIIIIIHIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIUIIIt 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty] : 

89 W. WASHTNGTO!f S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 647S 
n j n e l m i i SIS W. S l r d Bfc. 

Tel. Ta«ds 4681 

i m m • • • • • • • » n 1 | 



D R A U G A S Pirmadienis, rugsėjis 22 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i TIK VIENA PURVINA 

POLITIKA. 
• 

Pirmadienis, rugsėjis 22 d., j 
Šv. Tarnas Vilanietis, arciv. 

Antradienis, rugsėjis 23 d., 
Šv. Linas, pop. kank. Tekia. 

SVETIMŲ ŠALIŲ PINIGAI 
EINA VIS PIGYN. 

IXDIANA HARBOR. 
Taip tvirtina policijos leite

nantas. 
Iš policijos tarnybos Chica-

\ u t Inland Steel Companv 
goje rezignuoja leitenantas \OĄ , . _ . • -

.V1 SteeJ and Tube eompai 

Plate companv, tin mill . . 3.000 
American Sheet and Tin 

Plate companv, sheet mill 2,500 

American Bridge company 
Gary plant 2,000 

Union Drawn Steel company 500 
Screw and Bolt company . . 500 
Central Metallic Door com

pany 100 

Tuo ima naudotie3 svetimša
liai. 

Cent ra l T r u s t Co. of Tllinois 
b a n k o s užsienių d e p a r t a m e n 
to v i r š in inkas Masson p raneša , 
kad Chicagoje šiandie viskas 
brangu. Tik vieni svetimų ša
lių pinigai yra pigus. Tr jie 
eina vis daugiau pigyn. 

Vokiečiu markė ir austru 
krona nustojo savo vertės a-
pie 90 nuoš. Rusijos rubliai 
tuo tarpu čia jau neturi jo
kios vertės. 

Tuo pinigq atpigimu naudo
jasi svetimšaliai. Daugelis iš 
to nori praturtėti. 

Šiandie vokiška markė kai
nuoja 3 % amerikoniško cento. 
Kas šiandie nuperka tų mvv-
kiu ui tūkstanti dolierių, at
eityje tikisi pelnyti dešimti 
tūkstančių dol., kuomet pini
gų vertė sugryž normaiin >to 
vin. 

Tuo tikslu su svetimų šalį u 
pinigais šiandie varoma plati 
spekuliacija, sako Masson. Tr 
pažymi, jog tai labai neatsar
gus spekuliavimas. X(»s visaip 
gali būti. 

Štai svetimų šalių pinigu 
šiandieninė vertė imant ame
rikoniškais pinigais. 

Vokietijos markė pirm karės 
buvo verta 23%c, šiandie '.VĄC 

Austrijos krona pirm karės 
20V>c, dabar l%e. 

Jugoslavijos krona 20'^c.— 
c. 

Čekoslovakijos krona 20*40. 
—3c. 

Prancūzijos frankas 191*3e, 
—10% c. 

Italijos lira 191 :3c. — 9c. 
Anglijos svaras pirm karės 

buvo $4.86 2-3, gi šiandie $4.12. 
Belgijos frankas 19 I-IV.— 

l l e . 
Norvegijos kroneris 264-5c. 

—23c. 
Švedijos kroneris 25 2-5c.— 

24V2c. 
Danijos kroneris 26 4-5e.— 

22c. 
Olandijos guilderis 401 /ĮC.— 

37c. 
Ispanijos peseta 19 310c.— 

18% c. 
Šveicarijos frankas 191-3c. 

—17 4-5c. 
(iraikijos dracma 19 3-1 ()c. 

Bet reikia žinoti, kad ir a-
merikoniškas dolieris čia vra 
nustojęs savo prieškarinės 
vertės. Šiandie dolieris yra 
vertas tik 66 centus. 

Sullivan. Policijoje jis išbuvo 
29 metus. 

