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375,000 Darbininkų 
Streikuoja Plieno 

Industrijoje 
Omahos riaušininkus laukia 

. kartus likimas 

GEN. W 0 0 D PASKELBIA 
SUVARŽYMUS. 

50 žmonių bus patraukta 
atsakomybėn. 

DARBININKŲ STREIKE 
NEĮVYKO SVARBIŲ 

ATMAINŲ. 

Darbininkai yra pilni vilties. 

Pei 
Pittsburgh, Pa., spal. 1. — 

porą praėjusių dienu vie
tos darbininkų streiko lauko 
neįvyko svarbiu atmainų. Ne-

plieno industrijoje streikuoja 
apie 375,000 darbininkų. 

šią savaitę jįrie abolno skait-
liaus streikuojančių prisieis 
priskaityti ir sustreikavusius 
Betldeliein Steel Co. dailinin
kus. 

Foster ir kiti nubausti. 

Kaip čia, taip ir kituose 
buvo jokiu svarbesniu atsiti- miestuose, kur streikuoja dar-
kimu. Streikininkai visur pa>i- bininkai, vietinių valdžių už
laiko kuoramiansia. Unijų va- drausti) darbininkams turėti 
dai įstengia darbininkus palai- susirinkimus. Vadinasi, panai-
kyti reikiamoje vienybėje. Jų kinta žodžio laisves teisė, 
eilėse neapsireiškia nei nesuti- Streiko pradžioje streiko 
kimai, nei nepasitenkinimai. komiteto sekretorius su kitais 

Pieno ^kompanijų agentai vi- vadais mėgino pasakyti kalbas 
>ai> šonais darbuojasi ineiti i darbininkus ant tušėiu lotu. 
darbininkų tarpan ir p a ^ t i IK - j m t n i 1 ) l l v o s u a i . e S t u o t i i r 

sutikimus. liet nepavyksta at ; n u | i a u > t i ] )n $ l m A l i t . s l o au_ 
siekti tas tikslas. Itoritetaj tas pabaudas patvir-

Todel Šiandie paeių kompa- tino. Sako, žodžio laisvė panai-
nijų valdybos tik tuščius žo- kinta ramiųjų gyventoju ap-
džius ltarsto. Jos skelbia. buk | s a i l f f a j 
kasdien sulaukiančios vis di
desnio skaitliaus darbininkų, 
katrie, girdi, pameta streiki
ninku eiles. 

Bet tasai kompanijų skelbi
mas neteisingas. Nes labai ma-
.žas skaitlius streiklaužių dir
ba. (Ii ir tie iš įstaigų nepa
leidžiami, kaipo didžiausieji 
vergai. 

Streikininkai turi vilties. 

Streikininku vadai tvirtina, 
kad darbininkai taip ilgai 
streikuosią, kuomet plieno in
dustrija pilnai bus apgriauta. 
Nes tik tuomet kompanijų 
valdybos susipras ir palinks 
prie darbininkų reikalavimu. 

Anot streiko komiteto sekre
toriaus pranešimo, praeitą sa
vaitę prie streikuojančių dar
bininku prisidėjo dar 33,000 
darbininkų daugiau. 

Tad šiandie, abelnai imant, 

Vadų pavyzdingumas. 

Nors darbininkams uždrau
sti viešose vietose susirinki
mai ir kalbos, teėiau jie vi<-
vien susiranda sau tinkamas 
vietas ir atlaiko susirinkimus, 
pasitaria. 

Tokiuose susirinkimuose 
dažniausia vadai paragina dar
bininkus, kad visu streiko me
tu kuoramiausiai užsilaikyti. 
Neduoti progos policijai ir 
kompan'jų agentams užpuldi
nėti darbininkus. 

Nes tik tuo keliu streikas 
bus pilnai laimėtas. 

Washington, spal. 1.—Prezi
dentas AVilsonas jau tiek svei
kesnis, kad vakar pasirašė po 
daugeliu visokių bilių. 

Bet jvairios konferencijos 
Įkaltuose Rūmuose atšauktos 
neapribnotam laikui. 

Omaha, Nebr., spal. 1.—Vie
tos riaušių vadai turės progos 
dabar "pasidžiaugt i" savo at
liktų darbų vaisiais. Daugiau 
dvidešimties vadų jau suimta, 
anot pranešimo miesto advoka
to Murray. Jie visi kaltinami 
pirmojo laipsnio žmogžudystė
je. Pirmiausia, už pasikėsinimą 
nužudyti miesto majorą, pas
kui už nužudymą juoduko. 

Murray tvirtina, jog trumpu 
laiku dar apie 30 žmonių bus 
suimta ir pastatyta kriminaliu 
teisman. 

Gen. Wood veikia. 

Atkeliavęs ėia S. V. armijos 
gen. Wood tuojaus paskelbė 
Įvairius militarinius parėdy
mus, kuriais stipriai suvaržo
mas civilis žmonių gvvenimas 
ir veikimas. 

Uždrausti visokie viešieji 
Misi rink ima i, gatvėse keliu 
žmonių pasikalbėjimai. Kuo-
aštriausiai uždrausta gvvento-
jam s nešioties visokios rūšies 
ginklus. 

Už riaušes kalta miesto 
valdyba. 

Nebraska valstijos guberna
torius pranešė vietos admini
stracijai, kad jei ji neturinti 
išmanymo miestą tvarkyti. 
tuomet tą tvarkymą paimsian
ti savo rankosna valstija. 

Viešoji opinija kaltina mie
sto valdvba už įvvkusias ėia 
nepaprastas riaušes, ypaė šeri
fą, kuris be niekur nieko pasi
davė pašėlusios minios norams, 
nepavartodamas prieš ją kuo-
aštriausių jam galimų priemo
nių. Juk miestas turi policija, 
turi policijos atsargą, turi 
gaisrininkus ir kitokias prie
mones. Ir leido riaušininkams 
deginti miesto namus ir ati
duoti jiems reikalaujamą kali
nį. 

Kai-kas spėja, jog tose riau
šėse, turbūt, yra stipriai įjung
ta purvina politika. 

GELEŽINKELIŲ DARBI-
NINKAMS DIDINA

MOS ALGOS. 

Daroma sulig prez. Wilsono 
nurodymų. 

YVashington, spal. 1.—Patir
ta, kad su spalių 20 diena gele
žinkelių adiministracija gele
žinkelių darbininkams (sliop-
menams) pradės mokėti dides
nes algas—4 centus daugiau už 
darbo valanda, kaip yra nu
statęs pats prezidentas YVilso-
nas. Be to, darbininkams dar
bas bus nustatvtas ant 8 va-
landų pastovo. 

Tos atmainos bus prisilaiko
ma taip ilgai, kaip ilgai vy
riausybė kontroliuos geležin
kelius. 

ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ 
NEUŽSILEIDŽIA GE
LEŽINKELIEČIAMS. 

Visus traukinius saugoja ka
riuomenė. 

Londonas, spal. 2. -^ Jau 
penkta diena, kaip Anglijoje 
seka generaliH ant visų gele
žinkelių darbininkų streikas. 

Išpradžių tas.ai streikas la
bai grūmojo šaliai. Buvo ma
noma, kad visoj šalyj sustos 
visokią industrija, gi miestus 
palies badas be susisiekimo 
geležinkeliais. 

Teėiaus baimė praėjo. Nes 

Vokietija Išnaujo 
Blokuojama 

SULAIKYTAS SIUNTIMAS 
MAISTO. 

Gal dabar vokiečiai pasitrauks 
iš Pabalti jos. 

VOKIETIJOS KABINETE 
PRAMATOMOS AT

MAINOS. 

Radikalų ministerių vietas 
užimsia demokratai. 

Berlynas, spal. L—Vokiečių 
kabinete pramatomos žymios 
atmainos. Dabartinė vokiečiu 
valdžia yra pasižymėjusi savo 
nepastovumu. Kartais valdžia 
nukrypsta kuone paėian kraš
tutiniu radikalizman, tai kar
tais vėl gryžta prie pakenčia
mųjų soči jai istų teorijų. 

Toksai nepastovumas labai 
nesveikas šaliai. Gi tas įvyksta Traukuliai važinėja apsaugoti 
todėl, kad valdžioje yra per- stiprių sargybų. Pavojingesnė 

Paryžius, spal. 1.—Aną die
ną talkininkai perspėjo Vokie
tiją, kad ji išnaujo bus blo-

iaugelj traukinių pradėjo vai- kuojama. Negausianti už užsie
nių nei maisto, nei kitko, jei 
tuojaus neatšauksianti savo 
kariuomenės iš Lietuvos ir 
Latvijos. 

Vokietija posenovei nepa
klausė talkininkų perspėjimo. 

Dabar laikrašėiai ėia prane
ša, jog talkininkai su vakar 
diena pradėjo blokuoti Vokie-
tiia. Nei vienas laivas su mai-
stu nebus leidžiamas plaukti Į 
Vokietijos pakraščius ligi toli
mesnio parėdymo. 

dvti veteranai geležinkeliečiai 
ir kareiviai. Geležinkeliais va
žinėjimas sutrukdytas, maisto 
pristatymas laiku neatlieka
mas. Bet, sakoma, nėra jau bai
mės. 

Ir šiandie vyriausybė, kaip 
oficijaliai pranešama, nema
nanti stoti į jokias tarybas 
su geležinkeliečiais. Sako, pa-
streikuos ir patys sugryž dar
ban nieko nelaimėje. 

Visgi krizis dar nepraėjęs. 
Nes prie geležinkeliečių strei
ko kartais gali prisidėti ėia 
ir kitur omnibusų šoferiai, gat-
vekariu darbininkai. 

/ 
Kariuomenė viską atlieka. 
Kaip vietos, taip visos ša

lies geležinkelių stotyse stovi 
būriai kareivių. Kareiviai 
daugiausia valdo ir traukinius. 

Katrie laivai buvo išplaukę, 
tie nesustabdyti kelionėje. 
Tiems leista pasiekti Vokieti
jos uostus. 

Taippat vyriausioje talkinin
kų taryboje tariamasi labjaus 
sustiprinti blokadą aplink bol
ševikišką Rusiją. 

Vokiečiai atšaukia savo 
generolą. 

Basei, Šveicarija, spal. 1.— 
Iš Berlyno ėia pranešta, jog 
niekais nuėjusios visos vokie-
ėių valdžios pastangos atšauk
ti iš Pabaltijos generolą von 
der Goltz su jo kariuomene. 

Tad dabar vokiečių valdžia 
įsikiusi pačiam generolui von 
der Goltz keliauti Berlynan. 

Reiškia, vienas von der Goltz 
" atšaukiamas." 

daug socijalistų gi permažai 
demokratu. 

• 

Socialdemokratų partijos 
susirinkime nutarta iš kabine
to prašalinti visus narius, tu
rinčius radikales pažiūras, ir 
anų vieton pašaukti demokra
tus. 

BOLŠEVIKIŠKA RUSIJA 
IŠIMTA IŠ S. V. PRE

KYBOS. 

