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Kam Reikalingi Vokie-
? čiai Pabaltijo^ 

Į tai indomiai atsako 
von der Goltz 

čia pasiliks ne kaipo vokiečiai, 
bet kaipo rusai kareiviai. Jie 
įstos rusų vakari nėn armijon, 
kovojančion prieš bolševikus,! 
po gen. Yudeničo vadovyste.! 
Ta armija šiandie skaito 10,000! • 
rusų kareivių \j ji bus padau-' New York, spal. 6.—Sešta-
ginta rusais nelaisviais. Aš ap-dienio ryte newyorkiečiams 

BELGŲ KARALIUS SKRAI
DĖ LAKSTYTUVU. 

Šiandie jis yra mieste 
Buffalo. 

VOKIEČIAI LIETUVOJE 
APSAUGOJA ŽMONIJA. 

poliifkinis žygis. Jis seniau pa
gelbėjo generolui Mannerbeim 

. sutruškinti bolševikų revoliu-
Esą blogai suprantami; kovo-; ei ją Suomijoje. Paskui Suomi* 

ją prieš bolševikus. 

Mintauja, spal. 5.—Vokiečių 
visuomenė ir kaiminingos vieš
patijos šiandie daug užimtos 
klausimu: ar gen. von der 
Goltzo geležinė divizija ir ki
tos vokiečių kariuomenės da
lys paklausys Įsakymo IT ap-
Kis Kuršą ir šiaurine Lietuva? 

*. m m 

Vokietijos soeijalistai Įsitiki
nę, jog geležinės divizijos at
kaklumas vos tik prasideda. 
Jos galutinas tikslas, anot so
či jalistų—sugriauti republiko-
ninę valdžią Vokietijoje. Vie
šoji opinija kaiminingose vieš
patijose yra ta, jog vokiečių 
tikslas—tai suokalbis atstatyti 
senąją valdžią Rusijoje, kuri 
nekuomet nepakęs neprikUni

joje jis buvo užėmęs militari-
nio viršininko vietą. Bet ka
dangi jis te n perdaug prūsiš
kai buvo pradėjęs šeiminin
kauti, tad ir neteko vietos. 

' 'Mūsų pozicija Kurše (Kur-
lancjijoj)," pradėjo pasakoti 
L- vii. von dei- G oi ta, "blogai su
prantama, kadangi žmonės ne
įsivaizdina bolševikizmo pavo
jaus, koks grūmoja pasauliui. 
Vokiečiu kariuomenės nu
sprendimas pasilikti čia, prie
šingai vyriausybės Įsakymui, 
padiktnotag dviem motivais: 

Pirma, Persiėmimas idealu 
einti savo tėvyne ir žmonija 
< > » v *9 m 

nuo bolševikizmo. Kareiviai 
bijo, kad jei jie apleis čia sa-
v0 vietas, bolševikizmas tuo
met ims grūmoti teisiog Vokie
tijai, Ir jei bolševikizmui pašomu pasienio tautu. 

(ieležinę diviziją i r kitas vo-, vyktų Vokietijoj, reikštų nuo 
kiečiu kariuomenės dalis Pa-(puolį visai krikščioniškai kul-
baltijoj sudaro nuo 30,000 ligi 
41U M M) kareivių. Kadangi tai 
nepaprastas nuotikis—neklau
syti savo vyriausybes įsakymu 
ir kelti maištus tokiam skait
lingam burini vyrų—indomu 
buvo patirti to visa priežastį. 
Tas atlikti buvo geriausia pas 
patį generolą von del Goltz. 
(Vieno angliško laikraščio ko
respondentas tą atliko. Ir štai 
ką jis rašo): 

Sako. blogai suprantama. 

Aš atradau jį (von der Golt-
zą) Mintaujoje, kur jis buvo 
sugryžęs iš Joniškės, šiaurinės 
Lietuvos. Tenai yra jo vyriau
sioji stovykla. Gen. von der 
(Joltz yra api e 60 metų senas, 
giminingas turkuose pagarsė
jusiam von der Goltz pašai. Jis 
turi prisisegęs geležinį kryžių 
ir augščiausią vokiečių orde-
ną "pour le merite." 

Karės pradžioje jis buvo pul
kininkas. Vadovavo vokiečių 
divizijai vakarų fronte. Jo vei
kimas Pabaltijoj nėra pirmasis 

ARMISTICIJA PABALTI-
JOS TAUTU SU BOL

ŠEVIKAIS. 

turai. 
Antra. Vokietija po karės ir 

revoliucijos, ir ypač po taikos 
sutarties padarymo, yra taip 
varginga, jog kareiviai tikrai 
bijosi sugryžti namo.kur jie ne 
turi progos gauti jokio darbo. 
Mano kareiviai sąprotauja, 
kad kuomet jie įveiks bolševi-
kizmą, j i e įgy* teisę kaipo 
valstiečiai ant visuomet apsi-
uvventi Vitebsko, Smolensko 
iv kitose Rusijos provincijo
se . " 

Tai, girdi, pačių kareivių 
reikalas. Ir nuo to prigulinti 
patie s von der Goltzo pozicija. 

" Kuomet kariuomenė at s i są

skaitai!, kad ton armijon įstos 
apie 15,000 vokiečių kareivių. 

"Personaliai aš pilnai sutin
ku su savo kareiviais,katrie, su 
prantama, negali be niek0 ap
leisti kovos lauko, kur j i e ka
riavo ilgiau metų. Bet aš jau 
nesu toliau ra vadas. Kova 
prieš bolševikizmą yra šiandie 
išimtinai pačio, rusų reikalas, 
l'ia nėra jokio bloga mūsų ka
reiviuose norint jiems įstoti į 
rusų eiles. Gen. Yudeničo ar
mijoje yra batalijomis sudary
tas iš dešimties tautų kareivių. 
Be abejonės, tarpe jų yra 
trukšmadarių. Bet kiti su atsi
dėjimu gina mūsų civilizaciją 
nuo bolševikų, kuriUOg aš skai
tau kriminalistais, vedamais 
bemokslio žmonių. 

Kiti neturi spėkų kariauti. 

' 'Kiekvienas gali sutikti su 
mano kareiviais. Nes jei jie ap
leistų Kstoniją( ?) ir Kuršą, 
tos šaJyq tuojaus tektų bolše-
vikams. Ir tuomet .niekas ne
įstengtu ju išgelbėti nuo Pet-
rogrado ii' Maskvos likimo. 

"Anglai juk mėgino pada
ryti priešbolševikišką. frontą. 
Tečiaus nepavyko. Suomiai to-
liaus jau nekovoja, kad tuo 
tarpu estai ir latviai jau nusi
kamavę. Rusų laisvanoriai 
persilpni. 

"2monėf čia pasirengę pa
daryti taiką arba nors prave
sti armisticiją su bolševikais 
Tas dar labjaus sustiprintų 
bolševikus ir jų propagandą, 
kuri plestųsi n e tik Vokieti
jon, bet po visą pasaulį." 

Generolas tiesiog užgynė, 
kad nauja kariuomenė čia bu
tų atsiunčiama ii Vokietijos. 

buvo daug džiaugsmo, kuomet 
belgų karalius Albertas vienų, 
liydroplanu pakilo New Yorko 
padangėsna. Hydroplaną valdė 
lakūnas leitenantas Hassner. 

Tas įvyko pirm pietų. Po 
pietų jis su savo sūnumi ap
lankė kaikurias šito miesto 
ypatingas vietas. 

Vakare dalyvavo pokylyj, 
kurs buvo surengtas jo pager
bimui miesto vardu. 

Kiek vėliau karalius su ka
raliene ir sųnumi nuvyko į 
Madison Square Garden, kur 
karės veteranui buvo sušaukę 
mass-mitingą. Karalius ten su
tiktas su didžiausiomis ovaci
jomis. Jis ten pasveikintas ne 
kaipo karalius, bet kaipo pasi-
žvmėįes kareivis. 

Kiek vėliau karalius su ka
raliene išvažiavo Bostonan. 
Vakar vakare iš Bostono iške
liavo į Buffalo, N. Y. Iš čia 
šiandie vakare iškeliaus į Ca-
lifornią, kur išbus ligi spalių 
14. Paskui gal jam bus galima 
užsukti į AVasbingtoną. 

NUPUOLUSI ŠALYJE PRO
DUKCIJA. 

Ve kodėl brangus pragyveni
mas. 

KABINETAS SVARSTYS 
ATSITIKIMĄ SIBE-

RIJOJE 

Pramatomas japonų suokalbia-
vimas Rytuose. 

Washington, spal. 7. —Coun-
cil of National Defense atliko 
tyrinėjimus pabrangimo pra
gyvenimo reikale. Ir štai ka 
susekė: 

Jog tautos produktivės spė
kos pilnai nepavartojamos 
nuo pat armisticijos. 

Jog tiktai kelios prekių rū
šys, kokios reikalingos pra
gyvenimui, šiaip-taip produ
kuojamos. Gi kitos nors produ
kuojamos, bet jos atskirtos 
nuo turgaviečių, taigi ir nuo 
žmonių. 

Jog pragyvenimo pabrangi
mas išdalies paeina nuo išnai
kinimų karės metu ir tas di
dina pinigų ir kredito reika
lavimą. 

Jog visoj šalyj gyvuoja dau
gelis profiterininkų. 

Pasiūlomi vaistai. 

Taryba tad yra nuomonės, 
kad atpiginti pragyvenimą bu
tų geri sekantieji vaistai: 

Produkuoti daugiau įvairių 
prekių ir tai proporcijonaliai, 
sulii>' žmonių reikalavimu. 

C " i. 4. 

Panaikinti profiterininkus ir 
"lioarderius". 

Prižiūrėti, kad butų pildomi 
gyvuojantieji įstatymai ir, pri-
sėjus reikalui, pravesti nau
jus, sulig kurių bausti profi-

Karalius Albertas ir Kardinolas 
Mercier Bostono Katedroje 

- " • - • • • • m . f 

KARALIUS IŠKLAUSO ŠV. Idinolą. Svečiai nulydėta į pa-
MIŠIŲ IR PRIIMA ŠV. skirtas jiems kreses. 