Pasitraukdamas iš tarnybos 
jis kalba apie tokius daiktus, 
kas ujdrausta ir negalima kal
bėti policmonams. 

Leitenantas Sullivan atvirai 
sako, jog policija kontroliuoja 
ne policijos viršininkai, b©1 
politikieriai. Politikieriai vei
kė jam įstojus tarnybon, pirm 
29 meti}. Veikia jie ii- šiandie. 
Tik šiandie politikierių dar
bas labjaus purvinesnis. 

Sako, Chicagoje nėra polici
jos, bet politikinė sistema. Jei 
kariais poliemonas suareštuo 
ja koki artimą politikieriams: 
prasižengėlį, toksai poliemo
nas tuojaus iškeliamas kur ki
tur. Politikieriai turi intekmę 
kaip policijoje, taip mnnicipa 
liuose teismuose. 

Jis pats, leitenantas Sulli
van, daug kentėjęs nuo poli
tikierių. Visais laikais buvo 
kilnojamas iš vienų nuovadų i 
kitas. 

Pagaliaus jam to užtekę. Tr 
jis atsisakąs iš tarnybos. 

Leitenantas Sullivan giriu 
dabartinj policijos viršininką 
(iarrity. Sako, tai parinktina> 
žmogus. Bet j i s nesusipažinęs 
su politikos metodą policijoje. 
Jis nori atskirti policiją nuo 
politikos. Bet vargiai jam tas 
pavyksią padaryti. 

. . 6,000 
company of 

America, Mark plant 2,000 
Standard Forgings company 1,100 
American Steel Foundries 

company, Indiana Harbor 
works 2,500 

Universal Portland Cement 
company 1,200 

Green Engineering company 300 

EAST CHICAGO. 

Interstate Iron and Steel 
company 

L\lwards Valve and Manu-
faeturing company 

YVilli.im Oravitr Tank eom-
pnny 

By-Products Cokc Corpora
tion 

1,200 

800 

. 500 

500 

HAMMOND. 

UŽTROŠKO MOTINA SU 
TRIMIS MERGAITĖMIS. 

Standard Steel Car company 3.000 
Simple.K Haihvay Appliance 

company 1,000 
Illinois Car and E(jiiipmcnt 

company 300 
llammond Malloablo Iron 

company fl."i0 
Keich Raihvay Equipment 

company 250 
American Steel Foundries 

company, llammond \vorks 
2.000 

Steel Car Forge company, 
llammond plant 1.500 

JOLIET. 

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

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus. 
» 

1. Parašyk j Lithuanian American Trading ('o., G W. 48-th Str., New York City. ir gausi siuntimui reikalingas bilas ir ženk
lelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiekvienam baksui, kur] manai siųsti. UI tai nieko nereikia mokėti. 

2. Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko mieruojant. (Jokių kitokio didumo 
baksų negalima siųsti be perkrovimo.) Baksas turi būti padarytas iš lentų y2 arba % colio storumo. 

* 
3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklą — klejonka (panašiu j tą, kuris vartojamas stalą užtiesti). , 
4. Dėk i baksą drabužius, eeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk, mėsos ir kvietinių miltų. Tų dalykų negalima 

dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra 
uždrausta išsiųsti j užrubežj. 

5. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikratytu ir neslankiotii. 
6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad km-i nors lentelė nepasiliuosuotų. 

7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du raiteliu, kuriuos mes prisiunčiamo, ir priklijuok ant bakso patogioje vietoje. Numerius, ku
rie randasi ant tu raitelių, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuotų raštelių. 

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats apmokėk iki NewYorko. 

1). Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris išsiųsk tuojau sykiu su money orde
riu ar čekiu už siuntimą i Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lietuvoje j vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, 
kas atliks, bus sugrąžinta. Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad primokėlumei. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereikė
tų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto bakso. 

