
Von derGoltz Atšaukia
mas iš Lietuvos

163 žmonės bus teisiami 
nž nužudymu caro

Paryžius, *pal. 7.—Už poro* 
savaičių Omske, Silierijoj pra
šilk'-* indoini ir m-pn|irn*ta by- 

___ _ __ _ ta 1G3 žmonių, kurių tarpe yra 
rinė. misijos Brriyne’ kororn-p’' kaltinamų už nuža-
dantui. generolui dn Pout, in.kdn«» »«nwi*»ojo rusų caro Nl- 
davė 
koma, jog valdžia atšaukusi ii 
Pabaltijo* ir IJctuvo* vokiečių 
IrftriiiotiK bcm konimclant^ įprtL 
roa der Goltzų. sustabdžiusi 
tai kariaomroei atmakretiių 
provizijų ir amunicijų. Ir val
džia (mvartojanti visokia* jai 
galiam* priemone*. H tik it ten 
atSaukti kariuomenę Ir iėpit- 
dyti talkininkų reikalavimų.

Pagaliau, memorandume pa
radyta. jog valdžia vietoje at
šaukto generolo von dar Uoitao 
paskyrusi generolų von Elier- 
lianl. Aitam pavedusi pravesti 
kariuomenė* evakuavimų.

-9 — t---------------------------------a Ant _r*tMU£Oj? VKNCRrrlty VBMIZUI 
paaisako, jog ji panaudo
jusi prievartų. Kad ta* yra tik
ra* įtaikia*, patariama talki
ninkam* imskirti komisijų, pa
siųsti Palmltijon ir tenai ištir
ti visų stovį.

Paryžių, spal. 7.—Vokieti
jos valdžia talkininkų milita-|

____,__|«y
memorandumų. Tame ra- M"*" m riša jo šeimyna.

Tie visi žmom-s Iravo su. 
|eštuoti Jekaterinburge, kuo
met Siberijo* (Kolėnko) vai- 
džio* armija buvo užėmasi tų 
miestų.

Iš pasitikimų versmių suži
nota, jog nužudyto caro ir ea- 
rira^s sa vaikai* lavonai buvę 
sukapoti į šmotu* ir sudeginti.

Jekaterinburge atrasta pa- 
pranta* ImpttAų knrtanM* ramrk- 
ta caro vaikų liekanos. Atrasta 
su pagelba šuniuko, katrų bu
vo užtaikiusi jauniausioji ca- 
riutė.

Pasakojama, jog po eariotė* 

šuniuką* ilga* taika* nepasi
traukę* nuo kapo.

ir*

DENIKINA* PAtANGIUO 
JA ART MASKVOS.

Daugelis raudonųjų pasiduoda. 
Copenhagenaa, Danija. *pal.

7.—tii-nerolo Deni kino kariuo
menė yni tik už .'Ui mylių nuo 
mie»tu Oriui, kur* Movi pake- 
liuj. einančiam ant Ma*kvo*.

Pranešama, jog daugrli* Imi- 
Sevikų |m*iduodn Denikino ka
ri uommei.

Copenhagen, opai. 7.—Pra
nešama. jog šiaurinė ru*ų ar
mija paėmė italį gelržinkelio 
tarjir Petrognulo ir Pskovo. 
Tu« bildu |s-rkirsta liolševi- 
knui» susisiekimas iš l’etrogru-

i PREZIDENTAS W1LSO
IU$flEKSK>

NUPUOLUSI SALYJE PRO
DUKCIJA.

Madridu, *|al. 7.—U Por
tugalijos (irnnešamn. jog tenai 
praiiuiloinn revoliucija. Revo
liuciją gali (atkelti italis gele
žinkeliečių.

PABALIUOS VIEŠPATI 
JOS IR BOLŠEVIKAI.

Stockholmas. *|»al. 7.- Pa
imli i jo* 
katrie atliko konferencijų l>or- 
|iate, pransfiė l>olM>vikų užsie
nių reikalų komisarui fSėeri 
nui. jog Pabaltijo* vie*|uitijo- 
►utinkn -toli taiko* tnrybo-nn 
*u IsdM-vikui*. j*-i holiM-vikai 
fotmaliMi pii|Mii.iii- silmn* 
viešpatijom* pilna nepriklau
somybę.

Bol^-i ikam* 
skirta laikotarf 
2ži dieno*.
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Waahu<ton, *)ial. 7.—Nese
nai kongrvMi atstovas T 
burg. rrpublikona* iš Illinoiso. 
imlavč kongresui rraoliucijų 
ištirti, ar tikrai preauknla* 
Wil*onas VH-ėėtiama* Eurn|io- 
je, gavę* milijono dolierių Ver
tė* dovanų. Rodcnburg rezoliu
cijoje pažymėjo, jog to- ilo va
nos (ateinančios nuo karalių ir 
kitų didikų ir kaipo tokio* ga
li Imt neleistino*.

Dabar prezidento Wil*ono 
sekretorius Tomaity paskelta- 
tų dovanų sųrašų.

Sekretorių* Tnmnlty sako, 
jog prezidento gauto* dovano* 
yrn mažo* vertė*, išėmu* auk
sinę dėželę. *a kuriųja prezi
dentui induota Londono pilie- 
tjrbrs eertifikata*.

Anglijo* karalių* preziden
tui dovanojo knygų, gi Dalijo* 
karalių*—dvi reni anuoti.

Pagaliau* Tomaity rako, jog 
prezidentą* dovanų priėmime 
buvo atsarga*. Prie* priim- 
riant kokių nor* dovanų prrzi- 
drūta* pirmiau apie tų peši- 
tardavo su sekretorių įnorin
gu ir pačia generaliu prokuro
ru. kad nebūtų priešinga lega- 
lybei.

Rodea> šū
llinoisn. h-

At*i*taty<liao turkų Icabineta*. 
kuriam pirmininkavo Damad 
Ferrid Pa*ba. Sultana* patvir
tino at*i*tatydinimų-

I

' Vazhinctan, *|kiI. 7.—Prrzi- 
deniu. \Vilsoiin-. m>r* jmlviig- 
va. bet tikrai eina sveikyn. Te- 

reikalinga neužsiim- 
įlarbu mažiausia per 

sekančių porų savaičių.
Taip praneša pn-zulcnto per

sonali* gydytojas Gra.vson.
Valstybė* <h*|Mirtamcntn« 

gavo nių, Arentojo Tėvo kabb*- 
gramų. kurioje išreiškiama 
sergančiam prezidentui simpa
tija ir vilti* greitesnio pasvei
kimo.

Sako, jame visa vokiečių viltis.

