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Lenkai Norėjo Sugriauti 
Lietuvos Vyriausybę 

Bet nepavyko jiems su 
suokalbiavimu 

D'ANNUNZIO GRŪMOJA 
REVOLIUCIJA. 

Sakosi sugriausiąs Italijos 
vyriausybę. 

GALUTINAS IŠVIJ IMAS 
BOLŠEVIKŲ IŠ L IE 

TUVOS. 

griuvėsiai. 

įmaišytas su leme. Matomi tik 
vieni bažnyčios griuvėsiai. 

' Laukai išraižyti apkasų linijo
mis, išimtai gerai pagaminti} 

Visam Padauguvyj tik vieni duobių (apsikasimų) užimta 
lietuviu kareiviu. 

Armotu ugnyje. 

Kuomet gavau prieglaudą ir 
aš tokioj duobėj, vieną diena. 
11:00 ryte bolševikai su arti
lerija pradėjo mus atakuoti . 
šaliniais uždegta viensėdijos 
trobesiai. Kiek palaukus bolše 
vi kai sukoncentravo ugnį prieš 
mušu pozicijas. Šoviniai sprog 

( R a š 0 Tlie Cli. 1). X. kore>p.). 
Xe\vs koresp.) . 

Dvinskas, rūgs. 4 (Per (Y>-
penhagena, spal. 2. Suvėlinta. 
kar jero iš lietuvių armijos).— 
Nesenai man teko but su lie
tuvių armija art i Dvinsko, kur 
aš turėjau prieglaudą, vienoj 
senoj vokiečių kituomet iškas- įVmy]į} a p J i n k m u s # Sunaikino 
toj duobėj kairiajam I>»og« Ua i e mūsų viena d«obe. Už ke-
vo s Šone. Išilgai atviro lauko. ,. M1U rf ,M s l l s j r a i _ 
apie už poros verstu (1.2 angį. 
mylios) , buvo raudonos armi- Įj^tuviais kareiviais. 

tęs duobėje su dviem sužeistais 

jos (bolševiku) pozicijos. Pirm 
dešimties dienų aš mėginau iŠ 
lietuvių fronto pereiti tiesiog 
bolše\ikų i'rontan. Bet u / ke
liu valanda lietuviai pakėlė 
ofensyva ant Dvinsko. 

Per kelias diena s valkiojau-
>i rai tas išilgai lietuvių fronto, 
ieškodamas ramesnes vietos, 
kur but galima pereiti bolševi
ku šonan. Bei be pasekmių. 
Tuo laikotarpiu lietuviai laikė
si ofensyvoje ir pasivarė pir
myn per 24 angį. mylias ir 
pradėjo bombarduoti Dvinską. 
Bolševikai bėgdami paskui sa
ve sunaikino visus per Daugu
vą ti l tus, išėmus geležinkelio 
tilta. 

Leidžiant lietuvių genera
liniu štabui, nuvykau frontan 
ir. išskleidęs baltą vėliavą, 
mėginau persikelti per Daugu
vą. 

Vakaruose nuo Dauguvos iš
naikintas visas kraštas . Mies
teliai ir sodžiai visiškai iš
gr iaut i dar rusų-vokiečių ka
rė j metu. Nepertoliansia nuo 
Dvinsko Unkštos miestelis su-

PREZIDENTAS WILS0-
NAS PAVOJINGAI 

SERGA. 
Washington, spal. :>.- Nora 

prezidentas \Y ii šonas vaikščio-
jo ir atlikinėjo kai-kurias par
eigas, teėiau pavojingai sirgo. 

Ta ip reikia suprast i iš pre
zidento personalio gydytojo 
Grarsono pranešimų apie pre
zidento nesveikumą. 

Tą liudija faktas, jog kuo-
veikiaus Ma pakviestas neuro
l o g i j a s iš Philadelphia, Dr. 
Dereum, ir kiti specijalistai. 

Dr. Grayson savo praneši nu
sako: 

"P rez iden ta s yra labai sor-
gant is žmogus. J o sveikumo 
stovis šiandie (spal. 2) mažiau 
ka ip patenkinąs ir todėl ji< 
per diena išbuvo lovoje ." 

Bombardavimas tęsėsi apie 
valanda. Kas momentas mes 
laukėme mirties. \ e s šovinys 
ant musų galvų galėjo plyšti 
arba galėjo mus gyvu s užversti 
žemėmis. 

Nesmagumai su lenkais. 

IV karės su bolševikais, lie
tuviai turi daug nesmagumų 
su lenkais. Lenkai keliose vie
tose perėjo demarkacijos liniją 
ir ėmė koncentruoti savo ka
riuomenę arti Žiežmario, Kaše-
dorių ir Vieviu. Lietuvių poli
cija suareštavo daagelj lenkų 
agentu ir šnipų, a t rado doku
mentų ir slaptos propagandos 
prirodymų, jog lenkai suokal-
biauja nuversti Lietuvos vy
riausybę. 

Šalis pakilusi prieš lenkus. 

Laikomi arešte lenkų agen
tai išpažino, jog jie turėję pa-
siketinimą praeitą mėnesį Kau
ne sukelti generalj streiką ir 
riaušes, kad tuo keliu duoti 
progo s lenkų armijai įsibriau-
ti Lietuvon neva su tikslu mal-
sinti saų. 

Tečiaus tuos suokalbiavimus 
lietuviu slaptoji policija suse
kė ir sukoneveikė visus lenkų 
sumanymus. 

Protestai i r demonstracijos 
prieš lenkus. 

Lietuviai visoj šalyj baisiai 
pakilę prieš nedorą lenkų vei
kimą. Visur ruošiamos demon
stracijos, susirinkimai. Pada-

jronios protestų rezoliucijos 
j prieš lenkus ir siunčiamo^ tai-
Ikos konferencijom Lietuviai 
apeliuoja j taikos konferenci
jos atstovus, kad jie sulaikytų 
lenkų bliovimas] Lietuvon ir 
neprovokuotų jų šalies. 

Su lietuvių oficierų pagelba 
ir su išskleista balta vėliava 
susinėšiau su bolševikais ir 
prašiau leisti man pereiti Dau
guvą. Lietuviai atsisakė man 
duoti luotą arba keltuvą persi
kelti per upę. J ie bijojo, kad 

Trieste, spal. 3. — Lakūnas 
d'Annunzio, žinomas miesto 
Fiume užgrobėjas, paskelbė, 
.i°& ,io žygj paremianti m i r t a -
rinė Italijos part i ja. Tai kodėl, 

j sako jis, negalinti jo paremti 
pat i šalies vyriausybė? 

D'Annunzio grūmoja vy
riausybei. Sako, jei vyriausybė 
ilgiau ta ip atkakl iai laikysis, 
tuomet j i s pakeisiąs šalyje re
voliucija, sugriausiąs dabartį-
nę vyriausybę i r įsteigsiąs mi-
! i tarinę d i k tat urą. 

Turįs j is ir pienus. 

Sakoma, tai revoliucijai 
d 'Annunzio turįs jau paganu 
nęs ir pienus. Į jo paskelbtą 
žodį karališkoji armija visoj 
Italijoj turi pakilt i , užimti 
miestus ir miestelius ir su 
ginklais sugriauti dabart inę 
vyriausybe. 

Pavaro žydus finansistus. 
Visi Dalmatijos i r Kroatijos 

pakraščiai apimti karės dva
sios. 

D'Annunzio Fiume konfis
kuoja kapi talas ir ištremia vi
sus žydus finansistus. 

J o pienai—tą miestą pada
ryti visos savo kampanijas 
baze. 

TIK CIVILĖSE IŠKILMYBĖ 
SE NEŠIOTI KARDĄ. 

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ S. 
VALSTIJŲ GENEROLĄ? 
Varšava, spal. 3.—Ameriko

niškoj komisijoj, kurioj pirmi
ninkauja Morgenthau, buvo ir 
S. V. armijos generolas Edgar 
J a d w i n. 

Gen. Jadwin su anglų pulk. 
Bowe rugsėjo 14 d. iš Lucko 
automobiliu išvažiavo į Kijevą, 
Ukrainon. 

Kiek palaukus buvo praneš
ta, kad juos vienoj vietoj val
stiečiai sulaikę ir pavedę uk-
rainu vadui Petlurai . 

• 

Dabar iš Ukrainos Lenkijon 
atkeliavusieji žmonės tvirtina, 
jog Fastovo apylinkėse bolše
vikai nutvėrė du ententės (tal
kininkų) generolu ir sušaudė. 

NAMUOSE SVAIGALAI 
APDRAUSTI. 

Taip nusprendė kongresas. 

Washington, spal. 3.—Kon
greso žemesnysis butas susi
taikė su senatu prohibicijos 
klausime ir kelis priedus prie 
svaigalų prohibicijos įstaty. ta 
bendrai patvirt ino. 

Sulig vieno priedo (amend-

FITZPATRICK PAVADINA 
GARY AUTOKRATU. 

J i s sako, streikas seka kuoge-
riausiai. 

Washington, spal. 4. —Už
vakar prieš senato komitetą 
streiko reikale plieno industri
joje išnaujo liudijo Fitzpat-
rick, streiko komiteto pirmi
ninkas. 

Fitzpatr ick pajuokė plieno 
korporacijos pirmininką, ku
ris prieš senato komitete 
daugiausia kalbėjo unijizavi-
m 0 dirbtuvių klausime. Strei
ko komiteto pirmininkas pa
žymėjo, kad organizuota^ dar
bas nestato tokio reikalavimo. 

Gary sako, jog nesama vei
kalo stoti arbitracijon su strei
kininkais. Yra aišku, kad taip 
gali sakyti tik autokratas ii 
tironas. 

Gary tvirtina, kad su darbi-
ninkais gražiai apsieinama, jie 
esą gerai apmokami, dirba, jie 
kuoi-eriausiose salvgose. Fitz-

Nereikalauju Susieiti su Unijų 
Vadais 

Taip vakar senatoriams 
pasakė Gary 

GARY STREIKININKUS 
PADALINA Į TRIS 

SKYRIUS. 

Mažuma negali diktuoti 
didžiumai. 

Washington, spal. 3.—Vakar 
senato komitetas tolesniai iš
klausinėjo plieno korporacijos 
direktorių tarvbos pirmininką 
Gary. Šis l iudydamas pažymė
jo, jogei streikininkų unistų 
yra mažuma. Sulig jo, tos.ma
žumos esą nedaugiau 10 nuoš. 
Gary tad visai neturįs suprati
mo, kaip mažuma darbininkų 

patrick tad patar ia Gary pasi-Igalį valdyti didžiumą, kaip 10 
vadinti savo žmoną ir perei t i 'nuoš. gali antmesti savo norus 
per plieno korporacijos dar- 90-čiai nuošimčių darbininkų, 
bininkų lušnes, kuriose tie gy- | J a m buvo pasakyta, 

jis asmeniškai vena. Tuomet 
įsitikins apie jų gyvenimo są
lygas. Tenai jam jo akys at-

mento) visatinos probibicijos sidarys. 
metu žmonėms namuose lei
džiama kiek pat inkama svai-

(Ji šiandie Gary apie darbi
ninkų būvį ir stovį pasemia 

11 ŽMONIŲ DAUGIAU ŽUVO 
RASINĖSE RIAUŠĖSE. 

Washington, spal. 3.—Angli
ja padovanojo gen. Persbingui 
brangintiną kardą. 

Karės departamentas dabar 
paskelbė parėdymą, kad gen. 
Pershing galįs s u tuo kardu Elaine, Ark., spal. 3.—Čia ir 
pasirodyti tik eivilėse iškilmy-j apylinkėse rasinėse riaušėse 11 
bėse. Militarinėje tarnyboje 
generolas turi visuomet turėti 

galų tu rė j į JW£*avjięms pri va- žinių tik,, nuo manadžerių, tor
tiniams reikalams. Leidžiama manų ir kitokių dirbtuvių vir
tuos svaigalus patiems vartoti išininkų, katrie patys skriau-
ir svečius pavaišinti . Bet aš- 'džia ir spaudžia darbininkus, 
triai uždrausta svaigalus par
davinėti arba kitur kur išnerti. 

Tokie amonės vi<suomet jam 
pasako, jog dirbtuvėse didžiu
ma darbininkų nenori streiko, ninkus padalina i tris skyrius 
arba darbininkai visai nestrei- " P i r m o j vietoj ten stovi a-
kuoja. -mer ikonai ," sakė j i s ; "pasku i 

Tuo tarpu šiandie s t re ikas , ' seka didis skaitlius svetur gi 

m 
streiko vadai liudija kaip tik 
priešingai. Tie sako, jog plie
no korporacijos didžiuma dar
bininkų priguli prie unijų. Ga
ry apie tai nenorėjo nei klau
syti. J i s nepripažino net to, 
kuomet vienas seuatorfe** j am 
pasakė, jog gali but 50 nuoš. 
suorganizuotų darbininkų. 

t Padalina į tr is skyrius. 

Gary streikuojančius darbi 

! žmonių 

amerikoniška kardą. 

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

daugiau nužudyta. 
Tarp sužeistų yra ir kareivių. 

Rasinės riaušės plečiasi ir 
po kitus miestus Arkansas val
stijoj. Į visur pasiunčiama ka
riuomenė. 

sakė Fitzpatrick, yra kuoge-
riausiam stovyj ji- pasekmin-

musių darbininkų; ant galo— 
mažiausias skyrius svetimša-

gai vedamas. Vis daugiau plie- lių, nedaugiau 15 nuos >* 

Musų vyriausybė negali pra
leisti tokių atsitikimų. 

Washington, spal. 3.—Tarp-

PAREIKALAUTA PILNO šė generolui Graves, ameriko-
RAPORTO APIE ATSI- niškos kariuomenės komendan-
TIKIMĄ SIBERIJOJE. jtui Siberijoje, kad jis kuovei-

kiaus pris tatytų raportą apie 
tą atsitikimą. 

Lauks raporto. 
Paskui karės departamentas 

tautinius nesutikimus gali dar P a s i k e l b < ' ' ^ P i r m i a l 1 n i e k o 

labjau* paaršinti pastarųjų lai- ' n e b u s P r a d 6 t a v e i k t i < k o 1 a l n e -
ku atsitikimai Siberijoje. jrikoniškas konsuh.s Vladivo-

Ana diena spaudoje praneš- s t o k e n e a t l i k s s™' k '»eni .skų 
ta, kad Siberijos miestelyj j ^ " į ė j i m ų ir apie ta nepraneš 
Iman rusu kazokai suareštavo | valstybės departamentui , 
vieną amerikoniška oficierų ir j Neoficijaliai pranešama, kad 
korporala. Pastarąjį kazokai Japonija ta ippat parėdžiusi 
dar nuplakę. pravesti ta rdymus tuo paein 

Bet kas aršesnio, kad kuo- reikalu. 
met amerikoniška kariuomenė 
ieškojusi suareštuoto korpora-
1 

no dirbtuvių uždaroma ir nuo-
lat dūlėja streikininkų skait
lius. 

ANGLIJOS PREMJERAS 
APIE STREIKĄ. 

Su krutančiais paveikslais 
aiškinasi vyriausybė. 

