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METAI VOL. IV. No. 183 

Nušluota bolševikai 
ūngarijoje 

Belą Kun internuotas Viennoje 

IR ŠVEICARIJOJE SIAU 
ČIA RIAUŠĖS. 

Kareiviai pavartoja kulka-
svaidžius. 

UNGARIJOJ VEIKIA NAU 
JA VALDŽIA. 

Nepasidžiaugs tuo šalies gy
ventojai. 

Londonas, rugp. 4. — Iš An
tri jos sostinės Vienuos gauta 
žinių, jog Ungarijos (geriau 
pasakius — Budapešto) vald
žioje įvyko atmainos. Bolševi
kų valdžia prašalinta, gi anos 
vieta, užėmė nuosaikieji soci
jalistai. 

Taip oficijaliai pranešta Vie-
nnon iš Bndapesto. 

Naujoji valdžia Budapešte 
paskelbusi karės stovi. Po 8:30 
vakare visiems gyventojams 
uždrausta pasirodyti gatvėse. 
Sostinei nuskirta< diktatorius. 

tą e i a gairta patvirtinančių 
žinių ir iš Paryžiaus. 

Taikos konferencijos taryba, 
sakoma, prielankiai atsinešusi 
į naujų ungarų valdžią. Ja i at
sakiusi, kati jei nauja valdžia 
išpildysianti sąlygas, paduotas 
pirmiau bolševikams, tuomet 
busią geros ir pasekmės. 

Londonas, rugp. 4. — Nau
joji Ungarijos socijalistiška 
valdžia jau atlikusi pirmuos
ius žingsnius sn tikslu susi
taikinti su talkininkais. 

Budapešte vieši juiLitarinė 
Italijos#misija. Nauja ungarų 
valdžia kreipėsi į tos misijos 
viršininką, idant šis praneštų 
talkininkų taikos konferenci
jai, kad Ungarija sutinkanti 
priimti armisticiją. 

* 

Misijos viršininkas apie tą 
pranešė taikos konferencijos 
pirmininkui Clemenceau. Apie 

Paryžius, rugp. 4. — Taikos 
konferencijos sluogsniuose nuo 
moniaujama, kad dabartino 
nugarų valdžia užsiimsianti 
l'ngarijos rekonstrukcija. Val
džion ineina vieni socijalistai, 
socijalistų bolševikų prieši
ninkai. 

Žinovai tvirtina, kad Unga
rijos gyventojams nebus lem
ta pasidžiaugti nauja valdžia. 
Nes socijalistai niekur nesirū
pina žmonių gerove, bet savo 
partijos, reikalais. Jei kur jie 
i gauna valdžią, tai pirmon 
vieton stato tik socijalizmą. 

Tik viena krikščioniškoji 
demokratija gali išgelbėti žmo 
niją iš dabartinių vargų ir ne
laimių. Ir ji, bet ne socijalistai, 
tą padarys. 

Geneva, rugp. 5.—Aną die
ną miestuose Basle ir Zuriche 
pakilo riaušės. Vyriausybė pa
siuntė kariuomenę su kulka-
svaidžiais. 

Basle riaušininkai draskė 
gatves ir akmenimis ir plyto
mis mėtė į kareivius. Dauge
lis riaušininkų užmušta, sužei
sta ir suareštuota. 

Kareiviai apsaugoja visas 
bankas ir dirbtuves. 

ANGLIJA PAIMA GLOBON 
ESTONIJĄ. 

Coblenz, rugp. 5.—Vokiečiai 
bevieliu telegrafu praneša, jog 
anot Revelio laikraščių, Angli
ja paima savo globon Estoniją. 
Sakoma, jog tas galutinai nu
spręsta. 

Anglijos globos sistema bu
sianti tokia, kaip Egipte. 

PRINCAS REIKALAUJA 
TEISTI IR TALKININ

KŲ VADUS. 

Jei bus teisiamas kaizeris, tai 
turi but teisiami ir kiti. 

TAI TAU PROHIBICI 
JONISTAI! 

Vienur ir kitur riaušės paki
lo iš streiku. 

Zuricbe darbininkai sustrei
kavo del pragyvenimo bran
gumo. 

Bet Basle darbininkus strei-
kan sukurstė bolševikai. 

Vienna, rugp. — Buvęs un
garų bolševikų vadas Belą 
Kun. atbėgo čionai, kur ir in
ternuotas. 

PIGIAI PARDAVINĖS AR 
MIJAI PAGAMINTA 

MAISTĄ. 

Vyriausybė turi jo didelį per
viršį. 

Washington, rugp j . — Ka
rės metu vyriausybė šalies ar
mijai pagamino daug visokio 
maisto. Nes nebuvo žinoma, 
kuomet karė baigsis. 

Veikia, pasibaigus karei pa
sirodė didelis to maisto per
viršis. Nutarta jį parduoti. Ka
rės departamentas buvo ma
nęs parduoti toms pačios kom
panijos, iš kurių buvo pirmiau 
nupirkta, arba firmoms. 

Bet kongresas pareikalavo, 
šituo brangenybių /metu tas 
maisto perviršis burtų parduo
tas mauto perviršis butj par-
lui nutarta panaudoti "parcel 
post" . 

Vyriausybė tad atspauzdino 
milijonu* lapelių, kuriuose pa
dėta maisto rųšis ir kaina. 
Tuos lapelius išsiuntinėjo j vi
sas šalies paštas. Laiškų išne
šiotojai dabar tuos lapelius 
dalina žmonėms. 

Kas nori sulig tų lapelių 
pirkti maisto, tegu vietos pa
stose paduoda užsakymus. Su
lig tų užsakymą užsisakusieins 
maistas bus pristatytas į na
mus pradėjus rugpjūčio 18 
diena. 

Pardavinėjamas maistas y-
ra kuogeriausios rųšies. Mėsa, 
lašiniai, visokios rųšies daržo-

DARBININKAI REIKA
LAUJA, KAD VALDŽIA 

PAIMTŲ GELEŽIN
KELIUS. 

RIAUŠĖS LOS ANGELES'E 

Indomius daiktus pasakė 
Danijos princas. 