Bertynaa, spri.fi.- “Hm- 
denburgaa j prezidentus!” Se
niau poskribta* šita* ohalsi* 
šiandie atnaujinama* fieldmar- 
šalo 72 metų *ukaktuvė*e. Jo 
telnuslcsi ketciftii jNudcHbi* 
mai* skleidžia Hindmburgo
vardų:

“Tegu Dieta* tave apdova
noja ilgu gyvenimu, sveikata 
ir stiprybe. Vokietija reikalin
ga tave* ir lankia tave*.
“Milijonui vokiečių pmtada 

tavyje viltį, tikėdamiesi i7*i- 
gelbėti nuo pukkinimo ir ge
do*. Me* turime tik vienų-vie
nų ilindenburgų. Kuogerisu- 
*io* klotie*!”

Pttyta, *paL 7. — «a U 
Aveicarijo* atkeliavo Persijos 
šachas. Geležinkelio Motyje jj 
sutiko užsienių reikalų mini*. 
tari jo* atstovai.

Washingtou. -|ml. 7. -t'min- 
cil of National |b-fe«*r atliko 
tyrinėjimu* |ml>mugimo pra
gyvenimo reikale. Ir štai kų 
*UM-kė:

Jog tauto* pnmluktivė* spė
ka* pilnai nrpa vartojamo- 
nuo fmt armi.tieijo*.

Jog tiktai kelio* pn-kių rų- 
sy*. kokio* n-ikalingn* pra
gyvenimui. ėiaip-taip prmlil- 
kimjaiiM>-. <• i kito* n<>r* prmlu- 
ktMijan***. liet jo* atskirto* 
nuo turgaviečių, taigi ir nuo 
žmonių.

Jog pragyvenimo |mbrnngi- 
mu* iMlnlie. ĮKieinn mm išnai
kinimų knn-* metu ir ta* di
dina pinigų ir kredito reika
lavimų.

Jog visoj šalyj gyvuoja dau
geli* (trofiterininkų.

Pssiilomi vaistai.
Tarytai tad yra noomrmė*. 

kad atpiginti |iragyvenimų bu
tų geri sekantieji vaistai:

Produkuoti daugiau įvairių 
prekių ir tai proporeijoualiai. 
sulig žmonių reikalavimų.
Pkuaikinti profitrrininku* ir 

“boardrriu*”.
Prižiūrėti, kad butų pildomi 

gyvuojantieji įstatymai ir. pri. 
sėju* reikalui, pravesti nau
ju*. sulig kurių įmušti pmfi- 
lerininku* ir “Imanleriu*”.

įsteigti geresnę kooperacijų 
ir metodų |irekių išvežiojim* 
ir (milalinime.

Painformuoti
ir gamintoju* *u tuo. kokio* 
prekė* gaminti yra labjau- 

■ reikalingo*, gi kokios ne taipREIKALAUJA NUO TALKI fermrija. m-išklau-iusi ru.ų ,
■mm iTtrrMt wr ___ z—•tauto* atstovų. ėmė patvirtinti 

įvairių *e|<ornti*tų temlcncija* 
ru tikslu suskaldyti j dali- Bu I 
rijų.

Reikalinga kooperacija, 
tb-n-nė pmgyviiiiniui |ui|a-- 

dė negulima be <lide*nė* pro-

Omskas. *|ml. G.—Bu*ų na- 
eijunalio apginimo centruli* 

do *u savo pietvakariniu fnm- komiteto* Vladivostoke pa-

Kares Stovis East Chicago ir 
Indiana Harbor

nojr. Teėiau* mieste Kary ue» 
(m-kdliintna* karės siuvi*, 

tiru. Wood proklrmarija už
gina gyventojam* vaėuasiu* 
lauke susirinkimu*, uždraudžia 

ty. li*L imsiųsta 1J«W 4-1miw:pannlavimu*, 
■livizijo* n-guliarės karimanr- 
nės. Su kariuomene iškeliavo 
ir (ui I* kmiM-iHtanta- geli. 
W«*L

Ta- pnitarvta j«akiu* karės mmijo- uniformų,
<lr|Kirtnmrntiii. į kurj l:rei|iėsi .'•» pdicijim j tarayimj.
miesto tiarv majoras Ibelge*. S"'« keliu. Indiana valstl- 
teik-ntaislatna* kariuomenė*. ** Knls-matoriu* vakar pa- 

PrntH-ėama. jog Maadie ryte “keli*- karė* stovį Lašt (Iii- 
j Gar? iškeliauja dar !«««• n- ™P"je ir Indiana llarhor. 
guliarių kareivių. Taip kad te- •turi 'til
tui veiks (.imu kareivių, nrį-.^ijinė milicija.
imant valstijos milicijos, šeri-, Aiandie Indinna valstijų* ri
fo |iagrlbiniukų. |ailiciju*. *pr-' *as plieno dirbluvių npskritl* 
cijalių imlicmcmų ir kt. yra kariuomenė* ir polierjoa

Vnkar vakare gen. U'ood | «nko*e.
tuojau* lakrašriam* h-nlo |«- Hiena dirbtuvių kompanijos 

Pra-tmuna, jog *a karin.mrai'* pa* 
n*ėa. jog jis savu valdžion (m- j gelia joms bus galinu gauti 
ima visų |iiicno apskritį Imlia -j daugiau streiklaužių.
. ■ ■ ■— ■ . . - ■■■■■■■ ------ar

Darbo ir Kapitalo Konferencija

Miestų valdų generolas Wood.

Vakar vakare. -Imlių fi. j <ia-

ginklų nešiojimų*!. dėvėjimų 
annijo* uniforma. buvusiems 
kareiviam* ir tt.

Tik lie buvusieji kareiviai

Washingtone
PRASIDtJO DARBO IR KA-; Tad piazideata*. - per mama
PITALO KONFERENCIJA. -ekrHorių Tumulty pran3

------------  konferencijai, jog ji* nucdati-
Atctovai paaiškintų j tris at- konferrneijo* pirmininku

.iric. grupaa. ckyrių* Darbo **-kn-torių Wil-
____ ___ mhuį. ši*, kaip Šiandie, fotus-

Washi<tM. *|ial. 7.-Vakar f ati-Ury*ių* ko»-
-• t * • a«« r«*ra«VW*i irt ir tsiaatsallM tam Vl.rt.tatal'.. «• IM l*^M l«i-i‘»-j<« |M*X' f-r’'oci« ir I* 'y*0*
drūta \Vilsono sušaukta darbo **• parinkti komitetui
ir ka|Htalo nrim imiu.trijinė 
konferencija. Konfi-nts-ijų 
šiandie atidarys Darini ilrpar- 
tiiiiH-ntu M-kn-turiu* M'ilson 
Pan-Ainericnn hu*te.