Rusija atsiprašo. 
Rusijos Kolčako valdžios 

o, susidūrusi su kazokų buriu. I a m b a s a d o r i u s Baehmetjev pra-
I r vienas japonų of icieraspra- j n e v ė v a M y b ė s departamentui , 
nešęs kazokams, kad jei ame- j j o g g e n R o z a n o v ? v y r e S n y s i s 
rikonai pasipriešinsią, tuomet | r u s ų y a d a g S į b e r i j 0 j e , atsipra-
japonai stosią kazokų pusėje, g ^ m a - g e n GmYeii, ameri-

Je i tasai pranešimas pasiro- J / ^ J V ^ k a r i u o m e n ė s s iberi-
dys teisingas, tuomet musų vy. ^ k o m e n d a n t o , už atsitikimą 
•lausybė pareikalaus nuo Ja- j J m a n e mgs^0 5> k l l o m e t k a z 0 

ponijos pasiaiškinimo. 
Karės departamentas prane-

manes nepagrobtų bolševikai. 
Galų-gale patys . bolševikai 

prisiuntė man luotą, sutikę ma
ne įleisti sovietų Rusijon. 

kai suareštavo amerikoniuką 
oficierą ir korporala ir pasta
rąjį nuplakė. 

Ambasadorius Bachrnetjev 
pažymėjo, kad gen. Kozanov 
atsit ikimo kalt ininkus nubau-
siąs. 

Londonas, spal. 4. — Kol-
kas konferencijos vyriausy
bės atstovų su streikininkų va
dais neduoda pageidaujamų 
vaisių. Geležinkeliečiai strei
kuoja. 

Vyriausybė nori, kad strei
kas tuojaus butų a tšauktas ir 
tik tuomet bus galima pradė
ti t a ryba s su darbininkais. 

Streikininkai sako, kad ta
rybas reikia vesti nepertrau
kiant streiko. 

Premjeras Lloyd George 
nusprendė vyriausybės pozici
ją ir pasiteisinimus rodyti vi
suose krutančių paveikslų te
atruose. Susirinkusiems j te
atrus žmonėms ant palų bus 
rodoma štai kas : 
"Vyr iausybė nekovoja prieš 
amatų unijas, kurios yra pri
pažintas faktorius industriji-
niam šalies gyvenime. Vyriau
sybė kovoja prieš ekstremis
tus, kurie atakuoja visuome
nės gyvenimą ir tūkstančius 
nekaltų žmonių stumia var
gam !' 

Atrodo, kad geležinkeliečiai 
turės pasiduoti vyriausybės 
norui. Paliaus streikuoti ir 
tik paskui stos į tarybas. 

Senato komitetas išreiškė 
norą aplankyti streiko vietas. 
Bet (Jary pripažino nereikalin
gu daiktu. 

Kuomet Gary atsisako pri
pažinti visokias darbininkų or-

Iganizacijas, gi su neorganizuo
tais darbininkais jis visuomet 
galįs susitaikinti, jis buvo 
klausiamas, kokiuo būdu nesu
siorganizavę darbininkai gali 

prie jo prieiti, argi pavieniui, 
ar kaip kitaip. 

Gary atsakė, kad plieno kor
poracijos darbininkai darbo 
reikale galį išreikšti savo no
rus per foremanus, superinten
dentus ir generalį manadžerį. 
Tuo tikslu darbininkams, sako, 
nereikalinga jokia organizaci
ja-

Užgina partraukimą 
svetimšalių. 

Gary visai užgynė, kad plie
no korporacija butų par t rau
kusi iš Europos arba iš ki tur 
svetimšalių darbininkų, ir tai 
dar su tikslu nustelbti ameri
konus darbininkus. Apie tai, 
sako, nekuomet nei kalbos ne
buvę korporacijos valdyboje. 

(Jary sako, jog šitam strei
kui esą kalti išdalies svetimša
liai darbininkai. Bet jiems va
dovauja visuomet kokie nors 
pašaliniai (išlaukiniai) žmo
nės, kat re nedirba plieno dirb
tuvėse. 

Nenori nei klausyti. 
Senato komiteto nariai kiti 

per kitus mėgino palenkti 
Gary, kad jis sutiktų pasima
tyti asmeniškai su streikininkų 
komtietu (unijų atstovais) ir 
kaip nors sutiktų taikinties. 

Tečiaus Gary nepalaužia
mas. J i s griežtai atsisakė su
sieiti su streiko vadais ir t a r 
ties streiko reikale. Kelis kar
tus pažymėjo, jog js nenori nie
ko bendra turėti su organizuo
tu darbu. Nes jis, kaip g y v a s 
yra priešingas, kad plieno kor
poracijos dirbtuvės butų su-
unijizuotos, ty. kad kompani
joms nebūtų leista darban im
ti neunistus darbininkus. 

Jokios arbitracijos, jokio 
kompromiso su unistais!—pa
sakė. Gary išklausinėjimų pa
baigoje. 

ma, ar ligi augščiausio teismo 
nusprendimo turi but sugrą
žinta 5 c , ar turi pasilikti 7c. 

GRĄŽINAMI 5c. Už VAŽI
NĖJIMĄ GATVEKARIAIS. 

Sangamon pavieto augštes-
niojo teismo teisėjas Smith nu
sprendė, jog Cbicagoje turi but 
sugrąžinti 5 centai vietoje 7c. 
už važinėjimą gatvekariais. 
Tas teisėjo nusprendimas turi 
imti veikti tuojaus, kaip tik Paryžius, spal. 3.—Žemesny-

PRANCUZIJOS PARLA
MENTAS PATVIRTINO 

TAIKOS SUTARTI. 

Senatas tą, patį padarys į 
4 dienas. 

sis prancūzų parlamento butas 
vakar 372 balsais prieš 53 pa
tvirtino taikos sutartį su Vo
kietija. Senatas tą patį atl iks i 
4 dienas. 

Lygiai butas patvirt ino ir 
padarytą santarvę Prancuzi-

bus gauta nusprendimo nuora
šas. 

Tuo tikslu vakar Springfiel-
dan išvažiavo specijalis Chica-
gos miesto advokatas Cleve-
land. J i s parsivež nusprendimo 
kopiją. 

Bet gatvekarių kompanija jjos-Anglijos-S. Valstijų 
tuč-tuojaus paduoda apeliaciją 
augščiausian Illinois teisman. 
Kompnija tvirtina, jog 7c. tu
ri pasilikti taip ilgai, kol aug-
ščausia s valstijos teismas iš
duos savo nusprendimą. Mie
sto f advokatas tvir t ina prie
šingai. 

Rytoj , ar užporyt bus žino-

BERLYNE ŠAUDOMI 
ŽMONĖS. , 

Berlynas, spal. 3. — 15,000 
darbininkų demonstracijoj me
tu Mueller gatvėje kareiviai 
šaudė į minias, y ienas žmogus 
nušautas ir 10 sužeista. 

http://-li.il
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• ^ » Vienybė ueziuv-
ninky. 

Reseiniuose išeina laikraštis 
' 'Žemaitija". Rugpjūčio 7 die
ną jis skaudžiai užsipuola ant 
Amerikos "klerikalų". Pasi
griebęs gražų vardą poperga-
lis tvirtina, buk " 'klerikalai ' 
jau nun agituoja, kad mušu 
dabartinę laikinąją valdžią 
reikia prašalinti ." 

Aklas žmogus nemato to kas 
yra. Lietuvių kalba neturi žo
džio kaip pavadyti matantį tą, 
ko nėra. 

Reseinių šlamštukas sakosi 
tyrinėjęs, ar p. Karosas neat
važiavęs Kaunan nuversti lai
kinąją valdžią. Tyrinėjimai 
pasibaigę susekimu, jog p. Ka
rosas buvęs purvinos " S a k ė s " 
korespondentu, paskui "Dar
bininko" bendradarbiu, ant 
galo "kas žin kokios prekybi
nės bendrovės" įgaliotiniu. 
Amerikos žinovai, girdi, nieko 
negalėję pasakyti Reseinių 

v liežiuvninkei, ko Karosas bu
vęs Kaune. 

Mums įskaudino bolševikai, 
mum s kenkia lenkai. Dar la
biau kenkia tėvynei tie visi, 
kurie neduoda lietuviams su
gyventi su lietuviais. Resei
nių sklypas pjudo Amerikos 
lietuvius katalikus su kitokių 
pažiūrų žmonomis. Jug kitokio 
tikslo negali turėti tas melas, 
kurį ant p. Karoso paleido mi
nėtasis laikraštis. 

J is įkvėpimo gavo iš spaus-
dinio, išeinančio Amerikoje ir 
vadinamo "Sandara . " Toji 
" S a n d a r a " parašė, kad Ame
rikoje Česnulis išsitarė, jog 
prezidentas Smetona yra libe
ralas. Mums teko girdėti iš pa
ties p. Česnulio, kad jis Lietu
vos prezidentą liberalu neva
dino, o tik pasakė, kad butų 
klaida priskaityti p. A. Smeto
ną prie Lietuvių Krikščionių 
Demokrati}. 

Iš to išsitarimo viena liežiuv-
ninkė padarė, kad p. Smetona 
yra liberalas, kita pridėjo, 
kad klierikalai liberalų nepa
kenčia, trečia nepraustbumė 
išvedė, jog klierikalai žada 
nuversti Lietuvos prezidentą 
ir visą valdžią, ketvirta, Mag
dė ar Nemagdė, Reseiniuose 
suprato, jog ir Karosas nuva
žiavo Kaunan su tikslu Sme
toną nuversti. Matant tą visa 
galima pasigėrėti, kokia puiki 

vienybė liežiuvninkų susidarė. 
Tegu skaitytojai pasidžiau

gia Reseiniškės kūmutės sąži
ningumu. J i žinojo, kad p. 
Smetona užkvietė p. Karosą 
pietų valgyti drauge. J u g bu
vo puiki proga pasakyti, kad 
Karosas įbėrė nuodų prezi
dentui į valgį, bet naujoji Re
seinių Magdė to nepasakė. Va
je, kaip ji moka valdyti lie-
Z1UVJI 

Vieni lietuviai tarnauja tė
vynei aukomis, kiti turbūt min 
tija susilauksią naudos iš me
lavimo ant lietuvių. Prie tų 
priklauso Chicagos ' ' Lietu
v a , " kuri išrado, buk p. Kau
pas išvažiavęs perorganizuoti 
Lietuvos valdžią, "Sandara" , 
kuri paleido burbulą prieš 
Česnulį ir "Žemaitija, kuri su
sekė Karoso pavojingumą. 

Vargšė ta Lietuvos laikraš
tija! 

Erzbergerio Laiškas. 
Pavasario viduryje kaikurie 

angliški dienraščiai New Yor-
ke padavė slaptą laišką, kurį 
nežinia kam rašęs žymus Vo
kietijos asmuo Mathijas Erz-
berger. Tame laiške buvo pa
sakyta, buk Lietuva ir Ukrai
na yra Vokietijos padarai pa
gaminti su tikslu susilpninti 
Lenkiją, Prancūzų talkininkę. 

Laiškas tapo pagarsintas 
tada, kada Tautos Fondas pa
siryžo aukoti žymią sumą pi
nigų išgarsinti Lietuvos var
dui. Kišosi mintis, kad lenkai 
pramanė visą tą laiške su tik
slu ardyti lietuvių ir ukrainų 
pastangas. Taip, turbūt, min
tijo ir didieji Chicagos dien
raščiai, nes jie nedavė vietos 
sakomam Erzbergerio laiškui. 

Chicagos dienraščiai dar ir 
dabar, turbūt, laikosi tos pa
čios nuomonės, bet Lietuvos 
priešai nenusimena. Jie randa 
vietos mažiau įtekminguose 
rytų dienraščiuose. Taip "The 
Philadelphia Inquirer" 4& 
rugsėjo vėl apgarsino Erzber
gerio laišką. Siu0 žygiu jau 
tapo pridėta, kad laiškas siųs
tas bankieriams, mokslinin
kams, pramoninkams ir rašti
ninkams. Šiuo tarpu laiškas 
išeina keleriopai ilgesnis negu 
buvo pa vasaryje. 
Dabartiniu laiškas susideda iš 

20 numeruotų paragrafų. Visi 
paragrafai trumpi, tiktai sep
tynioliktasis yra nesavai ilgas. 
Jame jau nėra tokio aiškumo 
minties ir tokio stambumo su
glaustų faktų, kaip kituose to 
rašto paragrafuose. Septynio
liktasis paragrafas tarp kitko 

kalba: "Visokios rūšies spaus-
dinius įvairiomis kalbomis a-
pie Ukrainą ir Lietuvių klau
simą nies paskleisime neutra-
lėse ir mūsų priešų žemėse. 
Kaikuriose talkininkų šalyse, 
žinoma, labiausiai Amerikoje 
šaltiniai sudarė viešąja opini
ją, skleisdami žinias apie Lie
tuvių ir Ukrainos klausimą. 
Didelis mūsų pastangų pasek-
mingumas toje žemėje duoda 
mums vilties pasiekti savo 
tikslą." Toliau jau kalba apie 
vokiečių viešpatijos filosofus, 
pereina prie lenkų, apie kurių 
politiką taip kalba, kad negali 
suprasti ar giria juos ar pei
kia, pabrėžia jų politikos senu
mą ir baigia: "Visai kitaip y-
ra su mųs naujais draugais 
Lietuviais ir ypatingai ukrai 
nais" . 

Žmogui papratusiam tyri
nėti žmonių raštus ir atskirti 
tikrus nuo melagingų gana 
lengva susekti, kad Erzber-
ger'is tikrai rašė vokiečiams 
slaptą aplinkraštį. Bet, kad 
tą aplinkraštį Amerikoje ap
garsino nežinomi asmenys su 
savo pridečkais. Tų pridėčkų 
daugiausiai- yra se^tyniolik-

Lietuvos Mokintojų Šuva 
žiavimas Kaune. 

Kaune 18 ir 19 rugpjūčio'katalikiškose mokyklose \mo-
buvo mokintojų suvažiavimas. 
Susirinko 160 mokintojų. Kau
niškė "L ie tuva" apie tą su
rinkimą tarp kitko rašo:"Dau
giausiai ginčijosi apie tikybos 
mokymą pradedamose moky
klose. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad kaip kur mokytojai esti 
verčiami dėstyt mokiniams ti
kybą. Susirinkimas norėda
mas, kad prie kuriamosios są
jungos galėtų prisidėti viso
kių įsitikinimų žmonės, Šį 
klausimą nutarė taip: moky
tojas neturi būti verčiamas 
dėstyt mokiniams tikybą, va
dinas kas nori gali dėstyti, 
kas nenori gali nedėstyti. Bet 
pridūrė, kad mokytojai, ap
siėmę dėstyti tikybą, negali 
imti už tat užmokesnio." Lai
kraštis priduria nuo savęs: 
"Čia susirinkimas bus padaręs 
klaidą: šis pridurkas galės 
trukdyti mokytojams sueit į 
bendrą sąjungą." 

Ir mes pritariame, kad čia 
yra klaida ir da-gi ne viena. 

Mokintojas mokyklai. 

Sąjungos nutarimas daugiau 
domos kreipia į mokintojus 
negu į mokyklas. "Vadinasi 
kas nori gali dėstyti (vieną 
mokinamąjį, dalyką), kas ne
nori gali nedėstyti." O kur 
yra mokykla, vaikai ir jų rei
kalai? Į tatai nežiūrima vi
sai. 