Hilo, T. H., spal. 1.—Praeitą 
penktadienį pradėjo veržties 
ugnekalnis Mauna Loa. Šian
die lava liejasi per 30 mylių. 
Pakeliuj viskas naikinama. 
Jau daug plantacijų sunaikin
ta. 

A. A. KUN. VATTMAN BU- laikas ištarnavo forte Sheri-
V 0 LABAI MYLIMAS 

KAREIVIŲ. 

Kareiviai neš nabašninko kar
stą i atsilsio vietą. 

Vakar buvo pranešta, kad 
sv. Pranciškaus ligoninėj po 
ilgos ligos mirė S. V. armijos 
kapelionas-niajoras, kunigas 
pralotas Edvardas J. Vatt-
man. 

Velionis per kelis pastaruo
sius metus gyveno miestelyj 
AVilmette, šalimais Cbicagos. 
Nors jis buvo jau pažymėtas 
atsitarnavusių veteranu sąra
še, bet pastarosios kares metu 
jis, sulig jo noro, išnaujo buvo 
priimtas kapelionu ir ' visas 

dan. 
Iš forto Slieridan nabašnin-

kas pralotas bus ir laidojamas. 
Pamaldos įvyks mažoje forto 
koplyčioje,1 kur kareiviams ka
talikams laikomos pamaldos ir 
kur kareiviai aprūpinami dva
siškais reikalais. 

Pranešama, jog nabašninką 
su karstu neš kareiviai, kurie 
jį, gi jis juos buvo numylėję. J 
laidotuves, matyt, atkeliaus 
leitenantas pulk. Roosevelt iš 
Ne\v Yorko. Bus ir kapitonas 
Roosevelt ir visa eilė žymiau
sių šios šalies žmonių. 

ir visuomet aplankydavo sene
lį pralotą \Vilmettej. 

Miręs pralotas paliko daug 
autografiniu laišku, rašytu 
jam Suv. Valstijų prezidentų: 
Uayes, Garfield, McKinley, 
Taft, Roosevelt ir Wilson. 

A. a. praloto laidotuvėmis 
rūpinasi žinoma organizacija 
Kolumbo Vyčiai (Kniglits of 
Columbus), su kuria nabašnin-
kas buvo surištas. Prieš pat 
mirsiant velionis prašė jo lai
dotuvėse nepavartoti jokių žo
lynų. 

Buvo gimęs Westfalijoj, Vo
kietijoj. Tenai baigęs mokslus 
iš įšventintas į kunigus. I r po 

Miręs pulk. Roosevelt taip to tuojaus atkeliavęs Ameri-
arti buvo susirišęs su mirusiu 
pralotu, kad kuomet tik jis at
keliaudavo Chicagon, visuomet 

kon. 
Kapelionu S. Valstijų armi

joj yra išbuvęs 29 metus. 

Tai vienatinė šalis, neturinti 
pasitikėjimo. 

VVashington, spal. 1. —Suv. 
Valstijų karės prekybos bor-
das paskelbė naujus parėdy
mus ir patvarkymus apie vedi
mą S. Valstijų prekybos su 
svetimomis viešpatijomis. 

Patvarkymuosna ineina vi-
sos pasaulio viešpatijos, iš
ėmus vieną bolševikišką Rusf-

Taigi atnaiijinama prekyba 
su Turkija, Ungarija, Bulga
rija ir net Austrija. Į Kiniją 
uždrausta eksportuoti ginklus 
ir sprogstančią medžiagą. 

Iš prekybos išskiriami kvie
čiu grudai ir kviečiu miltai. Ši-
tuos tvarko kviečių direkto
rius. 

se vietose kareiviai apsaugoja 
pačius bėgius. 

Trukšmų ir demonstracijų 
mažai kur pasitaiko. Streiki
ninkams nėra progos demons
truoti. Nes toksai argumentas 
kariuomenei yra svetimas. 

Daugel vietose paštą išve-
žiojama lakstytuvais. Žmonės, 
maistas ir kitkas vežiojama 
automobiliais. 

Bet taippat daugel vietose 
traukiniai nevažinėja. I r tokio
se vietose uždaromos dirbtu
vės, kasyklos ir kitokios įstai
gos. 

Daugelis žmonių kenčia vargą. 
Streikuoja keli šimtai tūks

tančių geležinkeliečių. Bet 
vargą del to streiko velka mi
lijonai žmonių. Nes nedarbas 
visur plečiasi, gi maisto per-
maža, nėra kuo pristatyti. 

Kuomet vyriausybė skelbia, 
kad jinai išsisuksianti sveika 
iš to krizio, geležinkeliečių va
das Tliomas šaukia: 

"Aš buvau priverstas stoti 
kovon. Mano pečiai atspirti 
į sieną. Ar vyriausybė nusi-

Įmano, su kuo ji turi reikalą, 
jei pradeda ignoruoti darbi
ninkus?" 

Į visus pajūrinius miestus 

Japonija Eina Prieš S. Valstijas 
SUSIVAIDĖ AMERIKONAI Nes, sakė jis, jei įvyktų su-

SU KAZOKAIS SIBE- sirėmimas, japonai stotų kazo-
RIJOJE. kų purėje, ty. prieš ameriko-

nus. 
Japonai palaiko kazoku pusę. Pagal i aus amerikonams bu-

„ , '. ; _,. . vo pranešta, kacf suimtas kor-
Vladivostokas, rūgs. 20 (su- , „ ,. • , 

poralas Sperling pasiųstas j 

VVHITLOCK PAAUGŠTIN-
TAS AMBASADORIUM. 

Washington, spal. 1.—Vakar 
prezidentas Wilsonas paskel
bė, kad S. Valstijų pasiunti
nys Belgijoje, Brand VVliit-
lock iš Ohio valstijos, paaug-
štinamas ambasadorių Belgi
joje. 

Tuo keliu pagerbiama ir pa
ti Belgija, nes tenai S. Valsti
jos įsteigia ambasadą vietoje 
pasiuntinybės. 

vėlinta).—Maj. gen. G ravės, 
komendantas Suv. Valstijų ka
riuomenės Siberijoje, pareika
lavo pasiaiškinimo nuo gen. j 
Rozanovo, rusų kariuomenės; 
vado Priamuro provincijoje, I 
už suareštavimą kapitono 
Jolins ir korporalo Sperling ir 
už nuplak imą pastarojo, ką at
likę gen. Kalmikovo kazokai. 

Tas areštavimas atlikta rug
sėjo 5 d. miestelyj Iman. Ja
ponų militarinė valdžia veda 
tardymus. 

Išgelbėtas oficieras su 
kareiviu. 

Kapitonas Jolins su korpo-
ralu uniformose ir dar vienas 
civilis žmogus nukeliavo į 
Iman, už 170 mylių į šiaurius 
nuo čia. Per Iman eina geležin
kelio šaka. Geležinkelį saugoja 
kinai kareiviai. Nukeliavusieji 
su savimi neturėjo pasportų. 
Ir tas nebuvo reikalinga sulig 
talkininkų sutarimo. 

Ameri konams apsistojus 
viešbutyj, kaip bematai atpyš-
kėjo kazokai ir juos suarešta
vo, neradug pas juos pasportų. 

Kapitonui Johns pavyko pa
bėgti ir traukiniu nuvykti į 
Spaskoje. Ten jis apie arešta
vimą pranešė amerikoniškų 

Chabarovską, kur gen. Kalmi-
kov turi savo vyriausią sto
vyklą. 

Tuojaus mušta telegrama į 
Chabarovską. Pareikalauta pa-
!iuosuoti korporalą. Atsakyta, 
kad jis tuojaus bus paliuosuo-
tas. 

Amerikonų būrys sugryžo Į 
Spaskoje su trimis paimtais 
kazokais. 

Paskui paaiškėjo, kad kor-
poralas buvo kazokų nuplak
tas. 

Clmbarovsko apskrity j vy
riausiuoju rusų armijų vadu 
yra gen. Rozanov. Tad nuo jo 
pareikalauta pasiaiškinimo. 

Nežinia kuo pasibaigs tas 
atsitikimas. 

FARMERIAI NEPATENKIN-
TI SUŠAUKIAMA KON

FERENCIJA. 

Jie nori turėti daugiau savo 
atstovų. 

Anglija pergvvena baisų lai
kotarpį. Baisu, kad iš streiko 
nepakiltų kas aršesnio. Nes be 
susisiekimo įrankių seka ba
das. Gi šis paskui save neša 
perversmes. 

vyriausybė yra sutraukusi de-! kareivių būrio viršininkui. 
šimtis tūkstančių jurininkų. I T " ° . i a u s b u r y s l š Į,50 a m e , n -

koniškų kareivių sėdo trauki-
nin, nuvažiavo į Iman ir tenai 
užstatan paėmė tris kazokus. 
Paskui pareikalavo paliuosuo-
ti korporalą Sperling. 

Japonai eina su kazokais. 

Amerikoniška kariuomenė 
paskui" susidūrė su gen. Kalmi
kovo kazokų buriu. Susimainy
ta šiurkščiais žodžiais. Kazo
kų ir amerikonų tarpan įstojo 
vienas japonų vyresnysis ofi
cieras. Tas įsakė amerikonams 
ramiau užsilaikyti. 

ANGLIJOS KAREIVIAI UŽ-
ĖMĖ ODESSĄ. 

Vienna, spal. 2. — Iš Bu
dapešto pranešta, jog nuo ang
lų karės laivų išsodinta anglų 
kariuomenė užėmė pietinės 
Rusijos miestą Odessą. 

Indianapolis. spal. 1.—India
na, Illinois, Michigan, Ohio, 
Missouri, Iowa ir Nebraska 
farmerių organizacijų atstovai 
čia turi suvažiavimą. 

Suvažiavime padaryta rezo
liucija, adresuota prezidentui 
Wilsonui. Rezoliucijoje farme-
riai išreiškia nepasitenkinimų, 
kad sušaukiamon darbo ir ka
pitalo konferencijon farme-
riams leista turėti tik šešis at
stovus. 

Farmeriai reikalauja, kad jų 
atstovų skaitlius butų lygus 
darbo arba kapitalo atstovų 
skaitliui. Nes kuo farmeriai 
"rali but žemesni už kitus. 

— Mihvaukee, spal. 2. —Su
imta trys plėšikai, užpuolusie
ji vieną jubilierinę krautuvę. 
Tarpe suimtų yra vienas chi-
cagieti-s. 
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"DRAUGAS" 
LTTHT AXIAN DAILY F R I E i n ) 

Pablished Baily Eseept Sundayi by 
DRAUGAS PUBUSHING CO., Inc., 
1800 W. 4Gth st., Chicago, Illinois. 

TFK.MS OF SUBSCKIFTION 
One Year ....... $5.00 
Sbc Months .$3.00 
Thorsday's Edition $2.00 

Advertising rates on appUcation 
At NEWS-STANDS 2c A COPY 

0RAU6AS Ketvir tadienis , spalio 2 1913 

Katalikių maldos nabašninko 
dusiai bus naudingesnės už gė
les i r papuošalus. 