Atstovai |ui-idiilitio j iri* 
grii|*-»: pramonininkų (darb

Ta taiko, konferencija, lui;. n-ikiiliiigų |in-kių. *n-!*ki'i'J>. durbininkų ir publi.
ke pažymima, apsieinu *u Bu-1 ko b( llirv|M. Įko*. Turi*- nt-tovų yru pužy-
*1 Ift tl*« L' ••* įso s Mota**. Inllssala* * ■*?.  . t • » • 11

ir komitetam* |išduot i aptar
ti įvairų* klausimai.

Komitriai-gi -vnrl*-*niem« 
ir painesniems ktau.imam* rik
li |io*kir> rubkomiletn*. Šitie 
išrištu- klnilrilllll- (UldlHI* ĮMl- 
t virtini i komitetam*, gi |ia*ta- 
livji pilimi kouferenrijai. To
kia pteo-diira ulini- įlaug lai
ku. Tad ri-il.iii likėtie*. konfe- 
rals-ija ilgokai prasitęs.

I

.ija m- kai|io su savo taikiniu ..Is..ilsMį|*.tI.|tn, „.(.'mitinu žmonių, kaip tni: llnr 
ke. ta-t kauta •« užknrtatitn *v |.riu,|„ .u|in,*|į |Hie i>"''er.i1H<. |>n-zid.-n1n-
,,mL > ■--* ............ ' ilnrl.ininkn..Į,'"5ri’H*.K'i‘’,-J'’,.,n ”• K'’rk’'

, jaunesnysis. Summ-I 
<urtii|H-r-. Elliert II. <>arv. B. 
M. Ibimcli ir kiti.

) laiminėta* grii|*-« iiieimi 
gi-lež.iiikefių d.irliiiiiiikų n-pre. 
zciiltiiilni. N. Valstijų kouier-

skelbė atvira laiškų j visu* po- _ . _ ‘•«rla diriduve* dnrtamnka*. *
IHiko* lyderiu. Kuv. Valstijų- ««*«**«*« paritetai*,. , abr.ku.ta*- -nm-rys ir kiti. J• 
*e. Anglijoj ir Prancūzijoj. Bušų tauto, pasitiksima-1^*! M | £

tu.
Vienoje <lepe9o> pažymima.

jog lenkų kariuomenė užpuo- *e. Anglijoj ir Pmnruzijoj. 
Iu*i lail*evikii* Dvin*ke ir pn.-l.ai*kr *ako. jog yra tnlkinin- 
<iim*i vi«ų eilę fortų.

talkininkai-, ►akmuo toliau*.
....................... ‘‘Pmdukeijo* dari*- turi su

dalinto.
Tegu *u-

ėmusi vi*ų eilę fortų. kų priedermė (inskvlbti ir (m- dnr tabjnit- buvo supurtyta*. I
Sakoma, jog lenkai šiandie "'"kinti siivo politikų ir viešai Į kuomet prnnetuai Im jokiu- '••'"•".'t' gamintoja*.

turi užėmė kuone visa Dvin.kn išreikšti savo opozicijų lailše-laiškios priežastie* kituomet į j"" ’r suvartotojo. .... . ,tie? Itaujuvn. iM-tiiu* pietini rikam. Ir simpatijų visam tam1 aplekiu <hlc*^ Ir tų miestų 1^1" ’« l*«i 'H vienyta-. lr

miesto dali*.

DAUG MEKSIKONŲ ŽUVO 
POTVINYJ.

Jau susekta kelios deiimtya 
lavonu.

Mezico City. -|ml. 7.—Chia- 
|ui- valdi joje vanduo užliejo 
dvi tfeėilali miesto Tona ta. 
Palvini* įvyko nuo lietau*. 
Apie lio lavonų jau «u>ekta. 
Tai e-aiifi lik liauka dali*. Sa
kom.!. daug žmonių lavonų 
esamu namų griiivė-iuo*e.

ninku reprezentantai.
‘ ’ . S|»-juitin. jog -iln konfen-ii

Ifaiker •r*j* prn*ilę*ti niažiaii-in

v«-dė halieviknius; kuomet lai-, "I’’" taine-jn katę, 
kininkai įsimaišė į sidgjinin- 
Bii»ij«« reikalu* ir kt.

Ve taigi, -akomii ari imtu 
laiške, dėl lų ir kitokių pri«— 
žasčių šiandie būtinai ir reika
lingu, knd talkininkai |mgn 
linu* išaiškintų savo polilikų.

Nori nuveržti Kolčaką.

Ivnn Vnkusev, pirmininkn- 
buvu.io* pirmo* Silierijo- du

veikimui. *u koki ui > norimn at- 
_______________ gaivinti paniekintų ir *ink*mo-

GEN. JADWIN YRA GYVAS
IR SVEIKAS laiiške !•,. kitko (mžyminin.

jog Ameriko* militariniai au- 
loritetai Sita-rijoje tvirtina. I 
kad jie tadševikų gauja* pripa
žįsta de fnrio Rusijos valdžia.
Kalba priei Ruzijos skaldymą.

Toliau* atviram laiške sako 
nui. jog taiko, konferencija di
delį smūgį uždavė lojaliai ii rno*. kurių admirolą* Kolėaka- 
(latrijolitiei Rusijai, kuomet išskirstė, -u -avo |uirn'u |m 
sumanė sušaukti ru*ų kotife .kelta- šia ir kitur atsiliepimų 
ri-ncijų saloje Pritikijio ir, kuo 
met ton konferencijon |mkvie- 
tė ladševikll*.

Sako, tasai talkininkų nuo 
tanku* atsinešimas į bolševi 

gavo aiigštų|ku. šituo, dnr bibjau. siistipri 
‘no. gi ištikimu, talkininkam* 
IriiMi. pažemino.

Dauginu* |mžcminin>o rasai, 
ko, gavo, kuomet taiko* kon-!tėji

Variava, *|ml. 7.—Suv. Vai- 
«tijų armijos gi-n. -Iadwin. apie 
kurj buvo pranešta, kad ladšc- 
vikų nujauta* jam keliaujant 
Kijevan, yra gyva* ir sveikas.

Tiesa. jį rusų bolševikai bu
atMovaUvo ••nAtiH*. IIH veikiai jialrMo.

i
BUVĘS PASIUNTINYS PA

SAUKTAS AUGiTON 
TARNYBON.

Pekinas, *pnl 7.— Buvę* Suv. 
Vnl*tijų |<a-iiinliny. Kinijoj*. 
1‘nul S. Ileiiisrli, 
ir pelningų vietų Kinijoje. K i
nijo* valdžia jį pakvietė į »a- 

ii OI.IMVI nlgo-
i jm- 
•palių vo 

jwr n>«‘tu«. I

Ton tarytam iin-iua: kabinę.
to narini -ekn-toriai: l.........
Ihiniel-. lame. Iloii-ton. Itad koki UH-ia-į. 
tieki ir iVil.-on ir Grover B.I
< lark-oti. kaipo direktorių-, jturiu- brolija- nt-tovaujii ke-

- -- — ------ įtini nt-tovui. Kitu- geležinke

Gi-lvžinkvlių dar 'bininkų Le

i

VIDUJINE OLANDIJOS 
PASKOLA.

tuo jam 
dž.ių. . 
rinkimų 
d žiu.