Suprantama, kad profesijo-
nalė mokintojų organizacija 
mintija, jog mokykla yra mo
kintojui. Bet tauta vis-gi turi 
žiūrėti, kad mokintojas turėtų 
būti mokyklai. Susivažiavime 
160 mokintojų neatsirado nei 
vieno, kuris butų priminęs vie
natinį tikrąjį santikį tarp mo
kyklos ir mokintojo. 

Mokyklų pakraipa. 

Lietuvoje, beabejonės, bus 
įvairių pradinių mokyklų: vie-j 
nos su katalikų tikėjimu, ki
tos su liuterių tikėjimu, tre
čios su reformatų tikėjimu, 
ketvirtos su žydų tikėjimu, 
penktos su pravoslavų tikėji
mu, šeštos visai be tikėjimo. 
Esant nevienokiems žmonėms 
Lietuvoje, nei mokyklos negali 
būti visos vienokios. 

Mokyklos turi būti tokios 
pakraipos, kokios yra žmonės 
gyvenantieji aplinkui jas: 
prūsuose protestantai, Žemai
tijoje katalikai, miestuose žy
dai ir t. t. Jeigu mokyklos pa
kraipa priklausytų nuo mo
kintojo, tai išeitų, kad mo
kykla yra mokintojui, o ne jis 
jai. 

Kiekviena apielinkė įsikuria 
tiek ir tokių mokyklų, kiek ir 
kokių reikia tos apielinkės 
žmonėms. Tada mokyklos pa
kraipa priklauso nuo žmonių. 
Taip ir turi būti demokratinė
je tautoje. Nustačius mokyklos 
pakraipą, reikia parinkti jai 
mokintoją. Tada, suprantama, 

kintojai bus katalikai, žydiš
kose žydai ir t. t. Tą tvarką 
įvedus ir pripažinus nėra pro
gos skriausti vieniems kitus, 
nei susipykti tarp savęs. Tos 
tvarkos neįvedus, bus amžini 
nesutikimai ir tauta eis silp
nyn. 

Sąžinės laisvė. 

Neteisingas ir kenksmingas 
daigtas yra versti netikintį 
mokintoją, kad jis dėstytų ti
kėjimą vaikams. Paika butų 
norėti, kad jis išmokintų juos 
tą tikėjimą mylėti. Tai-gi 
dėlto nei vienas netikintys mo
kintojas neturi būti verčiamas 
mokintojauti tikinčiųjų mo
kykloje. 

Jei jis tikėjimo netenka be-
mokytojaudamas, tai nieTTas 
neturi jo bausti užtatai. Jis 
tik atsisako nuo savo vietos 
tikinčiųjų mokykloje. Jo tar
navimas joje nepražūva iš jo 
nuopelnų užrašo. Jei jis kata
likiškoje mokykloje išbuvo 
penkerius metus, o paskui 
pereina į netikinčiąją, tai joje 
jis turi teises šeštamečio mo
kintojo, o ne pirmamečio. To
kiu būdu lengva apsaugoti ir 
mokintojų sąžinės laisvę ir mo
kyklų reikalus ir gyventojų 
branginamus įsitikinimus. 

Amerikoje dažnai pasitaiko 
keturios-penkios mokyklos ša
lia viena kitos. Viena, sakvsim, 
yra "viešoji mokykla", be 
tikėjimo su viena anglų kalba, 
ftale tos mokyklos yra kita mo
kykla su lietuvių kalba ir su 
katalikų tikėjimu, trečia su 
lenkų ar slovakų kalba, penk
ta ar šešta su vokiečių kalba 
ir protestantų tikėjimu ir t. 
t. Jeigu lietuvių tauta pasi
darytų taip mišri tikėjimo 
žvilgsniu, kaip mišri yra A-
merika kalbomis, tai reikėTų 
įstatais susitvarkinti taip kaip 
gyvenimas tvarkosi Ameriko
je be įstatų. 

Užmokestis už tikėjimo pamo
kas. 

Kitas dalykas Kaun 0 mo
kintojų suvažiavime yra už
mokesčio klausimas. Susiva-
žiavusieji sutarė, kad už tikėji
mo išguldymą mokintojas ne
gali imti algos. Iš tokio sutari
mo gali kilti daug ginčų, nes 
jis dvejaip galima suprasti. 

Pirmas supratimas yra to-
kis, kad asmuo, apsiėmęs mo
kyklą vesti už paskirtą algą, 
negali reikalauti pridėčko už 
mokinimą tikėjimo. Tokiu bū
du tikėjimas priskaitomas 
prie mokslo dalykų, sudaran
čių vieną bendrą mokintojo 
priedermę. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

Katalikai ir socijalistai. 

Klausimas 1. Ar gali rastis 
iš socijalistų teisingų ir gerų 
žmonių? A. G-kas.-

Atsakymas. Taip. Tokie il-
gainiu atsimeta nuo socijalistų 
ir prisideda. prie krikščionių. 

Klausimas 2. A r gali iš ka
talikų rast i s neteisingų ir ne
gerų žmonių? A. G-kas. 

Atsakymas. Taip. Tokie il-
gainiu atsimeta nuo katalikys
tės, nes negeriems ir neteisin
giems yra nejauku tarp gerų 
ir teisingų. 

Dievo Apveizda. 

Klausimas 3. Ar Dievas leis
damas žmogų į šį pasaulį nus
prendžia gyvenimo ateitį? Ar 
viskas iš augšto nustatyta? Ar 
Dievas apdovanoja žmogų "lai
mėmis i r nelaimėmis? A. G--
kas. 

Atsakymas. Jau kelisyk bu
vo rašyta apie tai "Drauge" . 
&iuom žygiu atsakysiu trum
pai. Dievas, leizdanias žmogų 
gyventi ant žemės, duoda 
jam gyvybę ir tą kas 
gyvybei reikia: orą, mai
stą, vandenį. Prie to 
Dievas prideda žmogui laisvę 
ir naudingų pamokinimų, kaip 
laimę įgyti. Jei žmogus pa
mokinimais naudojasi, tai jis 
galutinai tampa laimingas, jei 
nepasinaudoja jais, galų gale 
pasidaro pats sau amžiną ne
laimę. Dievas žmogui skiria 
vien tą kas gera. Bet žmogus 
turi laisvę ir gali nepasinaudo
ti gerumu, tada jau savaimi 
pasidaro blogumas. Dievas ži
no iš anksto ka s -bus, bet ne
verčia žmogų daryti taip, kad 
Dievo žinojimas išsipildytų. 

Klausimas 4. Ar Dievas pa
daro žmogų turtingu ir ne
turtingu? 

Atsakymas. Žmogus pats 
pasidaro turtingu, kuo
met daug uždirba, o mažai 
praleidžia. Jis pasidaro netur
tingu, kuomet daug praleidžia 
o mažai uždirba. 

Darbininkai ir Kapitalistai. 

tame posme. Jis dėlto taip pra
ilgėjo. ' 

Visa ką, mes čia išrašėme iš 
fceptyniolikto posmo nėra Erz
bergerio rašyta. Ne jo rašytos 
yra minty s apie vokiečių vieš
patijos filosofus, nes tos min
tys nesutinka su Erzbergerio 
pažvalgomis, išreikštomis ki
tais atvejais. 

Tai-gi mums lietuviams nė
ra ko nusigąsti. Ne Erzberge-
ris mųs "tautą, pavadino Vo
kietijos padaru ir jos tikslams 
pagaminta valstija. Tą melą 
paskelbė mųs priešas kaimy
nas, įbrukdamas savo žodžius 
į Erzbei'gerįo raštą. • 

Ne kas nori gali tikėjimo 
mokinti. 

Bet tą patį kauniški0 mo
kintojų suvažiavimo sutarimą 
galima yra suprasti ir atbu
lai, būtent, kad mokykla įsi
leidžia kiekvfeną norintį mo
kinti tikėjimo, bet jam užtatai 
neduoda algos, vistiek ar jis 
yra tos pačios mokyklos mo
kintojas ar asmuo iš šalies. 

Šitaip suprastas tas sutari
mas pridirbs tiek sumišimo vi
soje Lietuvoje, kad mokyklos 
virs visokių ginčų vieta, o 
mokslas išnyks jose. Veikiai 
susidarys tikėjimo ir netikėji
mo draugijos, kurios samdys 
važinėjančius a r vaikščiojan
čius " t ikė j imo" mokintojas. 
Mokykla juos visus prileis prie 
vaikų, o tėvai atims vaikus iš 
mokyklų. 

(Pabaiga ant 3 pusi.) 

Klausimas 5. Ar gali būti 
turtuolis kapitalistas teisin
gesnis ir geresnis už skurdžių 
darbininką, neturtėlį žmogų? 

Atsakymas. Gerumas ir blo
gumas nėra suaugęs į krūvą 
su turtu arba neturtu. Ir Šven
tasis Jonas Apaštalas ir Judas 
Išdavėjas buvo rankpelniai, 
vienas geras, kitas nedoras. Ir 
Liudvikas Devintasis ir Liud
vikas Vienuoliktasis buv0 di
džturčiai Prancūzijos karaliai. 
Pirmas buvo šventas, antras 
kraugerys. 

Yra dorybių visuose luo
muose; yra niekšų visuose luo
muose. Tame pačiame darbi
ninkų luome vieni pasišvenčia, 
kiti išnaudoja, vieni girtauja-
kiti blaivus; vieni streikuoja, 
kiti streiklaužiais eina. 

Kun. P. Bučys. 

LENKAI KARTU SU RUSŲ 
JUODAŠIMČIAIS. 

VII. 17, 1919 "Norodni Poli
t i ka" Pragos išsirašo iš "Prze-
gląd \Vieczorny," kad Lenkų 
Taikos delegacijos pirmininkas 
Romanas Dmovskis sako apie 
didelės Rusijos atstatymą, kuri 
Lenkijai mažiau pavojinga, ne
gu nepriklausomoji 'Ukraina, 
"Jaunukas S inas" praneša, 
kad Vilniuje, Varšavoje, Lo-
dzejtij, Baltstogėje ir Lietuvių 
Brastoje kunigaikštis Gura
ma v renką savanorių į Yudeni-
čio ir Lyveno armiją siųsti per 
Liepojų. 

Mcjunkin Adrertitlng Company, CUlcago 4217 

^^vvvvv^yv^yyy^vv^^^^ 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS i LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 W a s h i n g t o n Street, N e w York, N , Y . ' 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

S1MPL£X UNIVERSAL 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyeiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

P. K. BRUCHAS 
Viena iš Didžiausių Lietuviškų, Jubilie-

riškų Krautuvių. 
Mu.sų krautuvė yra pripildyta-naujausios ma

dos tavorų. Laikrodėliu, žiedu, branzalietų, kolo-
nikų ir visokiu, kitokiu dalyku. 

Mūsų būdas yra užganėdijimas 
lygiai del visų. Visas tavoras yra 
grvarantojamas ir kuo geriausias 
patarnavimas visiems. 

P. K. BRUCHAS 
3321 So. Halsted St. Chicago, 111. 
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I Malioriai ir Dekoratoriai § 
| Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at- i 
H likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. | 
= Atsišaukite pas | 

I P. Cibulskis ir J. A. Poška I 
S5 - S 

g 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 i 
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4 'Laisvė, ' ' Kaunas. 
• » • » • • • » • • • • • » • • 

Biznieriai garsinkite* "Drauge". 
*** • H • i . i 
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LIETUVOS MOKINTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

KAUNE. 

A p a t i j a tai-gi i - valdžia IJ J Ų (JR ,ŽQ PREZIDENTAS 
negalės boti mekeno įsnaiulo- , # r , M ¥ , ^ w • **»+w»nwmiw 

(Pabaida nuo 2 pusi.). 

Tilant mūsų mokyklose neįsi 
uyvtmtų beprotišku bandymų 
liga, reikia kiekvienai apielin-
kei ar gyventoju grupei pa
likti teisę nu t ik t i savo mo
kyklos pakraipę ir prie tos 
pritaikinti tikėjimo pamokas. 

Katalikams tokias teises kaip 
žydams. 

Pradžia jau padaryta. Lie
tuviu Delegacija jau pažadėjo 
žydams, kad ra mokyklose bus 
jų tikėjimas ir jų kalba, ir kad 
Lietuvos valdžia privers as
menis pildyti keliillo nutari
mus. Jei keliillas padarys nu
tarimą n])ie žydu mokyklą, tai 
mus ekzekutvvė valdžia turės 
prižiūrėti, kad tas nutarimas 
taptų išpildytas. 

Kaip žydu tautinė ir tikėji 
minė vienata yra kebilla-. 
taip kataliku yra parapija. 
Tai-gi parapijoms reikia palik
ti-teisę spręsti apie ju moky
klas ir apie tikėjimo išguldy
mą jose. Žmonės nepriklausan
tieji prie parapijų lengvai gali 
sudaryti savo vienata. kuri i-
siknrš >au mokyklą ir nutars, 
kad toje nebūtu tikėjimo. Rei
kia tik to. kad lietuviai Lie
tuvoje turėtu tiek pat teisiu, 
kaip žydai mus žemėje. 

Mokintoju Sąjunga. 

Kauniškis mokintoju suva
žiavimas tveria mokintoju SJ 
jungą, kuri žada apimti mo
kintojas visokiu įsitikinimu. 
Gaila, kad vietiniai lai k rašė i-u 
nepraneša mums nieko dali 
giau apie ta sąjunga. 

Sąjungos gali būti labai i.-
vairios. Tankiausiai pasitaiko 
trys ju išvaizdas: a) sąjunga 
mokslo tikslais, b) savytarpi-
nės medžiaginės pašelpos 
junga ir e) sąjunga luomi
niams reikalams apginti nuo 
išnaudotojų. 

Mokslo tikslams sąjunga. 

Pirmuoju žvilgsniu žiūrini 
sąjunga suvienija mokintojus, 
kad jie lengvai galėtu tapti 
geresniais mokintojais. Tam 
tikslui sąjunga leidžia pedago
gišką laikrašti, daro metinius 
suvažiavimus, jos nariai dali
nasi vieni su kitais savo pri
tyrimais. Įsitaiso bendrą kny
gyne, iŠ kurio lengvai gauni 
pasiskolinti įvairiu ir brangiu 
knygų. Nėra abejonės, kad 
šitos rnšie s sąjunga mokinti-
jams butu lal»ai naudinga. 

Savytarpinės pašelpos sąjunga 

Reikalinga yra ir antros rū
šies sąjunga, būtent tokia, ku
ri, imdama kas mėnesį i mo
kesti, suteiktu pašelpą ligoje, 
aprūpintu, našlę ir vaikelius 
mokintojui mirus. Jei Lietuvo
je Įsigyventu viešpatijiniu mo
kyklų sistema, tai tokia savy
tarpinės pašelpos sąjunga bu
tu mokintojams beveik nerei
kalinga, nes viešpatija turėti] 
aprūpinti medžiaginį mokinto
ji} ir ju šeimyna.būvį. įsigy
venus privatiniu mokyklų sis* 
temai, tokia sąjunga butu ne
išvengiamai reikalinga. 

Sąjunga luomo tikslams. 

toja. Jei mokyklos bus Viešpa
ti jinės, tai mokintojai bus 
viešpatijos valdininkais ir ne
galės būti išnaudojami. Todėl 
ir šita, trečios rūšies, sąjunga 
jiems DOa nereikalinga. 