KOMUNIJA Karalius turėjo leitenanto 
generolo uniformą. 

Karaliui draugauja karalienė: Kardinolas O'Connell, pa
sveikindamas karalių su kara-

i r sunūs. L , . f 

liene, pasakė: 
Boston, Mass., spal. 6.—Bel

gų karalius Albertas ir Belgi
jos primatas kardinolas Mer
cier vakar susiėjo ir meldėsi 
vietos Šv. Kryžiaus katedroje. 
Tuodu pagarsėjusiu visam pa
saulyj asmeniu pirmu kartu 
pasimatė šitoje respublikoje. 

Vienas ir kitas čia atkeliavo, 
galima sakyt, vienodais tik-

"Mes meldžiame Dievo už
laikyti jus per daugelį ilgų ir 
laimingų metų ir už jūsų pa
neštuosius skausmus išnaujo 
atgaivinti jūsų mylimą Belgi
ją, kurios atstatydinime kiek
vienas amerikonas turi savo 
dali ." 

Karalius priima šv. Komuniją. 

Tuojaus prasidėjo pontifi-
kalės šv. mišios. Karalius, ka-

pri-
slais. Tie tikslai—padėkoti 
šios respublikos geriems žmo-!ralienė ir sosto įpėdinis 
nėms už šelpimą nuteriotos Įėmė šv. Komuniją. 
Belgijos ir parūpinti tai šaliai | Pasibaigus šv. mišioms, pa-
tolesniai reikalingos pagelbos. .Mokslinyčion įžengė kardino-

terininkus ir "boarderius" . 
Washington, spal. (5.—S. V. 

kabinetas rytoj sušaukiamas 
specijalin posėdin. Posėdis yra i r padalinime 
surištas su prezidento liga. Be 
to yra dar daug ir kitų svarbių 
klausimų aptarti. 

Tarpe pastarųjų yra atsiti
kimas Siberijoje, kur rusų ka 
šokai apmušė (nuplakė) vieną 
suimtą amerikonišką kareivį ir 
kur vienas japonų oficieras 
įžeidžiančiai prasitarė prieš 

Įsteigti geresnę kooperaciją 
ir metodą prekių išvežiojime 

Tai pirmu kartu Amerikoje 
įvyko iškilmės bažnyčioje, ku
rioje buvo karalius. Sanktua-

las Mercier. Tarp kitko jis sa
kė: 

"Dabar aš viešiu jūsų stebė-
riume buvo du sostu ir karma- ^tinoj šalyj, praleidžiau daug 
zinu aptrauktos trys kresės. skaisčių dienų, už ką esu daug 
Sostu turėjo užėmę vietos kar- dėkingas Dievui. Bet skaistes-
dinolas O'Connell ir kardino- |nės dienos nebuvo, kaip šita. i 

" J ų s atėjote mūsų pusėn iš
gelbėti pasaulį. Už tai aš noriu 

las Mercier. Kreses-gi belgų 
karalius, karalienė ir sosto įpė
dinis. išreikšti jums, vardu mūsų gar-

bingo karaimus, vardu mūsų 
tautos, vardu Katalikų Bažny-Sutiktas bažnyčioje. 

Kuomet karalius su <karalie-!čios didelį dėkingumą. Mel
ne ir sūnumi inėjo katedron, idžiuos už pasveikimą gerbia-
juos prie grotelių pasitiko bei- ; mojo Suv. Valst'**\i prezidento, 
gų primatas, kardinolas Mer-j Paskui karalius su karalie-
cier. Kardinolas garbingus ;ne ir sosto įpėdiniu nulydėti Į 
svečius pasveikino ir tuoiaus i katedros kunigų rezidenciją. Painformuoti darbininkus. 

ir gamintojus su tuo, kokios 
prekės gaminti yra labjaus 
reikalingos, gi kokios ne taip 
daug. 

gabenti." 
Von der Goltz buvo dar pa

ke įklausyti vvriausybės, tuo I klaustas, ką jis manąs apie pa
metu aš buvau Berlvne," pasą- skiydiiaJM kalbas Vokietijoje, 
kojo jis toliaus," ir iš pats, nie i T e n a i tvirtinama, jog jo armi-
keno nepatariamas, ėmiau svar p a rengiama sugrąžinti monar-
styti klausimą, ar su kareiviais f "h Vokietijai. J is atsake: 
pasielgti kaipo su maištinin- Į "Mano kareiviai nėra mo
kais, ar čia sugryžti ir sutik- inarebistai ir jie nepageidauja 
ti su jų norais. Galų-gale nu- j išnaujo matyti Wilhelmą soste. 
sprendžiau sugryžti ir ginti tė- Mano kovos tikslas—tai bolše-
vynę, kadangi aš prieš bolševi
kizmą kovojau per aštuonioli
ka mėnesiu Suomijoj ir čia ir 
žinau daugiau kaip kiti,ką reiš OLANDIJA BIJOSI UŽPUO 
k i a bolševikizmo pavojus. Dar 
viena priežastis mano sugryži-
mo tai ta, kadangi tie 30,000 
vyrų man pilnai buvo atsidavę 
ir pavedę savo likimą." 

Ryg^. spal. 6.—Regis, trum
pu laiku Pabalti jos tautos pa
darys armisticiją su bolševi
kais. Tuo tikslu bus pravesta 
neutralė juosta. Tos juostos 
gyventojus, turbūt, valdys ir 
maitins talkininkai. 

Estonija, Suomija, Latvija ir 
Lietuva jau sutiko su armisti
cijos pienais. 

(Taip praneša Cbicagos laik
raščio Tribūne koresponden
tas) . 

Pasiliksią, kaipo rusų 
kariuomenė. 

Von der Goltz žinąs, kad pa
like be tinkamo vado karei-
viai gali but priversti per
eiti spartakų (bolševikų) pu
sėn. Aiškindamas apie dabar
tinį stovį, generolas mano, jog 
viskas yra gana aišku. 

44 Jie sugryž Vokietijon," 
tarė jis. "Daugelis, ka s tiesa, 
jau sugryžo. Bet dauguma jų 

"Daugelis neturinčių darbo< Suv. Valstijas. 
vokiečių nori įstoti mano vyrų; Karės departamentas, sako-
eilėsna," sakė jis. "Bet vokie-jma, jau gavęs smulkmeniškų 
čių vyriausybė atsisak0 juos| oficijalių žinių apie tą atsiti

kimą. Karės sekretorius tuos 
visus raportus paduo s aptarti 
kabinetui. 

Senate ir šalies spaudoje la
bai nepasitenkinama šalies vy
riausybės politika, kad Siberi
joje palaikoma amerikoniška 
Kariuomenė. 

Pramatoma, kad tenai japo
nai suokalbiauja prieš ameri
konus su tikslu juos prašalin
ti iš ten. Nes amerikonai, su
prantama, neleidžia ten japo
nams perdaug savaranki auti. 
Vadinasi, japonai prie ameri
konų nedrįsta ten predaug šei
mininkauti. 

Sakoma, Anglija jau seniau 
supratusi japonų nepasitenki
nimą. Ir. todėl atšaukianti iš 
ten savo kariuomenę. 

vikizmas. Prieš bolševikizmą 
aš visur kovosiu." 

su jais supažindino vietos kar- Ten Įvyko trumpas priėmimas. 

Pasibaigė Geležinkeliečių 
Streikas Anglijoje 

GELEŽINKELIEČIAI TUO- l čių vadais padaryti sutarimą, 
j sulig kurio visi streikininkai 
j gryžta darban ir pradedamos 
tarvbos užmokesčio reikale. 

JAUS GRYŽTA DARBAN. 

Reikalinga kooperacija. 
Geresnė pragyvenimui papė

dė negalima be didesnės pro
dukcijos reikalingą prekių, sa
ko ta taryba. 

"Reikalingas bendras vei
kimas. Privalo subrusti prie 
darbo dirbtuvės darbininkas, 
fabrikantas, farmerys ir kiti. 
Visi turi atlikti dalis savo glijos pagalinus nuslinko baisi j vaite vietoje $4.40 pirm karės, 

industrijinio suirimo šmėkla, j kuomet buvo pigus pragyveni-
Vakar premjerui Lloyd mas. 

George pavyko su geležinkelie- j -paippat gvarantavo, jog ligi 

Darbininkams gvarantuota 
mažiausia užmokestir Vyriausybė darbininkams 

| gvarantavo mažiausią savaiti-
Londonas, spal. 6.—Nuo An-|nę užmokestį—$12.30 per sa-

LIMO BELGIJOS. 

Rotterdam, spal. 6.—Olandų 
laikraščiai išreiškia baimės, 
kad belgai varu neužimtų 
Olandijos provincijos Lim-
burg, kurią Belgija norinti pa
sisavinti ir del kurios veda
mos tarybos. 

Laikraščiai pažymi, kad bei- Washington, spal. 6.—Sulig 
gai galį pasinaudoti italą laku- gydytojo Graysono pranešimų, 
no d'Annunzio pavyzdžiu ir prezidentas Wilsonas sveikes-

PREZIDENTAS WILS0NAS 
SVEIKESNIS. 

netikėtai užimti provinciją. 
Toliaus jie praneša, P g 

nis. Tečiaus, sako, pavojus dar 
nepraėjęs. Niekas negali pasa-

Olandijos vyriausybė tuo tik- kyti, kaip bus toliaus. 
siu ėmėsi priemonių. Į tos pro
vincijos pietine dalį pasiuntė 
daugiau kariuomenės. 

Vakar visose Suv. Valstijo
se buvo melstasi už preziden
to pasveikimą. 

darbo. 
"Produkcijos darbe turi su

sivienyti gamintojas, dalinto
jas ir su vartoto jas. Tegu su-
gryžta ta pati visų vienybė, 
katra laimėjo karę ." 