Suareštuota 25 žmonės. 

Los Angeles, rugp. 4. — Po 
licmonas Lewis suareštavo du 
jurininku, už blogą pasivedimą 
gatvėje. 

Už suareštuotą užsistojo ki
ti jurininkai ir kareiviai. Po
li emoną labai apmušė. 

Po šito prieš jurininkus ir 
kareivius pakHo -civiliai gy
ventojai. Prasidėjo riaušės. 

Pasekmėje suareštuota 25 
kareiviai, jurininkai ir civi
liai. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
ARTISTĄ. 

Gels-uigforsas, rugp. 4. —Ru
su oolševikai Maskvoje nužu
dė pagarsėjusį rusų dailinin
ką Vaznecovą. J is ėjo 78 me
tus. 

Londonas, rugp. 5.—čia iš 
Amerikos atkeliavo Danijos 
princas Aage, aplankęs Suv. 
Valstijas.. 

J is čia nupasakojo daug in-
domybių apie tą šalį. 

Tarp kitko jis labai stebėjo
si žmonių laisvės suvaržymu, 
kadir pravestu svaigalų prolu-
bicijos įstatymu. 

Sakė, jam teko būti vienuo
se privatiniuose senatoriaus 
namuose Washingtone. Jis di-

* džiai nustebęs, kuomet vaka
rienės metu ant stalo pamatęs 
daugybę visokios rųšies svai
galų. 

Princas paklausęs senato
riaus, ar jis esąs probibicijos 
priešininkas. Senatorius atsa
kęs neesąs svaigalų priešinin
kas, bet senate balsavęs už 
probibiciją. Girdi, taip daryti 
politika reikalaujanti. 

Tasai senatorius, be kitko, 
jam pasakęs, jog jis savo na
muose turįs svaigalų tiek, kad 
jų užteksią keliolikai metų. 

(Nestebėtina, jei aną dieną 
senatą? nusprendė, kad priva
tiniuose namuose ir privati
niam vartojimui leidžiama ga-
minties svaigalus, kokius kam 
tik norima). 

Copenhagen, rugp. 5.—Prū
sijos princas Henry, buvusio 
kaizerio brolis, pasiuntė laišką 
Anglijos karaliui, kaipo savo 
giminaičiui. 

To laiško turinį atspauzdino 
laikraštis Hamburger Nach-
richter. 

Laiške princas sako, jog 
vardan teisybės buvęs kaizeris 
neturį but teisiamas, kadangi 
Anglija dar pirm karės buvo 
padariusi suokalbį Vokietiją 
nupuldyti ekonominiu ir pre-
kybof žvilgsniais. 

Toliaus sako, kad jei buvęs 
kaizeris ištikrųjų manomas 
teisti tarptautiniam teisme, 
tad tan teisman turi but pa
traukti ir talkininkų vadai; 
ypač Anglijos kaikurie minis-
teriai, katrie darė suokalbius 
pražudyti Vokietiją. 

Princas primena karaliui, 
jog ir pats karalius suokalbia-
vęs prieš Vokietiją. 

Liverpoolyj riaušes; paskelbta 
kares stovis 

ANGLŲ ARMIJA KOVOJA 
PRIEŠ RIAUŠININ

KUS. 

Krautuvės apiplėštos; dedasi 
negirdėti daiktai. 

MILIJONAMS VAIKŲ 
TRŪKSTA MAISTO. 

Londonas, rugp. 4. —Anglija 
palietė visokios nelaimės. Aną 
dieną čia ir kituose miestuose 
paskelbta poliemonų strei
kas. Sulig oficijalių praneši
mų, mažai poliemonų , išėjo 
streikam Gal ir yra tame kiek 
tiesos. Bet del simpatijos po-
licmonams sustreikavo kai-ku
rios darbininkų unijos. 

Antai Londono pietvakari
nių geležinkelių sistemoje strei 

• i . ' ! 

BUS NUSTATYTA MOKĖS 
TIS Už VAŽINĖJIMĄ. 

GATVEKARIAIS. 

Miestas priešinasi didesnei 
mokesčiai. 

Tėvai negali uždirbti pragy
venimui reikalingų pinigų. 

WASHINGTON, rugp. 5.— 
Vaikų biuras darbo departa
mente paskelbė, kad Suv. Val
stijose nuo trijų ligi šešių mi
lijonų vaikų neturi užtektinai 
maisto. Tėvai uždirba mažai, 
gi maistas taip brangus, kad 
milijonai vaikų nedavalgo ir 
nyksta. 

Be to, tas pat biuras pažy
mi, kad šiandie tūkstančiai 
šeimynų negali prasimaitinti 
del maisto brangumo. 

Tuomet atpigtų žmonėms 
pragyvenimas. ' 

Washington, rugp. 4. — Or
ganizuoto darbo vardu kongre
so atstovas Sims, demokratas, 
indavė kongresui bilių, kad ša 
lies vyriausybė nupirktų vi
sus šalies geležinkelius. 

Prie biliaus pridėta paaiš
kinimas, kad kuomet vyriau
sybė valdytų geležinkelius, 
tuomet butų nesunku atpiginti 
ir žmonėms pragyvenimą. Nes 
vyriausybė iš geležinkelių o-
peravimo neturėtų ieškoti pel
no, visokį maistą ir prekes į 
nurodomas vietas pristatytų pi 
giai. Tad kaip maistas, taip 
visokie kiti pragyvenimui rei
kalingi daiktai žymiai atpig
tų. 

Tasai bilius ir visi su tuo 
biliu surišti pienai kongrese 
bus pradėti svarstyti ateinan
tį ketvirta dienį. 

NUO BOMBOS ŽUVO 5 
ŽMONĖS. 

Taranto, Italija, rugp. 4. — 
Arti Chicatona ekspliodavo 
pamesta bomba. Penki žmonės 
žuvo. 

vės. Viskas pataisyta blešinė-
se. Ir viskas daug pigiau, kaip 
perkant krautuvėse. 

Buvusioji Kare Skaitlinėse 
KARĖ SUV. VALSTIJOMS 

ATSIEJO 22 MILIJAR
DU. 