Jeigu kiti Lietuvos valdinin
kai nebūtu organizuoti sulig 
savo priedermiu, o tik mokin
tojai, tai susidarytu, pavojus. 
Susiorganizavę mokintojai pa
griebtų visu Lietuvos valdžią 
i savo rankas ir priverstų vi
sa tauta tarnauti savo luomo 
reikalams. Vieno luomo vieš
patija visuomet yra nesveika. 
Nesveika butų ir Lietuvai tap
ti vienų mokintojų viešpatija. 
Nesveika buvo žydams, kada 
"Rašto .Mokslininkai" ir "pa
rinktieji", arba t'aiizėjai. už
viešpatavo joje. Nesveika yra 
ir Rusijai nuo bolševikų dėlto, 
kad vienas luomas teviešpa
tauja. 

Jeigu visi valdininkai susi
organizuotų i sąjungas sulig 
savo ypatybių, jeigu visos są-
jung< sudaryt u federaciją, 
tai pasidarytų dvi valdžios 
Lietuvoje: luominių sąjungų 
federacijos valdžia ir valdžia 
žmonių išrinkta parlamente. 
Tiedvi valdžios susiginčytu, iš 
pat pradžia ir bekovodamos 
sunaikintu tėvyne. To mums 
nereikia. Batu blogiau negu 
bolševikuose, nes ten yra tik 
viena luominė valdžia, o pas 
mus butu dvi: luominė ir de-
mokratinė. 

Jei mokyklos butų priva
tinės, tada mokintojų sąjunga 
turėtu kitą išvaizdą. Bet ir 
tada dar luitu klausimas, su 
kuo ji vestu ekonomine kova.' 
J ug mokyk Iii vedėjai, išmo
kantieji algas luitų toki jau 
mokintojai, kaip ir įmautieji' 
jas. Kovoti su sodžiais, arba 
su parapijomis, užlaikančiais 
mokyklas ir pelno iš to netu
rinčiais nėra gražu. Mokykla 
ne dirbtuvY : n< i viena milijo-
nierium nedaro. Mokvklu >a\ i-
n'nkai ne pramoninkai ir ne
išnaudoto jai, dėlto mokyklų 
samdomiems asmenims nėra 
reikal() taip organizuotis, kaip 
dirbtuvių darbininkams. 

Gaila, kad iš Kauniškių lai-
krašėių negalėjome patirti, 
katrą iš trijų galinių sąjungos 
rųšių apsirink,) mus mokinto 
įai. (Jai jie visas tris sulipino 
i krūva, gal iŠ daliu ar dale-
] i 11 ką nors sulopė; nieko apie 
tai nežinia. Dėlto ir gaila, kad 
toki svarbus klausimai lieka 
neaiškus. Dar labiau butu gai-
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la, jei prisieiti) patirti, kad 
mus tautos švietimo darbas, 
organizuojamas ekonominės 
klesių kovos pavyzdžiais, žada' 
panaikinti idealą mokintojų 
tarpe. Tada jau negalima butu 
tikėtis susilaukti idealo pri
augančioje Lietuvos kaitoje 

Kun. P. Bučys. 

IŠ KELIONĖS. 

INTERNATIONALAS Už 
LIETUVOS RESPUBLI

KOS NEPRIKLAU -
SOMYBC. 

Internationalėje konferenci
joje buvo priimta ši rezoliucija 
Lietuvos klausime: 

1 ) Lietuvių Tautos pasiskel-
bimas nepriklausoma visiškai 

Svarbiausias tikslas prezi
dento Woodro\v AVilsono važia
vimo i Paryžių buvo įvykinti 
keturiolika Lygos tvarkymosi 
punktų. l'rez. VYilsonas, kaipo 
demokratiškos pasaulyje val
džios šalininkas, išmintingai 
bei sąžiningai sutvarkė tuos 
keturiolika pamatinių posmų. 
[vykdžius tuos posmus, tautų 
lygybė bei karių išvengimas 
butu Imves užtikrintas. 

C 4. 

Pavergtos mažosios tautos 
pradžiugo iš tokio sumanymo. 
Prez. \Vilsono asmenyje jos 
matė savo išgelbėtoją, savo ge
radari. Reikėjo tik priimti 
prez, VYilsonos keturiolika, pun 
ktų, sulyg jais sutvarkyti bu-
siamosios Tautu Lygos konsti-
tuciją ir laime pasauliui jau 
butų užtikrinta. Nors ir nau
dingiausi sumanymai nevisuo-
met sekasi įvykinti. 

Tas lygiai Įvyko ir su prezi
dento 14 punktų. Jie tapo kitų 
Ali jautu atmesti. Kas kito su-
daryta ir didžiuma halsų pri
imta. Tokiu būdu ir preziden
tui, sulyg parlamentines teisės, 
prisiėjo pagamintąją sutartį 
priimti bei savo parašą pridėti. 

Sulyg Suvienytų Valstijų tei
sės joks prezidento sutarties 
priėmimas netari vertės, jei ne
bus senato užtvirtintas. Tatai 
prezidentas reikalavo, kad se
natas užtvirtintų jau priimtą 
sutarti, podraug ir Tautu Lv-
gos konstituciją, kurią savotiš
kai Alijantai sutvarkė. 

Senatas, perkrat i nedarnas 
sutartis, rado daug vietų rei
kalingų pataisymo; net patė-
tnijo nekurtas būtinai reikalin
gas papildymų. Be pataisymų 
bei be papildymu jokiu būdu 
nesutiko priimti nei Tautų Ly 
\<.s, nei sutarčių. 

Senatas atstovauja Suvieny
tų Valstijų žmones. Senatui ta
tai nesutinkant pasirašyti, pre
zidentas sumanė kreipties tie
siog i žmones. 

Kreipėsi prezidentas prakal
bomis i žmones. Panašiu būdu 
k re i f iės i ir Senatoriai, 

Dabar prezidentas ar tai del 
iigos ar tai del kitos priežas
ties savo kelionę po valstijas 
jau pirm laikui užbaigė. Čia 
galima spėlioti, kad jo kelionė 
nepasisekė, taip kaip kad jis 
manė ją pradėdamas. 

Visas pasaulis su nekantru
mu laukia kokios bus galutinos 
pasekmės Taikos bei Tautų 
Lygos reikale. 

Tėmijantis. 

LENKAI ENGIA GUDUS. 
Neapsakomi dalykai Gardi

ne! Lenkai su gudų žmonėmis 
elgiasi baisiai žiauriai. Vieti
nės valdžios žemesnieji orga
nai ir žandarai niekeno nedrau 
džiami ir be jokios priežasties 
suiminėja nelenkus gyvento
jus, kuriuos įtaria ir įduoda 
valdžios agentai nors mažiau
siai užjausiant gudus ir dar 
norėdami iš suimtojo **žinių" 
gauti naudojasi priprastąja ir 
pamėgtąja įmone — kumščiuo
ja tf muša. Kiek ir ką sumušė 
— nė nesuskaitysi; muša ir 
paprastus kaimiečius ir nues-

Trečios rųšies sąjunga labai j tautų apsisprendimo 
panėši j darbininkų sąjunga*.] 2), Tarptautinė Konferenci
joje mokintojai save skaito' j a reikalauja Paryžiaus Kon-
atskiru luomu, dirbančiu už ferencijos ir visu vyriausybių 

sutinka su internationalio Kon 
greso nutarimais del laisvo telėnus, tikrai "be luomų, ly-

" skirtumo. Len-

algą svetimiems žmonėms. pripažinti Lietuvių Tautos ir 
kaip kad darbininkai dirbtu- Lietuvos Respublikos nepri-
vėse. Kadangi darbininkus ga- i klausomybę. 
Ii išnaudoti dirbtuvių savi
ninkai, tai ir mokintojai suda
ro sąjunga su tikslu apsiginti 
nuo samdančių joog išnaudo
tojų. 

"La isvė ," Kaunas. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

į tokias aplinkybes,Jog jiems 
belieka arba badas kęsti arba, 
sulaužius priesaiką, stoti į 
lenkų legijonus. Menkiausius 
gudų tautinius žygius lenku 
administracija persekioja ir 
Gardine ir kituos miestuos ir 
miesteliuos. Gardino Centro 
Tarybą ir gudų tautiniai vals
čių komitetai Ežeruose, Ski-
dely, Verteliškiuos ir kitur — 
uždaryti. (Judų visuomenės 
darbininkai už darbuote gudu 
tautos naudai, suimti, kaip 
jau buvo minėta:, šventikas 
Korčinskis, Grybas, Medžiot-
ko ir net Foclii — Gudų ūki
ninkų tarybos pirmininkas 
Markevičius daugiau kaip dvi 
savaitės slaptos nuo lenkų 
žandarų, kurie ieško už tai, 
kad jis leido ir platin0 gudų 
laikraštį "Rodnoi K r a i " 
("Gimtasis Kraš tas") . Patį 
laikrašti lenku administracija 
uždarė neva ui tautinę ir poli
tinę propagandą. Lenkai pas
taruoju laiku iešk0 manęs, no
rėdami suimt už mano darbus 
(V-ntralinėj Gardino ir Apskri
ties Gudu Ūkininku Tarybose. 
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Apskritai, lenkų okupacijos 
valdžia savo šeimininkavimu 
ir mieste ir kaimuose tiek ap
vylė net miestiečius ir katali
kus ūkininkus, jog senų laikų 
gryžimas t. y. perėjimas atgal 
gudu lietuviu administracijos 
yra bendras daugumos Gar
dino srities gyventojų dvasios 
upo pažymys, 

Kauno "Lietuva. ' ' 

FARMOS! EXTRA 
BARGENAS!! 

Pirkite sjrudoni Fnr.nns Did/.inu-
r.ioj Lu-tuviu l 'ktninku kolonijoj A-
im-rikoj kurioj jnm suvirs 4SI Lietu
vių rk in inku kur šiuut vasara čia 
pirko suvirs ."() Kartim lietuvei mes 
turimo SHVO l'kiAkas Draugijas turim.' 
I.a/.nyeia ir Kunigą. Anglai Karum-
i;iij matydami toki didelj skaitliu lie
t in iu ruuiais pareinant gyventi Mtlfo-
jas laukan is tos Lietuviu Kolonijos 
palieka mums savo puft.it įtaisytas 
likta kad parduotumeme lietuviams, 
nesinori tarpe lietuviu gyveni! kaipo 
kad ir u/pigiausia kaina no:; Anglam* 
jums kad nesinorėtu tarpe svetimų 
Kvventi Broli Lietuvių kuris myli sa
va kalba ir Tauta tau geriausia pro-
gS apsigyventi musi.i kolonijoj kur] y-
ra patogiausia ir geriausia vieta del 
lietuviu ant ukii.i gyvenimo Amerikos 
Aplink puikaus turgauno miesto 
S< ottvilles Mich. Kolonija randasi 
priepat Miehigan Kžtro Vandenino j 
kur galima Laivais ir Trenais Atva
žiuoti. Žemė derlinga <loi visokiu Ja 
vu, Daržovių, Sodnų ir pievų Molis 
su Jodžemių maišytas arba Molis su 
Mmielžemių maišytas Laukai, Ilgus 
su Puikiais žuvingais upelais ir eže
rais gėrį žviravoti kėlei puikioms 
farmoms apgyventa. Mes turime SO 
Karmų paėmė iš Anglių farmerių ku
rie mufojas laukan iš tos Lietuviu 
kolonijos vienos yra mažos kitos di-
delios fanuos vienos yra su menkais 
budinkais pigios kitos yra su pui
kiausiais (rengimais su pelningais So
dais. Turime su Gyvuleis su Maši
nomis ir padarais su javais ir paša
rais parduoti gatavų farmų. Pirk 
dabar išrudens farmų gausi nuo ke
lių šimtu ligi Tūkstančio dollerlt] pi-
giaus Rudeni Gyvulius siekias ir u-
kies mašinas antru ranku gausi už 
puse kainos Naudokis gera proga at
važiuok tuojaus mes apvalinėsime 
su automobiliam po tas farinas vel
tui iškurių galėsi pasirinkti t inka
miausia farmų, primsime Liberty 
Bondsus už pilna kaina kad dabar 
pirksite už likusia skola nereikia mo
kėti procentą ir Tex'sų kol pareisi 
gyventi pavasarj. Gvarantojame kad 
viskas taipos yra teisingai kaip mes 
rašome jeigu netaip rasite kaip čia 
garsiname mes jūsų gelžkelio kaštus 
apmokėsime, pilnai galite pasitikėti 
mumise bo mes esame tos kolonijos 
uždėt ojiai ir jos apgyvendintojai 
drauge su lietuviais ūkininkais gyve
name po šiuo adresu. 

A. KIEDIS, CO. 
Robinson Building, 

Scottville, Mich. 

tie s ir amzio 
kų karo valdžios elgesys su pa
silikusias (iardine 1-mo (Judų 
paiko apieieriais pasibiaurėti-
uas ir nežmoniškas. Paėmę iš 
jų parašus neišvažiuot iš Gar-j 
dino, apsiautę geležine karo iri 
civilių agentų ir šnipų siena, i 
atskyrę nuo Lietuvos Krašto. 
Apsaugos Ministerijos ir Gudų 
Reikalų Ministerijos — jų at
stovas ir užtarėjas . Lietuvos 

TKI,. .UcKINI.KY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS n CHIKUGAS 
VAI^ANDOS 4 iki 8 Vakaro 

3125 H . 38TH. ST. CHICAGO. HA, 
Arti Kedzie ave. 

F. P, BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
Monroc, 

Lietuva bu> demokratinė x _ _ , . _ . . . , . . , , imMm, „m _ ^ . . . . karo Ministeriui, pastatė juos 

105 W. 
Room 1207, 

CHICAGO, 

Cor. Clark 
Tel. Central 220 
IO i lNOIS 

Gyv.: 3112 So. HaLsted Street 
Telefonas Yards 2390 S 
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Žinių Iš Lietuvos Laikraščių 
APIE 

Lietuvių Prekybos Bendrovę 
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos "Lietuvos ' ' Lietuvos 

Valdžios organo, Bngpj. 23 d.: 
"Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietuvos ži

nių, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti Lietuvai 
ir tuo tikslu yra atvažiavęs p. Karosas ir p. Romanas. Jiems labai gero 
įspūdžio padarė Kauno demonstracija buvusi 17 rugpj. d. 

"Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas ir Lietuvių ko-
lionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lietuvai, ir nuplėšdami Lie
tuvos padėti. Netruku s manoma suteikti medžiaginės pašelpos. 

"Amerikoj yra susikūrus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra pir
miausia vest prekybą su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir tt. Kada 
Lietuva atsigaus po karo sunkenybių turės Įsteigti dirbtuvių medžiagai iš
dirbti, nes Lietuva vien žemės ūkiu negalė* pralobti 

"Amerikiečiai išsiuntė i Lietuvą 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, riebalų ir cukro), kurs ateis apie 
1 rugsėjo dienų jį perduos Pramonės ir Prekybos Ministerijai. Su tuo siun
tiniu ateina 5 dėžės drabužių, kuriuos sudėjo Amerikos Lietuviai Raudo
najam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei ir 2 dėžės Raudonojo Kryžiaus Li
goniniai. 

"Bendrovės tikslas paremti Lietuvos ateiti, jai rupi, kad šalis butų 
turtinga ir kad amatai augštai stovėtų. Dirba tam, kad Lietuva but lais
va ekonomijos ir politikos žvilgsniu." 