10. Mes pribusimo ir mažus baksukus arba ir rišulius — bundulus, bet juos turėsime perkrauti j baksus prieš siuntimą per 
marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiekvieną svarą iškaščiams. 

11. Rašyk čeki ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co. 

12. Adresuok laiškus ir siuntinius: 

• ' £ * • 

i 

* 

i 
LITHUANIAN AMERICAN TRADING 

6 West 48th Street, New York, N. Y. 
CO. 

Tai nelaimingas atsitikimas. 

APSISAUGOKITE PERSI
ŠALDYMO! 

Pastarasis lietus ir apsireiš
kęs drėgnas oras privertė Chi
cagos sveikumo komisijonierių 
pranešti žmonėms toki pers
pėjime: 

" J e i norite save apsaugoti 
nuo influenzos arba plaučių 
ligos, nekuomet nedevėkite 
sušlapusių arba drėgnų rūbų. 

" J e i jūsų rūbai sušlapo, 
tuojaus pamainykite sausais. 

"Ypač saugokitės sušlapti 
kojas ir persišaldyti. 

"Žinokite, jog uncija atsar
gumo yra lygi svarui gydy-

Po mini. 703 So. Morgan gat. 
namuose ant antrojo augšto at
rasta u/troškusi našlė, Mrs. 
Tigrondi Dalvatrici, su trimis 
mergaitėmis: 9, S ir 4 metų 
amžiaus.. 

Viduje buvo pilna gazo. (la
žinė dūdelė, jungianti gazo 
rageli su gaziniu pečiuku, lai
vo numania nuo ragelio. 

Motina atrasta ant grindų 
naktiniuose rūbuose. Matyt, 
j inai mėg ino pr ie i t i p r i e dur ių 
ir š i t as a t i d a r y t i . Be t j a u ne
tu rė jo jėgų. 

Lovoje gulėjo visos trys už-
troškusios mergelės. 

Spėjama, jog einant gultu 
mažiausioji mergelė buvo nu
traukusi nuo ragelio gazino 
dūdele. Tš neapsižiūrėjimo pa
tiko mirtis visa šeimvna. 

Illinois Steel company. Joliet 
worka 7,000 

American Steel and \Yire 
lompany, Roekdall works 2,500 

American Steel and VYire 
company Scott street \vorks 

:{.()()() 

American Steel and \Vire 
company Bluft* street \vorks 

3,000 
American Can company, Jo

liet t'actory 2.000 

MIIAYAI KEE. 

E 

! 

i 
S I 

Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir eeverykus į baksus kuriuos norite siųsti. Nešiotos drapanos yra reika

lingos Lietuvoj, ir turi didesne verte už naujas Suvienytose Valstijose. I 
IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONIJŲ 
PRANEŠIMAS. 

Illinois Steel company, Mil-
\vaukee \vorks 

WAUKEGAN. 

3,000 

meriean Steel and YVire 
• 'ompaiiy, \Yaukcgan mills. 

CHICAGOS APSKRIČIO 
PLIENO DIRBTUVĖS, 

EVANSTON. 
Steel and Tube company of 

America, Mark plant . . . 

CHICAGO. 

3,000 

" D r a u g o " redakcijoje yra 
laiškas p. Benediktui Bielieui, 
rašytas iš Lietuvos iš Viessai-
ėių. Kitados p. Bielieas yra, 
turbūt, gyvenęs 4551 So. llor-
mitage ave. Chicagoje, bei dn-1 

bar jo nėra tenai. Kas ji pa
žįsta, tegu jam praneša, kad 
atsimtų savo laišką, arba nors 
duotų žinią, kur siųsti. 

Redakcra. 

i 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

800 

mo. 
f y 

Didėja mieste skaitlius susir
gimų influenza ir plaučių liga. American Sheet and Tin 

Štai Chicagos apskričio ge
ležies ir plieno dirbtuvės, ku
rias paliečia generalis darbi
ninkų streikas. Skaitlinės reiš
kia skaitlių darbininkų. 