NabaŠninkas buvo gimęs 
1841, tai-gi mirė 78 metų am-
žio ir 54 m. kunigystės. 

LIETUVIU KATALIKU- DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdienr išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumera ta mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
•>.dresa visada reikia prisiųsti ir senas 
dresas. Pinigai geriausia siųsti isper-

.ant krasoje a r exprese "Money Order" 
arba įdedant pinigus į registruotų 
laišką.. 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 
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A. a. kun. E, J. 
Vattmann. 

Panedėlyje Evanstone Sv, 
Pranciškaus ligoninėje mirė 
kun. Echvardas J . Vattmann. 
J i s buvo nelietuvis, bet užtek
tinai pasižymėjęs, kad jį pami
nėtume. 

J o amžis perėjo ta rp karei
vių. J i s tapo kapelionu 1877 m. 
Tada buvo karė su raudonai
siais Amerikos žmonėmis—In
dais. Paskui jis vėl tarnavo ka
rėje su Ispanais 1898 m. ir" į 
kapelionus įsirašė 1917 m., 
kaip tik tapo apgarsinta karė 
su vokiečiais. Pri imtas atgal 
į kariuomenę jis buvo kapelio
nu Fort-Sheridan 'e . Eidamas 
76 metus, žinoma, negalėjo ke
liauti ' į Prancūzija ir stoti į 
apkasus. 
Kol kun. Vat tmann buvo jau

nesnis, j is išmoko Amerikos 
raudonųjų Indu kalbą, ypa<v-
jų genties vadinamos Sioux. 
J i s ir kapeiionavo 29-tame In-
dijanos pulke, kur kareiviais 
ta rnavo daug tos genties vyru. 
J i s juos mokino kaip tėvas 
sunūs; mokėdamas jų gimtąją 
kalbą jis išmokino juos nau
dinga dalykų. U i jį Siouxieėiai 
Indai butų ir į ugnį ėję. J ie , 
reikšdami jam savo pagarbą 
i r meilę, praminė jį "Didžiąja 
P u š i m . " Be abejo, jie nuliūdo 
patyrę , kad ta Didžioji Pušis 
jau kri to . 

Kun. Vat tmaną gerbė taip-gi 
ir pa tys augščiausieji asme
nys. Buvęs prezidentas T. Roo-
sevelt, kiek syk važiuodavo 
per Chicagą, tiek syk užsuk
davo į \Vilmette, nes ten kun. 
Vat tmann klebonavo Šv. Juo
zapo parapijoje. Kad gegužio 
mėnesyje, 1915 m., kun. Vatt
mann šventė penkiasdešimts 
metų kunigystės, prezidentas 
YVilsonas, buvę prezidentai 
Taft ir Koosevelt atsiuntė jam 
pasveikinimų. Nabašninka as
meniškai pažinojo i r t ikrai 
gerbė Suvienytų Valstijų pre
zidentai Hayes , Garfield, Cle-
veland ir McKinley. 

Tai-gi tas kunigas buvo tik
ras tarpininkas t a rp daugiau
siai vargstančių žmonių ir t a rp 
augščiausių asmenų Ameriko
je. 

Prieš mirsiant kun. Vatt
mann sutvarkė savo busiančio 
palaidojimo Veikalus. Jokių 
gėlių nebus. Palaidojimo tvar
ką ves Knights of Columbus. 

Šlykštus Melas. 
• 

Iš krasos gavome labai ne
aiškiai atspausdintą lapelį su 
parašu "Agenee telegraphiąue 
L i tuan ienne ," t. y. Lietuvių 
telegrafo agentūra. Nustebome, 
kodėl telegrafų agentūra nesi
naudoja telegrafu t ik krasa? 
Bet skaitome toliau. 

Bolševikų laimėjimai Es-
tonijoje. 

Ryga—rugsėjo 8 d., 1919 
metų. Bolševikų armijoms 
kuogeriausiai pasisekė jų 
didysis užpuolimas ant Es-
tonijos; estų frontas sulau
žytas. Su didžiausia pasku
ba rengiama siųsti į frontą 
civilę Baltijos gvardiją, kad 
sulaikius bolševikų briovi-
mąsį tolyn. Rytų šone sun
kenybės "didėja; a ts i randa 
naujų vargų. 
Ant ras pranešimas y ra už-

vardvtas : "Lie tuvos valdžia 
remia bolševikus." Po tuo už-
vardijimu eina: 

Kaunas , rugsėjo 8, 1919. 
Bolševikų agitacija kasdien 
smarkėja. Lietuvos valdžia 
(Taryba) paremia tą darbą, 
išleisdama daug atsišauki
mų, reikalaujančių atimti 
nuosavybę iš lenkų savinin
kų. 
Lietuvos valdžia rūpinasi 

sutvarkyt i žemiu, dvaru ir 
bežemių reikalus. Gal tam tik
slui ir priseina pagarsinti vie-
ną-kitą atsišaukimą. Kiek gir
dėjome tokius atsišaukimus 
garsino partijos, o ne valdžia. 
Bet jei ir valdžia butų garsi
nusi tokius atsišaukimus, tai 
t iktai neapsakomai didelis be-
sąžiningumas galėtų juos pa
vadinti bolsevikizm0 rėmimu. 
Tai-gi paduotasis čionai pra
nešimas yra kuolabiausiai ne
sąžiningas* 

J i s y ra melas, nes nusiduo
da esąs: telegrama ir da-gi iš 
Kauno. Kauno telegrafo stotis 

Lietuviu valdžios rauko-

KATALIKŲ DRAUGIJOMS. 

v ra 
se. J i jokiu būdu nebūtų pa
leidusi tokios telegramos pr ie i 
save. 
Je igu antrame pranešime yra 

sugautas aiškus melas, tai ne
protinga butų tikėti ir pir
mam pranešimui, a tspaus tam 
ant t 0 pa t i e s lapo. 

Kas leidžia melus ir pasiva
dina "Lie tuvos telegrafo agen
t ū r a / : tas kenkia Lietuvai. 
Bern 0 buvo Lietuvių Spaudos 
Biuras teikti žinioms apie Lie
tuvą. Lio«annoje tuojaus at
sirado pamėgždžiojimas jo 
"Lie tuvos telegrafo agentū
ra. 7f 

J a u mes matėme, kad ta a-
gentura nesinaudoja telegra
fu, tai-gi melas y ra antrame 
žodyje. Mes matome, kad ne 
Lietuvai, o Lietuvos priešams, 
tarnauja ta agentūra. Tai-gi 
melas yra ir pirmame žodyje. 
Tiesa tėra tik trečiame tos į-
staigos vardo žodyje, būtent 

agentūra >» 

Keno ta agentūra, mes neži
nome. J i užtaria lenkus prieš 
Lietuvos valdžią, apie kurią 
mes žinome, kad ir taip yra 
perdaug nuolaidi lenkams. 

DEL PAGLEMŽTOJO CUK
RAUS GHICAGOJE. 

C. B. Ames, iš valdžios pu
sės, ir M. W. Feingold, vice
prezidentas J . Aron and Com-
pany, šiomis dienomis susitai
kė link keturių karų cukraus, 
kuris buvo paimtas Chicagoje. 
Bilą yra tuojaus per t raukta . J . 
Aron and Co. parduos cukrų su 

Gyvename organizacijų ga
dynėje. Organizuotas žmogus 
šiandie daug vertesnis i r nau
dingesnis, negu neorganizuo
tas, palaidas. 

Įvair ių draugijų—gerų, ge
resnių i r geriausių—jau nema
ža turime. Bet eidami vis pir
myn organizacijų keliu—mes 
priėjome prie to, kad i r drau
gijoms t a r p savęs reikia orga-
nizuoties, rišties į vieną didelę 
organizaciją, kuri apimtų visas 
mūsų draugijas. Ka ip pavienis 
žmogus bus naudingesnis, jei
gu j isai bus organizuotas, ta ip 
ir draugija bus ta naudingesnė, 
kuri prigulės pr ie visų draugi
jų organizacijos. Palaida-gi 
draugija, niekur neprigulinti 
daug mažiau naudos teneš : j i 
galės būti naudinga tik sau, sa
vo nar iams (ir ta nauda bus la
bai a p r i b o t a ) ; bet j i neneš nau
dos, arba labai mažą naudą te
neš platesnei visuomenei, tau
tai, bažnyčiai. Be to neorgani
zuotą draugiją bile kokie gud
rus agitatoriai lengvai nuves į 
kokius šuntakius, į kuriuos di
džiuma narių kad ir nenori ei
ti, bet labai dažnai duodasi nu
sivesti. 

Tad organizuokimės visi, kas 
gyvas. Lai nelieka nei vieno lie
tuvio kataliko, kurs neprigulė
tų prie įvairių naudingų kata
likiškų organizacijų, kurios 
neštų naudą ir jo kūnui, ir jo 
protui—sielai. Taippat-gi lai 
nelieka nei vienos katalikiškos 
draugijos, kuri neprigulėtų 
prie visų liet. kat. draugijų vie
nybės, prie Federacijos. 

Katalikų Federacijos užduo
tis y ra vienvti visas lietuviu" 

0 0 ^ 

katalikų organizuotas pajėgas 
bendram darbui tautos ir baž
nyčios naudai. Mums brangus 
yra mūsų katalikiškas tikėji
m a s ; brangi y ra mums mūsų 
tėvynė Lietuva. Federacija ir 
rūpinasi tas mūsų didžiausias 
brangenybes ne tik apsaugoti , 
apginti nuo įvairių priešininką 
ir užpuolikų, bet dar tuos pa
čius tur tus rūpinasi mumyse 
pagilinti, sustiprinti , padaryt i 
juos mums dar brangesniais. 
Be to mes, lietuviai katalikai, 
eidami Tikrojo ir Didžiojo De
mokrato—mūsų Išganytojaus 
pramintais keliais, branginame 
labai ir demokratybę ir sten
giamės būti kogeriausiais de
mokratais , pripažįstančiais 
kiekvieno žmogaus lygias tei
ses, pagerbiančiais kiekvieno 
žmogišką vertybę, pakenčian-
čiais kitų žmogiškas silpnybes 
ir klaidas. Čia Federacijoje 
kiekvienas susitiks su tikrai de
mokratiška tvarka ir dvasia. Vi 
sos mūsų parapi jos, sąjungos, 
visos draugijos, kuopos ir kuo
pelės—visos čia susispietusios 
po viena bendra mūsų Federa
cijos vėliava—kad visoms ly
giomis teisėmis ir lygiomis 
priedermėmis pasidarbuoti la
bui katalikybės, lietuvybės ir 
demokratybės. Nei vienam 
žmogui su prabudusią ir pra-
kilnuman siekiančia siela, nei 
vienai draugijai su augštais 
troškimais—čia ne tik nebus 
užkirstas kelias pasirodyti i r 
pasidarbuoti—bet, priešingai 
kiekviena gera inicijatyva, 
kiekvienas doras pasiryžimas 
ras padrąsinimą, paramą ir 
pritaikinimą. Visos jos pins 
įstabiai gražų vainiką iš nepa
pras tų gėlių: tos gėlės tai gy

vos žmonių sielos ir jų gražus 
darbai. 