Karės metu tarnybon buvo pa
šaukta 4,800,000 vyrų. 

Washington, rugp. 3. — Ka
rė Suvienytoms Šiaurinės A-
merikos Valstijoms atsiejo a-
pie 22 milijardu dolierių. 

Tiek pinigų butų buvę ga
na vesti šios šalies^ valdžią 
pradėjus 1791 metais ir baigus 
praeitos karės pradžia. 

Iš kiekvieno šimto ameriko
niškų kareivių ir jurininkų, 
katrie buvo karėje su Vokieti
ja, du yra žuvę musių laukuo
se, arba mirę nuo ligų. 
Karės tarnybon buvo pašauk

ta 4,800,000 vyrų. Iš tų 4,000,-
000 buvo apginkluota. 

Šitie faktai paimami iš sta-
tistikinio raporto " K a r ė su 
Vokietija", pagaminto pulki
ninko Ayers priežiūroje. Ayers 
yra generalio Štabo statistiki-
nio skyriaus viršininkas. 

Štai kai-kurios ištraukos. 
Čia paduodama kaikurios iš

traukos iš raporto: 
Karė Suv. Valstijoms atsie

jo 1 milijoną dol. Kas valan
da per du metu. 

Per pirmuosius tris karės 
mėnesius kasdien išleista po 
$2,000,000. Paskui per sekan
čius ištisus metus kasdien bu
vo išleidžiama po $22,000,000. 
Per paskutinius dešimts mėne
sių kasdieninės išlaidos pasie-
$44,000,000. 

Visoms kariaujančioms ša
lims karė atsiejo $186,000,000,-
000. 

reivio žuvusio buvo 7 kareiviai 
sužeisti. 

Iš 6 amerikoniškų kareivių 
sužeistų ir pasiųstų į ligonines 
penki pasveikdavo ir buvo 
grąžinami frontan. 

Baisiai siautė plaučių liga. 

Plaučių liga pasmaugė dau
giau kareivių, kaip užmušta 
mūšiuose. Meningitis (smege
nų plėvės uždegimas) buvo 
sekanti bjauri liga. 
Anglija pirmaisiais karės me

tais pasiuntė Prancuzijon dau
giau kareivių, kaip Suv. Vals-

State Public Utilities komi
sija šiandie pradeda veikti 
reikale didesnės mokesties už 
važinėjimą gatvekariais. Prasi 
deda komp. ir miesto ajtetovų 
išklausinėjimai.Kompanijos £* 
didino darbininkams užmokes
tį, tad tuos pinigus nori su
linkti dabar nuo publikos. 

Abelnai spėjama, kad už va
žinėjimą gatvekariais bus nus
kirta 7 centai, gi viršutiniais 
geležinkeliais — 8c, 

Miesto atstovai gina publi 
ka. Bet tas daroma tik del 
formališkumo. 

Tomis dienomis teks ne tik 
sužinoti, kiek atsieis važinėji
mas, bet prisieis ir mokėti. 

kan išėjo garvežių inžinieriai 
ir pečkuriai. Sustojo važinė
je visi traukiniai. 

Liverpoolyj karės stovis. 
Svarbiam Anglijos mieste 

ir uoste Liverpool sustreika
vo amatų unijų darbininkai. 
Po to visam mieste paskelbta 
generalis streikas. 

Prasidėjo pasibaisėtinos 
kruvinos riaušės. Riaušinin
kai pradėjo plėšti krautuves. 

Pasiųsta kariuomenė, kuri 
tik su kulkasvaidžiais apmal
šino riaušininkus ir mieste 
paskelbė karės stovį. 

Kai-kuriose miesto dalyse 
riaušininkai stipriai pasistatė 
prieš kariuomenę. Tad pasta
roji panaudojo šarvuotus au
tomobilius. 

Mieste tikra karė. 

Po paskelbimo karės stovio 
mieste stovis išpradžių buvo 
paaršėjęs. Buvo pakilusi tikra 
karė, kuri persikeitė anar
chija* 

Dokus apsaugoti pristatę 
karės laivai. 

Visos didesnėsės krautuvės 
apiplėšta ir ap#ri&nt**i-

Riaušės kur-kas labjaus buvo 
pakilusios, kuomet riaušinin
kai buvo užpuolę vieną svai

galų sandelį. (Jerta, kiek tik 
norėta. Suprantama, girtųjų 
darbas pasidarė dar baisesnis 
ir bjauresnis. 

Daugelis riaušių vadų su
imta. 

Riaušininkai laikinai nuri
mo tik ėmus tratėti kulkasvai-
džiams. 

ANGLIJA PASIDIRBDINO 
MILŽINIŠKĄ KARĖS 

LAIVĄ. 

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI SU 
KELIA DARBININKŲ 

STREIKUS. 

Šiuo kartu jie veikia angle-
kasyklų apskričiuose. 

Iš tos sumos talkininkai t i i o s p į r m a į s į a į s metais. Bet 
T T *• J • • i u * « - i 1 * . ir Suv. Valstijos išleido dvi 

trečias dalis, gi viena trečioji 
dalis tenka priešininkams. 

Imant atskiriomis šalimis, 
daugiausia išlaidų turėjo Vo
kietija. Paskui seka Anglija ir 
pagaliaus Prancūzija. Po to 
seka Suv. Valstijos ir Austri-
ja-Ungarija. 

Žuvo labai daug žmonių. 
Buvusios karės metu žuvo 

kur-kas daugiau žmonių, kaip 
visose buvusiose karėse per 
praeitus šimtą metų. 

Rusija žuvusiais ir sužeis
tais neteko 34 kartus daugiau 
kareivių už Suv. Valstijas. Gi 
Vokietija 32 kartu daugiau, 
Prancūzija 28 ir Anglija 18 
kartų daugiau. 

Del vieno karės lauke ka-

Anglijai užėmė trejus metus 
pristatyti ten 2 milijonu ka
reivių. Kad tuo tarpu Suv. 
Valstijos 2 milijonu kareivių 
pasiuntė į pusantrų metų. 