Ton tarybon ineina: kabine
to nariai sekretoriai: Baker, Duonos gamintojai Clneago 
Daniels, Lane, Houston, Red-' je. paskelbė, jog su šiandie pa-

duona 1 centu 
suvartoto-

PABRANGSTA DUONA, 
rugsėjo 30, 1920 m., darbinin
kams užmokestis nebus suma
žinta. 

field ir Wilson ir Grover B. branginama 
Clarkson, kaipo direktorius. 

VIDUJINĖ OLANDIJOS 
PASKOLA. 

Hague, spal. 7. — Olandijos 
vyriausybė paskelbė vidujine 
paskolą. Norima surinkti 
450,000,000 guilderių (apie 
$180,000,000). 

daugiau. Duonos 

PERSIJOS ŠACHAS PARY
ŽIUJE. 

Paryžius, spal. 7. — Čia iš 
jams tad prisieina jau už kepa-j g v e i c a r i j o s atkeliavo Persijos 
lėlius mokėti po 11c. ir 16 cen
tų. 

REIKALAUJA TUOJAUS 
RATIFIKUOTI 

Rio Janeiro, spal. 6.—Brazi
lijos prezidentas Pe^-oa pa
skelbė, jog jo troškimas esąs, 
kad Brazilijos kongresas kuo-
ve-kiaus ratifikuotų taikos su
tartį be jokių amendmentų 

PAŠAUKTA KARIUOMENĖ 
j GARY, IND. 

Praeitą šeštadienį buvo kam 
suprovokuoti streikuojančius 
darbininkus mieste Gary, Ind. 
Tad po pietų įvyko didelės 
riaušės. Daug žmonių apmuš
ta. Daug suareštuota. I r ant 
gal0 d&r pašaukta kariuomenė. 

Šiandie kariuomenė patro-
liuoja gatvėmis ir apsaugoja 
plieno dirbtuves. 

šachas. (Jeležinkelio stotyje jį 
sutiko užsienių reikalų minis
terijos atstovai. 

SUVAŽINĖTA VAIKAS. 

AValter Nelson, 1117 Oakgro-
ve a ve;, automobiliu važiuoda
mas suvažinėjo vaiką Steve 
Zrensky. Vaikas mirė nuvež
tas ligoninėn. Policija automo
bilistą sulaikė. 

Topeka, Kans., spal. 6. 
Centralinėj Kansas valst'jos 
dalyj po lietaus smarkia*, pa
migo praeitą šeštadienį. 

• 
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Didysis Streikas ir 
Didieji Laikraščiai. 

Trvs vra didžiausi Chicagos 
dienraščiai: Tribūne, Daily 
News ir Herald and Exami-
ner. Jie visi su pagarba kalba 
apie darbininkus bei jų orga
nizacijas, paduoda daugybes 
įvairiu smulkmenų apie didįjį 
streiką ir smulkius iš jo iS-
dygstančius atsitikimus. 

Nor s tie dienraščiai nelei
džia pramanytų paskalų, nors 
neiškraipo neteisingai faktų, 
bet nei užuojautos streikui ne
parodo. Neteko užeiti tuose 
dienraščiuose nei vieno papei
kimo darbininkams, bet apie 
tą streiką jie kalba lyg gimi
nės apie pavojingą brangaus 
asmens ligą. J ie nekaltina li
gonio, bet mintija, kad jo liga 
yra nelaimė jam ir jiems. 

Kiekvienas dienraštis savo
tiškai išreiškia >avo mintis ir 
jausmus. Tribūne, turbūt, to
liausiai nueina. J i rūpestingai 
renka žinias nemalonias p. 
Fosteriui. Ji džiaugiasi, kad 
ties miestu Gary naktimis 
dangus raudonas, tat reiškia, 
jog streikas nevisai sustabdė 
plieno dirbtuves tame mieste. 

Daily News persergi žmones, 
jog bolševizmas yra blogas 
gydytojas. Ka s ilgiau naudo
jasi jo patarmėmis, tas labiau 
sunyksta. Tas dienraštis su 
pasigėrėjimu išdeda gilias p. 
Gary ekonomines pažiūras, su
švelninančias jo šiukštu apsėji-
mą su unijų atstovais. Herald 
and Examiner kalba apie ma
šinų ir išradimų naudingumą 
darbininkams. Iš to viso ma
tyt, kad dienraščiai nepritaria 
streikui. 

Tas tiesa, kad bolševizmas 
gali veikiau nugydyti visuo
menę negu išgydyti. Tas tie
sa, kad išradimai ir mašinos 
lengvina darbininkui darbe ir 
daugino jo uždarbį. Bet tie>a 
taip-gi yra, kad darbininkai 
negautų paragauti tų darbo 
palengvinimų ir pelnų padau
ginimo, jei nesutartų visi iš
vien, jei nesiorganizuotų. 

Lietuviai pasirodo esą ištiki
mi toms darbo organizaci
joms, prie kurių priklauso. Jie, 
išskyrų^ vieną, kitą tamsuolį, 
nesako buk mokslas nedarbas. 
Priešingai, mųs darbininkai 
supranta mokslo naudą, išra
dimų ir mašinų reikalą. Tėvy
nėje likusįeji lietuviai išvijo 

bolševikus iš savo žemės, ir ši
čia Amerikoje bolševizmas ne
turi žymaus skaitliaus savo 
šalininkų lietuvių tarpe. Bet 
esant Amerikoje bolševikiški] 
laikraščių lietuvių kalba lei
džiamų, naudinga butų mums 
dažnai ir stipriai pažymėti, 
jog neturime nieko bendra su 
bolševizmu. 

Jei tą padarytų streikuo
jančių darbininkų organizaci
jos, tai ir pačiam streikui bu
tų lengviau. Dabar kai-kurie 
bolševizmo priešai trukdo 
streikui tik dėlto, kad jie be-
reikalo prisibijo bolševizm0 ši
tame streike. Kuo aiškiau bus 
matoma, kad šitas streikas 
priešingas bolševizmui, tuo 
mažiau bus priešų tam strei
kui. 

Raudonas dangus ties Gary 
visai nereiškia, kad streikas 
turėtų būti pralaimėtas. Suma-
ningumas su pinigu ne vienu 
būdu gali padaryti pažarą ant 
dangaus. Mes netyrinėjome 
kokiais budais ta pazara dabar 
daroma, bet pastebėjome, kad 
ji netaip.aiški, kaip kitąsyk bu 
davo. 
Šitoje sunkioje valandoje mus 

žmonės ypatingai aiškiai turė
tu būti ištikimi darbininkų or-
ganizacijoms. Jie turėtų su
stiprinti ir iškelti aikštėn jų 
antibolševikiškumą. Nekenktų 
pažymėti pagarbą mokslui. 

Suvienytų Valstijų Senato 
apsėjimas parodo, kad visos 
Šalies visuomenė prijaučia dar
bininkams. Kai-kurie sako, 
kad Senatas taptų arbitru, tai 
yra, taikos teisėju, tarp darbi
ninkų ir plieno fabrikantų. 
Girdėtis, kad darbininkai nori 
apsiimti, bet plien0 fabrikan
tai nenori. 

Senatas nenusikalstų laisvei, 
ir teisybei jei ponus priverstoj 
apViiinti Senato sustatytas ir 
darbininkų priimtas sąlygas. 
Senatas nepataikauja asme
nims. 

Rusijos Caras ne 
Kankintinis. 

Žmonės dar vis nesiliauja 
klausinėję vienas kito, ar Ru
sijos caras Mikalojus Antra
sis yra žuvęs, ar tebėra gy
vas. To s abejonės ilgai paten
ka dėlto, kad laikraščiai, kuo-
aiškiausiai pranešę caro nužu
dymą ir visas to. atsitikimo 
smulkmenas, paskui rašė, kad 
caras tebesąs gyvas. 

I r earo mirties žrinia ir caro 
išsigelbėjimo paskalas abudu 
pareina vien iš privačių žinių. 
Nors bolševikų oficijalės ži
nios neturi tokios didelės ver
tės, kaip kitų šalių oficijaliai 
pranešimai, tečiaus nei bolše
vikai oficijaliai neskelbė, kad 
caras nužudytas. Ta oficijalhi 
žinių trukumą apie caro mini 
padaro, kad gali vaikščioti pa
skalai apie jo išsigelbėjimą. 

Jei į Rusiją galima butų 
s;vetimiems įvažiuoti nors taip 
kaip į Vokietiją, tai viešpati
jų agentai ir laikraščių įgalio
tiniai greitu laiku apvažiuotų 
visą Rusiją, surastų carą gyvą 
arba negyvą. Tada abejonės 
nebeliktų. Dabar bolševikų Ru
sija svetinių neįsileidžia, dėlto 
ir žinia apie caro mirtį negali 
gauti reikalingo aiškumo. 

Mes neabejojame, kad caras 
mirė. Bolševikams buvo pavo
jinga ir sunku jį užlaikyti ka
lėjime, o lengva ir pigu apsi
ginti nuo pavojaus nužudant 
buvusį carą. Tik klausimas, ar 
jie drįso be teismo žudyti 
žmogų vien dėlto, kad jis 
jiems buvo pavojingas. Tą 
klausimą paaiškina faktas, jog 
bolševikai žudė caro ministrus, 
vice-ministrus ir departamentų 
direktorius, neklausdami, ar 
tie prisidės prįe ' bolševikų ar 

Lietuvos Nepriklausomybes 
Švente Seinuose. 

Sekmadieny j , liepos 6 d. Sei
nų miesto ir apskrities lietuviai 
iškilmingai šventė Lietuvos ne
priklausomybės šventę ir vie
šai pasirodė esą šiame kampe 
gyvi ir nenori būti bet keno 
vergai, bet laisvi nepriklauso
mosios Lietuvos valstybės pi
liečiai. Minėtoji diena liks il
giems laikams Suvalkijos dzū
kų atminime, nes joje šio kraš
to gyventojai šventės apvaik-
ščiojimu, lyg sakyte pasakė: 
4"Tegu visas pasaulis žino, kad 
Seinai nuo amžių buvo ir bus 
Lietuvos miestas, kad visa lie
tuvių tauta neduos Seinų mie
sto ir Seinų apskrities niekam 
atplėšti nuo savo tėvynės. 