Federaci ja ta i didelė katali
kų šeimyna, tai tas svarbiausis 
mūsų tautos branduolis, kurs 
neša mūsų tauta i sveiką ir 
skaisčią ateitį. Federaci ja rū
pinsis palaikyti savo narių tar
pe koart imiausius ryšius, vie
nijančią i r stiprinančią krik
ščionišką dvasią. J i dalinsis su 
savo narėmis draugijomis—ži
niomis, mintimis ir sumany
mais ; j i praneš, kas jau kata
likų nuveikta, ir kas dar ma
noma nuveikti. Federaci ja bus 
mūsų visuomenės širdis, kurios 
plakimą jaus visas mūsų visuo
meniškas kūnas. 

Kas dar nepriguli—rašyki-
tės. Nariai draugijų, neprisira
šiusių dar pr ie Federacijos, 
į neškite ir agituokite savo 
draugijose, kad prisirašytų. 
Prigulėj imas labai lengvas: po 
6c į metus nuo kiekvieno savo 
nario. (P i rmiau mokėjo vienos 
po 2c, kitos net po 12c. Dabar 
visiems sulyginta) . Pris irašiu
sioji draugija gauna tam tikrą 
paliudijimą; iš tų paliudijimų 
visi galės ir pažinti, kuri drau
gija y ra organizuota, o kuri 
palaida. Be to gauna dar visas 
spausdintas Federacijos kny
gas ir kitus raštus. 

Pr idėjus dar keletą ' 'L ie tu
vos lenkų," ką y ra urėdais ši
tų įstaigų pasirodys, kad Len
kijai sunkoka apsieiti be lietu
vių, ką amžiais nešė savo dar
bą ir kardus lenkų gerovei i r 
garbei. 

P . Skir imutas, lenkų amba
sadorius su savo palydovais, 
neperseniai jau persis tatė I ta
lijoj karaliui ir nūnai nebetu-

2-3 kar tus audijenciją pa^ Šv. 
Tėvą. 

Turinys Lietuvoj Gyvuojančiy Partijų 
Atsišaukimų Paleistų į Piliečius 

Rugpjūčio 24 d. 
Kas, regėjos, lig šiol Lietu- priešų, kiek j i nėra mačiusi net 

re 

/ 

voje buvo negalima ir neįvyk
doma, tai įvyko sekmadienį, 
rugpjūčio 17 d., t. y. visos Lie
tuvoje gyvenančios part i jos , 
nors kitokiais žodžiais, tečiau rės įėjimo į Vatikaną, kaip kad 

prieš tai, kuomet buvo gavęs K s r < ? 1 ^ ™ » * . minti, surado 
vienodą obalsį i r nežiūrint sa
vo pažiūrų ir nuomonit] skirtu
mo ranka su ranka, petys su 
petim išėjo į gatvę ir sušuko: 
"Pi l iečiai , tėvynė pavojuje! 
Kas gyvas ir doras griebkimės 
ginklo ir tų priemonių, kad ne
bebūtų Lietuvoje nei vieno oku
panto" . . . I r krikščionis demo-

r> 
Draugijos savo mokesnius 

(čekius a r money orderius) ra
šykite vardu Federacijos iždi
ninko J. Mockaus, o siųskite į 
Federacijos sekretorijatą šiuo 
adresu: Am. L. R.-K. Federa
cija, o81 Westminster a ve., Dc-
troit, Mich. I š ten reikalaukite 
ir visokių žinių, ir konstitucijų. 

Čia primename dar vieną da
lyką. Ateinančio sausio mėnesį, 
bus pirmas suvažiavimas nau
jai suorganizuotos Am. Liet. 
K. K. F . Tarybos, f tą Tarybą 
—augščiausią ir valdančią mū
sų įstaigą—rinks atstovus ne
tik mūsų centrai i nės organiza
cijos, bet ir vietiniai susivieni
j imai katalikiškų draugijų, pri
klausančių Federacijai . Užtat 
draugijos skubinkitės rašyties 
prie Federacijos i r skubinkite 
sudaryti savo kolonijose kata
likiškų draugijų centrus, kad ir 
nuo jūsų kolonijos galėtų pa
tekti atstovas į Tarybą. Neor
ganizuotos kolonijos neturės 
Taryboje savo atstovų. Rinki
mai į Tarybą turi būti atlikti 
iki gruodžio pabaigos. 

Fed. Sekr. 

VALDIŠKOS ĮSTAI 
GOS ROMOJE. 

Reikia Lietuvių Atstovybės i r 
Romoje. 

Kad ir dar ne galutinai nus
tatytu rubežiu lenkai, galima 
sakyti , suorganizavo Romoje, 
tai bent toje prasmėje, kad su
lig kitų valstijų ir jų čionai 
turima savo oficijalių įstaigų: 
Romoje y ra : 

Lenkijos pasiuntinystė prie 
Vatikano taipgi jau tvarkoje. 
Josios viršininkas prof. Koval-
skis, 13 d., šio mėnesio, padarė 
įkurtuves savo buste. 

Šitoj iškilmėje dalyvavo K. 
Kardinolas (jaspari, Sekreto
rius jo Švontinybės, Antvysku-
pa s Ceretti, Mons. Tedesliini, 
Mons. Tacci Šv. Tėvo Maggior-
dom'as ir keletas kitų monsig-
norų, urėdų Sekretari jos di 
Stato, Vatikane. 

Pažymėtina, kad lenkų iškil
mėje dalyvauta ir lietuvio, J o 
M. Antvyskupio Zaleskio, An-
tiokijos Pat r ia rko . 

Neprošalį bus pridėti , kad 
t rumpa laiku gal da r padidės 
Romoje "Lie tuvos lenkų" bū
relis, kadangi Monsignoras 
Kazys Ski rmantas busiąs pa
skirtas patarėju lenkų pasiun
tinystės prie Vatikano. Mons. 
Skirmantas vilnietas iš garsios 
kitados lietuvių bajorų gimi
nės, geras pažįstamas mūsų 
anų laikų Vyskupo Paliulio, 
Girtauto, Roppo, Preloto An
tanavičiaus ir kitų, prieš karę 
ilgus metus gyveno Romoje, 
kar tu su Antv. Simonu ir Sa
piega aprūpindamas Lietuvos 
dvasiškuosius reikalus. Karės 
metu kaipo Austri jos pavaldi
nys buvo pr ivers tas apleisti 
Italiją apsigyvenęs Šveicarijo
je, kar tu su Jezavitų generolu 
grafu Ledochovskiu, ką senai 
jau grįžo Romon. 

" P o Lietuvą miega ," kaip 
gieda Maironis. Išvažiavus 
Lietuvos atstovams J o M. 
Kun. Staugaičiui ir Kaunan 
Grigaičiui, o paskui juos ir 
kun. Žilinskui ir vėl Romos lie
tuvių būrelis sumažėjo. Tesi-
likome tik aš, klerikas Zabiela 
ir mano sesuo Barbora . 

A r ilgainiui I Dievas težino. 
Gera, reikalinga ir naudinga 
Lietuvai butų, kad 
kuogreičiaUsia atvyktų čio
nai Kanauninkas Narjaus-
kas, ką iš kelionės Amerikon, 
buvo grąžintas Kaunan, kaipo 
tur imas būti paskir tas Lietu
vos atstovu prie Vatikano, by 
tik, pridėsiu aš, atkeliautų čio
nai turėdamas įgaliojimus vi
sų trijų Lietuvos vyskupų. Be 
to jo padėjimas butų labai ne
aiškus, o mūsų " b r o l i ų " intri
goms labai panagus. 

Negaliu dar praleisti malo
nios kiekvienam lietuviui žine
lės, kad Rusijoj Admirolo Kol-
čako Valdžios padary t i jau 
urėdiškį žingsniai, idant įstei
gti atskirą Siberijos Vyskupi-

kra tas gretini socijalisto demo- šia ir tvirkina žmones, naiki 

1. Lenkų Ambasada prie 
Kvir inalo: viršininkas Kostan- ją, o jos vyskupu paskirt i kun. 

uždarbiu, kurį leidžia Maisto 
Administracijos Reguliacija. 
Feingoldas išsiaiškino teisių 
departamentui , kad toji ben
drovė neturėjus jokio noro per
virš uždirbti, prisiplėšti , ir rei
kalas tapo užbaigtas neužme
tant nuožiūras ant J . Aron and 
Co. ir patenkinant teisių depar
tamentą. 

tas Skirinuntas-sulenkėjęs lie
tuvis, Gardino gub. dvarponis, 
kitados Rusijoje Taryboje na 
rvs. 

Kon ndatas -su generalin iu 
konsuliu Janiševskiu, Volini-
jįm dvarponiu-i :gi net:kru len
ku. 

Kares Misija. Tas virsim u-
kas, Kontkovskis, Vilniaus ?>i-
bernijoj dvarponis iš Lentupiu. 
Sulenkėjęs baltgudis a r lietu
mis, jo pagelbiiunkas-Kunigai-
kštis Radvyla irgi sulenkėjęs 
lietuvis 

4 Biuras Grąžinti Neleisi i'iis 
su viršininku Marynavskiu. 

5 Ministerijos aprūpi "ii Ma 
i:tu Lenkiją viršininkas Rnbel. 

6 Pasiuntinys prie Vatikano 
prof. Kovalskis-lenkas. 

Demikį-lietuvį Tomsko klebo
ną. 

Kun. Prapolenis 
( " I š . Draugas" . ) 

MĖSOS GAMINTOJŲ 
TEISMAS. 

Vyriausis prokuroras prane
ša, kad teismas mėsos gaminto
jų prasidėjo Chicagos aug
ščiausią teisme rugsėjo 15 d. J . 
H. Atwood iš Kansas City pa
skirtas specijaliu vyriausio 
prokuroro asistentu veikti iš 
vieno su Izidorių J . Kreseliu iš 
New Yorko ir Charles B. Mor-
rison iš Chicagos. J i e jau buvo 
pirmiau paskir ta is tame reika
le specijaliais asistentais pr ie 
vyriausiojo prokuroro. 

krato ir liaudininko ir santari-
mnko šaukė: 

"Ša l in Lietuvos plėšikai— 
vokiečiai, rusų kolčakininkai ir 
bolševikai! 

Šalin grobikai lenkai! 
Lauk iš akių jų sėbrai ! 
Visi į kovą del Nepriklauso

mos Lietuvos Respublikos! 
Te gyvuoja laisva demokra-

tinga Lietuvos Respublika su 
sostine Vilniuj! 