Anot 
vaidila 
niai* 
Iki t<>

i* -ugriniiti Kolėnko 
sušaukti kuriamąjį • 

ir į-leigti naujų <

vai 
«n*i 
vai

Haęue. -jial. 7. — (llnndijti- 
vyriausyliė pn*)-id1»'- vidujinę 
|Kt-kulų. Norima -urinkli 
Ksi.issi.issi giiildcrių (apie 
ųiAti.isai.iasi),

REIKALAUJA TUOJAUS 
RATIFIKUOTI

tini al-tovai. Kitu- geb-ž.inkv 
li<-i'ių imiju- al-loviiuja An*-r. 
Iholio Federneiji*- at-tovai.

Prezidentas paskyrė 
pirmininkų.

Vakar ryte knlonita- tnr 
><i *u-irinkimų Ibiltuov- Bu 

jOrno-v. Ili-ku-iiota konferi-n 
b ijo- pienui. Su-irinkime pir 
Įmininkavo -r-kretoriu- 1 

kabineto

SUVAŽlNtTA VAIKAS.

IValter Xel-on. 1117 Oakgro- 
ve avė., automobiliu vnž.iumta- 
turi- -muiinejo taikų Sleve 
Zr-ti-ky. Vaiku- mirė nuvež
ta- ligoninėn. Policija nufomo- 
bili-tų -idaikė.
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Pio Janciro -imt. < 
.■ziilenl

YnkiiM*vn. Kok. 
p«T»it’niii*i diktal 
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bolševiku* ii tavo

streikuo-

pažymėti, 
l*-n<lm su

umuv KAT.UJKę l>lt_XILtms 

“DRAUGAS”

“DRAUGAS**
unreANtAM D.vn.Y pttnont

Bmuii i Ev*v< omUm* i* 
naucoA* rvni.t*:naa <«, n**, 
tam w. tau* m. cm****, mt»nu

njms or si nsenimon 
One Ymr.............. .
ata MomH*...........
ftsndif- IšUOm

a4«tntm>c nuo oa artitsstso 
at *Kw»-*TJu<mi «e a oorr

Ir 11- 
čia Amerikoje tegeriama* Be
tari žymaus skaitliau* savo 
šalininkų lietuvių tarpe. Bet 
esant Amerikoje Imlšcvikiškų 
laikraščių lietuvių kaliui lei
džiamų, naudinga Imtų mums 
dažnai ir stipriai

Lietuvos Nepriklausomybes 
Švente Seinuose.

Didysis Streikas ir 
Didieji LaikraiSai.

,»Sjoo 
.U*jW 
*a'e* jog neturime nieko 

Įbolševinnn.
Jei tų (atdarytų 

jnnčių darbininkų organizaci- 
jos, tai ir |mčiam streikui bu
tų lengvinu. Dalmr kai-kuric 
iMilševizmo priešui trukdo 
streikui tik deltų, kad jie I**- 
reikido prisibijo bolševizmo ki
tame streike. Kuo aiškiau bu* 
matoma, kad Šita* *treikn* 
priešingu- Imlševizmui, tuo 
mažiau bu* priešų tam strei
kui.

Ilnu*l*iiia- dangus tie* Gary 
visai nereiškia, kini streiką* 
tuiėtų liuli pralaimėta*. Suimt- 
ningunui* *u pinigu n** vienu 
budu gali (atdaryti |mzatų ant 
dangaus. Mes netyrinėjome 
kukiai* bustais ta (rnzara slaliar 
iltiniam, liet |M*1rbėjomc. kini 
ji m*tai)i aiški, kaip kitusyk Im 
tiavu.
Aitoje sunkioje valandoje mus 

žmonės y|iatingai aiškiai turė
tų Imti ištikimi tiarliininkų or
ganizacijom*. Jie turėtų su
stiprinti ir iškelti aikštėn jų 
antilMdšcvikiškumų. Nekenktų 
(tažytnėti paggrltų mokslui.

Suvienytų Valstijų Senato 
apsėjima* |Mtrodo, kati visos 
šalie* visuoiiH’nė prijauria dar
bininkams. Kai-kurie sako, 
kad Senatas taptų arbitru, tai 
yni. taiko* teisėju, tarp darbi
ninkų ir (dieno fabrikantų. 
Girdėtis, kad darbininkai nori 
apsiimti, bet pliene fabrikan
tai nenori.

Senatas nenusikalstų laisvei, 
ir teisybei jei ponu* priverstų 
apsiimti Senato sustatytas ir 
įlarbininkų (iriimtas sulygau. 
Senatas ne|iataikauja -asme
nim*.

i A. 'Kubilius, kurs, (Misreikiiię* 
■ *n*irinku*ius valdžios vardu, 
iruni|ini išdėjo žmonėms IJelu- 
to. tiigimiiiai istorijų ir (talaii- 
g»* triukšmingu “valio” kovo- 

! tojams už laisvę ir neprikišu- 
i MHiiylię. Paskutini*. Al*. Ago
tos aikštėje, kalbėjo .Seinų ap- 
kritie* komiteto pirmininkas. 

K. Kaii|tns, |Nibriž<biums ste
buklingų musų tėvynės kėlimų- 
id iš numirėlių, baisiųjų kaimy-

Trys yra didžiau*! Cbicago* 
dienraščiai: Trilmne. Baily 
XezrB ir llcrald and Ezamt- 
nėr. Jie viri su pagarlta kaliu 
apie darbininkus bei jų orga
nizacijas, (ntduuda daugybes 
(vairių Mimtktnenų apie didįjį 
■treikų ir smulkiu* iš jo iš- 
dygotančiu* atsitikimus.

Nor* tie dienraščiai nrlei- 
^džm.pramanytų paskalų, nors 
nRskniijMi nclciringai faktų, 
bet nei užuojnuto* streikui m*- 
parodo. Neteko užeiti tuose 
dienraščiuose **i vienu (uj**i- 
kiene darbininkam*. hr< a(iic 
tų streikų jie kalba lyg gimi
nė* apie |tavojingų brangau* 
asmens ligų. Jie nekaltinu li
gonio. I**! mintija, kad jo liga I kbm.im-ję viena* kitu, ar Itu 
yra ucbiiuiė jam ir jiem*.