« 

SOUTB CHICAGO. 

Illinois Steel Company, South 
\Yorks 12,000 

Wisconsin Steel Company, 
South Deering plant . . . . 1,700 

Pollak Steel Company 900 
Interstate Steel and Porging 

company 150 
By-Products Coke Corpora

tion, Federal Furnace plant 

Hubbard Steel foundry . . 
Chieago Bridge and Iron 

\vorks 

700 
400 

300 

GARY. 

Illinois Steel Company, Gary 
\Vorks 11.000 

Illinois Steel Company, Union 
VVorks, 3179 South Ash
land avenue 800 

American Brake Shoe and 
Foundry company, 4516 
Wcst 2Gth street 1,000 

American Bridže Company 
Lassig plant, 2601 Cly-
bourn avenue f. 700 

American Bridge company 
American plant, 40th and 
Princoton ave 800 

Visuomeniški Kursai. 
Visi gerb iamie j i kurs i s ta i m 

pamirškite šiandie vakare at- im'Šo. Vietoria St.~ 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS |glillllllliiiiiiliiiliiiiiiiiiilliilli::i 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan, 111. 
Pirm.—Antanas J . Sutkus, 1317 

So. Vietoria St. 
Vice-Pirm. — Antanas Taueius, 

1125 Lincoln St., N. Chieago, 111. 
Nutarimij Rast.—Jonas Bakšys, 

1331 Prescott St., 
Finansų Rast.—Jeronimas Se-

mulynas, 759 Sheridan Road. 
Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 

So. Vietoria St., 
Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie

toria St. r 

2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vie
toria St. 

3. Pranas Kasdelevieius, 1017 
8th St. 

Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres

cott S t , 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

mings Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas. 

Malioriai ir Dekoratoriai 
TLgų. metų patyrimas savo amate leidžia mums at

likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. 
Atsišaukite pas 

P. Cibulskis ir J. A. Poška 
2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 I 

NUBAUSTA DU JUODU 
RIAUŠININKU. 

Kriminaliam teisme Cbica-
goję už buvusias rasines riau
šes ligi gyvos galvos kalėji
mu nubausta du juoduku — 
Walter Colvin ir Charles 
Johnson. Jiedu atrastu kaltu 
už nužudymų pedlmriaus Laz-
zeroni riaušių metu. 

silankyti į prof. Kun. Pr. Bu
čio paskaitas, kurios Ims 
Davis Sąuare parko salėje, 
7:30 vai. Gerk prelegentas 
duos iš eilės lekciją: "Yra 
dangus". 

Tat kiek galima skaitlin
giausia atsilankykite. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

CARO MOTINA CERKVĖJ 
LONDONE. 

Kusai Londone savo cerkvė
je turėję pamaldas už kritusius 
karėje rusus Pamaldas laikė 
rusų ambasados archimandri
tas Smirnov, o tarpe maldinin
kų buvo caro motina Marija 
Teodorovna, daugelis kunigaik
ščių, didkunigaikštis Dimitrij. (tų prigėręs. 

Svarbus susirinkimas L. R. 
Kryžiaus rėmėjų bus panedėlio 
vakare, rugsėjo 22 d., 7:30 vai , 
bažnytinėj svetainėj, 44-tos ir 
So. Fairfield ave. 

Visus kviečia Komitetas. 

APSUKRI MERGINA. 

Tūla Glasgowo 13 metų mer
gaitė, Jean Niven, praeidama 
pro šalį Hunter 's Quay paste
bėjo mažų vaikiščį bepradedant 
skęsti. Mergina tuoj šoko j van
denį, kaip buvusi pilnai apsirė
džiusi, pasinėrė ir ištraukė 
skenduolį. Pribuvus pagelbai 
ir mergina ir vaikas dastatyta 
ant kranto. Jei ne merginos 
drąsa ir apsukrumas vaikas bu-

Vėliavos nešėjas — Stanislovas 
Urbonas, 911—8th St. 