Iš virš paduoto straipsnio matyti ką Lietuvos žmonės apie Lietuvių Pre
kybos Bendrovę rašo. 

Lietuvos žmonės pasitiki jai, Lietuvos valdžia pasitiki jai, tai-gi ir Ame
rikos Lietuviai drąsiai gali pasitikėti. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reikalingas 
didis kapitalas sekantiems darbams. 

1. Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai reikalingų 
prekių. 

1. Užpirkimui pasažierinio laivo, kuriuomi Amerikos lietuviai galėtų grįžti 
i tėviškę. 

3. Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių "Lietuvos Ūkės Bankos", Kaune. 
4. Įsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje. 
f). Atidarymui pinigų siuntimo į Lietuvą skyrių. 
(5. Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje. 
Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo. Juo daugiau šėrininkų 

turėsime, tuo geriau darbą galėsime atlikti ir tuo didesnis pelnas bus šėrinin-

Kvieėiame i r Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas veikti. 
Tuojau sėsk ir išpildyk žemiau paduota aplikaciją ir prisiųsk sekančiu adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., BOSTON, MASS. 

Aš šiuomi užsirašau akcijų Lietu
viu Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota ant dviejų milijonų 
dolierių kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis dolierius ($5.00) už 

kiekvieną akciją. Su šia aplikacija įmoku dolierių. 
Likusius išmokėsiu pagal reikalavimą. 

Bendrovė pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą atmesti. Užsira
šęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organizatyviai iškaščiai butų pa
dengti iš pirmiausiai įplaukusių mokesnių. Ant ko ir dedu savo parašą 
ir ženklą. 

Diena Mėnesio 1919 

Užsiėmimas 

Parašas 

Adresas 

Miestas 
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VIENATINIS LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAS 

Pranešu visiems, kurie užsi-
sakote 'pas mane paminklus ir 
kurių nesuspėjome pastatyti 
prieš Decoration Day, dabar 
jau pastatėme ir jų pašventi
mas bus Spalio (October) 5, 
H) 19. Taip-gi ir tiems kurie 
manote pirkti nelaukite pava
sario, nes kainos jau pakeltos 
1.0 nuošimčių. Mes dar turime 
medžiagos nuo seniau ir gali
me parduoti už senąją kaine. 
Kas važiuotų gatvekarių su 
reikalais į mane tegul patele
fonuoja, o aš prisiųsų mašina 
nuo karo iki kapynių. 

ANT. BITINAS, 
Mt. Greenwood, 111. 
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I Didysis Valstijinis Bankas j 
Ant Bridgeporto Yra 

ICENTRAL MANUFACTURING DISTRICT | 

| BANK j 
(A State Bank) 

11112 W. 35th. St. ( 3 blok. j vak. nuo Halsted) Chicago. | 
| KAPITALAS $550,000.00. TURTAS VIRŠ $5,000.000.00 | 

Taupymo skyrius priima pini- i 
grūs užčėdijimui nuo mažiau- S 
šios iki didžiausios sumos ir : 
moka 3 nuoš. 2 syk. per metus. S 

Pinigus padėtus išmoka ant --
kiekvieno pareikalavimo. 

Duoda paskolas ant pirkimo S 
ir budavojimo namu Chicago- s 
je. s 

Persiunčia piningus J visas S 
dalys pasaulio. 

Parandavoja saugias nesude- ] 
gamas dėžutės (safty boxes) ir S 
abelnai atlieka visokius ban- \ 
kinius reikalus. Patarymai už- j 
dyka. 

Pinigai Suv. Valstijų pašto i 
bankų, Pavieto Oook ir Miesto 5 
Chicagos yra laikomi šiame i 
Banke. 

FORVOUR STOMACrTS SAKEŽ = 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
paL visus aptiekorlua. 

Bankas a tdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 valandų. 
SUBATOMIS per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

I Jonas Czaikauskas šio Bank*> senasis darbininkas jau yra sugryžęs l 
5 «š Suv. Valstijų kariuomenės ir dabartės atstovauja Lietuvių ir užrube- i 
5 žiniam skyriose. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiii? 
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MERKINĖS GIMNAZIJA, 
Mes lietuviai, pradedami kil

t i ir reikalauti savo tau ta i tei
sių, greit pastebime, kad daug 
ko mums t rūksta . Visųpirma 
stoka mums įvairių įs ta igų: 
labdarybės namų, pradinių ir 
augštesnių, mokyklų-ginmazijų 
i r tt. 

P rad inės mokyklos ruošian
čios pr ie augštesnių, Lietuvos 
parapi jose, kaip gerb. kun. 
Laukai t is praneša, aeiu Dievui, 
kaip grybai po lietui dygsta. 
Labai apgailėtina, kad visoje 

^ Lietuvoje visai maža teturime 
augštesnių mokyklų arba gim
nazijų. Visi sutiksim, jog 
mums būtinai y ra reikalinga 
Lietuvoje įsteigti daugiau kata-
likiškai-tautiškų gimnazijų, 
kurios butų prieinamos kiek
vienam ūkininko vaikui, norin
čiam pasiekti augštesnį laipsnį 
moksle. Iki šiam laikui niusų 
jaunuomenė, augštesnį mokslą 
einančioji, buvo išsiblaškius po 
įvairias Rusijos gimnazijas. 
Kas-gi drįstų užginčyti, kad 
kiekviena gimnazija bei mokslo 
įs taiga savo mokinius stengia
si padaryt i tokiais, kokia ji pa
ti yra. Kitaip ir negali Imti. 
Todėl išLietuvos jaunuomenės, 
lankančios augštesnes mokyk
las, viena dalis tapo rusifikaci
jos bangų parblokšta, kita su-
demoralizuota prisibloškė prie 
socijalistų-bolševikų ir vos t i U 
maža dalelė jųjų neša Siokiabei 
tokia nauda tėvynei Lietuvai. 
Tiesa, L. Krikščionių Demo
kratų eilėse yra gražus naudin
gos jaunuomenės būrys, bet 
reikia ji didinti. Ta sal ima pa-
daryt i tik įkuriant daugiau lie-
tuviškai-katalikišku gimnazija. 
Dabart iniais laikais, kuomet 
mes pradėjome taip garsiai sa
ve reklamuoti ir rodyti pasau
liui, jog mes dar esame gyvi ir 
gyventi norime, ypaė reikalin
ga mums įsteigti Merkinės gim
naziją. 

Nevienas gal užklaus, kodėl 
.Merkinėje, o ne kur kitur. ' Len
gvas a tsakymas. Viena, kad vi
soje buvusioje Vilniaus guber
nijoje iki šiam laikui ir dabar 
buvo ir tebėra tik viena gimna
zija pačiame Vilniaus mieste, 
kuomet Kauno ir Suvalkų gu
bernijose randasi nūnai po ke
lias. 

Rubikiai . Liepos 27 d. di
džiojoj Rubikių ežero saloj, 
Šiaulių ir Rubikių sodžių pilie
čių buvo surengta didelė ge
gužinė, paminėjimui garbingai 
žuvusių karžygių, pirmojo pul
ko, antrosios kuopos viršilos, 
Liudviko Bižuko, ir P rano Gru-
šauskio. Tiedu žuvo kovodami 
sn kitais 20 lietuvių kareivių 
prieš 300 rusą bolševikų. 

Abu garbingai žuvusiu kar-
Antra, Merkinė buvo karą- 'žygiu tapo palaidotu Šiaulių 

liaus Mindaugio ir pirmo Lie
tuvos vyskupo sostinė. Turime 
atnaujint i praei t ies grožybę. 

Trečia, Merkinė tai yra tas 
Lietuvos pakraštis, kuriame 
būtinai reikia steigti augŠtesne 
mokyklą, kad apsaugojus tą 
kraštą n u 0 ištautėjimo, nes jei 
mes amerikiečiai nesuskubsim 
aprūpint i to krašto, " a p r ū 
p i n s " jįjį priešai. " T e n a i len
kai s tato savo gimnazijas, kaip 
p raneša geri), kun. Laukait is , 
vilioja į j as lietuvių vaikus, 
stengiasi pažymėti Lietuvos 
Imtas ir neimtas klaidas, garbi
na Lenkiją ir tokiu būdu pri
t raukia jaunuomenės širdis 
pr ie savęs. Senovėje per mo
kyklas lenkai paviliojo visą 
Lietuvos poniją, dabar nori 
tais pačiais budais patraukt i ir 
likusią mus tautos dal į ." 
(Žiur. " D r a u g a s , " 2'1'1 num., 
1919 m.). 

Merkinės gimnazija ta ip yra 
reikalinga, kaip žuvei vanduo 
arba bevystančiai žolelei rasos 
lašelis. Kaip mes pasauliui pa
sirodysime, kad esame galingi, 
kad mokėsime save valdyti, jei 
ne per mokslą! 
Tą suprato \Vorcesteriečiai ir 

So. Bostoniečiai ir jau padarė 
gražią pradžią,suaukodami net 
$366.00 Merkinės gimnazijos 
i'ondan, kurio t rust i su i užma-
nytoju yra kun. J . Čaplikas, 41 

.Providenee St., Worcester, 
Mass. 

Aukojusių v a r d a i : 

Kun. J . čapFfcas $104. 
K. Stančiauskas $10J (žada) . 
P o 10 dol.: J . Glavickas, A. 

Galčius, K. Aleksandravičius, 
M. Klenavičiutė, N. N., V. Ba-
risas, M. Dobrovolskienė, M. 
Stoškiutė, M. (ielusevičiutė. 

P o 5 dol.: M. Kudlinskaitė, 
X. X., A. Vasil iauskas, J . P . 
Vaitkus, J . Kašėta, E . Praka-
piutė, O. Mulevičiūtė, N. N., 
M. Kviekšienė, M. Svikliutė, J . 
Tautkus, K. Tirlikas, F . Trun-
cė. 

Po o tikį.: A. Listavičienė, J . 
Vainalavičius. 

P o '2 dol. : M. Kakšiutė, A. 
Slaviekienė, J . Bačys, A. Pal-
tanavičia, R. Migauskienė, P . 
Kandrotavičius, M. Grigienė, 
X. X., J . Kirmilas, P . Tatul is , 
A. Stadolnikas, J . Griškiutė. 

Po 1 dol.: V. Rimša, O. Kar-
dokienė, J . Puciliauskas, J . J a 
nušauskas, M. Vaitulevičienė, 
T. Migauskas, J . Skliutas, A. 
Pranait ienė, M. Bubilą, P. Mi-
čiulis, R. Jenulevičius, J . Bu-
kanavičius, S. Kvederavičius, 
P. Nevardauskąs, J . Struckus, 
K. Reinys, K. «leremičius, M. 
Daugininkas, M. Matlauskas, 
X. Stoškus, A. Sabaliauskas, J . 
Srnpša, P. Skliutas, K. Tamu
levičius, L'. Žiogaitė, A. Sven-
ciunas. 

So. Boston, Mass. 
Po 10 dol.: T. Jakavonis , J . 

Šokas, M. Kilmoniutė. 
Po 5 dol.: G. Žuromskienė, 

P. Akunevičia. (i. Tupikienė. 
Po 2 dol.: V. Lenčiauskienė, 

V, Savickas. 
Po 1 dol.: ,). Mockevičius. 
Visiems aukojusiems Merki

nės gimnazijos fondai] širdin
gai tariu ačin. 

Kas daugiau! 
Kun. J . Čaplikas. 

iHiiiiiiiiiiiimmiiiitfimiiiiiiimimiimii 

PRANEŠIMAS. 
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirur
gas Perkėlė savo ofisą 

1741 W. 47 Str. 

• v 
1S 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

į mirusio Dr. D. J . Bagočiaus 
ofisą Roselande 

Prakt ikuoja ta rpe Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 

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

Telefonas Pul lman 342 

Residencija 4515 S. Wood Str. 
Tel Yards 723 

iiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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PARSIDUOS PIGIAI. 
y^ akro puikaus juodžemio, ku

ris randasi vienam iš gražiausių 
miestelių ant Northvvestern Gelž-
kelio. arti gražaus upelio, kur ga
lima žuvaut ir pasivažinėt, teippat 
arti didelio fabriko, kur galima 
gauti užtektinai darbo ir genį al
gą. Galite ant šios žemės gyvenda
mas užsiauginti reikalingas daržo
ves ir paukščius ir tuomi sumažin
ta augšta kaina pragyvenimo. Par-
siduos an> lengvų mėnesinių mo
kesčių. 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18-th Str. 

Telefonas Canal 6296. 
iiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KAS NAUJO! 
Vienatinis būdas apsisaugoti nuo 

automobiliu vaRiu "Tho Monarch 
Carburetor Lock". 

Toji snvna uždaro gaza ir tada nei 
pat* IKU .as neRali pavažiuot Jūsų 
auVjiiKo.iliu. 

Ueikalaudaini tokios spynos mel
džiu kreiptis prie: 

A. Kvedar, 
Pardavėjas. 

M N. nearfK>rn Str. Tel. Central 65;U 
Ar 1701 S. llublc Str. Tel C'aual 322. 

kapinėse, ant Rubikių ežero 
kranto labai gražioj vietoj. J ų 
kanas aptver tas dailia tvorele 
ir laikinai pas ta ty tas kryžius, 
ant kurio padėtas pa r a ša s : 
' 'Č ia ilsis tėvynės ginėjai, ku
rie žuvo už tėvynę ir šal j : pir
mojo pulko, 11 kuopos viršila 
Liudvikas Bižukas ir tos pačios 
kuopos P ranas Grušauskas. 
Žuvo 7 vai. ryto, gegužio 23 d., 
1919 m . " 

Visas sodžius buvo išrėdytas 
var ta is ir vainikais. Pr ibuvo 
daug* svečių ir kariška orkestrą. 

Pirmiausia visi nuėję ant 
kapinių pasimeldė už garbingai 
kri tusius didvyrius i r išklausė 
prakalbos, paskui nuėjo ant sa
los ir tenai žaidė, dainavo ir 
linksminosi iki vėlumai. Kinko 
ir aukas akmeninio kryžiaus 
pasta tymui ant tųdviejų karžy
gių kapo. 

Taip dabar minėja lietuviai 
savo' didvyrių ginėjų narsumą. 

LENKAI DERASI SU VO 
KIEČIAIS PERIMTI 

SUVALKUS. 

50 KIAUŠINIU Į DIENA. 
1 "Kol aš nebuvau žinojus apie 
"M<«re EPKS' tonika aš nuo vištų gau
davau apie 12 kiaušiniu, bet kuomet 
pamėginau dabar gauna 50" taip rašo 
Mis. Myrtle Ice iš Boston Ky. 

Bile paukščiu augintojas gali pad
vigubinti savo uždarbi ant kiaušiniu. 
"More Kggs" yra scientifikiškas to
nikas kuris priverčia vištas dirbti ir 
priduoda joms daugiau gyvumo. 
'•Mere Eggs" padvigubins kiaušiniu 
dejima. Paukščiu augintojiai visur 
naudojasi juotui ir uždirba didelius 
piningus duodant vištoms "More 
Kggs" Rezultatai tiesiai jus nuste
bins. 

I'risiijsk $1.00 K. J. Reefer. pauk
ščiui augintojiui 6687 Keet'er Bldg. 
Kansas City, Missouri, o jis prisius 
jums užtektinai del viso sezono "More 
Eggs". Milijonine dolieriu banką 
gvarantuoja jeigu nebusi užganėdin
tas gali sugrąžinti atgalios o piningai 
bus tamstai sugrąžinti. Siųs viena 
dolieri šiandiena, pasinaudok proga. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsiSaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prioš 

Kiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

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

S. GOKDON, 
1415 8. Halsted S t., Chieago, 111. 

įsteigta 1002. 