Kiekviemi> dienraštis savo
tiškai išn-iškia *avo mintis ir 
jausmu*. Tribūne, turiuit. to
liausiai nueina. Ji ru|***lingni 
renka žinia- ii<-iiiitlimiii- p. 
Porteriui. Ji džiaugiasi, kad 
ties miestu Gary miktimi* 
tlangu- raudona*, tat triškiu, 
jog streiku* iii-i i-ui -u*tiil*lė 
plieiat dirlituvc* tmm* mi*-*1c.

Dail.v Neu* |K*r*ergi žiiioih**, 
jog bolševizmą* yra blogn- 
gydvtoja*. Ka* ilgiau naudo
jasi jo imtarmėnii*. ta- laimiu 
sunyksta. Tu* dienrašti* *u 
pasigėrėjimu i**l**l:i giliu* t*. 
Gaty ckunuuiiia-s |uižiuni>. -u- 
šrelniumiėiii* jo šiukštu n|t*ėji- 
mų *ii unijų atstovai*. Ilenild 
and Ezmuim-r kaliui ii|*i** ma
šinų ir i*rn*limų naudingumų į 
darbitiitiknm*. Iš to vi«o ma
tyt, kad ilicitrasėiai ir prit*u iii 
streikui.

Tn* tii -n, 
gali veikiau 
tllellę liegll i 
su, kini i* 
b*ngiina >1 
daugino j- 
taipgi i 
negautų 
|>al* iigi in

Rusįjos Caras ne 
Kanldntinis.

kn*l l*olr>*i'izniu- 
nugidyti li-uti- 

i-gydyti. Tu- Ii*- 
ndimni ir imi*lno- 

įlarlių ir 
liet tie-:i 
i bimnl ...i

j. Žmonės dar vis nesiliauja 
, Į kbtttsinėję viena* kitu, ar Itu- 

sijos enra* Mikalojus Antra- 
' *i* yra žuvęs ur tels-ra gy. 
va*. Tum alsjom-s ilgai (atlen
kti <b*|lu. kud laikraščiai, kuo- 
aiškiausiai |>nim**<* enro nužu
dymų ir vi«a* to atsitikimo 
smuikinėmis, (audeui rašė, kini 
enrn* 1cla**ųs gyva*.

Ir euro mirtie* žinia ir euro 
i-igi-IlM-jiino |m*knl:i* abudu 
latrėina vien iš privačių žinių. 
Nors Imlšcvikų oficijalė* ži
liai* neturi tokio* didelė* ver
tės. kaip kilų šulių ofieijaliat 
pranešimai, teeinu* tn*i loilš**- 
iikui ufieijalini ncskella*. kad 
vara* nužudyta*. Tu ofiiijalių 
žinių trūkimui apie enro mirtį 
(Mulnro. knd guli vaikščioti (at
skalai apie jo išsigvllu’jimij.

•Iii j llu-iji.i galinui Imtų 
j»voiimn*iu» įvažiuoti n<>r* taip 
i kaip j Vokietijų, lai tii**|mti- 
' ių ngvitlui it laikraščių įgaliu- 
Įliliini greitu įnikti apvažiuotų 
Jvi-ii Kii i.i;,. *tirn*lų eai'g gyvų 
įurtiii ingy tų. Tadu ttliejoiiė- 
ni'ls-liktų. D.’iluir ladšvvikų l’ i. 
•■ja -u-tinių nej-ili'idžiu, d* Itu 
u Žuliu npi<* caro mirt) negali 

įgauti reikalingo tiiškumo.
nenliejojamc. !>ud cnr.i- 

Itol-i viknm.* buvo pavo 
r ninku j| užlaikyti Im. 

engtu ir pigu aji i 
nužudant 
siutą-, m 

adyti

t

I 
j

S**kiiui<li>*iiyj* li<*|si* <i d. Sei
nų miesto ir ajiskritic* lietuviai 
iškilmingai šventė Lietuvos ih*- 
priklausomy I*’-.* šventę ir vie
šai (Misinsl*'* e*ų šiame knuų** 
gyvi ir nenori būti bet kono 
vergai, liet laisvi mųtriklauso- 
iiMisios Lietui*)** val*tyl**s pi
liečiai. Minėtoji diena lik* ii 
gieiu* laikam* Suvnlkijo* ilzu- 
kų atminiu**, m** joje šio kraš
to gyventojai šventė* apvaik-' 
ščiojiniu, lyg sakyte jia*akė:inų— bmk-lių kankinimų ištixais 
"Tegu visas |!H*ailli* žirni, kad j-imlnes-ini*. jų Mpriivinimn ir 
Seinai nuo aiiizaų buvo ir bu* liūdimų Lietuvon jo* kultu dni- 

skyli, Įiažinaiiaian* varginimų 
mu*ų Vilniaoa eo*ta|Hlio, be 
kurio Uctuvos valstybė, lyg 
žnsigu* ls* širdie*, negalimi 
Imti gyva, ir kvietė (ūlicčiu* 
prie įlariMi tam aootapiliui at
vaduoti: (atguliau kalbėtoja* 
išreiškė savo Įiagurlin visiem* 
susi ri likusiems, atvykusiem* 
Seinų miesto variki (lagcriiti 
ir (uilmigė savu kailių šauksmu: 
“luti gyvuoja Beimti—Lietu
vos miestas!

1* Av. Agotos aikštė* demon- 
si rnrija ėjo į miestų ir perėjo 
šiomis gatvėmis: Įlinkų gatve. 
Kr« ivnjtt Jungė* galvele ir at
gal |Hirgrjžo ••Baltinio” gatve. 
Jaunimas įlainittiiikai visų lai
kų girtlojo tautos giesmes.“ Ide

“Kur liūgą Bešapė," “Už
trauksim naujų giesmę bro
liai,” “Kur taukuoja Ncumuks 
lis,” “ Amžina (*> amžių*,” 
“Jau slavai sukilo" ir k. Pro
cesija ėjo maždaug tokioje 
tvarkoje. I’inimčiauida—raiti 
karininkai su vMiamuma, pas
kui dklelis būrys raitų ir pės
čių kareivių, po jų Seinų “Pa
vasario.” “Cburio". ftv. Sto. 
draugijos su vėliavomi*. Seinų 
koo|*eratorių beolrovė. Keistu
čio ir Vytauto |ian>ik*lai su pa
rašu “ Petys į i**tį už laisvę tė- 
lym'-s sustokim j kovą,” Vyti* 
su (išrašu aplitūcai “Lai gy
vuoja įtrpriMsn— Lietuva,” 
koletą* tautinių vėliavų paga
liau įvairų* parašai—"Lai gy
vuoja Seinai Lietuvos mies
tus. "•“Valio vi-ų tautų laisvė, 
i.vgyla* ir brulylti* Lietuvos val- 
stybėje.” “Valiu demokratu*' 
IJetuva." “luti gyvuoja Seinų 
lietuviai.” ITm-esija. pereju*i 
Kilikų gatvę, i nėjo Kn*ivojoti 

' ir sustojo tie kolisistoriau* 
‘ lenini*, kuriednltnr yra užleisti 
■"Žilmrio" mergaičių ginimui- 
t jni. I* įtaikomi |iasi|iylė keletas 
knlbų. Kulis*jo Uun. .1. Iliukai- 

iii*, išn-ikštlanuui mintį, kini 
jSt inni turi Imti Licttivo* mies- 
Ita*. Seinų vyskupo sostas—Lie 
Itivos vysktiĮMi sostas.—Kum 

'.f. .Itnizniti*: "žiuriu j šia* 
j minia* ir Lietuvos kariuomenę

IJetuvu* miestu*, kud visa lie
tuvių tauta neduos Seinų mie
sto ir Seinų a|t*kriti<*s niekam 
al|ik'šli ntto savu tėvynės.