Sužinojusi apie rengiamą 
tautos šventę, sukruto, sujudo 
visa Seinų apskritis. Paskirtą
ją dieną Seinai prigužėjo kupi
ni žmonių—senu ir jaunu, di-
dėlių ir mažų. Visi buvo paki
laus upo ir pilni žingeidumo. 
Paties miesto išvaizda buvo žv-

w 

miai patikėjusi. Priešais kated
rą Šv. Agotos aikštėje buvo 
įtaisyta iškilmės variai, pa
puošti žalumais, viduryje, vy
timi viršuje trimis tautos vėlia
vomis. Po vyčiu, kuris naktį 
skendėjo elektros šviesoj: ka
rojo ištiesti parašai! "Lai gy
vuoja nepriklausomoji Lietu
vos valstybė" ir "Lai gyvuoja 
Seinai, Lietuvos miestas." 
Taippal žalumais ii- vėliavomis 
buvo padabinti ir čia prie aik
štės stovi rūmai, kuriuose prie 
rusu ir vokiečiu buvo apskri-
ties valdybos, o dabar telpa lie
tuvių komendantūra, apskri
ties valdyba ir iždo skyrius. 
Pačiame mieste matyti buvo 
daug namu, papuoštu žaliu-
mais, vyčiais. "Šaltinio9 1 gat-_ 
vėje, ties apskrities milicijos 
būkle, stovėjo mažesni iškil
mės vartai. Visa tai matant, 
žmogų nejučiomis apėmė nepa
prastas jausmas, nes netolimoji 
praeitis nuo dabarties skirtingi 
pasirodo, kaip dangus nuo že
mės. Ir laukė dideliausiu ne
kantrumu valandos, kada turės 
prasidėti pati iškilmė. 

Skaitlingiausia minia Seinų 
ir apielinkės gyventojų skam
biai užtraukė: "Lietuva tėvvnė 
mūsų." Jau buvo pradėję lyti 
ir griaudė, bet iškilmės valan
dos ėjo reikiamo keliu. Pagie
dojus himną, Seinų komendan
tas trumpai prabylo j kareivius 
ir dideliausiu minią, sveikinda
mas visus tautiečius ir pilie
čius su Lietuvos nepriklauso
mybės švente. [ sveikintojo žo
džius minia atsakė griausmin
gu valio, po kurio vėl pagiedo
ta "Lietuva, tėvynė mūsų." Po 
komendanto prakalbos prabylo 

A. Kubilius, kurs, pasveikinęs 
susirinkusius valdžios vardu, 
trumpai išdėjo žmonėms Lietu
vos atgimimo istoriją ir pabai
gė triukšmingu " v a l i o " kovo
tojams už laisvę ir nepriklau
somybę. Paskutinis, Šv. Ago
tos aikštėje, kalbėjo Seinų ap
skrities komiteto pirmininkas, 
K. Kaupas, pabrėždamas ste
buklingą mūsų tėvynės kėlimą-
si iš numirėlių, baisiųjų kaimy
nų—budelių kankinimą ištisais 
šimtmečiais, jų sutrupinimą ir 
lindimą Lietuvon jos kūno dra
skyti, pažymėdamas varginimą 
mūsų Vilniaus sostapilio, be 
kurio Lietuvos valstybė, lyg 
žmogus be širdies, negalinti 
būti gyva, ir kvietė piliečius 
prie darbo tam sostapiliui at
vaduoti; pagaliau kalbėtojas 
išreiškė savo pagarbą visiems 
susirinkusiems, atvykusiems 
Seinų miesto vardo pagerbti 
ir pabaigė savo kalbą šauksmu: 
" L a i gyvuoja Seinai—Lietu
vos miestas! Valio!" 

Iš ftv, Agotos aikštės demon
stracija ėjo į miestą ir perėjo 
šiomis gatvėmis: Rinkų gatve, 
Kreivąja Jungės gatvele ir at
gal pargrįžo "Šal t in io" gatve. 
Jaunimas dainininkai visą lai
ka giedojo tautos giesmes." Lie 
t u va brangi mano tėvynė," 
" K u r bėga Šešupė," "Už
trauksim naują giesmę bro
liai ," " K u r banguoja Nemunė
lis ," "Amžius po amžius/ ' 
" J a u slavai sukilo" ir k. Pro
cesija ėjo maždaug tokioje 
tvarkoje. Pirmučiausia—raiti 
karininkai su vėliavomis, pas
kui didelis būrys raitų ir pės
čių kareivių, po jų Seinų " Pa-
\asar io ," "Žilmrio", Šv. Zitos 
draugijos su vėliavomis, Seinų 
kooperatorių bendrovė, Keistu
čio ir Vytauto paveikslai su pa
rašu "Pe tys į petį už laisvę tė
vynės sustokim į kovą," Vytis 
su parašu aplinkui "La i gy
vuoja nepriklausoma Lietuva,' 
keletas tautinių vėliavų paga
liau įvairus parašai—"Lai gy
vuoja Seinai Lietuvos mies
tas . " "Valio visų tautų laisvė. 
lygybė ir brolybė Lietuvos val
stybėje," "Valio demokratinė 
Lietuva," "La i gyvuoja Seinų 
lietuviai." Procesija, perėjusi 
Rinkų gatvę, inėjo Kreivojon 
ir sustojo tie konsistoriaus 
rūmais, kurie dabar yra užleisti 
"Ž ibur io" mergaičių gimnazi
jai. Iš balkono pasipylė keletas 
kalbų. Kalbėjo kun. d. Laukai
tis, išreikšdamas mintį, kad 
Seinai turi būti Lietuvos mies
tas, Seinų vyskupo sostas—Lie 
t u vos vyskupo sostas.—Kun. 
J. Juozaitis: "Žiūriu į šias 
minias ir Lietuvos kariuomenę 

neprisidės. Jeigu tat bolševi- kad jie galėjo išvengti kanky-
kija nesidrovėjo žudyti porą nių ir mirties vienu užsigyni-
šimtų žmonių tos pačios rūšies mu savo tiesos, o bet-gt jos 
kaip caras, tai keistai išrody-
tų paties caro saugojimas. 

Rusijos revoliucijonieriai gi
riasi, kad jie turėję savo rūšies 
kankintinių, nes turėjo žmo
nių kovojusių su Rusijos biu
rokratija ir žuvusių kovoje. 
Dabar Rusijos biurokratija ga
li taip pat pasigirti! kad ji tu
ri žmonių žuvusių kovoje su 

ne užsigynė ir mirties nevengė. 
Kaip caras, taip ir jo valdi

ninkai butų atsižadėję nevien 
autokratijos, bet ir biurokra
tijos, jei butų buvę liepta 
jiems atsižadėti tų klaidų, ir 
jei tas atsižadėjimas butų gel
bėjęs juos nuo mirties. Taip 
pat ir Rusijos revoliucijonie
riai, patekę į kalėjimą užsi-

revoliucijonieriais. Tarp tų yra gindavo revoliucijos*. Bet nevi-
visi minėtieji augšti valdinin- j sada užsigynimas gelbėjo juos 
kai, ir ypatingai ministrai Ple-! nuo mirties, 
ve, Stolipinas bei pats caras! Ir žuvusieji revoliucijonie-
su šeimyna. riai vartojo žudymo ginklus 

Mes nevadiname kankinti- prieš sav0 priešus, ir žuvusie-
niais nei carą, nei jo minis- ji biurokratai vartojo ginklus 
trus, nei tuos bolševikus, ku-i prieš revoliucijonierius. Tai-^i 
riuos jie buvo nužudę. Kan- \ žuvusieji biurokratai lygiai 
kintiniais gali pasigirti tiktai kaip žuvusieji revolincijonie-
krikščionija. Kankintiniai ne- riai gali būtį lygus kareiviams 
liejo svetimo kraujo, nešinau- nušautiems karėje, bet negali 
doj 0 žudymo ginklais. Tai bu-,būti lygus kankintiniams savo 
vo pirmutinė kankintinių žy-1 krauju paliudijusiems Kris-
mė. Antroji jų žymė buvo,' taus mokslo teisingumą. 

msmmmmm-i^ 

Kaip Ta Pati Mazola Gali But Vartojama 
Daug Sykių Kepimui Be Jokio 

Susinaikinimo. 

MAZO*"^ nesudegs, nei neišgarucs, kol nebus įkaitinama daug 
augščiau už karštį reikalingą paprastam valgių virimui. Jus 
kepate žuvį, ar bulves ant daug mažesnio karščio, todėl nei 

biskis Mazolos nesusinaikina. 

Mazola nesugeria Į save kvapsnies, nei skonio net iš žuvies, ar 
česnaku. Kuomet jus iškepate cibulius, ar česnakus, tai galite tą pa
čią Mazola vartot ir pyragaičiams. Netfus jokio pėdsakio iš cibuliu, 
ar česnaku kvapsnies tuose pyragaičiuose. 

Gardžiauri prievalgiai gali but daromi su Mazola, vieton bran
gios alyvos. Mazolos skonis yra taip malonus, kad ji plačiai vartoja
ma tarp mėgėju itališkosios alyvos. 
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šioje procesijos su vėliavomis Įmes visiems mūsų užgrobikams 
rankoje ir prisimenu Vytauto ir sakysim pasauliui, kad mes 
Didžiojo gadynę; tarytum se- lietuviai esame gyvi: nors mii-
novės lietuviai rodo stiprybę su ir nedaug.' M. Ražaitis i 
savo priešininkams, ką regėda- ."Lietuva, kovodama už politi-
mas net pats Perkūnas, rodos, kos nepriklausomybę, turi 
džiaugiasi iš augštybių.' Sei
nų "Žibur io" vyrų gimnazijos 
mokytojas L. Čepulis savo pra
kalboje pabrėžia lietuvių budo 
tvirtumą ir narsumą, kurių pri
valumų dėka jie ir išliko nežlu-
gę, ir ragino sekti bočių pavyz
džiu ir eiti jų pėdomis.—M. Ra
žaitis: "Sis kampelisLietuvos 
žemė, Seinai—Lietuvos mies
t a s . " Seinų apskrities prade
damųjų mokykla instruktorius 
J. Dereškevičius pažymi, kad 
Lietuva bunda iš amžių miego 
—keliasi beveik iš numirėlių, 
keliasi Vytauto karžygiai ir se
novės didvyriai, ir jie reikia 
pasveikinti Lietuvos nepriklau
somybės šventės dienoje. 