Iš fiziško amerikoniškų ka
reivių atžvilgio pasirodė, kad 
provincijų vyrai stipresni už 
miestų vyrus, kad baltieji iš-
laikomesni už juoduosius, kad 
čia gimusieji sveikesni už sve
tur gimusius. 

Kaip nuvežta kareiviai. 
Iš pasiųstų Prancuzijon 100 

amerikoniškų kareivių 49 nu
vežta Anglijos garlaiviais; 45 
amerikoniškais, 3 itališkais, 2 
prancūziškais ir 1 rusiškais. 
Visi laivai buvo Anglijos kon
trolėje. 

Washington, rugp. 4. —Ka
rės laivyno departamentas ga
vo žinių, jog Anglija trumpu 
laiku tarnybon padėsianti mil
žinišką karės laivą Hood, 40,-
000 tonų. 

Aaišku, kad Anglija nieko 
nedaro iš apribavimo ginkla
vimosi. Bet veikia savo. 

AIRIAI UŽPUOLĖ ANGLŲ 
KAZARMES. 

Londonas, rugp. 5.—Gauta 
žinių, kad aną dieną airių bū
rys, susidedąs iš kokių 30 žmo
nių, užpuolė policijos kazar-
mes mieste East Clare, Airijo
je. Vienas poliemonas sužei
stas. 

Berlynas, 'rugp. 2. — Bolše
vikiški atstovai, nacjjonaliam 
susirinkime, Weimare, padarė 
rezoliuciją, kad valdžia iš kalė
jimų paliuosuotų visus teismų 
nubaustus bolševikus, katrie 
kalėjimuose pradėjo badauti. 

Tečiaus seimas atmetė tą jų 
rezoliuciją ir valdžia nepalei
džia badaujančių kalinių. 

Tad bolševikiški agitatoriai 
Rhine anglekasyklų apskrityj 
kursto darbininkus prie strei
kų. Daugel vietose jiems pa-
vvko sukurstvti darbininkus ir 

- * -. 
tie sustreikavo. 

Į streikų apimtas vietas val
džia siunčia kariuomenę. 

NETEISINGOS ŽINIOS IŠ 
BERLYNO. 

BAVARIJOS BOLŠEVIKAS 
SUIMTAS ITALIJOJE. 

Berlynas, rugp. 5.—Bavari
jos bolševikų vienas vadas, Dr. 
Max Levien, suareštuotas ties 
Italijos rubežium, kuomet tas 
norėjo pabėgti Italijon. 

Bavarijos valdžia yra pa-
skyriusi $7,500 dovanų už jo 
suėmimą. 

Paryžius, rugp. 2.— Iš Ber
lyno buvo paskelbtos žinios, 
kad buk Alzaso sostinėje Stra 
sburge prancūzų kareiviai tu
rėję kruviną susirėmimą su ci
viliais žmonėmis. 

Prancūzijos užsienių reika
lų ofisas griežtai užgina to
kias žinias. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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stų atstovų* ten nebuvo. Lenkų 
politikai bijojo miestų atstovų, 
nes žinojo, kad žydai nebal
suos už susivienijimą su Len
kija. Mūsų delegacija Paryžiu
je, be abejonės, parodys pa
sauliui, kad lenkai padarė suk-
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\d\t*rti>iiMf ralt> ou appliiauoi. 
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PRJhlM MEKATOS KAINA: 
Sietams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškajno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyrao dienos ne 
DUO Naujų Metų. Norint permainyti 
Adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "'Aloney Order" 
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Lenkai Vilniuje. 

Pirma suktybė buvo ta, kad 
valsčių atstovų rinkimai įvyko 
po lenkų kariuomenės letena. 
Antra suktybė buvo ta, kad 
lenkams nepatinkančioji gy
ventojų dalis tapo prašalinta 
nuo balsavimų. Tokiu būdu tie 
balsavimai negali turėti ver
tės. 

Čia dar mums prisieina pa
dėkoti p. Kapsukui ir kitiems 
bolševikams už patarnavimą 
lenkams. Jei ne Kapsukas, len
kai patys butų turėję išvaryti 
Lietuvos Tarybą ir ministeri
ją iš Vilniaus. Je i butų įveikę, 
tai tas išvarymas butų įžeidęs 
net ir sulenkintus lietuvius. 

dėlto kad jas daryti darbda
viams niekas nekliudo. Skriau
džiami darbininkai priversti 
streikuoti, streikai prieina 
prie riaušių, o visa tai žalingai 
į valstybinį gyvenimą atsilie
pia. 

Kad darbininkams skriaudas 
prašalinus, šalį nuo suiručių 
išgelbėti padėjus, reikia, kad 
valdžia į darbininkų ir darb
davių santikius kištųsi. J i tu
rėtų pridaboti, kad darbinin
kai gautų tinkamą atlyginime 
už darbą, kad fabrikantai dar
bininkų neskriaustų ir visuo
menės neišnaudotų. 

Tikėjome ir tikime, kad toks 
parėdymas butų patiems dar
bininkams ir šaliai naudingas. 

Naujienos'• nesenai pasisa-. » 

Tada nei 188 "de legatų" ne
lengva butų buvę surasti. 

Kapsukas dangstėsi lietuvy
be, dėlto nevieną lietuvį pri
gavo, dėlto apsunkino Lietu
vos valdžiai Vilniaus apgyni
mą. 

Rusiškas mokyklas beeida
mi mus tautos vaikai išmoko 
atidalinti mokslą nuo doros. 
Apšvietos jie šiek-tiek įgijo, 
doros neteko ir tos, kurią iš 
namų atsinešė. Nesant doros 
tautoje vieni tarnauja rusams, 
kiti lenkamst kaikurie, kaip p. 

Birželio mėnesyje, neteko 
patirti kokia diena, lenkai ati
darė Vilniuje apskričio teismą. 
Į atidarymo iškilmes atvyko j Kapsukas, abejiems. Mųs tau

tos neprigulmybė tol bus abe
jotina kol neisigysime apšvie
stų žmonių luomo turinčio do
ros ir branginančio ją. 