Sužinojusi apie rengiamų 
tautos šventę, sukruto, sujudu 
visa Seilių aįtskritis. Paskirtų
jų dienų Seiiuti prigužėjo ktųū- 
tii žnsniių—senų ir jnunų. di
delių ir mažų. Visi Imvo (atki
lau* ii|*i ir pilni žingeidumo. 
l*aties miesto išvaizila buvu žy
miai Įsitikėjusi. Priešai* kated
rų Av. Agota* aikštėje laivu 
įtaisyta iškilmės vartai, (ut- 
puušti žalumais, viduryje, vy
timi viršnje trimis tauto* vėlia
vomis. Po vyčiu, kuri* naktį' 
skendėju elektros šviesoj: ka
rojo ištiesti (mrašai! “Imi gy
vuoja netniklausomoji lietu. brangi nm7*» tėvynė.
vos valstyliė” ir “Imi gyvuoja 
Seinai. IJcluvos miestan.” 
Taipjuit žalumai* ir vėliavomis 
Imvo padabiuti ir čia prie aik
štės stovį rūmai, kuriuose (irk* 
rusų ir vokiečių buvo apricri- 
ties vaklylMM, u dalau- lcl(ia lie
tuvių kiMueudaalura. apskri
ties valdyba ir ibio skyrius. 
Pačiame mieste matyti Imvo 
daug namų, (uipuoštų žabu- 
mais, vyčiais. “Aaltinio" ger
vėje. tie* a|a<kritie* milicijos 
būkle, stovėjo mažesni iškil
mė* vartai. Vi*a lai matant, 
žmogų iK-jm-iomis aj**uiė ne|ai- 
jirasta* jausmas, m-* netolimoji 
praeiti* nuo dahartie* skirtingi 
(Mu*irod«. kaip ilnngus nuo hf. 
■uės. Ir laukė <lideliau*iu ne
kantrumu valamlo*. kmln turi-* 
prašalėti pati iškilmė.

Skaitlingiausia minia Seinų 
ir n]H<*tiukė* gy ventojų skam
biai užtrntikė:“Lictuvn tėvynė 
musų." Jau buvo pradėję lyti 
ir griiųnlė, l*-t iškilmė* valan
dos ėjo reikiamu ki-liu. I'ngic- 
■ lojil* bininn. Seinų k*HiM*i*iam 
ta* trumpai prabylu j kareiviu* 
ir dideiinu-ių minių. sv**ikiiuln- 
iiuis ii*u* tnutiiėiii* ir pilie
čiu* *u Lietuvos iH*priklauso- 
iiiyl*** švente. Į sveikintojo ž<e 
džiu* miniu atsakė griausimu- 
gu valio. |m* kurio vėl |iagi<*d<>- 
tu “IJctnva. tėvini* mu-ų." I*o 
l.oiii**n Innlo pri.Ldlsi- prabilo 

j ■ —

ih-|ii i-i<|ė*. Jeigu lul buiševi. 
kija nesidrovėjo žudyti jsirų 
šimtų žmonių tu- (uiėio* rųšie* 
l.uip caru*, tai keistai išrūdy
tų |uitic* caro saugojimas.

Itu-ijo- n*voliucij<>nii*riai gi 
riiisi. kn*| ji,* tur.-ję *aio rūšie* 
knnkintinių, n<- iutėjo žirni
nių kovuju.-ių u Ibi.'-ju- Itin 
mkrulija ir žuvusių kovoj**. 
Ilaluo Iiii-ii*** biurokratija g i 
Ii lni(* pat |i.i-igirti. ln*| ji tu 
ri žirninių žuvusių kovoje u 
ivvulim i.iotiivriai*. ’larp tų ir.i 
vi*i miiu-tiejį augšli valdinin
kai. it Į (Milingai ministrui 11c.

i nai

kad jie gulėjo išvengti kanky
nių ir mirtie- vienu užsigyni- 
niu Mito tiesos o l**t-gi jos 
ttenŽMgynė ir mirtie* nevengė.

Kaip rara*. taip ir jo valdi- 
■liukai Imtų nt-ižndėję ne vien 
uutokratijos. l*«-t ir biurokra
tija-. jei Imtų buvę liepta 
jiem- atsižadėti tų klaidų, ir 

i i.t- at*’ža<!i jiinns Imlų gel 
Is-j*.- j-e- tu*, mirties. Taip 
(tat ir Ibi-ijtt- n-voliuci joti ie- 
tini. patekę i kalėjimų užsi
gindavo revoliucijos. Dėt llevi- 
ada nž-ie.t tiiinu* gelbėjo ju*>-

te®
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AZOLA nesudegs, nd nctšgaruos, kol nebus įkaitinama daug 
augičiau už karių ...........................
kepate žuvį, ar bu 

būkit Mažoku nesusinaikina.

paprastam valgių virimui. Jus I 
g mažesnio karščio, lodei nei

Mazola nesugeria j save kvapsnies, nei skonio net ii žuvies, ar 
česnakų. Kuomet jus iškepate cibulius, ar česnakus, tai galite tų pa* 
a« Mazdių varto! ir pyragaičiams. Nebus jokio pėdsekio iš cibulių, 
ar česnakų kvapsnies tuose pyragaičiuose.

OORN PRODUCTS REFINING 00.
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šioje procesijos su vėliavomis ulės visiems musų užgndiikaim* 
rankoje ir prisimenu Vytauto ir sakysim pasauliui, kad mes 
Didžiojo gadynę: tarytam re- lietuviai esame gyvi: nors atu- 
novė* lietuviai rado stiprybę sų ir nedaug.” M. llažaitis: 
savo priešininkam*, kų negėda-Lietuva. kovudama už politi
nio* net |mt* Perkūnas, rodo*, ko* tteprikiausouiy I**. turi 

stengtis prieiti ir ekonomijos 
nepriklausomybę, kurion kelias 
(**r kooperacijų."