Kreivosios gatvės sulinkime 
procesija apsigrįžo. Čia A. Ku
bilius, paėmęs Pavasarininkų 
vėliavą, tarė : "Sveikinu susi
rinkusius su pavasarininkų vė
liava rankoje! Jaunimas yra 
daugiausia pasidarbavęs nepri
klausomybei iškovoti. Ir dabar 
pavasarininkai yra nusiuntę į 
frontą pusę savo narių šalies 
laisvei ir nepriklausomybei 
ginti ." 

Grįždama procesija vėl su
stojo ties konsistorijos rūmais, 
kuriuose lig karo gyveno vy
skupas. Kun. J. Laukaitis kal
bėjo apie draugijos ir mokslo 
įstaigas. Pirmoji Seinų lietu
vių draugija—"Žiburys," ku
ri davė pradžią visoms kitoms 
lietuvių draugijoms ir mokyk
loms. Dabar Seinuose yra dvi 
*' Žiburio' ' ginmaziji—moterų 
ir vyrų. Visa tai yra padariusi 
lietuvių vienybė. Valio "Žibu
r y s " ir jo mokslo įstaigos!— 
Kun. J . Juozaitis: "Priešinsi-

stengtis prieiti ir ekonomijos 
nepriklausomybę, kurion kelias 
per kooperaciją." 

Iš Rinkų gatvės procesija 
Jungės gatvele nuėjo "Šalti
n i o " gatvėn. Čia iš vienų namų 
priebučio prabilo J. Linkevi
čius, pažymėdamas karžygius, 
kovojusius už tėvynės gerovę ir 
ragindamas minią pagerbti jų 
atmintį. P-lė Zagonevičaitė pa
sveikino seiniečius, viešai pasi
rodžiusius Lietuvos valstvbės 
piliečiais, ir kvietė moteris dar
bais tėvynės naudai priversti 
pripažinti save lygia teisėmis 
Lietuvos pilietėmis. Iš kitų na
mų priebučio namo, kur ligi ka
ro buvo "Šal t in io" įstaigos, 
prabilo Seinų "Žibur io" gim
nazijos mokytojas S. Tijūnai
tis, pabrėždamas jungtų pajė
gų darbo vaisingumą, ką rodo 
toji vieta: kolei "Šal t inio," 
esą, nebuvę, maža kas Seinus ir 
Lietuvoje težinoję, gi po kelio
likos metų įtempto darbo virtę 
visai kitaip; kur anais laikais 
reikėję rusų žandaro bijoti, 
šiandie šalę stovi jau Lietuvos 
kareivis. Kalbėtojas pabaigė 
kalbą/ žodžiais: Valio nenuil
stamas darbas tėvynės naudai! 
Valio Lietuvos darbo žmonės!" 
Karininkas P. Kulikauskas pa
prašė išreikšti pagarbos tiems, 
kurie šiandie fronte kovoja už 
mūsų nepriklausomybę. Visi 

šaukė valio! 
" š a l t i n i o " gatve procesija 

nuėjo į Šv. Agotos aikštę. A. 
Kubilius, dėkodamas susirin
kusiems ir kariškiems,• už pa
vyzdingą tvarką procesijoje, ir 
ragindamas, grįžti namon tvir
ta ir prakilnia dvasia ir stip

rinti silpnos dvasios žmones, 
pagaliau pabrėžė tuos uždavi
nius, kuriuos lietuviams reik
sią dar nuveikti, kuriant demo
kratinę valstybę.—Baigiamąją 
prakalbą pasakė S. Tijūnaitis, 
kurs sulygindamas Gedimino 
gadynę su šiais laikais, pažy
mėjo, kad kalbamosios iškilmės 
lyg tyčia sutampa su to didvy
rio mirimo diena, kad mūsų ap-
galėjimui reikalinga esanti 
Dievo pagelba, dvasios stipry
bė, vienybė ir šventas pareigų 
ėjimas ir ragino stiprėti dva
sia ir pasidaryti vertais anos 
gadynės lietuvių ainiais. Savo 
kalbą pabaigė kreipdamasis j 
komendantą ir paduodamas 
jam valstybės vėliavą: " Tu esi 
čion pastatytas vyriausiuoju 
mūsų kampo apsaugos nešėjų 
eilėse. Tau norime patikėti mū
sų nepavojingą. Šventai eik sa
vo pareigas. Te tau šitą vėlia
vą ir rūpestingai saugok, kad 
jos nepaliestų šventvagio ran
ka, ir laikyk ją gryną, kaip lie
tuvio dvasia kad yra gryna. 
Valio Seinai—Lietuvos nuės
tas! Valio Seinų komendantas 
ir kariuomenė!" 

Komendantas, priėmęs vė
liavą, trumpais žodžiais padė
kojo susirinkusiems už gražų 
pasirodymą iškilmėse ir kvietė 
remti kariuomenę šalies apsau
goje. Minia atsakė stipriu va
lio ir giesmininkai užgiedojo 
paskutinį sykį himną, kuriuo ir 
pabaigta dienos iškilmė, tęsusis 
apie pustrečios valandos. 

Lietuvių ūpas buvo labai pa
kilus. Aiškiai pasirodė, kad žo
džiai tampa jau tikrenybe. 
Nors oras po vidudienio pasi
darė nekoks, bet iškilmė ėjo 
savo keliu ir minios dainuoda
mos ramiai traukė miesto gat-, 
vėnus. 

"Iyaįsvė," Kaunas. 
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i Lietuviai Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

mus kolonijoj yra kliubas, 
smunkantis, kaip sakoma, nuo 

P-as Myk. Baltutis iš Ušus-
eių kaimo, Naumiesčio vals., 
Tauragtis apskr., Kauno gub. 
savo laiške Povylui Baltučiui į 
Chicagę. rašo: 

Brangus Broleli Povylai! 
Aš, po ilgo klajojimo po sve

timas šalis, ant galo patekau į 
savo tėvvne. Namus radau cie-
lus. Tai-gi dabar jau trečia sa
vaitė kaip gyvenu nanne. Esu 

REIKALAUJA. 

Niekas iki šiol nebuvo matęs koto, prie kurio gali prigulėti 
nei girdėjęs, kad varlė butų i visokio plauko moterys: katali-
ėjusi imtinių su jaučiu. Tiesa, : kės, soeijalistės, tikinčios ir at-
yra pasaka, kad kada tai var- j simetėlės ir kitokios, kurių ir 
lė bandė pusties prieš jaut j , }>et' išvardinti nenoriu. Tai dabar 
besipusdama ir sprogo. . į kad pešasi, tai pešasi, vienos ki-

Clevelande yra asmuo, kurs, t a s pnivurdžiuodamos bolševi- sveikas. Namie radau gyvenau 
kaip sakoma, redaguoja tilto k « i « 4 šventakupivims ir kito-
sulenkėjusio saliunininko k i- ™* a vardeliais, 
džianmjį lietuvišką laikrašti J !*•• mus yr» i* tokių, kurie 
Tas asmuo, "keturių pėdų did- -vaikus leidžia į parapijinę mo-
• y r i i , " pradėjo pusties prieš , ;>k,a> ° s u socijalistais drau-
Clevela&do lietuviu visuomene. I ^ a uJ»- Juokinga išrodo, ar ne? 

o-

Nelabai senai, kaip jau vi
siems yra žinoma, Clevelando 
ukrainiečiai rengė prieš lenkus 
protesto demonstracijų. Ton 
protesto demonstraeijon jie 
pakvietė ir lietuvius per Cl. 
Liet. Dr-jos Sąryšį, Kada lietu
viai rengėsi protesto demon
straeijon, spauzdino plakatus 
ir dalino juos žmonėms, kad vi
si lietuviai teiktųsi į būrį ir su 
ukrainiečiais protestuotų prieš 
begėdiška lenku briovhnasi 
Lietuvon ir Ukrainon, tai 
l i b e r a l ų l a i k r a š t i s 
nei vienu žodžiu nepaminėjo to 
rengimosi ir neparagino savo 
skaitytojus dėties prie bendro
jo protesto. I r kaip čia minėsi, 
kad visas to laikraščio šta
bas sulenkėjęs. Namuose ir j 
krautuvėje, pradedant bosu ir 
baigiant pardavėju, kada nie
kas negirdi, tarp savęs net po
niškų kalbų vartoja. Todėl ir 
tylėjo ausis suglaudę, tėmyda-
mi kas iš to išeis ir galvodami 
kaip čia paskui reikės išsitei
sinti, padaryti save nekaltais. 

Protesto demonstracija įvy
ko. Kada kituose laikraščiuose 
tilpo protesto aprašymas ir pa
sielgimas vietos plėtkininkės, 
tai ta tuojau pakėlė gevalt. 
Kaip tai, girdi, demonstracijų 
rengė vyčiai, o ne Clevelando 
visuomenė. J i , turbūt, manė, 
kad ant Superior A ve. ir kam
po K. 7Uth randasi visa Cleve
lando lietuvių visuomenė. Kiti 
dar sakė, kad bijojo garsinti ir 
dėlto, kad clevelandiečių pa
vyzdžio nepasektų kitos lietu
vių kolonijos. 