Senosios tautos, kaip anglai, 
vokiečiai, prancūzai, ispanai ir 
kiti turi daug apšviestų šeimy
nų, kurios pačios be mokyk
los perduoda dorą jaunuome
nei. Nors ir jų mokyklos nesi
rūpina dora, tečiaus tat ma
žiau kenkia. 

Rusijoje nebuvo doros šei
mynose, nebuvo mokyklose, 
dėlto yra bolševizmas. Lietu
va daugiau doros turi šeimy
nose negu Rusija, bet mažiau 
negu kitos tautos Europoje. 
Dori bet neapšviesti tėvai ne
gali perduoti doros savo ap-
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" Vilniaus Apskričio" virši
ninkas Niedzialkowski, gene
rolas- Rydz-Smigly, pulkinin
kas Belina. Sako, kad buvę 
atstovų iš įstaigų ir draugijų. 
Prieš atidarysiant lenkišką ap
skričio teismą Lietuvos sosti
nėje tapo perskaitytas Lenkų 
valdžios dekretas liepiantis tą 
padaryti. 

Paskui buvo trys prakalbos. 
Paskutinę sakė advokatas 
Zmaczynski. Po prakalbų tapo 
išsiųsta telegrama "Lenkijos 
Viršininkui." Kas pavadintas 
tuo vardu negavome patirti; 
turbūt Pilsudzkis ar Padere\v-
skis. 

Taippat birželio mėnesyje 
18 ir 19 dieną Vilniun suvažia
vo 188 žmonės, kuriuos lenkai I šviestesniems vaikams, nes tie 
vadina valsčių delegatais iš save stato augštesniais už tė-
apskričių: Ašmenos, Lidos, jvus ir jokio mokslo iš jų ne-
Švenčionių, Dzisnos, Vilniaus i ima. Neturėdami žymaus 
ir Trakų. Jie priėmė rezoliuci
ją padaryti kuoartymiausius 
sąryšius su Lenkija ekonomi
jos ir kultūros srityse. Prie re
zoliucijos išreikšta ir džiaug
smas, kad tą šalį nuo priešų 
jungo paliuosavusi lenkų ka
riuomenė. Taip-gi pasakyta, 
jog delegatai nori, kad jų neva 
atstovaujama šalis nori visuo
met būti viena viešpatija su 
Lenkija, Gale išreikštas neaiš
kiai suprantamas pageidavi
mas sueiti į santikius su žmo
nėmis, kuriuos likimas suvie
nijęs su minėtaisiais delega
tais. 

Po rezoliucijos tapo sustaty
ta ir keblegrama tam pačiam 
"Viešpatijos Viršininkui." 
Telegramoje susirinkusieji iš
reiškia meilę Lenkijai ir padė
ką už išgelbėjimą Vilniaus gu
bernijos iš priešų nelaisvės. 

Mums liūdna skaityti šitas 
žinias, bet nesistebime. Ir se
niau žinojome, kacf turint šio
kią tokią kariuomenę Vilniaus 
apielinkėjo galima surinkti ne
toli dviejų šimtų žmonių, vi
suomet lengvai atsižadančių 
Lietuvos del Lenkijos. Juk 
lenkinimo riaušias Vilniuje ir 
apielinkėse keldavo nė vienas 
arba du, tik dešimtys ir šimtai 
nedorėlių. Tie dabar tapo " de
legatais." Lenkai jiems sutei
kė tą titulą. 

Šitame atsitikime minėtina, 
kad į Vilnių tapo išrinkti va
žiuot^ "valsčių atstovai." Mie-

skaitliaus dorų ir apšviestų 
šeimynų lietuviai greitai gali 
netekti doros. Jau yra ženklų, 
kad jos netenka. Juk nesutiki
mus tarp Amerikos lietuvių 
sukelia nedora politika. Nesu
tikimai silpnina viltį atgauti 
neprigulmybę. • 

Nedori žmonės, šviesuoliai 
lygiai ir tamsuoliai, už pinigą, 
garbę ar valdžią parsiduoda 
svetumems. Daug nedorų 
esant tautoje, jos nauda žūva. 
Dorieji nenorėdami turi kovo
ti su nedoraisiais, kad neduotų 
jiems tėvynę pražudyti. Jei di
duma butų dora, tai visi galė
tų savo jėgas pavesti tautos 
statymo tikslams. 

Mums reikia mokyklų, ku
riose mokslas butų suvienytas 
su dora. Kol to neturėsime, tol 
mųs neprigulmybė bus kaip 
medelis su pageltusiais lapais, 
su mirties ženklais. 

Darbininkai/ Darb-
ir 

Viename " D r a u g o " nume
rių nurodinėjome, kad nemaža 
blėdies darbininkams daroma, 
kuomet valdžia nesikiša į dar
bininkų ir darbdavių reikalus. 
Palikti patys vieni darbininkai 
kovoti už duonos kąsnį, daž
nai, veik visuomet papuola 
tvirtesnių, turtingesnių sam
dininkų išnaudojiman. Darbi
ninkams daromos skriaudos, 

kė, kad jos tokios tvarkos nau
dingumui netiki. Didžiausia to 
netikėjimo priežastis esanti ta
me, kad dabartinės valdžios 
esančios kapitalistinės. O to
kios ne darbininkų, bet turtin
gųjų naudos tedaboją. 

Nieko nesakytume atsitiki
me, kuomet valdžia nėra de
mokratinė, neatsakoma prieš 
žmones. Sauvalė, autokratinė 
valdžia, į darbininkų ir darb
daviu santikius kišdamosi, ga
li darbininkams naudos pada
ryti, jeigu darbininkų reikalus 
palaikys, bet gali sutartinai su 
darbdaviais, turtuoliais, dar 
didesnes skriaudas darbinin
kams nešti. To negalima sa
kyti apie demokratines šalis, 
kur darbininkai, lygiai su ki
tais, turi balso valstybiniame 
gyvenime. 