...Lenkų dvarininkų valdžios 
samdyti legijonininkai, nežiū
rėdami jokių sutarčių nei pa
žadų, kurie ir karo metu do
riems žmonėms y ra šventi da-
Jykai, vėl slenka gilyn į Lietu
vą ir pakeliui grobdami graso 
paimti Seinus, Punską, Alun
tą ir kitus vienų lietuvių gyve
namus kraš tus ,"—kalba į pilie
čius savo paskleistuose lape
liuose Socijalistų liaudininką 
Demokratų Centro Komitetas 
ir L. Valstiečių Sąjungos Ko
mitetas ir baigia šiais žodžiais: 
" B e t te nemano lenkai ,kad mū
sų kantrybei nėra galo. N e ! 
Šį kartą visi Lietuvos darbo 
žmonės—valstiečiai, miestelė
nai ir darbininkai, kaip vienas 
žmogus, sukils ir su ginklu ran
koje savo teises ir žemę ap
gins! Šalin Lietuvos p lėš ika i" 
ir tt. 

— Lietuviai pabuskit! Tėvy
nei pavojus kasdieną didėja, 
šaukia Tautos Pažangos Par t i 
jos Kauno Kuopa:—Tariamie
ji " b r o l i a i " lenkai kas kartą 
veržiasi vis giliau į mūsų že
mę i r kėsinasi pavergti »musų 
tėvus, mūsų brolius. Tie, kurie 
dedasi mūsų vaduotojais— 
prancūzai—ne mums padeda, 
tik lenkams, kasdieną skirdami 
vis naują demarkacijos liniją, 
atiduodami lenkams vis naujų 
Lietuvos žemių plotų ir tiems 
mūsų pavergėjams teikdami 
visokios pagelbos, o mums vi
sais budais trukdydami gauti 
ginklų, kad galėtumėm patys 
kardu rankoje gint is! Lenkams 
atiduotas Vilnius, mūsų šalies 
širdis. Negana to, lenkai, pran
cūzų palaikomi, jau turi pa
griebę didelius Lietuvos plotus 
į vakarus ir šiaurę nuo Vil
niaus ir vis dar briaunasi to
liau. Dabar lenkai įsigeidė pa
veržti mums dar Seinus, tą Už
nemunės vyskupų sostinę ir tt... 

—Pri t ruko kant rybės : nebe
galime daugiau tylėti,—pilnai 
pr i ta r ia savo lapeliuose ir De-
mokr. Tautos Laisvės Santa
ros Centro Komitetas—tada, 
kada geriausieji Lietuvos sū
nus gina mūsų tėvynę nuo bol
ševikų, lenkai rengiasi suduoti 
mums mirtingą smūgį iš užpa
kalio... Išeikim šianefre visi mes 
į gatvę i r pasakykim tiems 
prancūzams... ir baigia tuo pa
čiu kuo ir kitos parti jos. 

' ' Lietuvos socijaldemokratų 
part i jos Kauno kuopa išleido 
platesnį atsišaukimą ir prade
da šiais žodžiais: 

"Lie tuvos Darbininkai! Lie
tuvos Piliečiai! Paryžiuj taikos 
konferencija berods jau žada 
baigti savo.darbus, bet išvar
gintąją Lietuvą ima gulti tiek 

karo metu. Nespėjo iš Žemai
čių išsinešti ištvirkusi, p lėšr i 
vokiečių kariuomenė, kaip jos 
pasienėj p radeda spiestis nau
jos visokių valkatų gaujos— 
Kolčako batalijonai. Ko jie no
r i iš mūsų? Susiburti , susistip-
r int i Lietuvoj ir eiti po to bol
ševikų mušti, a t s ta tydint i jei 
ne caro gadynę, ta i bent tur t in
gųjų viešpatybių. Bet prieš pa
siekdami rusus, j ie mūsų kraštą 
apniks ir mus pi rmus pajungs 
j senąjį pr iespaudos jungą. 
Dar silpni būdami, j ie jau plė-

na javus, atiminėja gyvulius i r 
žadina žmonėse caro laikų at
minimą. Kruvinojo caro pa
veikslu jie nori į savo pusę pa
t raukt i mūsų širdis. I š rytų 
vis giliau veržias į Lietuvą len
kų būriai . J i e paėmė Suvalkus, 
slenka Seinų link i r nori pa
grobti grynai lietuvių gyvena
mas vietas ir t t . 

Toliau par t i ja kviečia pilie
čius griebtis už ginklo, dėtis į 
part izanų būrius ir su ginklu 
rankose stoti tprieš naujus mū
sų krašto, muSų žemės ir lais
vės grobikus, ir baigia bendrais 
obalsiais: 

— Į kovą d rauga i ! 
Laukan iš Lietuvos kolčaki-

ninkus, sugriuvusio carizmo 
bernus! 

Laukan lejikų legijonus, Lie
tuvos dvarininkų sėbrus! 

Laukan vokiečius plėšikus, 
mūsų krašto skr iaudėjus! 

Te gyvuoja Demokratinė 
Lietuvos respublika! 

Te gyvuoja Steigiamasis L i e 
tuvos Seimas! ^ 

Te gyvuoja viso pasaulio 
darbininkų vienybė! 

" L i e t u v a , " Kaunas . 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
Švėkšna. Liepos 13 d. įvyko 

didelis susirinkimas, kuris ėjo 
visą laiką ramiai ir tvarkingai . 
Žmonės patenkinti pranešimais 
visi y r a nusistatę pr ieš lenkus 
ir kiekvienas pasirįžęs kovoti 
su lenkais. Vietiniai gyventojai 
palankus Lietuvos valdžiai, 
laukia Steigiamojo Seimo ir 
žemės reformos. 

Vokiečių jau nėra, bet kar
tais j ie apsilanko plėšti. Ki to
kių plėšikų tuo t a rpu negirdėti . 

Andrejevas, č i a žmonės ma
žai žino apie valdžios darbą i r 
šių dienų Lietuvos reikalus. 
T a r p vietinių gyventojų vieš
patauja bolševikų dvasia. Vo
kiečių jau nebėra. Žmonės ne
patenkinti vietine milicija i r 
valdininkais, ku r i e ima kyšius, 
ir tik už pinigus viskas galima. 
Tas buvo pasakyta susirinkime. 

Kvėdarna Viežaičių apskr . 
Rug. 1 d. įvyko gana skaitlin
gas susirinkimas. P ranešan t 
politikinį Lietuvos padėjimą, 
žmonės noromis klausė prane
šimų ir išreiškė pasitikėjimą 
Lietuvos valdžiai i r pasižadėjo 
klausyti jos įsakymų.Miestelis, 
išeinant vokiečiams, labai išde
gė, net kai kurie sodžiai išdegę. 

Kuršėnai . Liepos pirmomis 
dienomis tapo apvogtas Suėmi
mo Komi te tas ; kada tai atsi t i
ko, nežinia, tik kaip reikėjo 
produktus išvežti, pasirodė, 
kad 15 pūdų sviesto nebesą. 
Nuostolis y ra per 6000 auksi
nų, bet kaltininko nė ra ; žmonių 
klausant, kal tas butų pa t s Su
ėmimo Komitetas , bet pas mus 
viskas uždailinama. Žmonės, 
matydami tokį \ nebranginimą ! 
jų tr iūso ir valdžios tur to , la
bai nepatenkinti . 

" L i e t u v a , " Kaunas . 
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Lietuviai Amerikoje. 
NIAGARA UNIVERSITY, 

N E W YORK. 
Malonybė Chicairos arkivvsku-
pas Mundelein, Chic. katedro-

t je ruggj 20 d. Įšventino į kimi-
l š visu mokyklų, kaip kole- [gus, €fi subdijakona J . Miliaus-

giju, ta ip universitetu, mušu ką J o Malonybė vyskupas M 
moksleivija kar t s nuo karto 
pianeša per Laikraščius savo 
veikimą ir tt. 

Niagara universi tetas lig&io] 
visai buvo negirdėtas tarpe lie
tuviu moksleivijos ii priežas-

Hoban, iš Scranton, Pa., molį,-
slą užbaigti nusiuntė į Kat . 
l 'niversitetą, \Vashington, l). 
C. 

Visi Šv. Bonaventūro teolo
gijos moksleiviai, o ypatingai 

ties, kad buvo visai mažas mos lietuviai ištariame kun. 
skaitl ius lankančiųjų tą mokyk-Gružauskui širdingą ariu už pri-
lą. Laikui bėgant, a ts i rado ir siustus mums paveikslėlius ir 
pas mus biski daugiau žymes- cigarus ir velijame jam viso 
nių studontu,tat-gi tankiau bus labo visame kame. 
pranešama apie jųjų veikimą. Gaila taipgi, kad apleido mus 

N. universi tetas randasi an! aibdijakonas, J . Miliauskas, 

n o gražumas 

lal>ai gražios ir žymios vietos,: nes buvo plačiai visiems čia ži-
ar t i Niagara vandenpnolio, ku-įnonias ir geras lietuvis. J i s ne

tingėdavo pasidarbuoti ir del 
pavienių draugų ir del visuo
menės, kokiai nors progai pasi-

atkreipia doma 
didelių minių žmonių, atsilan
kančių iš visų pasaulio kraštų. 
kad pasigrožėjus gamtos tvari- taikius. Užtat padėk jam Dievi 
niu—vandenpuoliu. 

Universi teto laukai užima 
300 akrų žemės, netoli upės 
Niagara. Aplinkui mokyklą 
randasi atletiški laukai, kur 
studentai lavinasi "įvairiu žai-
dimų, pavyzdžiui " foot ba l l , " 
" b a s e ba l l , " " t e n n i s " ir u. 
Apar i žaidimų, yra gražių vie-
tų, kur galima vaikščioti ir 
gražiuotie> neišpasakytu gra
žumu. 

Universiteto mokslas yra gan 
augštas . Mokinama medicinos. 
inžiniery>tės, elassikos, filoso
fijos ir teologijos. 

kogeriausiai užbaigti mokslą ir 
laimingai pasiekti tikslą, kuris 
jau visai ar t i tesiranda. 

Kašonių Juozas. 

P ITTSBURGH, PA. 

Muzikalis lietuvių koncertas, 
buvęs Lecture Hali of Car-

negie Inst i tute. 

Tas lietuvių koncerto vaka
ras gražiausia pasisekė-i r j is 
daug reiškia, nes jis supažin
dino mus su amerikonais ir ki
tomis tautomis, kurių žmonės 
atėjo pasiklausyti , ir gėrėjosi 
lietuvių dainomis ir jų gražia 
meliodija. 

Ant rytojaus anglų laikraš
čiai puikiai aprašė, išgirdami 
lietuvių koncerto vakarą ir ne-
kurie laikraščiai patalpino lie
tuvių šokikių paveikslus. 

Tik vienas dalykas mušu ne-
džiugina. Kuomet reikia lietu
viams pasirodyti kame nors, 
tai kiti nepri tar ia vien tik dėl
to, kad jie negali vadovauti . 
Reikėtų pirma dirbti tautai , o 
ne savo asmeniškiems sie
kiams. 

Apar t to visko reikėtų išreik
šti padėką šv . Kazimiero ir 
' ' B i r u t ė s " choru nariams ir 
gerbiamajam jų vedėjui, J . l \ 
Jankui , už taip puikų pasirody
mą ir lietuvių vardo pakėlimą 
svetimtaučiu akyse. 

Dauginus tokiu vakaru, k u-
rie kelių lietuvių vardą į "pa
saulio tarpt). 

Sąmata. 