PRAKALBA RENGĖJAMS, 
Parvažiavus mūsų. atstovams 

p. Jonui E. Karosui ir p. Jo
nui J. Romanui iš Lietuvos 
pasipylė užkvietimai mūsų at
stovams laikyti prakalbas į~ 
vairiuose miestuose. 

Šiuomi pranešame, kad jie
du laikys prakalbas nereika
laudami jokio atlyginimo jei
gu prakalbos bus surengtos 
vien tik Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir Lietuvos Pasko
los reikalams. Už prakalbas 
surengtas kitiems reikalams 
Bendrovė reikalauja $15.00 už 
kiekvieną prakalbą ir pamokė-
jimą, kalbėtojo kelionės iškaš-
čių. 

LITHUANIAN SALES i 
CORPORATION, 

120 Tremont St., Boston, Mass. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chieago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
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Dividendas %% Nuošimtis 
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Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Judų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi l krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net Ik )S.0t. 

JOHNSMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
l-člos lubos virš Platt'o aptlekos. 

Kambarts 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

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

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patrirt'ntos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
j i ja koncertiną ir augs tai rekomen
duojam* kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpint) 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47th St., Chieago, m. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Varšava, 8, 37. L T B . Lenkų 
laikraščiai praneša, kad į Su
valkus išvažiavusi lenkų karo 
misija derėtis su vokiečių dele
gacija del lenkų to krašto per
ėmimo. Formaliniai Suvalkų 
sritis šių savaitę bus prijung
ta prie lenkų. 

" L a i s v e , " Kaunas . 

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

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
IilETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pas sve 
tlmtau<"'ius ir mo
kėti daugiau. E g 
zaminuoju A k i s 
ir teisingai pri-
r e n k u akinius. 
Jeigu esi nervuo-
tas, skauda gal
va arba galva su-
k a s važiuojant 
gatvekariu, krei
vos akya arba ki
ti keblumai. Ypa
tinga d o m a at
kreipiama i vai
kus einančius mo 
kyklon. Pa ta r i 
mas d y k a i . Va
landos nuo 11 ry
to iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1 
po piet. Telefonas Drover 9660. 

1553 W. 47th St. i r Ashland Av. 
Ties Oppenheiraer krautuve. 

».* 

P-li E. G. MAKAR 
PHHfl MOKYTOJA 

4515 So. VVood S t, 
i 

Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartį. 
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JAU NUTARTA IŠMOKĖTI PIRMIEMS METAMS Iš PELNO NUO 
APYVARTOS LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES B-VĖS. 

Pradinis bertaininis dividendas mokėsis Sausio mėn. 1920 m. Gaus visi pilnai 
užsimokėję šėrininkai, teipgi ir tie, kurie pasiskubins nusipirkti serų nevėliau prieš 
30 d. Spalio 1919 m. 

i Jau dabar šėrai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nutarta pardavinė
ti sena kaina po $10.00 šėrą. 

Todėl Kiekvienas da gali suspėti nusipirkti, o kurie jau pirko, savo skaičių se
rų padidinti. 

| w Atmink, dabar pirkdamas išlaimi trigubai:— a) pigiai įgysi serus, b) naudo-
| siesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lietuvos pramoniją. 

Šerų užsirašymus su pinigais siųskite šiuo adresu: 

| Lithuanian American Trading Company f 
I 112 N. Greene St, Baltimore, Md. 
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Nesiųskite Nei Vieno Cento! 
Šis praktiškas ir pražus paauksuotas laikrodėlis kuris turi 21 ".lewels" ir nėra nei perdidelis nei mažas; pa
rankus kiekvienam. Mes prisiusime jums* be jokio cento. Jus ištirsite, kad jis yra gražus ir geras kiekvie
nam turėti. Iškirpkite šitą kuponą ir prisiimkite mums. Kodel-gi Jus tur i te niokoti daugiau už laikrodėlį ir 
gauti mažesnę vertės dalyką. Nekurie krautuvninkai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodėli, kuris negali susily
ginti su šituo. Nelaukite ilgai, bet iškirpkite šitą kuponą dabar, nes tęsis t iktai 30 dienų. 

2? Jewels. 
ILGU? 

Mūsų Didelis Pasiulijimas su Šiuo Laikrodėliu 
Mes neaiškinsime detališkai šit;) laikrodėli užtat, kad jis turi perdaug gerų pusių ir tas užimtų perdaug laiko 
ir vietom, taipgi mes tik nekuriuos dalykus pažymėjime, šis laikrodėlis turi labai gražius viršelius, 21 "jewel" 
eina punktuališkai. Mes jį gvarantuojaine ant 20 metų. šis laikrodėlis yra žinomas po visas Suvienytas Val
stijas. Kanadą ir IJuropą. Beveik kiekvienas tau pasakys ir patars jj nusipirkti. Paklausk bile ko kiek kainuoja 21 
"JevvelH" laikrodėlis kurie yra gvaiantuojamas ant 20 metų. J ie tau pa
sakys, kad mažiausia $25.00. Jus galite nuo mūsų jj nusipirkti t iktai už 
$11.95 kartu su 1 !> kitų reikalingi; dalykų. 1. Naują skustuvą. 2. Skustu
vui diržų. i . Plaukam* kirpti mašinėlė. 4. Fountain plunksna. 5. Lenciū
gėlis ir raktams rinkutė. 6. Kaklaryšiui špilka. 7. Pypkė. 8. Kombinacija 
skutimui setas. '.t. P laukams šepetys- 10. Metalinė eigaretams dėžutė. 11. 
Mašnelė pinigams, kurie nežinodami negali atidaryti. 12. Tabakui maš-
nelė. \\\. Laikrodžiui lenciūgėlis. 14. Cigaretto liolder. 1 f>. Kombinacija 
kenutei atidaryti, paišeliui pagaląsti peilis. 16. Žiedas. 17. Kombinacija 
rąk tami rinkelė, buteliui atidaryti, eigaretams nupjauti, scre\v driver. 
IRSHkurinis maišelis pinigams ir kitiem* reikalingimns poperoms laikyti. 
19. Laisvės stovyla. Šie visi dalykai yra labai reikalingi. Kiekvienas ku
ris užsisakys tą laikrodėlį gaus tuos dalykus. Nesiųskite nei vieno cento 
tiktai įdėkite su užsakymu šitą kuponą, kaip gausite šituos visus dalykus 
tuomet užmokėsite $13.95. Jeigu busite neužganėdinti, tai galite sugrą
žinti atgalios, o mes priimsime. Taigi tik nepamirškit prisiųsti kuponą. 

Union Novelty Co., Dept. 22,1016 Milwaukee Ave, Chieago, 111. 

KUPONAS GERAS TIKTAI 
\XT 30 DIENU-

I nion Novelty Co., Dept. 22, 
KUO Mihvaukec Ave., Chieago, 111. 

Gerbiamieji:—Malonėkite prisiųsti vie 
ną 21 "Jevvel" paauksuotą laikrodėlį ku 
rį jus pardavinėjate už žemą kainą su 
19 kitų reikalingų dalykų kuriuos duo-
late dykai su šiuo kuponu. Kaip gausiu 
dalykus tuomet užmokėsiu $13.95. Jei 
man nepatiks a i turiu teisę sugrąžinti 
atgal, o pinigai bus man sugrąžinti. 

Vardas 
Vdr 

t M 

*r 
I 
i 

AA, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pft-gelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos -ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptiea prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTTTUTION J. Baltro n aa, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephene Caaal 6417, Chieago, DX 

sau 
DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE RMCAGOJE 

PRARL OUBBN K0NCliRTlNA;3 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur ki tur taip negausi . 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikora visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 

f koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
by8Čių. 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. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIGAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 
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Žodis Detroito lietuviams. 

DETROIT, MICH. Susirinkimas pageidavo, kad 
ir draugijos prisidėtų aukomis 
iš fcavę iždo šiame laike, kadan
gi šios aukos greičiausia pa-

A'isa lietuvių tauta dabar su-! neką Lietuva. Pageidavo taip-
stoja ties vienu—visu svarbiau j g į kad visi AVorcesterio dir
sių klausimu: kaip iškovoti bantieji lietuviai paaukotu 
Lietuvai laisvę ir neprigulmy- nors po $1.00. 
bcl Visos lietuvių kolonijos "Piįrengimai visako tapo iš
dirba, kad atsiekti ta tikslą.' rinkta valdyba, kurion pateko 
Apsidairius ir pažvelgus į dar- 'kun. J. Čaplikas—pirm., J. 
ba vaisius matosi, kad nemaža Unnktis—pagelb., V. Sbai— 
nuveikta, šiandie pasaulyj di- ' rast., P. Zatavcekas—rast. pa
džiausią role lošia tautos mus-'geJb., 1*. Lazdžius—iždin., iždo 
kulai. Kurios tautos turi fcvir- globėjai—S. Purvinskas, A. 
ttsnius muskulus, tos ir intek-ĮBmlreyidina, P. Stoškienė, \V. 
mingesni balsą turi. Jug taip-
pat nedidelės yra belgų, serbų, 
grekttj rumunų tautos, bet ko 
del-gi su jomis skaitosi didžio-

K apstas, F. B. Maieikiem. 
l'rcsos komisijos kun J. J . Ja-

4 

kailis, A. Čiginskas, P. Zata-
veekas, O. Sidabrienė. Susinu

sios tautos; kodėl jos politikoje kimas pageidavo, kad lietuviai, 
lošia žymią rolę.' Ui dėlto, kad kurie turi automobilius, 
jot turi tam tikrą priemonei pagelbėtų išvežioti rinkėjus Į 
ginti savo tris-••-, savo nepalie-; paskirtas mieste vietas. Tuo 
čiamybr. Dabar yra ypatin- j da«yku rupinties 'išrinkta A. P, 
gaus ia pasaulyje valanda. Ri- Sioskiis, Z. Juška ir Šimkus, 
šasi tautų likimas. Ką lietuviai ap tar ta ir daugiau dalykų, 
dabar praras, praras gal aut | Tat dabar visi į darbą, be 
visados, čia kalbama apie lt e-' skirtumo pažiuro, ypaė prie 
tuvių kariuomenę, kuri yra rinkimo aukų, kad neliktų nei 
svarbiausiu mūsų lamos šių viena gatvė, kurioj nebūtų rin-
dienų klausiniu. Visose didės- kė.įu. š i ta " T a g d a y " gal bus 
ntse lietuvių kolonijose jau paskutinė, todėl pasidarbuo-
y ra susiorganizavę Lietuvos J kim, kad butų pasekmingiausia. 
Liuosybės Sargai, kurių tikslą^ į Visi į darbą ! Komitetas. 
yra laviuties ir būti pasirengu
siais stoti į kovą su tėvynės 
priešais; būti pasirengusiais 

CICERO, ILL. 

prie didžiausio pasiaukojimo šv. Grigaliaus choro koncertas. 
ir, reikalui atėjus, statyti savo 
krutinės už tėvynės nepriklau
somybe. 

Augšėiaus minėtas L, L. Sar 
ev skvrius vra suorganizuota • 
ir pas iirtis, Detroite. 

Ta ig i visiems lietuviams rei
kėti] rašyties i ši skvriu, įiežiu-
rint kokios nebūtų pažiuro*: ar 
katalikasx tautininkas, ar soc«i-
jalistas. Kam rupi tėvynės lai
svė, tas turi pa.tapti Lietuvos 
Liuosybės Sargu. 

Kas nori prisirašyti, gali at
eiti pobažnytinėn svetainėn ka> 
ketverga, 7:30 vai. vakare. 

Detroito vyrai, nemiegoki
me! Visos tautos kovoja už sa
ve) liuosybę. Kovokim ir mes! 
Prikelkime Lietuvą, nuvargin
ta nuo priešų smūgių. Lai lie-
•uvio ranka vėl atmena kai n 
užduoti siuugį, kad nuo mūsų 
savasčių, ir teisių atsitnutiltų 
visos svetimos rankos. Jus jau-
nikaiėiai savo širdyse ir-gi jau
čiate tautos skriaudą! Neviena 
jūsų sesutė žado neteko, nevie
na nuskriaudė žiaurus Lietu
vos priešas, neviena mirė Į 
gailesčio sudarkyta ir išniekin
ta Lietuvos priešo. Gana 
skr iaudas ir panieką kentėti ! 
Šiandie visi turime varyti prie 
šus laukan iš Lietuvos, kad ne
kankintų daugiau mušu broliu 
ir sesuėių. Tad dar kartų sa
kau: stokime, raŠykimės prie 
IJetUVOS Liuosybės Sargų aky
lio. 

L. L. Sargų Valdyba. 

YVORCESTER, MASS. 

Rugsėjo 23 d. čia buvo su
šauktas viešas susirinkimas vi
sų Worcester'io lietuvių del 
prisirengimo prie busiančios 
" T a g day" , kuri įvyks spa
lio 18 d. 

Susirinkimą atidarė kun. J . 
Čaplikas, T. F. 30 skyrio pirm., 
paaiškindamas, jog su Tautos 
Fondo sk. pagelba išgauta lie
tuviams turėti " T a g day ," ir 
kad surinkti pinigai nebus 
siunčiami ne i kokį fondu, (ik 
pasiųsti tiesiog Lietuvon pre
zidento Ant. Smetonos vardu. 
Gera proga VVorcesterįaJietu-

Nedėlioje, rugsėjo 28 d., Šv. 
Antano parap. svetainėj buvo 
surengtas koncertas vietos Šv. 
Grigaliaus choro. 

Mišrus choras gana rimtai 
išpildė savo programo dalį. 
Geriausia sudainavo "Siuntė 
mane motinėlė" (C. Sasnaus
ko). Taritum ir matai ten ban
guojančias jūreles, pakraštyje 
ant lieptelio geltonplaukė lietu
vaitė. Ten nuo tolo atplaukia 
juodas laivelis, tame laivelyj 
sėdi bernelis, viršum jo lekia 
gulbin pulkelis ir lyg švelnaus 
vėjelio pučiami greitai slenka 
prie lieptelio, kur mergelė vau-
d( nėlį sėmė... 

Vyrų choras sudarė puikų 
t rietu ir kvartetą. P-as K. Bi
čiūnas smuiką solo, akompo-
nuojant pijami p. O. Mikalaus
kienei, išpildė porų klasiškų 
veikalų. P-as K. Bičiūnas dar 
jaunas muzikas, bet jau nepa
prastus gabumus parodo. P-nia 
O. Mikalauskienė jau visiems 
žinoma, kaipo technikė pijani-
stė. P-lės A. Daujotaitė ir V. 

g Poškaitė, pavieniai solo sudai
navo keletą dainelių. P-lei V. 
Poskaitei pavyko dainelė "Ty
kiai Nemunėlis teka." Vieto
mis taip ramus buvo jos balse
lis, kad jautiesi, rodos, lyg nuo 
Nemunėlio kranto skamba ma
lonus aidas, vienijantis su plau
kiančiu šapelių šlamėjimu. Mi
nėtosios panelės butų dvi stam
bios gėlės įpinti i lietuvių mu
zikos vainiką, jeigu daugiau 
pasišvęstų muzikos studijuoti. 
Abelnai, koncertas malonų 
Įspūdį publikai suteikė. Viso 
programo pasisekimas prigu
lėjo nuo gabaus chorvedžio, p. 
Iv. Mikalausko, ir Šv. Griga
liaus choristų. 