Dirbantieji žmonės kiekvie-
noje šalyje sudaro žymiausią 
dalį. Jeigu valdžia darbininkų 
gerbūviu rūpintųsi, ir jeigu ji 
darbininkams ne naudingai, 
bet su skriauda tarnautų, dar
bininkai savo balsais sekamuo
se rinkimuose visuomet galėtų 
pakreipti pageidaujamon pu
sėn, valdininkus pakeisti. Dar
bininkai valdžios atstovus da
botų, kad ji negalėtų jiems 
skriaudos daryti. 

Dabartiniame stovyje ta ne
laimė, kad darbininkai tokia 
platforma nebalsuoja. Tepra
deda valdžia darbininkais rū
pintis, jų santikiuose su darb
daviais, bematant pas juos at
sirastų intereso valdžia. Dar
bininkai antsyk pradėtų tėmy-
ti už ką jie balsuoja, kokius 
atstovus renka. Sau priešų ne
rinks. Kol valdžia nuo darbi
ninkų ir darbdavių santikių 
laikysis nuošaliai, pas darbi
ninkus tol negalima tikėtis iš
šaukti to "darbininkiško su
sipratimo, ' ' kurio dabartinę 
stoką socijalistai taip aprau
da. Socijalistai kreivai duria. 
Savų interesų atjautimas pas 
darbininkus yra naturalis da
lykas. Bėda tame, kad nėra 
kaip jo išreikšti valstybinia
me piliečio gyvenime, kuomet 
valstybė atšakiai stovi nuo 
darbininkų ir darbdavių santi
kių. Ja i . pradėjus kištis, atsi
rastų naujas darbininkams po
litikos akstinas. 

Kapitalistai yra mažumoj, 
jiem s lygų baisą su darbinin
kais turint. J ie tai ir nenori, 
kad valstybė į jų santikius su 
darbininkais kištųsi. Kol val
stybė nesikiša, toji mažuma 
nuo didžiumos apsisaugo j a ir 
savo pozicijos patogumu tą di
džiumą išnaudoja. 

Pačių darbininkų interesuo
se yra reikalauti, kad valsty
bė, demokratinė valdžia, jiems 
padėtų apsisaugoti nuo skriau
dų ir į jų su darbdaviais rei
kalus kištųsi. Tai yra netik jų 
nauUa, bet ir teisė. J ie tai turi 
daryti savo ir visos šalies ger
būvio ieškant. 

Orleano Mergele. 
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šimtmečio. 

PIRKITE KARfcS TACTTT-
MO ŽENKLELIUS (W.8.8.). 

Kuomet Jagaila viešpatavo 
Lenkuose, o Lietuva raudojo 
Vytautui' mirus, tuomet Euro
pos vakaruose Prancūzija 
skaudžiai vaitojo tarp sunkių 
nelaimių. Anglų kariuomenė 
buvo užėmusi didelę dalį Pran
cūzų žemės. Burgundijos pran-
euzai buvo susidėję su prie
šais. Su jais laikėsi ir pati ka
raliaus motina Isabelė. Tarp 
žmonių neva ištikimų karaliui 
Karoliui Septintajam buvo 
daug visokio savitarpinio pa
vydo ir pjovėsi vieni su kitais. 
Tikros ištikimybės nebuvo. Ir 
saviems ir priešams rodėsi, 
kad Prancuzįja turi žūti, nes 
nei pats karalius neturėjo aug-
što proto, nei kilnių dorybių 
reikalingų tautos vadui nelai
mių metu. 

Joanos jaunatvė. 

Tuom tarpu Prancūzijos ry
tuose, Kampanijos provincijo
je, kaime Domremy gyveno 
žemdirbys Jokūbas D'Ark. J is 
turėjo savo žemės ir triobų, 
bet jo ukė buvo nedidelė. J is 
turėjo penkiatą vaikų. Jau
niausia buvo duktė vardu Joa-

t 

na. 
J i buvo gimusi apie Tris 

Karalius 1412 metais. J i nemo
kėjo nei rašyti nei skaityti, 
bet mokėjo gražiai verpti ir 
siūti. J i buvo labai maldinga 
iš mažens ir ypatingai mylė
davo pavargėlius. 

Šalo kaimo Domremy buvo 
medis vadinamas " l ' a rbre de 
dames," t. y. ponių medis. 
Pas tą medį kaimo jaunuome
nė susirinkdavo šokti ir dai
nuoti. Kol Joana buvo maža ji 
taip-gi šokdavo ir dainuodavo 
su kitais vaikais. Bet kada šo
kikės pindavo vainikus, Joana 
savo nupintuosius dėdavo prie 
Šv. Marijos stovylos, kuri bu
vo ten pat. 

Kartais apie tą medį susi
rinkdama jaunuomenė padary
davo ne visai gerų daiktų. 
Kaip tik Joana paaugo, ji ne-
bedalyvavo šokiuose apie mi
nėtąją medį. 

Stebuklingi balsai 

Vasarą, 1425 metų Joana bu
vo pusketuriolikto metų am-
žio. Beganydama tėvo gyvu
lius netoli kito ąžuolo medžio 
ji išgirdo stebuklingą balsą. 
Išgirdusi ji niekam nepasisa
kė. Stebuklingi balsai atsikar
tojo daug sykių. Drauge su 
balsaig būdavo ir šviesos. To
je šviesoje piemenaitė išvydo 
asmenų: &v. Mykolą su kitais 
angelais, Šv. Kataririą ir ftv. 
Margarėtą. Tie balsai mokino 
Joaną mylėti tėvynę ir prisi
dėti prie jos išgelbėjimo iš ne
laimių. 

Per trejus metus mergaitė 
niekam nesisakė apie tuos bal
sus ir patarmes. 1428 m. bal
sai tapo tankesni ir smarkesni 
negu pirma. Jų aiškumas buvo 
tokis jau, kaip seniau, bet da
bar apsireiškiančios šventosios 
smarkiau reikalavo, kad mer
gaitė eitų išgelbėti Prancūziją. 