REIKALAUJA 

MERGINOS 
^ 

i r 

MOTERIS 
Reikalingos del lengvo šva-

riaus darbo dirbti mūsų popie
riniu Boxu Fabrike. 

Pr i tyr imas nereikalingas. 

Darbas Pastovus, 
pradžiai algos geros, 

ANT PARDAVIMO. 
$650.00 nuperka grocerne su viso

mis jtaiaomis ( f ixtures) . Atsišaukite 
tuojaus. 

4537 S. Paul ina Str. 

NAMAS NAUJAS ANT PARDAVIMO 
4rendų, cemento pamatai, 52 pėdos 

ilgio. 20 pėdų ir 5 vol. platumo. 2 
pagyvenimu su mažu basementu, pi
giai parduodamas, nes savininkas iš
važiuoja ant farmų. Adresas. 

John Stahuiak, 
4326 So. Marshfield Ave. Chlcago. 

valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Suimtomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO, 
Homan & Arthington Strs. 

T/baigu
siems universiteto autori tetas 
suteikia augštus laipsnius, k. ;. 
A. B.. U. S., Ph. U., A. M., I). 
Litt-, D. LL., ir t t . I nivrr-
sitete mokytojauja šv . Viii-
cento Kongregacijos Tėvai, k i 
rie lietuviams yra įvairiais bu-
dais prielankus. Mokestis u/. 
moksle yra neaugštesnė už ki
tu mokyklų. Universitetas 
yra pagarsėjęs ypač Dvasiškos 
Seminarijos moksle, ne a moky 
t o ja a ja filosofijos ir teologijos 
daktara i kunigai, baigusieji 
Dvasiškąja Akademija Ryme, 

67*9 £ " *. * 

Italijoje. Kuo tolyn, tuo dides
nis skaitlius auga lietuvių mo
kinių šiame universitete. 

Sekantieji lietuviai šimel 
lanko universitetą : K. Laueai-
tis, J . Laurai t i s , Iv. Čibirka, J . 
Dambrauskas , S t. šolomskis, 
Z. Jakubauskas , M. P . Dau
mantas . 

Labai yra pageidaujama, 
kad daugiau lietuvių mokslei
viu spiestųsi i šia mokykla, nes 

4 . J Į 4. c V * * • ? 

valgis yra geras, mokslas aug
štas ir mokestis nėra perdido-
lė. Pabuvus metus ar kelius 
mokykloje, galima gauti dirbti 
prie įvairių darbą, kurie sutei
kia nemaža pelno neturtin
giems moksleiviams. 

La ikas mums jauniems nioky-
ties ir tobulinti savo protą, ka
da tėvynė ištiesus rankas pra
šo, reikalauja pagelbos nuo in
teligentijos, bet atsiminkime, 
kad be moksleivijos, tai nėra 
neį inteligentijos, nes toji yra 
branduolys rausg inteligentijos 
ir tėvynės veikėju. 

Visi, kas išgali, lai siekia 
mokslo. 

Kas trokšta kokių patarimu, 
kaslink mokslo Sakų, arba taip 
kokių smulkmenų, lai laiškais 
kreipiasi pr ie : M. F. Dauinon-
tas , Niagara University, X. T. 

M. F . D. 

ST. BONAVENTŪRE, N. Y. 

Šįmet, a ts idar ius mokyklai, 
daug daugiau moksleiviu suva
žiavo į seminariją ir į kolegiją 
negu kitais metais. IŠ dviejų 
naujų lietuvių, eia pribuvusių, 
tik vienas pasiliko, o gal bus ir 
daugiau. O iš senesnių neteko
me crvjejų, ne-. J . čuzauska. J o 

Niekas neužiiinėvs, kad dai-
lė kelia tautą. J i tai išreiškia 
puikiąsias tautos ypatybes ir 
parodo tautą tikroje šviesoje. 
Jeigu tauta yra turt inga savo 
dailės menu, tuo augšėiau ji iš
sikelia ir utri didesne garbę 
pasaulio akvse. Musii-iri tauta 
atsižymi tuo dailės skoniu, b<>t 
l>nsaulis mažai težino apie ją. 
Nun-iri, kuomet Lietuva turi 
uauti savo neprigulmyb.', tuo 
labiau privalo kitu tautu atvda 
atkreipti į ją. 

š t a i pasitaikė ir proga, ku
rioje lietuviai galėjo pasirody
ti ir pasirodė, kad jie yra tik-
i ieii dainininkai. 

Viešnių mokyklų ir Pitts-
burgho aniversiteto muzikos di 
rektorius, muzikas-dailininkas 
\Vill Karliart rudenio ir žie-
mos metu rengia tautų koncer
tus, kuriuos išpildo užkviestos 
tautos. 

Rugsėjo 25 d. buvo lietuvių 
ir angaru koncerto vakaras, 
kuriame gražiausia pasirodė 
Pit tsburgho lietuvių choras, 
susidedąs iš suvirs 80 asmenų, 
vedamas J . P. Jankaus , gabaus 
šv . Kazimiero parapijos var
gonininko. 

P a s YVill Karliart puikiai 
piršo lietuvius ir užkvietė 
Pi t tsburgho lietuvių chorą ant 
pagrindų, atskirai paminėda
mas publikai kiekvieną dainą, 
kurią choras turėjo dainuoti. 
Pirmiausia visiems sustojus 
uždainuota visiems p r i t a r i an t ; 
* 'Star Spangled Banner , " pas i 
kui sekė šios da inos : 1) St. 
Šimkaus " O jus k a i m y n a i ; " 
•2) "Važ iavau d ieną ;" 3) Gu
davičiaus " K u r giria žaliuo
j a : " 4) Lietuviški šokiai: a) 
Klumpakojis, b) ,Nor iu miego; 
c) Suktinis. Tie šokiai taip pa
nko publikai, kad griausmo 
plojimais tapo iššaukti atkar
toti. Po to choras buvo iššauk
tas ir dainavo 5) M. Petrausko 
"Pasė jau k a n a p ę ; " G) St. Šim
kaus " A n t tėvelio d v a r o " ir 7) 
Sasnausko " K a r v e l ė l i . " 

Į ie tuviškos dainos patiko vi
siems, ypač dėlto, kad lietuviai 
dainininkai rengėsi prie to 
koncerto jau nuo senai. Pr ie 
to gi vedėjas, J . P . Jankus , ir 
jo žmona, atsižymėjusi daini
ninkė, daug pasidarbavo. Taip
gi Šv. Kazimiero ir " B i r u t ė s " 
chorų nariai daug lavinosi. Šo
kiams ir užkurioms dainom:, 
puikiai akomponavo pi janu 
p-lė M. Puidaitė. 

TRIMERKOS 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
TRIMERKOS ANT GEROS 

KIJŠit tS KOTŲ. 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

I Š D I R B Ė J I A I V Y R Ų IR 
JAUNŲ VAIKYNŲ GEROS 

i n / š I K S t i A T A V l J 
DRABUŽIU. 

ATSIŠAUKITE, 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

PRANEŠA ATIDARYMĄ 
SAVO 

MODERNIŠKŲ K K U N M 
DIRBTUVES, 

ant 
Polk St. ir Karlov Ave. 
(arti Cra ford Ave.) 

2153 SOKEDZIE AVE. 

TRIMERIAI 

.REIKALAUJA PRITYRUSIA 
VYRŲ UI MOTERIŲ 
PIECERIŲ 
KIŠENIŲ DIRBĖJŲ 
STIČERlC 
J O I N E R I Ų 
P R E S E R I Ų 

REIKALINGI PRITYRĘ 
VYRAI TRIMERIAI ANT 

UEKOS RŲSIES KOTŲ. 

ATSIŠAUKITE. 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

A T S I S U K I T E tarpe 
11:00 išryto 

9:00 ir 

EMPLOYMENT DEPT. 
733 KARLOV AVE. 

E X T R A. 
Parsiduoda labai pigiai 

spausdinama mašina su Lietu
viškomis raidėmis ir peilių po-
pierai pjauti . Kam butų rei
kalinga atsišaukit į 

1 ' D r a u g o ' ' Administracija, 
(P . G.) 

1800 W. 46 St. Chicago, 111. 

Ant pardavimo arba mainymo 120 
akru žemes su javais ir mašinomis ar
ti Valparaiso, Ind. Atsišaukite pas 

Jos Brykeziiski, 
N 5129 S. Ashland. Ave. 

Tarsiduoda 6 kambarių namelis 
muro aparia, elektra, gazas, maudy- į 
nes porriai išpriešakio ir užpakalio. 
Kaina $3,100. Naujiai ištaisyta tuo
jaus gal ima kraustytis. 

Jos Brykeznski, 
H M S. Ashland. Ave. 

Ant pardavimo medinis namas ant 
2 lubų su augštų basementu. Biznio 
namas su 3 randomis parsiduos už 
$2,000 žemiau negu regulare kaina 
namas randasi ant Ashland Ave. ir 
5 L gatves. Atsišaukite 

Jos Brykeziiski, 
5129 S. Ashlaiul, Ave. 

DOMAI ŠV. PETRO DRAU
GIJOS NARIAMS K E -

NOSHA, W I S 0 . 

Narini kurie gyvenate kituose 
lestuose ir Kenosha, kurie neesate 
užsimokėję posmertinės a. a. K. 
Andriuškas kuris mirė birželio 4 
d. Detroit, Mieh., turi būti užmo
kėtas Imtinai iki Kiančiam susi-
rinkimu spalio 12 d., nes kilai]) 
tai prarasite draugijos teises. 

Nariai kurie nori pasiliuosiuoti 
afrt metų turi užsimokėti $5.00 ne
žiūrint kad ir kitam mieste gyve
na, nes draugijos yra taip nutar
ta per metini susirinkimą iš pra
eitų metų. 

Prot. Rast. S. Šipelis pinigus 
galite siųsti naujam prot. rast, . . 

P . Fabijonaitis, 
465 Sheridan Rd. 

Kenosha, Wis. 

ATONIC 
e^jfenntki^-aifjg/L 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E ATO
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena* Parduodama 
pac visus aptiekorius. 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

Kuom 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halstcd Street 
Telefonas Yards 2390 

: 

I 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kl iaučiai yra re ikalau

jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti Šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maJft-
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Easnlcka, Perdėtinls 

190 K. State Str . 
Kamp. Lake Gat. 4 %bos 

P E A R L Q U E E N 
K O N G E R T I N O S 

Telefonas Pul lman «0 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mlchigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — «:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

*a 
r=s= r: 
**——— — —• — 1 T - Į Į T • • • • M^ 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 

Dabar yra patvirt'ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncert ine ir augštal rekomen-
Auo.1b.iua kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
č iame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47th St., Chicago, EI. 

S. D. LACHAVVICZ 
Iiictuvys Graborius patarnauju, 

laidotuvėse ko pigiausia. Reikale 
meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. 
Chicago, 111. 

Tel. f a n a i 2199. 