Organo Užžiurėtojas — Antanas 
J . Sutkus, 1317 So. Vietoria St. 

Šv. Antano Draugija susirinki
mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
V A L D Y B O S A N T R A Š A I : 

Sheboygan, Wis. 

(I 

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

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

Rast. A. Brusaka, 835 High 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supę-
rior Ave. , 

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

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

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

J . Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiii 

BIZNIERIAI GARSINHTES 
" D R A U G E . " 

UiMiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

Teatras ir Muzika. 
Einančių metų vakarų rengimo sezone Lietuvos Vyčių 

Chicagos ir apielinkės kuopų, Apskričio ir apskričio choro se
kančiai yra rengiami vakarai: 

Nedėlioj, rugsėjo 28 d., L. Vyčių 4 kp. (iš Dievo Apveizdos 
par.). 

Nedėl io j , spal io 5 d., L. Vyčių 13 kp . ( iš Šv. K r y ž i a u s p a r . ) 
Nedėl io j , spal io 19 d., L. Vyčių IG k p . ( iš Šv. J u r g i o p a r . ) 
Nedėlioj, spalio 26 d., L. Vyčių 4 kp. (iš Dievo Apveizdos 

parap.) * .$r. 
Nedėlioj lapkričio 2 d., L. Vyčių 5 kp. (iš Šv. Mykolo par.) 
Nedėlioj, lapkričio 9 d., L. Vyčių 8 kp., (iš Visų Šventų 

par., Roselande), Vaidins "ŽIVILĘ" . 
Nedėlioj, lapkričio 16 d., L. Vyčių 36 kp. (iš Nek Pras. 

P. Š. parap.) Vaidins pirmų syk Cbicagoj "SIBIRO ŽVAIG
Ž D Ė " trijų aktų dramą. 

Nedėlioj, lapkričio 16 d., L. Vyčių 16 kp. (iš Šv. Jurgio 
par.). 

Nedėlioj, lapkričio 23 d., L. Vyčių 4 kp. (iš Dievo Apv. 
par.). 

Nedėlioj, lapkričio 23 d. Chicagos Apskričio Choro. 
Nedėlioj, gruodžio 7 d., L. Vyčių 13 kp. (Iš Šv. Kryžiaus 

parap.). 
Nedėlioj, gruodžio 14 d. L. Vyčių Chicagos Apskr. choro. 

Dideliame miesto teatre statys scenoje trijų aktu komiška ope
rą — KORNEVILIO VARPAI. 

Nedėlioj gruodžio 21 d., L. Vyčių 4 kp. (iš Dievo Ap. par.) 
Ketverge sausio 1 d. 1920 m. L. Vyčiu 5 kp. (North Sides) 

Statys scenoj "KANTRI ALENA. 
Nedėlioj, sausio 4 d. 1920 m., L. Vyčių Apskričio choro. 
Nedėlioj, sausio 4 d., 1920 m., L. Vyčių 16 kp. (iš Šv. Jur

gio par.) 
Nedėlioj sausio 11 d. 1920 m., L. Vyčių 13 kp. (iš Šv. Kry

žiaus par.). 
Nedėlioj, sausio 18 d., 1920 m., L. Vyčių 5 kp. (iš Šv. My

kolo parap.). 
Nedėlioj, sausio 25 d. 1920 m , L. Vyčių 8 kp. (iš Roseland, 

Nedėlioj, vasario 8 d., 1920 m., L. Vyčių 8 kp. (iš Roseland, 

Nedėlioj, vasario 15 d., 1920 m , L. Vyčių 36 kp. (iš N. Pr. 
S. P. M. par.). 

Užgavėnių dienoje, vas. 16 d., 1920 m., L. Vyčių 16 kp. (iš 
v. Jursrio narariA. Šv. Jurgio parap.). 
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