Joana nenorėjo. Ramieji tė
vo namai jai buvo daug bran
gesni už nepriprastą ir triuk
šmingą karininkų gyvenimą. 
Tečiaus balsas iš dangaus jai 
liepė eiti pas Robertą Bodri-
kurą (rašosi Baudricourt), ku
ris karaliaus vardu valdė mie
stą Vokuler (rašosi Vaueo-
teurs). Tas paliepimas Tpuvo 
duotas gegužio mėnesyje, 1428 
m., o Joana, palaukus mėnesį, 
birželyje su savo pusbroliu nu
keliavo į Vokulearą pas Bodri-
kurą. Miesto komendantas, iš
klausęs mergaitės, tarė jos 

pusbroliui: "Vesk ją namo pas 
tėvą, tegu jis jai duoda ryk
ščių." Joana sugrįžo namo. 

Iškeliavimas iš namų, 
Prancūziją apniko kaskart 

didesnės nelaimės. Spalių 12 
d., 1428 m. anglai apgulė mie
stą Orleaną ir rodėsi neužil
go jį paimsią. Tuom tarpu 
šventosios Margareta ir Kata-
rina bei ČĮv. Mykolas liepė Jo
anai eiti gelbėti Prancūziją. 
Joana nesiskundė ant Bodri-
kuro tik sakėsi nemokanti nei 
kovoti, nei raita joti, todėl ne
galinti eiti į karę. J i sakėsi 
esant vargšė mergina daugiau 
nieko. 

Bet šventųjų balsai smar
kiai atkartojo liepimą ir minė
jo bausmes, kurias reikės at 
kelti už nepaklusnumą. Joana 
vis atidėliojo iki Sausiui, 1429 
metų. Tada ji antru kartu nu
keliavo į Vokulerą. 

Komendantas Bodrįkuras 
buvo toki s jau kaip ir pirma. 
J is niekino Joanos regėjimus 
ir jos girdėtus balsus. Joana 
šventųjų liepiama negrįžo na
mo, tik pasiliko mieste. Vasa
rio 17 d. ji pasakė, kad sale 
Orleano įvyko didelė kova, ir 
kad toje kovoje prancūzai ta
po skaudžiai sumušti. 

Tada dar nebuvo telegrafų 
nei greitų paštų. J kelias die
nas po to Vokulero žmonės ga
vo iš vyriausybės pranešimą 
apie Herringų kovą ir pama
t e jog* Joana buvo tiesą pasa
kiusi, Kadangi ji neturėjo nei 
kokių žmogiškų priemonių pa
tirti apie tą koyą, įvykusią 
kitame šone Prancūzijos, tai 
Bodrikuras įtikėjo, jog Joana 
nemeluoja, sakydama, kad 
dangaus balsai ją siimčia gel
bėti Prancūziją. Bodrikuras 
leido Joanai iškeliauti į Šimon 
(rašosi Chinon), kur tuomet 
buvo prancūzų karalius Karo
lis Septintasis. Su ja drauge 
iškeliavo trys ginkluoti karei
viai, kad ją apgintų. Tat buvo 
labai silpnas apgynimas tais 
karių ir suirutės laikais. Joa
na turėjo persirengti vyriškais 
rūbais, kad ištvirkę žmonės 
nenuskriaustų jos. Nežinan
tiems ji išrodė lyg jaunas vy-
ras. 

C 
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Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

l.(Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c 
2. Patarmės Moterims . . . f 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c 
5. Girtuoklio Išpažintis . . r , . . . 20c 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų ložėjama. La

bai lengva sulošti 5c 
7. Marksas Antrasis . . . ; 8c 
8. Ara yra Dievas? ^ 5c 
9. Giordano Bruno 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c 
11. Į socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir 
13. Revoliucionierių tarpe . . . . ' 5c 
14. Apie Apšvietą 25c 
Dangaus Karalier* ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
l1 eisiu Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50o 

Daina be galo ' *.: 20c 
Scenos įvairumai 40c 
Dangus brangus, Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c 
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę ^c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio. 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės 1 ^ 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksim] komedija 50c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje 8 0 c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka 4QC 

Keturių Metų Amerikos L. K.-K. Federacijos veikimas 70c 
DRAUGO ADMINISTRACIJA, 

1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

S E I M A S ! 
PENNSYLVANIJOS LIETU

VIŲ SEIMAS! 

Liepos 31 d. Lougliam Ho-
tePyj, Iiazleton, Pa. Pennos 
veikėjų būrelis, reprezentuo
jantis įvairias kolonijas, išrin
ko komisiją sušaukti Pennsyl-
vanijos lietuvių seimą, Malia-
noy City, Pa., rugsėjo 1 d. 
Greitu laiku bus paskelbta pla
tesnės informacijos ir išsiunti
nėta draugijoms užkvietimai. 

Kun. P. Gudaitis, sekr. 

dinanti kiekvieną svarbiausią
ją mintį. Po paskaitų ėjo pa
klausimai. Už suteiktas žinias 
susirinkuieji padėkojo atsis
tojimu ir delnų plojimu. Bu
vo renkamos aukos krikščioniš
kos spaudos palaikymui. Su
rinkta 212 auksiniu 50 skat. 

Valdybos buvo pagarsinta, 
kad kiekvienos kuopelts inst
ruktorius duotu valdybai savo 
veikimo pranešamą ir suteiktų 
girdėtas žinias neatvykusiems 
nariams. 

Joana ir karalius. 

] Simoną Joana atvyko ko
vo 6 d., 1429 m. Karalius jau 
buvo girdėjęs apie ją. Norėda
mas ją išbandyti jis apsirengė 
menkesniais rūbais negu kai
kurie jo palydovai ir įsimaišė 
į tų savo palydovų tarpą. 

Įėjus į vidų Joana kreipėsi 
tiesiog prie tikrojo karaliaus, 
o ne prie to, kuris turėjo ją 
suklaidinti. Karalius nustebo, 
kada nemokyta rr neprityrusi 
sodietė jį pasveikino. Augštų 
ir pelningų vietų ieškotojai, 
susitelkusieji apie karalių, žiu-
rintieji vien savo naudos, o 
begėdiškai myniojantį visuo
menės reikalus, pabūgo, kad ta 
mergaitė nesugadytų jų įtek
mės ant karaliaus. 