Del tokio liberalų šo
kimo ir putimosi prieš Cleve
lando visuomenę, draugijų Sa-
ryšis viename susirinkime iš
nešė protestų. Suprantama, Są
ryšis, kurį sudaro arti 20 įvai
rios draugijos, jeigu kų daro, 
tai daro gerai apsvarstęs, o jei 
prieš kų išneša protestų, tai ne 
be pamato. Bet liberalų laik
raštis nenustoja pusties. 

Viename numeryj, "Bai-
kų kampelyje" išjuokė Sų-
ryšio protestų ir tokiu būdu 
išstatė ant juoko visų Cleve
lando lietuvių visuomenę. 
Vengdama minėti, kad tai Sų-
ryšio protestas, ji sako, 
kad tai vyčių "p ra t ę s t a s . " 
liedaktoriiu^, pavartojęs kal
bų, kokios dar iki šiol nevar
tojo nei vienas laikraštis, net ir 
tokia purvina "Sakė-Kardas ," 
tų bjaurų rašinėlį primetė vy
čiams, o parašus iškreipė taip, 
kaip jam sudiktavo bosaą. 

Ta i Clevelando lapas pir
miau rašė, kad tik vyčiai pro
testuoja prieš lenko*, o dabar 
jau kitaip rašo. 

Iš to viso aišku kiekvienam, 
ko laikosi Clevelando liberalų 
organas ir ko jis vertas. 

Koresp. 

Kada viena pusė dr-jos rengia 
balių vienoj svetainėj, o kita 
pusė kitoj. Kada bolševikės 
rengia balių, tai katalikės nie
ko nesako, o kaip katalikės su
rengia balių, tai soeijalistės 
bėga pas majorų ir poliemonus 
skųst u kad negautų leidimo, bet 
kada nieko padaryti negali, ta
da vaikščioja nosis nuleidę, 
kaip juodvarniai po mėšlynų. 

Laikas jau butų persirgti tų-
ga. Ta liga daugiausia ser-

;a niųs sesutės, katros save a-
merikonkomis vadina. Savo 
vaikelių neprausta, gatvėje tie 
pasirodo lyg juodukai, nors 
motinos save amerikonkomis 
statosi. 

Lietuvaičių vaikai kasdien 
ateina katalikiškon mokyklon, 
o amerikonku du svkiu savaitė-
je ir tai nelaiku. Matantis. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Šįmet pas mus įsisiūbavo 
"influenza." Pavieniai žmonės 
neserga, tik draugijos, o ypa
tingai " t au t i šk i " kliubai, mo
terų ir merginų draugijos. 
Sirgdamos tos draugijos peša-
*i i? net p6 t e i saus tąsosi. Mat 

CICERO, ILL. 

Raportas iš A. L. R. K. Fede
racijos seimo. 

Šiandie, t. y. spalio 7 d., po 
pamaldų, vakare, Šv. Antano 
parap. svetainėje, parapijos ir 
Katalikų Vienybės atstovai iš
duos raportus iš Amerikos 
Lietuvių livmo-Katalikų Fe
deracijos seimo. Šįmet Federa
cijos svirnas daug svarbių nu
tarimų padarė, tarp kurių į-
vesti žymias reformas į lietu
vių katalikų visuomenę, kas 
mus visus palyti. Užtai rapor
tai bus labai indomųs ir ver
ta kiekvienam išgirsti Taigi vi 
H susirinkite tų vakarų į sve
tainę išklausyti raportų. 

Tų pat] vakarų žada būti pa
gerbimas kų tik praėjusio kar
ui valo darbininkų. I r tų kož-
nas norės regėti. Tad ar pano
rės kas tų vakarų pasilikti na
mie. 

Kun. Laukaičio prakalbos. 

Rugsėjo '26 d., vakare, Šv. 
Antano parap. svetainė buvo 
pilna žmonių ir taip buvo net 
iki vidurnakčiui. Tų vakarų 
kun. J. Laukaitis kalbėjo Oerb, 
klebonas, kun. H. J. Vaičiūnas 
buvo vakaro vedėjumi. 

Kun. J . Laukaičio kalba bu
vo aiški ip indomi. Žmonės 
klausėsi su dideliu užsiganėcli-
mu. 

Rinkta aukos Lietuvos pak
raščiams šviesti. Surinkta 
$520.00. Č'ia vėl eieeriečiai pa
rodė savo nepaprastų duosnu-
mų. Kų tik praėjusis bazaTas 
gana dideliai visų kišenes ap
tuštino, o čia vėl tiek suauko
jo. Proporeijonaliai imant, tai 
daugiausiai sudėjo aukų už 
visas Chicagos apielinkės ko
lonijas. 

Tarpe kun. Laukaičio kalbų 
kalbėjo ir p. Kazys Česnulis 
apie A. L. P. B-vę. Paskui par
davinėjo senu, Pr. 

^ARSAVINCSSTAMPS 
USUEOlrfTHB. 

imiTED' STATE* 
COVERKMENT 

cias seseris Marijonų ir Juze
fų. Jos ta ipgi sveikos. Sesuo 
Juzefą gvvena su savo vyru 
Grušausku Venekuose; turi du 
sunu. Jiedu taip-gi sveiki. 

Aš beveik penkis metus skur-
dau nelaisvėj, t. y. tris metus ir 
aštuonis mėnesius tarnavau ru
sų kariuomenėj, bet fronte ne
buvau. KadS vokiečiai padarė 
taikų su Rusija, aš tapau pa-
liuosuotas. Kovo 15 d., 1918 m., 
važiavau į Lietuvų, namo, bet 
vokiečiai paėmė nelaisvėn ir iš
vežė Vokietijon. Tenai išbuvau 
daugiau kaip metus; žinoma, 
visko negalima aprašyti, kas 
atsitiko per tų laikų. Gal kuo
met ir aprašysiu, bet dabar te
gul palieka. 

Nežinau kaip čionai reiks 
sutvarkyti savo gyveninių, ka
dangi visi mano turtai yra žu
vę. Pagrįžęs radau tiktai vie
nų karvę, vienų arklį; pusė 
lauko užsėta. Iš javų turim vi-
sako po biskį, tiktai padargų 
nėra, k. t. vežimo, šia 
jų ir kitų reikalingų žemdir
biui įrankių. Tai-gi man labai 
sunku yra pradėti gyventi. Ži
noma, kas yra pražuvę iš gyve
nimo per karę, Lietuvos val
džia pareikalavo visų nuostolių 
surašo. Mano nuostoliai v ra 
paduoti valdžiai ant 13,000 
markių, tiktai, žinoma, netikiu 
tuos nuostolius atgauti. Viskas 
kainuota yra sulig šio laiko. 
Pas mus dabar viskas brangu: 
arklys atsieina nuo 1,000 iki 
12,000 markių: karvė—nuo 800 
iki 1(XX) markių; drabužiai taip 
gi brangus. 

Naumiesčio miestelis visas 
beveik išdegintas ir dar niekas 
nestato namų. Venckų sodžius 
ir-gi visiškai nudegintas; taip
gi niekas nestato triobų. (Jru-
šauskis turi pabudavojęs darži
nę, o pats gvvena kelnorėj. Jų 
vargingas yra gyvenimas, nes 
nuisų sesuo Jozofa daug vargo 
pakėlė. Per tą karę žmonės la
biau ištvirko, girtuoklystė yra 
labiau prasiplatinus. Nežiūrint, 
kad degtinės Lietuvoje visai 
nėra, bet žmonės randa: gau
na iš Prūsų deginamos špirkos 
ir geria beveik visi. 

Aš kol-kas dar nevedęs ir ne
žinau kada apsivesim 

Apie brolį Petrų nieko neži
nau. Jau du meHu kaip gavau 
nuo jo laiškų. Dabar taip-gi ne
galiu su juo susirašyti, kadangi 
iš Lietuvos į Kusi jų neina laiš
kai. Rusijoj, žinoma, taip-gi 
yra blogas gyvenimas, nes ten 
nėra jokios tvarkos. Pas mus 
dabar biskį geresnė tvarka, nes 
daugiau bijo bausmės. 
Tuo kartu daug nerašysiu, nes 
ir tų patį laiškų negaliu sudėti, 
kadangi galva labai suvargus. 
Kaip pasilsėsiu, tai parašysiu 
daugiau. 

Dabar duodu labas dienas 
tamstai ir šeimynai; Jonui, jo 
žmonai ir vaikams, taip-gi 
Aleksandrui. Siunčia labas die 
nas Grušauskai ir sesuo Mari/ 
joną. 

Šįmet pas mus labai lietota 
vasara, taip kad dar negalim 
šieno pjauti. Lietus lįja kožnų 
dienų. 

Tai-gi sudiev. Bučiuoju vi
sus. 

Brolis, 
Mykolas Baltutis. 

Adresas: Kauno gub., Tau
ragės apskr., Naumiesčio va i , 

REIKALAUJA « 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Reikal ingi leiberiai, darbus pašto- 1 
vus, užmokestis grerus. Atsišaukite: \ 
AMEK. BLDG. FOL'NDHY CO. 

2300 S. Sprlngricltl A \ e . t 

REIKALAUJA 

REIKALINGI JAUNI VYRAI 
DIRBTI MŪSŲ TAVOPl 

SKYRUJ. 

DARBAS LKN(JVAS 
UŽSAKYMUS IŠPILDYT 
S L RIŠT IR 
SUPAKUOT TAVORUS. 

Reikal ingos 25 merginos dirbti 
fabrike $14 j savaite pradžiai nuo štu-
kio dirbant nuo $16 iki $20 į savaite 
ir po 3 monesiu darbo "bonus". 

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

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

R o o m 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

GERA UŽMOKESTIS; GERA 
PROGA IŠSILAVINTI. 

8:00 iki 4:45 Subatoms iki piet 

SEARS ROEBUCK & CO, 
Homan & Arthington St. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEIBERIAI, 
T ROK l" S STUMTI. 

VAREHOUSES 
DARBININKAI 

REIKALINGI. 
5 kriam'iai dirbti prie kotu. Gera 

vieta tokiems kurie supranta visa 
darbą. Atsišaukite 

J. Razgait is , 
3103 S. Halsted St. 

2ros lubos kambaris No. 1 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau pusseseries Onos Marozio. 