LIETUVIS DENTISTAS 
su o 9 r^to iki 9 vak. Valandos 

Nedėl iomis pagal sutarimą 
4712 6 0 . ASHLAND A V E N U E 

arti 47-tos Gatvės 
» " » * • - - • • - » » » » » » » » » « > • - •»—Hi 

Dr.M.T.Strikoris 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Drt C H I R U R G A I 
1757 W. 47th St.. Obicago, EI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 1«# 

N a m ų Telefonas Seeley 420 

tt-~ 

1 
Su 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsville, Pcnna. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

_-_*•' 

nuo 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4713 So. Ashland Ave. 
Pbone Drover 7042 

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

Rezidencija S336 W. 60-th St. 
Phone Prospect 8585 

II 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

Telefonas McKinlcy 57(54 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Westejrn Boulevard 
K a m p a i W. 35-tos gatves 

I>* » » » » » » — » » » » » » • » •»-» » » . . » . . . į Į 

ą.« 

2153 S0 KEDZIE AVE. 

RANKOVIŲ S1UVEJIAI 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

TURI K E L E T Ą GERŲ 
\\VIYY DEL PRITYRUSIŲ 

(BE1STERIIJ) J S I U V Ė J i ; 
ANT C EROS RŲSIES 

KOTŲ. 

ATSIŠAUKITE. 

SHOP " C *» 

411S0SANGAM0NSTR. 

Aš Antanas Leonas Fel ikso Leono 
sunūs paieškau savo dėdes Tamošiaus 
Wizgirdo paeinančio iš Kauno Gu-
bern. Raseinių miesto Nemakšč ių 
gatvės. Keli metai a tga l ios j is gyveno 
Chicagoj. Jis pats arba kiti malonė
kite man pranešti sekančių adresų: 

National Bott l ing Co. 
411 Millbury Str. Wo»oe6ter, Maas. 

PAIEŠKOJIMAI. 
l ' auškau pusseseries Onos Marozio. 

m\s (po t tvais ( ia lvc l iukc) paeina 
i.š Kauno Gubern. l 'anevežio Pav. 
Krakenavos Valsčiaus. Ai tūrių laišką 
nuo jos brolio i.š Lietuvos, meldžiu 
ji pati arba kas apie ja žinote pra
neškite sekančių adresų. 

Miss Ona Galvcllukė, 
•J State *ir . Fort Plain, N. Y. 

Paieškau draugų paeinančių iš 
Kauno Gubernijos Krakių Parapijos 
Deveikeskių sodžiaus. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresų: 

M. l iacel iunas, 
P . O. « o x 321 Batavia, 111. 

Paieškau sei\os moteries prie vai
kų dabojimo, darbas geras tik du 
vaikai randasi vaikas 8 metų mergai
te 5 metų. Duodame valgi ir guoli. 
Atsišaukite 
2130 S. Halsted, Str. Chicago, 111. •»• 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: « — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skol iname 

pinigus ant labai lengvų išlygų, l i e jokių iškaščių. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5033 

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

R 

Pi lnas informacijas gal ima gauti kas P k : u i ! . 
vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32rd place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

i Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis , Rast . . B. Sckleckis , lždin.. 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avcnuc. 

DIDŽIAUSIA ĮIETIIVISKAKRAUTUVE ĮMCA80JE 

4MI 

PEARL CUBBN KONCBRTINAISJ 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena \k didžiausių Chicagaje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Ušlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išddr-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas*. DBOVBB 7309 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Osicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ilgų. 
OFISO VAIuANDOS: Nuo » ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 »ki 2 po piet 

Oa 687 

| JOSEPH C. W0L0N 1 
Lietuvis Advokatas 

29 KO. LA SALL.E S T R E E T 
- Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 
: » ; • • • • • * • - • - - - - - • • - - - - • • • • • • & 
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Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 
Telefosas Haymarket S544 

DR, A. A. ROTH, 
Rusas gydytojau ir chirurgaa 

Specijalistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chlcago 

Telefosas Drover 9691 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—2 po 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d, 

lllilIlIlIiUIIIIIiiiHIlIlIilIlIilIlIlIlIlIlIUIHI 
- ' - r • T1 . . , r •? .T1,1 . , • • : . . • • »«x 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 

Ofisas Didmiesty!: 

o» W. WASHENOTON STREE7T 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
Gyeeulmas. 813 W. 3Srd Si. 

Tel. Tards 4*81 

file:///Vashington
file:///Vill
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D R A U G A S Ketvirtadienis, spalio 2 1919 
••*—..«, • • • • 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, spalio 2 d., 
Šv. Aniuolai Sargai. 

Penktadienis, spalio 3 d., 
Šv. Evaldas. 

SUIMTA TRYS ŽMOGŽU
DŽIAI. 

OFICIJALIAI PAKVIEČIA
MAS CHICAGON BEL

GŲ KARDINOLAS. 

Prisipažino jie nužudę gydy
toją. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

VAKARĖLIS PAGERBIMUI 
KUN. J. LAUKAIČIO. 

Taippat bus pakviestas ir bei 
gų karalius su karaliene. 

Rugsėjo v>0 dieną vakaro 
Chicagos miesto taryba buvo 
sušaukta specijalin susirinki-
ma n su tikslu pakviesti Chi
eagon belgu kardinolą Mereier. 

Taryba paskyrė tam tikslui 
komitetą, kuriam pavesta tuo
jau* miesto vardu pakviesti 
kardinolu Chieagon. 

Tas pat komitetas Chieagon 
pakvies ir atkeliaujantį A-
merikon belgu karalių su ka
raliene. 

DIENOS ŠVIESOS KLAUSI 
ME. 

Pakelta sumanymas šio mė
nesio pabaigoje Chieagoje ne
nustatyti laikrodžių viena va
landa atgal, bet palikti taip. 
kaip šiandie yra. 

Tas klausimas norima pa
vesti išrišti patiems piliečiams 
busimu balsavimu metu. 

BARZDASKUČIAI KREI 
PIASI I MAJORĄ. 

Barzdaskučiu, organizacijos 
atstovai kreipėsi į miesto ma
jorą Tliompsoną su prašymu 
parėdyti, kad sekmadieninis 
visos harzdaskutyklos butu 
uždarytos. 

Kai-kas nuomoniauja, kad 
toksai parėdymas butu prie
šingas konstitucijai. Kiti tvir
tina kilai Į i. 

Klausimas išrišti pavesta 
mesto advokatui. 

PRISIPAŽINO VAIKAS. 

Vienam Union Petroleum 
Company ofise aną vakarą bu
vo pakėlęs trukštną 17 metu 
vaikinas Alphonse ^alla, tar
naująs ofise. 

Atvykusi policija atrado jį 
pririštą prie vienos kresės o-
fise. 

Vaikinas papasakojo, jog 
plėšikai užpuolę ofisą, jį prisi-
šę ir pinigus pasiėmę. 

Policijai pasirodė, kad vai
kino pasakojimas intariamas. 
Tad pristatė jį nepriauglių 
teisman. 

Teisėjas Ste\vart ėmė jį na
gam Vaikinas prisipažino, kad 
plėšiku užpuolimas—tai jo pa
ties sugalvojimas. J is $107 
paslėpė ofise po grindimis ir 
pats prisiriŠ0 prie kresės. 

Nurodytoj vietoj policija at
rado pinigus. Vaikinas ligi 
teismo paleistas po $1,000 pa
ranka. 

Vakar jau buvo pranešta lai
kraštyj kad praeito pirma
dienio vakare namuose po mini 
(5417 Stevvart a ve. užtikta gai
sras ir viduj atrastas nužudy
tas namu savininkas, gydyto-
ja s A. K. Karrnian. 

Policija visaip džiovino gal
vas. Nelengva buvo susekti 
žmogžudžius. 

Bei pagaliaus atsirado viena 
moteris, 'kuri nurodė piktada
rius. Nurodytuosius policija 
tuojau s suėmė ir tie prisipaži
no. 

Žmogžudžiai yra graikai, 
palaikantieji, kaip paprastai, 
vaisia ir saldumynu krutuves. 
Vienas iš ju James Klioris, 
kurs su savo broliu užlaiko 
krautuvę po mini. 6848 So. 
Nalsted gal. Kitas žmogžudis 
yra Chfist Parris, turintis 
krautuvę po mini. 5918 So. 
Halsted gat. (Ji trečias George 
Poppas, 5602 So. Raeine a ve. 
Pastaruoju <lu yra James 
Kliorio giminaičiu. 

Jie visi trys sutarė gydyto-
ja nužudyti ir savo tikslą at-
sieke. 

James Kliorio krautuvė yra 
nužudvto gydytojo namuose. 
Krautuvė buvo reikalinga 
taisyti. Nes lietus daręs nuos-
tolius krautuvininkui. 

James Klioris kelis kartus 
reikalavęs gydytojo pataisyti 
namus, kad vanduo per stogą 
įhsisunktu. Bet gydytojas ne-
paklausęs. Atsisakęs nei atly
ginti už padarytus vandens 
nuostolius krautuvėje. 

Tuomet James sugalvojęs 
Lrvdvtoja nužudyti. Pagelbon 
jis pasikvietė du savo giminai-
v • 
e ! U . 

Visi trys, nuėję į gydytojo 
namus, gydytoją apmušė, pa
skui su virve pasmaugę ir, ant 
galo, viduje pakėlę gaisrą. 

Visi trys prisipažino prie 
pikto darbo. Tik sakosi, jog jie 
iškalno nepienavę gydytoją 
žudyti, tik "pamokyt i" . 

Be tu suareštuotas dar ir 
Jameso brolis Louis. Nes po
licija nuomoniauja, ar kartais 
ir tas nebus prisidėjęs prie to 
pikto darbo. 

Ateinančią seredą, spalio 8 
d., Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, Bridgeporte, L. Vyčiu 
Ohicagos Apskritys rengia va
karėlį pagerbimui kun. J. 
Laukaičio, kurs už poros die
nų po to apleis Chieagą. Va
karėlyje dalyvaus tiktai tos 
organizacijos nariai bei už
kviestieji svečiai. Bus pro
gramas ir vakarienė. Progra-
me dalyvaus L. Vyčių Cb. Ap
skričio choras, įžymios Ohica
gos solistės, solistai bei muzi
ka lės spėkos. 

Vakarėliai Vyčiams ne nau-
jiena. P>et šis turė s ypatingos 
svarbos. Jame dalyvaus ir įs
pūdžius rinks svečias — ne bilė 
koks svečias — kun. Laukaitis, 
vienas iš pirmutiniu, veikėjų ir 
žadintojų tautinio susipratimo 
Lietuvoje. 

Tame vakarėlyj Ohicagos 
jaunimas-vyčiai parodys gerti, 
svečiui, koks jaunimas yra su-
sispietęs po Vyčių vėliava; 
parodys savo talentus, gabu
mus; savo širdis, jausmus. 

Gerb. svečias papasakos Vy-
riams apie veikimą mus vien
minčių draugų tėvynėje. Ta
me vakarėlyj per kun. J. Lau
kaitį susiartinsim, arčiau su-
sipažinsim su jaunimu Lietu
voje. 