Iš Įtinku gatvė* procesija 
Junges gatvele nuėjo “Balti- 
nio" gatvėm Čia iš vienų mimų 
priclturiu prabilo J. Linkevi
čių*. (atžymėdama* karžygius, 
kovojusiu* už tėvynė* gerovę ir 
rn;imb.ma* minių laigerbti jų 
atl-iintj. P-lė Zagoneviėaitė (mi
si cikimi seiiiiečiu*. viešai pasi
rodžiusiu* I Jei u vos valstybės 
piliečiais, ir kvieti* moteri* dar
inis tėvynės naudai privemti 
prijiužinti save lygia teisėmis 
Lietuvos pilietėmis. iš kitų įm
inu priebučio namo, kur ligi ku
ro būvu “Baltinio” įstaigos, 
prabilo Seinų “Žiburio” gim
nazijos mokytojas 8. Tijūnai
tis. (uihrėžiiamas jungtų pajė
gi; darbo vaisingumų, kų rodo 
toji vieta: kolei “Aaltinio,” 
esu. iM-buvę, maža ku* Seinų* ir 
Ličiui oje težinoję, gi imi kelio
likos melų įtemptu įlarlsi virtę 
visai kitaip: kur unai* laikai* 
reikėję iu*ų žandnro bijoti, 
šiandie šalę stovi jau Lietuvos 
kareivi*. Kalis tuja* isilmigr 
LuIImj žodžiai*: Valio neuuil- 
-tamas dui lia* tėvy nė* nau<lai! 
Valiu l.iciuio* darbo žmonė.,!“ 
Karininkas P. Kulikausku* p< 
prašė išreikšti [mgnrboj tieim. 

inndic fronte kovoja iiž 
mųiriklau- uniĮ ls;. \ i-i

džiaugiasi iš augštybių.” Sei
nų “Žiburio” vyrų gimnazijų* 
lauky tujas L. ČeĮiuli* savo pra
kalboje (atlirėžia lietuvių budo 
tvirtumų ir narsumų, kurių pri
valumų tlėka jie ir išliko ttežlu- 
gę. ir ragino sekli liūčių pavyz
džiu ir eiti jų ja-domis.—M. Ita- 
žaitis: “Ai* kmii|**lisLictuvo* 
Žuiim*. Seiiuti—Liet u ve* mies
tas.” Seinų apskrities prntle- 
tlnmiijų nsikyklų instruktorius 
J. Dereškevičius požymi, kad 
Lietuva bunda iš amžių miegu 
—keliasi la*yr*ik iš numirėlių, 
ketinsi Vytauto karžygiai ir se
novės didvyriai, ir jie reikia 
(tasveikinli Lietuvos ncpriklau- 
soiiivIh** šventės dienoje.

Kreivumos gatvės salinkime 
pna-esija apsigrjžo. č’ia A. Ku
bilius. (laėiis.-s Pavusarininkų 
vėliavų, tarė: “Sveikinu susi
rinkusius su imvasarininkų vė
liava lankoj*-! Jaunintas yra 
ibiugiausia imsniarlntvęs nepri- 
klausuiiiyls*i iškovoti. Ir įlabar 
pa vasari įlinkai yru nusiuntę į 
ll natų purę 
laisvei ir 
ginti.”

Giliu laitui 
stojo tie* 
kutinu* 
r kur

uj

savo narių šalies 
i*'priklau*<imyla>i

revoliu* ijonii 
įdynm ginklu 
tts. ir žuvitsii 
atti*j*i ginklii 
(iiicriu*. Tm ,

uitu mirtie

Aiškiai pasirodė, kad žo- 
tainpn jau tikrenybe, 

••ra- (to i įdudiemo pasi- 
n*knk>. hei iškilmė ėjo 

vo kt-itn it mimo* dainuoda 
i ainiui liauk* miesto gat

procesija vėl su> 
konsistorijos rūmais. 

■ lig karo gilelio vi. 
s. Kuli .1. Laukaiti* kai- 

>t< draugijų,- ir mokslo 
Pinnoji Seinų In tu 

tgiya "Žibury*." ku 
pradžių virtim, kitime 

įjotu, ir mokyk- 
Seniui* e l m ,»i i

rinti silpnos dvasios žmones, 
jmyilsu pabrėžė tuos uždavi
nius, kuriuos lictnriam* rrik- 
nii) <lar nuveikti, kuriant dtaao- 
kratine valstybę.—Baigiamųjų 
prakalbų ]>asakė S. Tijūnaitis, 
kurs sulygindamas Gedimino 
gadynę su šiais laikais, pažy
mėjo, kad kalbamusios ižkilmė* 
lyg tyčia sutampa su to didvy
rio mirimo diena, kad luusų ap- 
galėjimui reikalinga esanti 
Dievo imgellm, dvasios stipry- 
be. vienybė ir šventas (otreigų 
ėjimas ir ragino stiprėti dva- 
sin ir |iasidarvti vertais anos 
gadynė* lietuvių ainiais. Savu 
kailių (odiaigė krei|siauuuis j 
komendantų ir (teduodamas 
jam valstybės vėliavų: “Tuesi 
čion (tastalytas vyriausiuoju 
musų kanųsi a(i*augo* uciėjų 
eilėse. Tau norius* |iatikėti mu
sų iK'pavojingų. Arentai eik sa
vo pereigas. Te (nu šitų vėlia
vų ir rūpestingai saugok, kad 
jos mųeiliestų šventvagio ran
ka. ir laikyk jų grynų, kaip lie
tuvio dvasiu ka<l yra gryna. 
Valio Seinai—1 Jei u vos mies
tas! Valio Seinų komendantus 
ir kariuomenė!”

K>uiieii<lunlns, priėmęs vė
liavų. trumpais žmlžiais pade- 
ko jo susirinkusiem* už gražų 
imsirodymų iškilmėse ir kvietė 
remti karittomem,* šalies apsau
goji*. Minia atsakė stipriu va
lio ir giesmininkai užgiedojo 
imskiiliii] sykį limitu), kuriuo ir 
pabaigtu dienos iškilmė, tęsusi* 
apie pustrečio* valandos.

Lietuvių n|u>- buvo laitai pa- 

tižiai
>t>
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AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homn & Artkiagton St.