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

Miss Ona Galveliuke, 
9 State Str. Fort Plain, N. Y. 

Aš Antanas Leonas Fel ikso Leono 
sunūs paieškau savo dėdes Tamošiaus 
\Vizglrdo paeinančio iš Kauno Gu
bern. Raseinių miesto Nemakščių 
gatvės. Keli metai atgal ios jis gyveno 
Chieagoj. Jis pats arba kiti malonė
kite man pranešti sekančių adresų: 

National Bott l ing Co. 
411 Millbury Str. Worcester, Mass. 

raioškau savo giminių, pažįstamų, 
iš Lietuvos kaimynų, kurie mane 
pažjstate, malonėkite atsišaukti laiš
ku, nes esu visų pastigęs ir noriu su
sirašyti. 

Aš paeinu iš Kauno redybos, Kal
varijos apskričio, Alytaus valsčiaus, 
Kadžiu kaimo, dabar mano adresas: 

ANTANAS H I I J . M S K I S , 
2017 \Y. 10 PI. C lmago . BL 

ERNEŠT WEINER 
DRV GOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dviguba.0 Htemp"** 

Ketvergais Ir Subatomls. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolal, va ikams drabu
žiai, šleben Ir jakutėa. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 
79c 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejial ir kl iaučiai yra reikalau

jami visuomet, Jie turi trumpa* v a -
landas ir lengva darbą. 

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

MASTER SCH00L, 
J. F ; Kasnicka, Perdėtinls 

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

PLUNKSNOS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

PRANEŠIMAS. 
DR. L E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirur-
Ferkele savo ot'isa iš "'JIS 

1741 W. 47 Str. 

į įnirusio Dr. D. J. Bagočiaus 
ot'isa Roselande 

Praktikuoja tarpo Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 

Valančios nuo: 
9 iki 12 išryto 
2 iki 4 popietę 
7 iki 9 vakare 

Telefonas Pullman 342 

llesidencija 4515 S. Wood Str. 
Tel Yards 723 

i i i i i i i i i i i i i immi i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i 

AM. L. R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chicago, III. 

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. SOth Ct., Cicero, 111. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

Paieškau Glnčlaus paeinančio iš 
Kauno Guber. Raseinių l'av. Pajū
rio miestelio. Jo žmona Kunigunda 
(po tėvais Kasnauskaitė) Gineienė 
atsišaukia. Kas apie ji žinotumėt pra
neškite sekančiu adresu: 

.hm/. Šimkus. 
2083 Gamtlport Ave. Ciiicago, III. 

Paieškau Antano Gegužio paeinan
čio Gub. Kauno, Raseinių Pav. Nado-
jų Sodos. A i gavau laišką nuo 30 mo
ters iš Lietuvos, sako girdėjusi kad 
Jis miręs. Kas apie ji žinotų malo
nėkite pranešti sekančių adresų: 

Juoz. Šimkus, 
2083 Canalpott Ave. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
$6 50.00 nuperka groeerne su viso

mis jtainomis ( f ixtures) . Atsišaukite 
tuojaus. 

4537 S. Paul ina Str. 

Telefonus (ANAI. -'57 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

17H!> So. IlaNtc'd St., ( hicaffo, III. 
Valandos: 9—12 ryto ir 2—9 vakare. 

FATONIC 
1 ^ | i ' l A n l l 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pat. visus aptiekorius. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

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

2314 W. 23 PI. 
Chicago, m . 

Tel. Canal 2199. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

iim * » » » • • • • • • » » » » • » • • » » • » wM 

Dr. C. Z. Vezelis 
Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėl iomis pagal sutarimą 
4713 SO. ASHLAND A V E N U E 

arti 47-tos Gatvės 

• 

Dr.M.T.Strikol'i$ 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAI 
1757 W. 47th St., Chicago, DJ. 
Ofiso Telefonas Boulevard 164 

N a m u 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 S336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8586 

,,. 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Pe ima. 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
N u o 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

nuo 

Ant pardavimo dviejų pagyvenimu 
mūrinis namas su groeerne ir mėsiny-
čia tarpe lietuvių apgyventoj vietoj. 
N a m a s ir stoekas atsieis apie $1500. 
Kandos $105.00 j mėnesį. Turi būti 
parduotas greitu laiku. Atsišaukite: 
3905 Arelier Ave. 

Telefonas Mtkiuley 1339 
Klauskite Davis. 

NAMAS NAUJAS ANT PARDAVIAIO 
4rendu, cemento pamatai, 52 pėdos 

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

John Stahulak, 
4326 So. Marshficld Ave. Chicago. 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367, 

• • • » ; . ! • v — ? - _ 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South \Yotf-rn Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

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

2449 W. 51 Str. 

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

2453 W. 51 Str. 
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t SPECIALISTAS RUMA- | 
Z TIZMO GYDYMO. 

^ siomi pranešu, kad jo ofisas 
randasi po m a n 

4930 W. 13 Str. 
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto 

„ „ "3 ,, 5 po pietų 
,, ,, 7 ,, 9 vakare. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Varde 5033 

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

K • ! • • • » • • » » » ' • » • • » • • • • • • • • • į 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas S i 49 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, DX 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, uuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
VedrUomlfj t»in 9 <M 2 po piet 

x d i d i 687 

i 
Kaiua: $3 namuose $2 Chi

eagoj 1.00 extra už mylę 

Telefonais Cicero 3650 
49 

lllllllllllllllllllllllllllllflillllllllllllllllllll 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
^ D R A U G E . " 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 

i i i 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Hurnboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

h^^ysss'-sįįįĖ CNL\Ss .̂2CO*NCN2CCCOO:rOOC 

iiiiiimiiiiiimtiiiiiiimmimiiiiimtiiiml 
Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefosas Haymarket 8544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyrišky 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago 

Telefosas Drover 969S 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

•iiiiiiiftitiiiiiiiiiiiif iiiiiiisiiiiiiiiiiiiiniiia 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 
69 W. WASHINGTOH S T R E B T 

Kambaris 6 t9 
Tel. Central 5471 

Ujeeuimaf, SIS W. tSrd St. 
Tel. Yards 4581 
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D R A U G A S Antradienis, spalio 7 1919. 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, spalio 7 d., 
Šv. Pan. Mar. Rai . 

Trečiadienis, spalio 8 d.. 
Šv. Brigita. Pelagija. 

"NATIONAL D AIR Y 
SHOW". 

MIRĖ PAŠAUTAS DETEK 
TIVAS. 

Kitas vakar palaidotas. 

Plėšikų andai pašautas de-
tektivas Lenehan mirė Gar-
field Park ligoninėje. 

Jo drangas, kitas detektivas. 
Bumus, kuone ant vietos bnvo 
nužudvtas. šitas vakar Imvo 

• 

palaidotas. 
Detektivn su ]>l«"šikais bnvo 

susirėmusiu praeito penkta
dienio naktį. Plėšikai suspėjo 
pabėgti. 

Suareštuota daugelis inla-
riamų žmogžudystėje. Tečiaus 
kaltininkai kol-kas nesuseka
mi. 

Šiandie dar smarkiau at
naujintos pastangos surasti 
galvažudžius. 

Yra sumanymas, kad Clii-
eagos deteklivai susidėtų ir pa 
skirtu nors tūkstanti dolieriu 
t v , . -i i i ' vakaru šonan traukiniu pra-dovanu uz susekimą luktada- . ' , , , .. \ važiuos bei cm Karalius su ka nu . 

Tai pienininkystės paroda. 
Paroda atidaryta vakar Uniou 
Stoek Vardų amfiteatre. Tos 
rušies parodos ėia kas metai 
atliekamos. Jos labai indomios. 
Bet šįmet bus indoniiausia. 

Tam tikslui iš visos šalies 
sugabenta daugelis galviju. 
Tarpe ju yra labai branginti
nu. 

Viena karvė yra vertės 
$100,000. (Ji vienas bulius net 

Parodoje tarpe indomybių 
vita milžiniškas VVileonsino 
fanuose padarytas suris. Sve
ria 31,96.1 svarus. 

Parodoma, kaip karvės še
riamos, kai]) jos užlaikomos, 
kaip melžiamos ir pagalinu* 
kaip kūdiki.-!! turi bul maiti
nami pienu. 

(ialima pamatyti smulkme-
ningiausm daiktu, suristų su 
pienininkyste. 

IŠ CHICA60S LIETUVIU 
KOLONUI) 

VAKARAS PAGERBIMUI 
KUN. J. LAUKAIČIO. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Katalikų Vienybės susirinki
mas. 

i i i i i i l 

Rytoj, t. y. seredoj, spalio 8 
d., Šv. Jurgio parapijos sve-
lainėje L. Vfėiu Cbieagos Aps
kritys rengia pagerbimo vaka
rę geri), kun. d. Laukaičiui. 

Vakaro programe daly
vaus Ji. Vyriu Cbieagos Aps
kričio choras, Įžymiausios Cbi
eagos solistės bei solistai ir 
\ytės-šv. Kazimier0 Akademi
jos auklėtinės. 

Visus užkviestus svečius 
nuoširdžiai kviečiame, atsilan
kyti. 

Vyčių kuopos, kurios scre-
domis laiko susirinkimus, 
prašomos tą vakarą nelaikv-
ii, o atvykti vakaran. 

Utarninke, spalio 7 d., 8:00 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus para
pijos svet. Kataliku vienybės 
f> skyrius laikys mėnesinį susi
rinkimą. Visi nu0 draugijų at
stovai teiksitės susirinkti. 

Valdyba. 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Apskričio valdyba 
ir Rengimo Komisija. 

AR KARALIUS SUSTOS 
CHICAGOJE? 

šiandie vakare per Cbieagą 

PRAKALBOS YVESTSIDĖJ. 