Jaunime-Vyčiai! Susispieski-
me tan vakareiin kuoskaitlin-
giausia. Padarykime jį taip 
gražų, kaip gražus būva nupin
tas vainikas iš nepaprastų gė
lių. 

Rengimo Komisija. 

mo L. Raud. Krvžiaus. Laiškas 
vienbalsiai tapo1 priimtas ir su
sirinkimas iš iždo paaukojo 15 
dol. 

Patartina visiems draugijos 
nariams patapti nariais-rėmė-
jais. L. R. K. rėmėjų skyrio su
sirinkimai būva kas antrą 
pėtnyčią, vakare, parapijinėje 
svetainėje. 

Kas norėtų šį bei tą paauko
ti, prašomas atnešti pas p. P. 
Mureiką, 1700 Wabansia ave. 

Visi dirbkime L. R. Kryžiaus 
naudai. 

A. Nausėda. 

IS TOWN OF LAKE. 

Iš BRIDGEPORTO. 

800 NURSIŲ PABAIGĖ LA 
VINTIES. 

Municipal Tuberculosis Sa-
nitariume, Ohicagoje, tomis 
dienomis pabaigė kursus 800 
nursių. Visos gavo diplomus. 
Jos paruoštos tarnybai priva
tiniuose namuose ir viešose 
įstaigose. 

Fiume, spal. 2. — Lakūnas 
d'Annunzio vis dar pasiremia 
savo "įkvėpimais ' ' ir nemano 
pasitraukti iš šito miesto. Jis 
pramato, kad prieš jo kariuo
menę pakilsią jugoslaviai. Tam 
tikslui jis turi paruošęs ka
riuomenę. 

Pagalians suareštuota ir 
Jameso moteris, kuomet pas 
policiją pradėjus klausinėti 
informacijų apie suareštuotą 
savo vyrą. 

Prokuroro asistentas Priš
lapki pranešė, kad prokurato-
rija visiems trims teisme rei
kalaus mirties bausmės. 

BANKŲ DARBININKAI SU
SIORGANIZAVO UNIJON. 

60 darbininkų jau sustreikavo. 

New York, spal. 1.—Sustrei
kavo čia United States bankos 
60 darbininkų, prigulinčių prie 
nesenai suorganizuotos bankų 
darbininkų unijos, kuomet 
bankos valdyba atsisakė pripa
žinti jų uniją ir priimti atgal 
kelis prašalintus darbininkus. 

Streikininkai tvirtina, kad 
bankų darbininkų unija turinti 
daugiau poros tūkstančių na
rių. Unija sušauksianti mitin
gą. Busiąs aptartas streiko sto
vis ir pakviesti streikan kitų 
bankų darbininkai. 

Bankų darbininkų unija su
tverta pirm kokio mėnesio. 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
D R A U G E . " i t 

"Kankl ių" choras ir L. Vy-
čių l(i kp. rengia šoiminišką va
karą šiandie, t. y. ketvergo 
vakare, spalio 2 d., 8 vai. šv. 
.Jurgio parap. svetainėj pager
bimui varduvių šv. Jurgio pa
rap* klebono, kun. M. K ruso. 

1 vakarą yra kviečiami iš vi-
sų kolonijų vyčiai, taip-gi visi 
( ho rišt ai ir pašaliniai. Vakaro 
programas susidės iš dainų, 
prakalbų ir tt. 

Rengėjai. 

"KEISTUTIS" SCENOJ 
LAPKRIČIO 30 D. 

Nesenai buvo pranešta 
"Drauge , " kad tūloms aplin-
kvbėms susidėjus, L. Vyčiu 
Ohicagos Apskričio vakaras, 
kuris turėjo įvykti rugsėjo 21 
d., School Hali svetainėje, ku
riame turėjo būti antru kartu 
atvaidinta istorinė tragedija 
"Keis tu t i s , " tapo atidėtas to
lesniam laikui. 

Tat šiuo pranešame, kad L. 
Vyčių Ohicagos Apskričio va
karas tapo nukeltas į lapkri
čio 30 d. Vakaras bus West Si-
de Auditorium svetainėje, 
1201-5 VV. Taylor st. ir Raeine 
ave. 

Tame vakare bus vaidinta 
tragedija "Keistutis. '* 

Įžangos tikietai bus geri tie, 
kurie buvo padaryti ant rugsė
jo 21 d. Kurie jau turi įsigiję, 
prašome laikyti iki lapkričio 
30 cl. 

Iš anksto įžangos tikietus 
galima gauti kožnoje kuopoje. 

Rugsėjo 21 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje įvyko didelės iškil
mės. Buvo tai primicija Juoza
po Čužauskio. 

10:30 vai. ryte sugaudė baž
nyčios varpai. Oeremonijantai 
sustojo prie klebonijos pasitik
ti primicijantą. Jam išėjus, su
sidarė ilga procesija iš bernai
čių ir mergaičių su gėlėmis 
rankose. Visa procesija ėjo 
bažnyčion per didžiąsias duris. 
Maža mergaitė nešė gražią pa-
duškaitę, po to ėjo kunigai ir 
primicijantas, paskui seserys 
ir giminės. Ohorui giedant nu
lydėtas iki altoriaus. Nuėjus 
pas altorių, kun. A. Skrypko 
užgiedojo 4 iVoni Creator Spi
r i t u s . " 

Pabaigus giesmę, prasidėjo 
iškilmingos šv. mišios. Mišias 
laikė kun. J . Čužauskas. Jam 
tarnavo dijakonu kun. N. Pa
kalnis, subdijakonu kler. J. 
Skrypka. Kun. A. Skrypka ir
gi dalyvavo iškilmėse.Tam pri
taikintą pamokslą pasakė kun. 
V. Kulikauskas. 

Jo šv. mišių kun. A. Skrypko 
pasakė žmonėms, kad primici
jantas suteiks palaiminimą vi
siems: visųpirma kunigams, 
vienuolėms, jojo tikroms sese
rims, giminėms; paskui šiaip 
žmonėms. 

Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Altoriai visi buvo papuošti gy
vomis gėlėmis. Daug degė lem
pučių, žvakių. 

Lai šita primicija kun. J. ČU-
žauskio būna ilgai mus ai min
tyj, o ypač jaunikaičiams. (Jai 
nevienam atėjo graži mintis 
matant tokią iškilmę. 
Linkini kun. J. Pužauskui pa

sisekimo kiekviename gyveni
mo žingsnyj. 

Kaip Mazola Sučedija Jūsų Pinigus ir Kaip 
Ji yra Vartojama prie Daugelio 

Dalykų Jūsų Virtuvėje 

S:U ją nieks negal sulygyti kepime žuvies, cibuliu, ar česnaku. 

Mazola nesugeria į save kvapsnies nuo žuvies nei cibulių. Į tą pa
čią Mazola, kuįoje kepėte žuvį, ar cibulius, galite kept blynus, ar 
pyragaičius. 

Pamėginkite Mazola sutaisymui prievalgių, jei norite, kad jie but 
rdus. i

 J l * l 
Mazola yra tyras aliejus, išspaustas iš vidurių gryniausių kuku

rūzu (komu) grudų. Corn Products Refining Company, kurį daro 
Mazola, yra naujausiai intaisyta tos rūšies įstaiga visame sviete. Kuo
met jus perkate Mazola, tai žinokite, kad gaunate už savo pinigus 
čysčiausį, sveikiausį ir geriausį dalyką. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
17 Battery Place, 

New York City 

gar 
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Alumnietė. 

Iš BRIDGEPORTO. 

IŠ NORTH SIDES. 

Šv. Kazimiero brolių ir se
serų draugija laikė mėnesinį 
susirinkimą. Visųpirma svar
styta draugijos reikalai. Pas
kui buvo perskaitytas laiškas 
iš L. R. Kryžiaus rėmėjų, ku
riame atsišaukta, kad draugija 
prisidėtų su auka prie parėmi-

Gal kitos kolonijos mano, kad 
Bridgeportas visai miega, kad 
nieko apie ji negirdėti. Jei kas 
taip mano, tai labai klysta. 

Pastaruoju laiku L. R. K. rė
mėjų skyrius net 3 didžiausias 
dėžes drabužių supakavo ir pa
siuntė į Centrą Brooklynan, N. 
Y. del Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus. Bet tai dar tik pra
džia darbo. Didesnės pasekmės 
to darbo bu s matyt netolimoj 
ateityj, nes mūsų žmonėse yra 
daug pasišventimo, tėvynės 
meilės. Bridgeportieėiai gau
siai aukoja drabužius bei pi
nigus del sav0 brolių ir sesu
čių Lietuvoje. 

Drabužiai kaip ir pirmiau 
yra priimami kožną vakarą, 
nuo 7:30 iki 9 vai., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, ant pirmų 
lubų. 

Širdingą ačiū tariame vi
siems, katrie kuo nors prisidė
jo prie to naudingo darbo. 

L. R. K. rėm. sk. Valdyba. 
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PRANEŠIMAS. 
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis (lydytojas ir Chirur-
• v 
IS 

IŠ NORTH SIDES. 

Atitaisymas.. 

Praeito penktadienio ' ' Drau
go' ' numeryj tilpusioje iš 
North Sidės žinutėj įsibriovė 
klaida. Buvo parašyta, kad 
Lab. Sąj. kuopa paėmė Berg-

Perkele savo ofisą 

1741 W. 47 Str. 

j mirusio Dr. D. J. Bagočiaus 
ofisą Roselande 

Praktikuoja tarpe Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 

Valandos nuo: 
9 iki 12 išryto 
2 iki 4 popietų 
7 iki 9 valcare 

Telefonas Pullman 342 

Resideneija 4515 S. Wood Str. 
Tel Yards 723 

fllllllllllllllllllilllllllllliiiiiilliilillllililin 

maus daržą piknikui ant birže
lio 6 d., 1920 m., turėjo Imti L. 
D. Sąjungos kuopa. 

A. Nausėda. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešu jog Amalgmmtted 
lleat Cutteri and Butclior \Vork-
men of North America A. F. of L. 
Loeal-257. perkėlė ofisą po nume
riu 4539 So. Marshfield ave., sker
sai gatvę. 

Taip-gi .meldžiu nepamiršti atsi
lankyti j susirinkimą ketverge, spa
lio 2 d., 8 vai. vakare, p. Elias sve
tainėje, prie 4Gth ir So. YVood gat
vių. 

Kviečia, 
Jonus Parkauskas, rast. 

WS.S, 
SOOtSAVINGSSTAMPS 

ISSUED BY THB 
UNITED STATBS 
GOVERNMENT 

Bell System 

Aiški kalba geram tone visuomet užtikrina ge
rą supratimą per telefoną. 

Nerėk. 
Kalbėk įšlengvo. 
Kalbėk i telefoną, o ne per vieną ar antrą sali. 

Greita, neaiški kalba yra nesupramtama per 
telefone, vien tik klausytoją suerzina ir ne-
užganėdina. 

Telefonas yra tokis dalykas kuris gali tiktai 
perimti tokj balsą kokis jam duodamas. 
Norint gauti gerus rezultatus visuomet rei
kia prisilaikyti paduotu įstatu. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 
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