Rp. 

CICERO, ILL. 

Šomis dienomis iš Suv. Val
stijų kariuomenės sugrįžo p. J . 
X a rakąs. Buvo Prancūzijoje ir 
Vokietijoje ir ten nemažai vis
ko patyrė, vienok sugrįžo svei
kas ir dar stipresnis. Tie visi 
patyrimai jį tėvynės meile dar 
labiaus uždegė. Užtai tikimės, 

viams parodyti savo darbštumą kad dabar smarkiau pradės 
ir 'atjautimą nuvargintai tėvy- dirbti del tautos ir Bažnyčios, 
nei. ' negu pirm išvažiavimo kariuo-

P U I K U S 

VAKARĄ ir BALIUS 
Su Programų 

Aušros Vartų Parapijos 
Nedelioj, 5 Spalio 1919m. 

Aušros Vartų Parapijos Svetainėje 
2323 W. 23rd Place, Chicago, IU. 

Svetainė bus atidaryta 6 vai. vak., programas prasidės 
7 vai. 

• • (žanga 2 5 c , ir augščiaus, vaikams 10 c. 

menėn. Ne visi mušu kolonijos 
lietuviai sugrįžo is Suv. Valsti
jų kariuomenės su tokia dvasia, 
karšta tėvynės meile. 

Sekmadienyje, spalio 5 d., 
vakare, Šv. Antano parap. sve
tainėje bus kas nors nepapra
sto. L. VyŽių 14-ta kuopa jau 
senai nutarus yra, kad savo su
grįžusiems iš Suv. Valstijų ka
riuomenės kareiviams surengti 
vakarą. Tai bus jų pagerbimas. 
Tai-gi ateinantį sekmadienį tas 
vakaras ir bus. šitame darbe p , A . Andruškevi 
vyėiai pirmutiniai. Kitos drau- s t e a d p a T a m i s t o s a o i | «,a. 

jo prie obalsio: laisva, nepri
klausoma Lietuva, jei ne dva-
siškija. Ta ip ir kun. Laukaitis 
yra it ta saulelė mus tautos, ku
ri savo spinduliais visiems 
vienaip švieėia ir kviečia jam 
padėti. Kas nenori jam padėti 
dirbti, tasai tėvynės meilės sa
vo širdyje neturi. 

Vystanti šakelė. 

RED. ATSAKYMAS. 

gijos nei nekalba apie pager
bimą savo narių-kareiviu. 

Praėjo mūsų parapijos kar-
nivalas, bet vis jo atbalsiai yra. 
Dabar, kurie niekino L. Yyėius 
visokiais prasimanymais, tyli, 
kaip mus kaimieėiai sako, no
sis nuleidę. Mat L. Yyėių 14-ta 
kuopa visas draugija "subyti-
no," uždirbdama daugiausiai 
del parapijos- Išmintingi žmo
nės džiaugiasi be jokio pavydo, 
kad mūsų kolonijos prakilnusis 
jaunimas taip nenuilstančiai 
dirbo ir puikiai pasirodė. Kas-
žin kuomet vėl tamsieji išvien 
su soeijalistai pradės L. Vy
čius niekinti! Yistiek intekmės 
jokios nepadarys, nes išmintin
gi žmonės juos pasmerks. 

Pr. 

vome jau per vėlai. Būtume 
galėję jų patalpinti,-jei ji bu
tų lietuviškai patašyta. 

REIKALAUJA 

SKAITYTOJU BALSAI. 
PHILADELPHIA, PA. 

Netikėtai pateko man į ran
kas " Keleivio'-* 38 mini. Žiū
riu, "Kele iv is" verkia, aima
nuoja ir galiaus šmeižia, kiek 
tik galėdamas, gerb. Lietuvos 
atstovų, kun. J. Laukaiti. Bako, 
dabar kunigas Laukaitis važi
nėja po lietuvių kolonijas ir 
renka aukas. Daugiausia jam 
aukoja ištikimieji. Nereikia, 
^irdi, tikėti ba kun. Laukaitis 
kalba. Nereikia jam duoti pini
gų ir daugiau panašių nesų-
monių prirašyta apie kun. 
Laukaitį. 

Nėra ko stebėties iš "Kelei
vio." Jug tai šmeižtų laikraš
tis. Tik reikia stebėties iš tų 
žmonių, kurie "Kele ivio" ple
palams tiki. JUg galima supra
sti, kad "Keleivis" gero, pra
kilnaus darbo niekados nepa-
gįrs. Kur šviesu, "Kele ivis" 
sakys, kad tamsu, kur balta, 
"Kele iv is" sakys, kad juoda. 
Patarčiau "Keleiviui" nusira
minti ir nelieti graudžių ašarų, 
kad ištikimieji kun. Laukaičiui 
aukoja. Kad aukoja, tai žino 
kam aukoja. Žino, kad sėja 
grūdus į gerų dirvų, iš kurių 
sulauks gerų vaisių, nes geri), 
kun. Laukaitis yra tautos gai
vintojas, lietuvių kalbos palai
kytojas. Kas daugiausia išlai
kė Lietuvos gyvybę, jei ne dva 
siškija; kas prikėlė Lietuva, iš 

MERGINOS 
ir 

MOTERIS 

Keikalingos del lengvo šva-
riaus darbo dirbti mūsų popie
riniu BOKU Fabrike. 

Puikus Teatras ir BALIUS 
Dr-stės Saldžiausios Širdies V. J. No. 1. iš Brighton Park 

i ; i , i . ioš i . \ i s S V I : T . . i«ta 
Prasidėt* 7:(M> vai. 

i"> UOOI) GVTV 
vakare. 

kus 
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Bus sulošta labai juokinga komedeja "Užkerėtas Jac-
" Pusę pelno to vakaro bus skiriama Liet. Labd. Draugi

jai, ant sušelpimo "Našlaičių." • 
Todėl nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvai

tes atsilankyti ant šito puikaus Vakaro, kur galėsite linksmai 
laiką praleisti, nes bus juokų iki ausų ir visi busite užganė
dinti. Taipgi tuomi pačiu sušelpsite Našlaičius, kurie labjau-
siai reikalauja nmsų pagelbės vargdami po svetimtaučių prie
glaudas,. Todėl visi iki vieno remkime Našlaičių Prieglaudų. 

Po teatrui balius iki vėlumos. 

Aš Antanas Loonas Felikso Leono 
sunūs pa iešką u savo dėdes Tamošiaus 
\\ Išgirdo paeinunrio iš Kauno (Ju-
hcm. Raseinių įuiesio Nemakščių 
gatve*. Keli melai atgalios jis gyveno 
t 'hieagoj. Jis pats a rba kiti malonė
kite man pranešti sekančių adresų: 

National Bottling Co. 
411 31Hlbury Str. Woreester, Mass. 

Paieškau -MVO giminių, pažįstami). 
iš Lietuvos kaimynu, kurie mane 
paiųstato, malonėkite atsišaukti laiš
ku, nes esu visu pusilges ir noriu su
sirašyti. 

Aš paeinu iš Kauno redybos, Kal
varijos apskričio, Alytaus valsčiaus, 
Kadžių kaimo, dabar mano adresas: 
ANTANAS li lM.U'KKIS, 

2617 \V. 40 PI. Chicago. III. 

Prityrimas nereikalingas. 

Darbas Pastovus, 
pradžiai algos geros, 

valandos nuo 8:00 -i k i 4:45. 
Suimtomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington Strs. 

I'a iešką u tiinčiaus paeinančio iš 
Kauno CJuber. Raseinių Pav. l'aju-
rio miestelio. Jo žmona Kunigunda 
(po tčvais Kasnauskaitė) Ginčienė 
atsišaukia. Kas apie ji žinotumėt pra
neškite sekančių adresų: 

Juo / . Šimkus. 
20S3 Canalport Ave. Chicago, III. 

Paieškau Antano (Jegužio paeinan
čio t iub. Kauno, Raseinių Pav. Nado-
jų Sodos. Aš gavau laišką nuo jo mo
ters iš Lietuvos, sako girdėjusi kad 
Jis miręs. .Kas apie ji žinotų malo
nėkite pranešti sekančių adresų: 

Juo / . Šimkus. 
208» Canalport A\ė. Chieago, III. 

ANT PARDAVIMO. 
$650.00 nuperka groeerne su viso

mis jtaisoiuis (fixtures0. Atsišaukite 
tuojaus. 

4537 S. Paul ina Str. 

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

Jos Brykezuski, 
5129 S. Ashland. A ve. 

Parsiduoda -C kambarių namelis 
muro apačia, elektra, gazas, maudy
nes porėtai išpriešakio ir užpakalio. 
Kaina $3,100. Naujiai ištaisyta tuo
jaus galima kraustytis. 

Jos Brykezuski, 
5129 S. Ashland, Ave; 

Ant pardavimo didelis bargenas 2 
pagyvenimų po 4 kambarius, Randos 
$660 j metus, kaina $3,900. Atsišau
kite 

2449 W. 5 ! Str. 

2 pagyvenimų namas parsiduoda, 
randos neša $300 j metus kaina 
$2,400 Atsišaukite 

2453 \Y. 51 Str. 

Reikalingi leiberiai, darbas pasto
vus, užmokestis geras. Atsišaukite: 
A.MEK. BLOG. F O l NDItY CO. 

2300 S. Soiingfiekl Ave. 

REIKALAUJA 

Ant pardavimo 4 kambarių medi
nis namas, šiltu vandeniu šildomas su 
vana, netoli šv. Kazimiero Vienuoly
no. Kaina ? 3000. Atsišaukite: 

6K29 S. Camjibell Ave. 

PARSIDUODA 

L.abai pigiai parsiduoda namas ant 
šešių pagyvenimų, su visais naujais 
pristatymais; geroj lietuvių apgyven-
toj vietoj: arti lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos. Kreipkitės prie 

John Viscont, 
1S00 W. 46th St., Chieago, III. 

S. D. LACHAW!GZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

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

2314 W. 23 PI. 
Chicago, 111. 

' Tek Canal 2199. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
Pottsville, Pcnna. 

Su visomis ligomis priima nuo 
I}Juo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

V DR. LED AVVOTIN 

Reikalingos 2 5 merginos dirbti 
fabrike $14 j savaite pradžiai nuo štu-
kio dirbant nuo $16 iki $20 j savaite 
ir po 3 mėnesių darbo "bonus". 

AMER. INSOLATED WIRE 
& CAELE CO. 
954 W. 21st Str. 

a r 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau pussesertes Onos Marozie. 

nės (po tėvais Galvelinke) paeina 
iš Kauno. Gubern. Panevėžio Pav. 
Krakenavos Valsčiaus. Aš tūrių1 laišką 
nuo jos brolio iš Lietuvos, meldžiu 
ji pati arba kas apie ja žinote pra
neškite sekančių adresų. 

3Iisa Ona Galveliųkė, 
grabe, kas daugiausia pnside- • 9 s t a t e s t r . F o r t P la l l l j N# Y. 

Ant pardavimo dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas su groeerne ir mėsiny-
čia tarpe lietuvių apgyventoj vietoj. 
Namas ir stockas atsieis apie $1500. 
Randos $105.00 j mėnesį.. Turi būti 
parduotas greitu laiku. Atsišaukite: 
3965 Aivher Ave. 

Telefonas Mekinley 4339 
Klauskite Davis. 

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

Jos Brykezuski, 
5129 S. Ashland, Ave. 

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

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

JoUn Staliukik. 
4S26 So. MarahiieJd Ave. Chicago. 

Gydytojas. Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir j 

^ rusiškai. i 
Valandos: 10 — 1? ryta: « — 9 

vak«are Tel. Canal 4367 I 

DR. J. SHINGLMAN 
Šiomi pranešu, kad jo ofisas 

randasi po num 

4930 W. 13 Str. 
Valandos 

N 

nuo 
»! 

f* 

9 
3 
7 

iki 
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11 
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9 

iš 
PO 

va 

ryto 
pietų 
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SPECIALISTAS RUMA 
TIZMO GYDYMO. 

I 
m 

ę ę * * 

t 

Kaina: $3 namuose $2 

eagoj 1.00 extra už mylę 

Telefonas Cieero 3656 
49 

Chi-

4***€**«*€4 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi t rumpa* va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
J t rumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J . F . Kasnicka, Perdėtlnis 

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

Telefonas Pul lman 60 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 MJchigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliorais nuo 10 iki 11 išryto 

91 

Dr. C. Z. Vezelis 
Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandcr,: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENCE 

arti 47-tos Gatvės 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS I 
Telefonas Mclvinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South We*teni Boulevard 
Kampas W. 3r»-U>« gatvės 

» - . 

• S 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ry to; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki S vai. vakare. 

1 - • « 

?•• » » » » • • » » m » » • » • » • » » » » — S 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas S J 49 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Osicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
V o i V M n n ' i q ~p>0 9 \U\ t P O P i e t 

-xc.̂ io^<i.&, l'cilds 687 
__»2C 

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

— - a 
n 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt »7 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6998 

CHICAGO, ILL. 

llIllIlIlIlUllIlIlUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllifi 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicaga 

Telefosas Haymarket 3544 

» D R . A . A . R 0 T H , 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, VyriSkų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover &69S 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d* 

llllllllllillllllllllllllllliuilllllllliuillllllit 

>*. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose reismuoss 
Ofisas Didmiesty j : 

6» W. WASHlNGTON STREBK 
Kam baris €09 

Tel. Central B47* 
Uyeeulmas, 812 W. 33rd 8L 

Tel. Yards 4681 

K- • • • 

t 



6 D R A U G A S Šeštadienis, spalio 4, 1919 
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Kur? 

Town of Lake School Hali Svet. 48tos ir Honore g-ves 
Kada? 

Spalio 5, 1919 
Kas rengia? 

Lietuvos Vyčių 13 kuopa 

y 

Kas tenai įvyks? 
BUS LOŠTA 

' 

(i Zmo 
tai y ra vienas iš gražiausiu veikalu, nes art istai pers ta tys šeimynišką žmonių gyvenimą. 

0 Kas daugiau? 

Popcrstatymui grieš puikiausia Orkestrą 
lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius, iki vėlu
mai nakties. 

Toliaus bus skrajojanti krasa, kur ga lės 
susipažinti Ch icagos ir apylinkes jaunimas, 
rašinėdami, vieni kitiems rašte išreikšdami sa
vo mintis. 

t 

0 Kas toliaus bus? 

Toliaus kiekviena p-lė ir vaikinas gaus puikiausią gėlė, o da r k o ? Šal takošės , saldai-

niu ir gardžiausių gėrimų ir t t . 
• 

Reikia da r priminti , k a d Vyčių jaunimas visuomet publiką užganėdina . 
• 

Taipgi ir šj sykį yra pilnai prisirengę kiekvieną mandagiai priimti. 

Kviečia visus 
L. Vyčių 13 Kuopa. 