Žinomu per 25 meta, ir Valdžios prižiūrimu

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

Iteeidi'lK'iju 4M5 S. \Vu<<d Str.
Tel Yurvb. 723

ERNEST WEINER 
l*RV OOODS 

1800 W. <Tth kastp. Wood Sta
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“DRAUGE.”’

CUVKLAin), omo. ;tuųs kolonijoj yra kliubas, 
------------ I KinuiJcantia, kaip sakoma, nuo

Nieką, iki Kol nebuvo matę, koto, prie kurio gali prigulėti 
nei girdėjęs, kad varlė butų ,visokio |dauko moterys: katali- 
ėjusi imtinių su jaučiu. Tiesa, kės socijalistės, tikinčios ir at- 
yra pasaka, kad kada tai var-1 simetvlėa ir kitokioa, karių ir 
Iė bandė pirties prieš jaut j, brt! išvardinti nenoriu. Tai dabar 
bcsipusdania ir sprogo. i kad pešasi, tai pešasi, vienos ki-

Clevelandc yra asuiuo, kure, ”” pravardtinodamoa bolševi- 
kaip sakoma, redaguoja tūlo komis, šventakuprvmis ir kito- 
auMbajasio aaitaaiaiako Iri- kiai s vardeliais.
-ik—-c IiituiiMs laikrašti.! !*•» ams yra ir takių, karte 
Tas asmuo, “keturių pėdų did-1 v»*kus leidžia j parapipnų mo. 
vyria,** pradėjo pnrties pri<-4' kvklų, o su aoeijahstais drau- 
tievelando lietuvių visuomet^.iJu“ki,‘K“ išrodo, ar liet

Kud. J. J. Jakaitis, prezi
dentai, 41 Providcncc SL, 
Worcester, Maža.

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. 67lh St., 
Chicago, IU.

J. Mockų' , iždininkas, 1301 
So. SOth Ct., Cicero. III.

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 38! Wc;tminstcr ave., 
Detroit, Mieli.

Brrtu.
Mykolą. Baltut:

PRANESUUS.
dr. l e. makakas 

Lietuvis Gydytojas ir Chirur
gas Perkėlė savo ofisą iš



Kitas vakar palaidotas.

SUKIME
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

RED ATSAKYMAI

VALASIMIN KjOO IKI 4:43 
SIBATGMS IKI PIET

Gero* pn«tovio* vieto* ener
gingom* imTgaitem* ir mote
rim* kuriu* nori išmokti dur
im murtj išsiuntimų skyruj-

Unrim* susideda iš viniojimo 
ir rišimo jmkelių, sverinio par
rot užsakymų ir t.t.

-)j. 1 kp. valdybai, 
Chicago je.

Prityrimą* nereikalinga*. 
Barta* Ihelom Gera užmo- 
kerti*.

12 KARES LAIVŲ PASIU 
STA I DALMATIJA.

Antradieni*, spalio 
Av. Pan. Mnr. Rai.

Trečiadienis, spalio 
A v. Brigita. Pclagija.

DIRBANTIEMS VAIKAMS 
MOKYKLA.

POTVINIS SUTRUKDĖ CAT 
VEKARIŲ VAŽINĖJI 

MA.

I'tarninke, spalio 7 d„ SdMl 
viii, vnknro, Av. Kryžiau* para
pijos svet. Katalikų vienybė* 
3 -kyritt* laikys mėnesini susi
rinkimų. Viri nu„ draugijų at- 
stovai teiksitės susirinkti.

Valdyta.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont St, BOSTON, MASS

Itugvaus m va ra u m thrlm.

KCNCUKUEnm 
KOLONUy

indnmybių 
l\ilroll*iie> 
•liti*. Siv

At žinomi tižrirašnu .................................................... akcijų Lietu
vių Prekybos Urmlrovė*. kuri yru ink<>r|siriiotn ant dviejų milijonų 
dolierių kapitalo, ir prižadu išmokėti po |**nkis dolierių* už

MIRĖ PARAUTAS BETEK 
TIVAS.

■ aip karvė* 
jos užlaikomo- 
* ir Įmviilinii' 
Imi Imt uinili

1 siundė* vakar** |«-r Cliicasa 
|*nknrų Aonnti traukiniu pra
važiuos le-ltnj karalių* >n ka 
ndictte ir Mieto į|>ėdiniu.

Karalių * ai važiuoja iš 
Duffnbi. N. Y. Sakoma, jog ji* 
musų mieste privnliškai *<i*to* 
keletui valumlų.

1b*t dur niekas negali tikrai 
IKiMtkyli. nr ji* *ntik* nor* va- 
landai apleisti traukinį.

“NATIONAL DAIRY 
SH0W.

Žinių Iš Lietuvos Laikraščių
APIE

Pėlntvioj, rugsėjo 2ti «L. 1919 
i.u Meilužio svetainėj, 2242 IV. 
22rd |d. hmm prakali** “IJe- 
tuvo* klausimas IVasbingto-

Žmotiė* (•aniažėl rinkosi j 
prakalta*. Atnalė knip ir ne- 
nonuii*. Susirinku* šiek tiek 
imldiko*. galėjo Imt kokia 13 
minučių po K-to* valandos, pa
sigirdo kėlių žmonių rankų |do- 
jitna*. lt*• jo p. Itagdžiuna* ir 
tvarkos vedėjas, kuriuodu už
ėjo ant pelaipo*. Vak. vedėja* 
|«agyrę» p. itamižiuaų, parink- 
jam kalbėti. Kalbėtoja* pir
miausia išreiškė savo nepuri- 

klausytojų. Jų tavo a|tie 130. 
Tolina kalbėjo a,tie lietuviai 
klausimų AVariiingtnne ir kai- 
|a> atstovas išdavė raportų.

P-n* llngdžiitnn* knlls'-jo, 
knd prof. Ituėy* ir adr. Mas- 

i taušku* surengi'* nutiMiramlumų 
i K. V. Senatui apie I sietuva* ne-

m -rsranna Cliicngos
B*M* (Milicija inrinklmie vielose at-

------------ lieka netikėtu* tiž|tno1imns su 
cr (.•) nnmno*e. JCT! f ji^n praretinti mieste beri- 
'•-anų dienų liunlin-|jl|2l|jIMn(| IJoguinų. 
nlė revolverį ir »*ty-Į praeita sekmadienį tokiai* 
nriivė žaidžiantį ant^-., |M.(ikėt*i* užpuolimui* 
Merių metų Eeleri- .nar,^nv„ G7 žmones. Sdar*4komHrtaiiš!2at*to<ų

........................ T"n-- suareštuotų yra Ir mo- |M, 3 Kiekviena* komi- 
gj-dylojų liudijimo. t.-rų. ų.t„* tt|r.j(> J|t><1[inf Ur>1w -r

IM bur- ................... .......— ■ ■ tlanr tnni tinkamu* ra*t u*. kaip
< po to ulritikinų, pa PAVOGTA ŠERIFO AUTO a|ilItn |mt trunųmi ir aiškiai 
olicija jo nesuramla. MOBILIUS. , .l,ųdvti Imtuvo* stovi K. V.

Km tiktai ii Cicero norite 
gauti "Draugą" arta paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar
bų (jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So 49 th Avė.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitomų anygų.
Pasinaudokite
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