MERGAITES IR MOTERIS. 
VALANDOS NUO 8:00 IKI 
4:4."i SUKATOMS IKI P1KT. 
Del lengvaus, švaraus darbo, 

mušu 

Pėtnyeioj, rugsėjo 26 d., 191 J) 
m., Meldazio svetainėj, 2242 \V. 
23rd pi. imvo prakalbos "Lie
tuvos klausimas YVasliinido-
ne yy 

Visas miestas ir apylinkės 
kuouoliansiai iškrečiami. Visoj 
Amerikoj piktadariai Ims ieš
komi. Yra vilties, kad jie anks
čiau ar vėliau papuls polici
jos rankosna. 

NETYČIOMIS PAŠOVĖ KU 
DIKĮ. 

Žmogus pabėgo ir nesuranda 
mas. 

Seleviter ( }.) namuose, 933 
W, 33 gat.. aną dtena biirdin-
gierius valė revolveri ir netv-
ėiomis pašovė žaidžiant] ant 
grindų vienerių 
terio kūdiki. 

Anot gydytoju < liudijimo, 
kūdikis pasveiksiąs. Bet bur-
dingierius po to atsitikim() pa
bėgo ir policija jo nesuranda. 

Žmones pamažėl rinkosi i 
prakalbas. Atrodė kaip ir ne-
noronis. Susirinkus šiek tiek 
publikos, galėjo but kokia 15 
minučių po 8-tos valandos, pa
sigirdo keliu žmonių ranku plo
jimas. I nėjo p. Bagdžiunas ir 
tvarkos vedėjas, kuriuodu už
ėjo aid palaipos. Vak. vedėjas 
pagyręs p. Bagdžiuną, pasiūlė 

pasakyti, ar ji sutiks nors va- j a m kalbėti. Kalbėtojas pir-

raliene ir sosto įpėdiniu. 
Karalius atvažiuoja iš 

Bnffalo, X. V. Sakoma, jog jis 
mūsų miest,. privatiškai sustos 
keletai valandų. 

Bet dar.niekas negali tikrai 

POPIERINIŲ BOX'Ų 
FABRIKE. 

VALTZT; FABRIKE 
SIENINIŲ POPIEITŲ 

DIRBTUVĖJ. 

landai apleisti traukini. 

SUAREŠTUOTA 67 ŽMONES 

Prityrimas nereikalingas. 
Daibas Pastovus. Gera užmo
kestis. 

Kas sekmadienis Cbieagos 
policija parinktose vietose at
lieka netikėtus užpuolimus su 
tikslu praretinti mieste besi
platinantį blogumą. 

Praeita sekmadieni tokiais 
savo netikėtais užpuolimais 
policija suareštavo (»7 žmones. 
Tarpe suareštuotu yra ir nio-
tern. 

ALUMI ŽUVYS MAITINA 
MOS. 

Sulig federalio teisėjo Lan-
dis Įsakymo, praeita šeštadie
nį Michigano ežeran išlieta 30 
bačkų alaus, kuriame buvo 
žymus nuošimtis alkoholio. 
kas neleista žmonėms vartoti 
probibieijos metu. 

Alus prigulėjo kai-kuriems 
Chieagos saliunininkams. Jie 
tą alų pirko mieste Mihvau-
kec, Wis. Gabenant Obicagon, 
miestelyj Zion Cit v alus kon 
fiskuotas. 

Tai ne viskas. Dar daug baė
ku su alum yra federaliam bu-
ste.'Ti- tas sutiks tokį pat li
kimą. 

PAVOGTA ŠERIFO AUTO 
MOBILIUS. 

DIRBANTIEMS VAIKAMS 
MOKYKLA. 

Spaliu "14 dieną bus pradė
to! pamokos dirbantiems 1-1— 
16 metu amžiaus vaikams, 
katrie nėra baigę pradinės 
mokyklos mokslo. 
Pamoko s bus vakarais YVasb-

burne Sehool busto, 655 Wes1 
14 gat. 

Nebaigusieji pradines mo
kyklos kurso 14—16 metu am
žiaus dirbantieji bernaičiai ir 
mergaitės priverstinai turi lan
kyti mokyklą 8 valandas sa
vaitėje. 

Tam tikslui yra pravestas 
valstijos legislaturos Įstaty
mas. 

Sekmadieni vienas drasuo-
lis prisitaikė ir pavogė gatvė
je be apdraud<» stovint] au
tomobiliu. Pasirodė, kad tai 
buvo šerifo Peters automobi
lius. 

Vagilius teėiaus tuo grobai 
nepasidžiaugė ilgai. Nes vei
kiai buvo suareštuotas. 

Pasirodė nesenai paliuosuo-
tas iš kalėjimo Charles Howell, 
1<>]8 So. Ashland A ve. 

POTVINIS SUTRUKDĖ GAT 
VEKARIŲ VAŽINĖJI

MĄ. 

Naktį prieš sekmadieni ir 
ant rytojaus smarkiai lijo. Vie
tomis vanduo nesuspėjo nute
kėti nuovadomis ir pasėmė 
gatvekariu bėgius, ypač žemo
se vietose po tiltais. Tad ant 
rytojaus kai-kur sutrukdyta 
liatvekariu važinėjimas. Su-
prantama, padaryta daug ir 
nuostoliu-

12 KARĖS LAIVŲ PASIŲ
STA Į DALMATIJĄ. 

Basle, spal. 6.—Central agen
tūros depeša iš Laibaebo pra
neša, jog 12 Suv. Valstijų ka
rės laivu atplaukė j Spalato, 
Dalmatijoje. 

Paryžius; spal. 6.—Japoni
jos atstovai taikos konferenci
joje užtikrina, jog Japonija 
veikiai ratifikuosianti taikos 
sutartį, padarytą su Vokietija. 

minusia išreiškė savo nepasi
tenkinimą dėlei mažo skaičiaus 
klausytoju. Jų buvo apie 150. 
Toliau kalbėjo apie Lietuvos 
klausimą VYasliingtone i r kai
lio atstovas išdavė raportą. 

P-as Bagdžiunas kalbėjo, 
kad prof, t.učvs ir adv. ftfas-
tauskas surengė memorandumą 
S. V. Senatui apie Lietuvos ne
priklausomybe. Pasakė kaip su
sidarė 4 komitetai iš 12 atstovu 
po .*> žmones. Kiekvienas komi
tetas turėjo atskira taryba ir 
darė tam tinkamus raštus, kaip 
.aiima Imt trumpai ir aiškiai 
i'dėstvti Lietuvos stovi S. V. 
st tatai Tie visi ju nusprendi
mai bei surašai buvo sunešti i 
vieną ir pertaisyti gerai pirm 
įdavmo senatui. 

Viskas butu buvę gerai ta
me atsitikime, tiktai p. Lopat-
to užėmė visą Senato duotą lie
tuviams laiką šnekėti su užru-
bežiniu dalyku komisija. P-as 
Lopatto kalbėjo vardan 4 tau
tu: lietuviu, latvių, estonų ir 
ukrainiečių. Tokiu būdu nebu
vo progos kalbėti p. Mastaus-
kui, vardan vienos Lietuvos. 

Ir nežinia keno kaltybė buvo, 
kad S. V. senate lietuviai pate
ko j tarpą slavių. 

Taip-gi kalbėjo p. Bradebu-
lis ir p. Hertmanavičius, ragin
dami klausytojus jungties vie-
nybon, nežiūrint įvairių nuo
monių ar tikėjimų ir varyti 
priešus iš Lietuvos. 

Prakalbos tęsėsi suvirs dvi 
valandi. Publika ramiai užsi-
laikė.Nekurie vaikučiai pradė
jo rėkauti, bet motinos išmin
tingai padarė, kad tuojau ap
leido svet. Tūlas asmuo rūkė 
laike prakalbos. 

Paskui rinko aukas lėšoms 
padengti ir surinko $21.65. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

- r * 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPINd DBPARTMENT 

MERGAITES IR MOTERIS. 
VALANDOS 8:00 IKI 4:45 

SUBATOMS 1KT PIET 

Geros pastovios vietos ener
gingoms mergaitėms ir mote
rims kurios nori išmokti dar
bą mušu išsiuntimu skvrui. 

Darbas susideda iš viniojimo 
ir rišim0 pakelių, sverimo par-
eel post užsakymų ir t.t. 

RED. ATSAKYMAI. 

Lab. Sąj. 1 kp. valdybai, 
Chicagoje. 

Pranešimą gavome subatoj, 
kuomet subatinis numeris jau 
buvo išėjęs. Todėl negalėjom 
patalpinti. 

PASTOVUS DARBAS. 
PRITYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
GERA UŽMOKESTIS 
PROGA LŠSILAVINT. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

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. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

" D r a u g o " knygyne galima gauti ši ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena 

Kas imtų mažiausia 10 gau'~~ i i 25c. Kas 20 tai po 2c kiekviena. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už p i w kainos. Kreipkitės adresu: 
"DRAUGAS" PUBLIŠHING CO., 1800 W. 46th Str., Chicago, III. 
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Žinių Iš Lietuvos Laikraščių 
APIE 

Lietuvių os Bendrovę 
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos "Lie tuvos" Lietuvos 

Valdžios organo, Rugpj. 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 padare 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 nupiešdami Lie
tuvos padėtį. Netruku8 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 negalės pralobti. 

"Amerikiečiai išsiuntė į Lietuvą 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžiu, riebalų ir eukro), kurs ateis apie 
1 rugsėjo dieuą 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 ateitį, jai rupi, kad šalis butų 
turtinga ir kad amatai augštai stovėtų. Dirba tam, kad Lietuva Imt lais
va ekonomijos ir politikos žvilgsniu." 

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

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

Lietuvių Prekybos Bendrovė angina 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 
į tėviškę. 

3. Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių "Lietuvos Ūkės Bankos", Kaune. 
4. Įsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje. 
5. Atidarymui pinigų siuntimo j Lietuvą, skyrių. 
6. 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-
kams. 

Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas veikti. 
Tuojau sėsk ir išpildyk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk sekančiu adresu: 

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

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

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

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

Diena Mėnesio 

Užsiėmimas 

Parašas 

Adresas 

1919 

Miestas 

K 
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