* 

.• 

^ =2E 

Pastaba : Kaip užstos šešta valanda i rprasidės lošimas, tat visi tuolaiku j au buk i t e salėje. 

d" mM m 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, mientni p r a n e š pcrvėlai. Ko

mis i ja ragpjuči0 2 d. pranešė 
d., miestui, kad rugpjūčio 4 d. 

prasidės išklausinėjimai. 
Šeštadienis, spalio 4 

Šv. Franciškus Asižietis. 
Pirmadienis, spalio 5' 

Šv. Placidas. 
Pirmadienis, 

Šv. Brunonas. 
spalio 6 

d., 

d., 

GATVEKARIAIS VAŽINĖ 
J IMO R E I K A L E . 

Klausimas, ar bus panaikinta 
7c. už važinėjime. 

' i ' 

Sangancm pavieto teisėjo 
Smith nusprendimo pasekmes 
gatvekariais važinėjimo reika
le veikiai patilsime. Gatveka
riu kompanija padavė apelia
ciją augščiausian teisman. 
Jos tikslas n 0 tik sugriauti 
teisėj ( ) Smith nusprendimą, bet 
palaikyti nepaliečiamus 7 
centus ligi galutino augščiau-
sio teismo žodžio. 

Miesto administracija te-
čiaus darbuojasi, kad teisėjo 
Smith nusprendimas tuojaus 
imtų veikti, kad tuojaus butų 
sugrąžinta 5c. už važinėjimą. 
(Ii paskui tegu bus laukiamas 
augščiausio teismo galutinas 
nusprendimas. 

Miestui yra neprielankumų. 

Nėra ko perdaug miestui 
džiaugties del teisėjo Smith 
nusprendimo. J o nusprendimas 
gali but geras tik tam laiko
tarpiui , kol augščiausias teis
mas netars savo žodžio. Gi pa
starasis gali prielankiai atsi
nešti j gatvekariu kompaniją, 
taigi į State Public Utilities 
komisijos parėdymus. 

Teisėjas Smith visai neuž
gina teisės State Public Tti-
lities komisijai didinti užmo- prantama, džaugiasi tuo poITli-

Per t rumpas laikas. 

Taigi komisija miestui davė 
tik dvi dieni prisirengti prie 
išklausinėjimu. Tuo tarpo ko
misija turėjo miestui duoti 
laiko mažiausia dešimtį die
nu. 

Teisėjas Smith suko, gatve
kariu klausimas yra labai 
svarbus i|- didžiai supainiotas. 
Taigi miestas per dvi dieni 
negalėjo prisirengti prie iš
klausinėjimu ir tuose kaipir 
nedalyvavo, (ii jei mirštąs iš
klausinėjimuose nedalyvavo, 
komisija be t() neturėjo teisės 
padidinti užmokesti už važinė
jimą gatvekariais . Tad komi 
sijo s parėdymas nelegali s ir 
jis neturi but pildomas. 

Komisijos parėdymo legalybė. 

Prieš tą teisėjo nusprendi
mą gatvekariu kompanija pa
davė apeliacija. Kompanija 
tad gins komisijos nusprendi
mo legalybę. Sulig tos apelia
cijos legalybės klausime, at
rodo, jog kompanija turi tei
sę ir tolintis rinkti Te. ir taip 
ilgai, kol netars savo žodžio 
augščiausias teismas. 

Bet vėl sulig teisėjo Smith 
nusprendimo, rodos, tuojaus 
turėtu but sugrąžinta 5 c , ne
žiūrint kompanijos apeliacijos. 

š i t as klausimas paaiškės to
mis dienomis. 

Nėra ko džiaugties. 

Miesto administracijos val
dininkai džiaugiasi. Sako, tai 
didis miesto laimėjimas. Sa

gų. (Ji miesto administracija 
vėl savo keliu tuština miesto 
iždą. tu pačių žmonių palaiko
ma. 

• 

Kokios gali but pasekmės. 

Nežinia kokio s galės Imt pa
sekmės, jei tomis dienomis bu
tu sugrąžinti 5c. tiž važinėjimą. 
\uomoniaujama, jog su tąja 
diena gatvekariu kompanija 
atsisakytu mokėti savo. darbi-
ninkama padidintas algas. 

Pasekmėje tad ir vėl galėtu 
pakilti streikas. 

Bet ar kartaig tokio streike 
metu nebotų pagalvota, kad 
miestas užimtu gatvekar ins l 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ NORTH SIDE. 

PLATINASI D I F T E R I J A IR 
PLAUČIŲ LIGA. 

Iš sveikumo departamento 
pranešama, kad mieste plati

nsi ne tik plaučių liga, bet 
ii- dil'terija. Sveikumo komi-
si,j -morius dejuoja del stokos 
Cliicagai reikalingų ligoniniu. 

112 N A U J Ų PILIEČIŲ. 

Federalis teisėjas Carpenter 
užvakar prisiekdino 12 nauju 
šalies piliečių, kur iem s išda
vė pilietybes raštus. 

VYRAS U ž b l R B A $100 SA
V A I T Ė J E . 

Tuo tarpu moteris badauja. 

Užsibaigė šv . Mykolo para
pijos bazaras, kuris davė pa
rapijai gryno pelno suvirs du 
tūkstančiu dol., taip kad tuo 
žvilgsniu sukirto daug didesnę 
Aušros Vartų parap. pernykšti 
hažarą. 

Tat valio! Valio! Northsidie-
etai. • 

Klebonas su komitetu taria 
ačiū visoms draugijoms, darbi
ninkams ir visiems atsilankiu
siems už parėmimą bazaro. 

Dabar-gi Šv. Mykolo parapi
ja rengia vakarienę su pro
gramų subatoje, spalio 4 d., ku
ri bus bažnytinėj svetainėj, S 
vai. vak. 

Programą išpildys vietiniai 
vyčiai. Bus prakalbu, daiim, 
žaisliu ir tt. Todėl kviečiame 
northsidiečius atsilankyti i ta 

Šis susirinkimas bus dideliai 
svarbus. Taip-gi kurie pasilikę 
su mokesčiais, prašau ateiti 
tau susirinkimai! ir užsimokėti. 

A. Cibulskis. 

RAŠYKIMĖS Į L. DARB. 
SĄJUNGA. 

PRANEŠIMAS. < < 

Lietuviu Darbininku Sąjun-
ga, kuri rūpinasi visais lietu
viu darbininku reikalais, šian
die t tiri savo kuopas beveik vi
sose lietuviu kolonijose. Ir imi-
su mieste, Chicagoje, beveik 
kožnoje parapijoj randasi tos 
organizacijos kuopa. Visos tos 
kuopos yra susirišusios j Ap
skritį. Šitas savo susirinkimus 
laiko kožnoje kolonijoj, sulyg 
kuopų numerio ir šaukia visus 
lietuvius darbininkas ir darbi
ninkes rašyties prie tos Sąjun
gos. Ši darbininku organizacija 
savo susi rinkimuose vien tik ir 
svarsto darbininkų reikalus. 

Broliai ir seserys! Spieski-
mės i tą organizaciją. Skleiski-

L. 1). S. 25 kj). įvyks mė
nesinis susirinkimas nedėlioję, 
5 dieną spalio mėn., 1 vai. po 
pietų, Dievo Apveizdos parap . 
mokyklos kambaryje. Kviečia
me visus narius atsilankyti 
ant virš minėto susirinkimo 
nes turinio daug svarbiu daly-
kų aptar t i . 

F L U " N E A P L E N K S MUS. 

Taipgi kas norėtų prisira
šyti prie L. Darbininkų Są
jungos, lai ateina į šį susirinki-

Kp. rast. M. Z. mą. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

me balsą,kuri s žadintų ir ragin 
vakarą, o tikimės, kad visi bu-j tų visus mus prie bendro veiki-
site užganėdinti. Oio. Jei mes nieko neveiksim ir 

Klebonas ir Komitetas. 

IŠ VVEST SIDE. 

Mrs. W. Mendelsohn, 2925 
Prairie ave., nusiskundė teisė
jui PVy, kad jos vyras uždir
bąs $100 savaitėje, gi jinai su 'Ule paskelbė, jog per rugsėjį! 
kūdikiu badaujanti . 

Teisėja^ nusprendė, kad vy
ras jos užlaikymui kas savaitė 
duotų po $H>. 

tik per pirštus žiūrėsim kas 
aplinkui mus dedasi, mes pasi-
jusiine toli nuo kitų užpakalyj 
pasilikę. 

Tat rašykimės ir raginkime 
kitus rašvties. 

Ateinančią savaitę Bridge-
porte bus šaukiamas darbinin
kų susirinkimas. Visi Chicagos 
lietuviai darbininkai tėmykit, 
kada bus pranešta susirinkimo 
diena ir tą dieną visi susirinki-

Chicagos postmeisteris Car- t e - Reikalas didelis, kokio da r 
niekada nebuvo. Būtinai visi 
pribukite. Je igu mes darbinin
kai aiškiai suprastume šį svar-

Tatttos Fondo 32-ro skvriaus 
susirinkimas įvyks panedėlyj, 
spalio (> d., 7:30 vai. vakare., 
Šv. Jurgio mokyklos kambarv-
je, ant 3-čių lubų. Visi nariai 
kviečiami susirinkti. 

, T. F . 32 sk. Valdyba, 

ATGAIVINAMAS IŠKAL
BOS LAVINIMOSI RA

T E L I S . 

Atsinaujinimas "Influen-
z o s " ši rudeni ir žiema vra ii-
nomas. Pereita čiema ji tiek 
žmonių paguldė kad nei di
džiausios karės negalėjo jos 
aukų perviršinti . Šįmet žmo
nes rengiasi apsišarvuoti prie* 
ja. Komisijonieriai dideliuose 
miestuose jau išsiuntė prisaky
mus kaip užsilaikyti ir kaip 
nuo jos apsiginkluoti. Geriau* 
šias ginklas tai sveikata, o 
kuomet viduriai gerai dirba 
tuomet ir sveikata užtikrinta. 
Norint turėti gerus liuosus vi
durius tai vartoti American 
Elixir of Bit ter Wine kuris y-
ra geriausias vaistas. Tun"»k 
ji visuomet namuose ir ta ip 
pat įsigyk Tr iner ' 8 Angeliea 
Bitter Tonikas kuris labai ge
ras vaistas atgaivinimui krau
jo. Šiuos vaistus galite gauti 
kiekvienoj vaistynyčioj. Jose-
ph Triner Company, 133-43 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apgr.) 

Lab. Sąj. 7 kp. įvyks susirinki
mas nedėlioj, spalio 5 d., 4 vai. 
po pietų, bažnytinėj svetainėj. 
.Meldžiu.visus nar ius atsilanky
ti, taip-gi atsivesti naujų narių. 

D I D Ė J A BIZNIS PASTOJE. 

Chicagos pastoje biznis padi
dėjo 18 nuoš. 

P I K T A D A R I S GRŪMOJA 
T E I S Ė J U I . 

P L Ė Š I K A I VIENĄ D E T E K 
TIVĄ NUŽUDĖ, KITĄ 

PAŽEIDĖ. 

kęst į už važinėjimą gatveka
riais. J i s net pripažįsta, kad 
ta komisija turi teise sulaužv-
ti bile kontraktą, kompanijos, 
su miestu padarytą. Nes ta ko
misija tokiems tikslams įs
teigta. 

Bet visas reikalas tame, kad 
ta komisija, pakeldama 7 c , 
nesielgė sulig savo teisių. 

Kuomet mokesties pakėli
mo reikale State Public Uti
lities komisija nusprendė at
likti išklausinėjimus, apie tai 

kai, kurie tvarko miesto reika
lus. 

Bet jei atsiminsime, kad ta 
teismuose byla miesto su kom
panija labai brangiai atsieina, 
ir jei įsidėmėsime, kad tas lė
šas sumoka patys žmonės, va-
žinėjantieji gatvekariais —tai 
žmonėms visai nėra ko džiaug
ties. 

Kompanija po 2c. daugiau 
imdama nuo žmonių susirinko 
šimtus tūkstančiu dolieriu. 
Teismo išlaidoms ji turi pini-

Teisėjas Hebei nubaudė ka-j 
Įėjimu nuo vienerių metų ligi 
gyvos galvos du piktadariu— 
Jobn Lewandowski ir Larry 
King. 

Po ištarmės pastarasis pa
grūmojo atsilyginti su teisėju, 
prokuroru ir pačiais prisieku
siais teisėjais. 

King tur i 36 metus. Pusę sa
vo gyvenimo jis praleidęs įvai
riuose kalėjimuose. 

Suareštuota 32 intar iamu pik
tadariu. 

bų momentą, tai neleistumėm 
veltui laiko, nes j is yra neapsa
komai brangus, ypač mums 
darbininkams. S. Jucevičius. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

P I R K I T E KARĖS TAUPY 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) 

Užpraeitą naktį du plėšiku 
užpuolė vieną saliuną vakari
nėj miesto dalyj. Tuo metu pa
sisuko du detektivu. J iedu už
ėjo saliunan ir susirėmė u 
plėšikais. Detektivas Burns 
nužudytas, gi ki tas detektivas 
Leneban pavojingai pašautas . 

įPlėšiku pabėgo laukiančiu 
jųdviejų automobiliu. 

Puikus vakaras , teatras . 

L. Vyčių 13 kp. ant Town 
of Lake rytoj , spalio 5 dieną 
los School Hali salėje pen
kių veiksmų dramą — "Žmog-
zudziai . 

Š i s ' ve ika las v yra gražus, is
toriškas, paimtas iš lietuvių 
gyvenimo. Į šį perstatymą 
kviečiami yra visi lietuviai, 
nes, kaip girdėtis, apar t lo
šimo bus da r ir kitokiu indo-Suareštuota 32 intariamu 

piktadariu. Policija perkrato j mybių. Lošimas prasidės 6 
visą miestą. vai. u Korespondentas. 

Daugelis atmena kaip pernai 
žiemą Šv. Ju rg io parap . svetai
nėje kas šeštadienio vakarą su
sirinkdavo būrelis L. D. S. na
rių ir jų prietelių, kurie, sulyg s 
supratimo, lavinosi iškalboje. E 
Sakydavo prakalbėles, disku-
suodavo visokius mūsų tautos 
ir luomo reikalus. Būdavo to- E 
kių, kurie ateidavo vien tik pa
siklausyti, nes išgirsdavo ir da-
žinodavo daug indoiniu dalvku. ! E 
Žodžiu sakant, pilnai pamoki- = < 

mm ^ 

nanti susirinkimai budavo.Kas S £ 
i - -

to ratelio susirinkimus lauky- = 
davo, pažino pilnai jo naudą, j E 
Šįmet, užeinant žiemai, vėl jis 
atgaivinamas. 

Praei tą šeštadienį, rugsėjo i = 
27 d., vakare, L. D. S. Chicagos ' | 
Apskri tys nutarė tą ratelį at-'jjj 
gaivinti. To reikalavo pereitos I 
žiemos lankytojai. Susir inki- ' I 
mai Iškalbos Lavinimos ratelio = 
bus kas šeštadienio vakarą, Šv. : § 
Ju rg io pa rap . mokyklos kam- = 
bariuose. 1 

Mūsų tėvynė reikalauja išsi- =jj 
lavinusių, prityrusių darbinin-. E 
kų; ji turi pilną teisę to iš mu- | 
sų reikalauti, o mes progą t u - ' | 
rėdami neturime jos praleisti . 5 

Tai-gi L. D. S. nar iai ir prie- 1 
teliai lankykite Iškalbos Lavi - ' | 
nimosi ratelio susirinkimus. 

Z—s. 
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