Tie tuojaus paleido paska
las, kad Joana esanti puspro
tė, kuriai akyse rodosi nebūti 
daiktai. Labiaus ir sumanin-
giaus MŽ kitu s Joaną šmeižė 
ponas La Tremui (rašosi La 
Tremoville), kuris iki tol tu
rėjo didžiausią karaliaus ma
lonę. 

Prieš karalių kovojo ir pati 
jo motina Izabelė. Ta moteriš
kė, norėdama pakenkti Pran
cūzijai ir sūnui, viešai sakė, 
kad jos sunūs Karolis Septin
tasis nesąs sūnum jos mirusio 
vyro karaliaus Karolio išėsto
jo, o gimęs iš svetimoterystės 
ir dėlto neturįs teisės buti 
Prancūzijos karalium.% Karą-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Pilviškiai 18. V. 19. Pilviš

kiuose mokyklos bute įvyko 
krikščionių demokratų parti
jos skyriaus susiririkimas, į 
kurį atsilankė svečias V. Bičiū
nas. Tikslas jojo atsilankymo 
štai koks: arčiaus pažinti vie
tinio skyriaus veikimą ir jo 
;jo organizaciją, taipogi suteik
ti iš mūsų vidujinio valstybi
nio g}>vTeiiimo žinių ir praneš
ti apie politikos stovį užsieuy-
j Lietuvos nepriklausomybės 
klausime, galop išaiškinti pa
grindines krikš. demokratų 
partijos programo mintis. Pil
viškių skyrius yra suorgani
zuotas iš 12 kuopų, kurioms 
vadovauja slaptu balsavimu 
narių rinktieji instruktoriai. 

Susirinkimai daromi kas mė
nuo, tik karo stoviui ištikus 
veikimas buvo šiek tiek suma
žėjęs; skyrius turi 1000 įvai
raus luomo ir amžiaus narių. 

Bičiūno paskaitų susirinku
sieji ytin atydžiai klausė, nes 
kalba buvo plastiškai atvaiz-

Šiauliai. Gegužio 14 d. sude
gė gelžkelio depo didysis na
mas. Gaisro priežastis neaš-
ki. Yra sudegusių garvežių 
ir vagonų. Kilus gaisrui, žmo
nės subėgę norėjo gesinti, ver
žėsi ištraukti likusius depoj 
garvežius ir vagonus, bet vo
kiečiai neleido. Tik kaip jau 
nebuvo galimybės namų išgel
bėti, buvo leisti gaisrininkai 
arčiau nuo ugnies išgelbėti tik 
aplinkiniai namai. 

Nuo redakcijos. Minėtoji de
po buvo pastatyta iš dalies 
Šiaulių miesto plytų, kurias 
vokiečiai išardydami didžiau
sius miesto namus, daugiausia 
vežė į Prusus. 

liūs buvo susirūpinęs motinos 
•žodžiais ir nežinojo ar ji tiesą 
sako, ar meluoja iš piktybės. 
Joana pasakė karaliui slaptą 
daiktą, iš kurio ta s patyrė, 
kad motina meluoja. 

Nuo to laiko Karolis Septin
tasis įtikėjo, jog Joanos siun
timas yra iš dangaus, pats su
stiprėjo mintimis i r įgijo drą
sos ginti savo teises. 

/ 

(Toliaus bus). 

Nerkunn sodžius (Šaulių ap-
skr.). Šį kaimą vokiečiai bai
siai apiplėšė. Atėmė iš ūkinin
ką pinigų, .drabužių, naminiu 
paukščių įr tt. Apiplėšimo 
priežastis neaiški, bet iš visko 
matyt, kad spartakų darbas. 

Laisvė, 0 Kaunas. . . 

ŠV. KAZIMIERO DR-T&S 
Sheboygan, Wis. 

Vaidybos Adresai: 
Pirm. Jonas Stauckas, 1414 

New York. , 
. Viee-pirm. Juozas Bubais, 1426 
So. lOth St. 
Fin. sekr. Jonas Kunigauis, 1117 
Alabama Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 
. Ižd. Antanas Cižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukžis 
ir Jonas Jočis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas-sutrą 

nedėldieni mėnesio. 
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Lietuviai Amerikoje, j 
CICERO, ILL. 

Pranešimas. 
Svarbus L. Raud. Kryžiaus 

įvmėjų ir Tautos Fondo 59-to 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandie, rugp. 5 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Antano par. svet. 

Kadangi h, Raud. Kr. rėmė
jų ir Tautos Fondo tikslas yra 
tas pats ir vienas nuo antro 
mažai kuo skiriasi, todėl gali
ma yra ir abu susirinkimu lai
kyti vienoje ir toje pat svetai
nėje ir, esant reikalui, vienas 
su kitu pasitarti. Todėl ateity
je ir bus laikomi susirinkimai 
sykiu. 

Taip-gi yra kviečiami prisi
dėti prie L. R. Kr. rėin. sky
riaus nariai ir narės kliubo, 
rodos, susitverusio bal. mėn., 
3919 m. L. Raud. Kryž. tikslu. 
Minėtam kliube nariai ir na
rės pilnai užsimokėję po $1.00, 
įstodami bus lygus nariai su 
jau esančiais L. R. Kr. rėmėju 
skyrio nariais ir turės lygu 
baisa. 

Lygiai v ra kviečiami be 
skirtumo lietuviai ir lietuvai
tės Įstoti į L. R. Kr. rėmė
jų skyrių. Darbas mūsų, ypač 
šiose valandose, Lietuvai yra 
labai svarbus—brolius ir sesu
tes, motinas ir tėvelius, drau
gus ir pažįstamus: alkanus pa
penėti, nuogus pridengti, ligo
nius gydyti. Tat, mieli broliai 
ir sesutės, yra mūsų darbas. 

Valdyba. 

WESTVILLE, ILL. 

SO. OMAHA, NEBE. 

L. 'Raud. Kryžiaus šelpėjų 
skyrius nors tik dar antras 
mėnuo kaip susitvėrė, bet la-iyra statomi kaimynų klausi-

L. Vyčhi 85-ta kuopą lie
pos 29 d. turėjo nepaprasti} 
susirinkimą, idant prisidėjus 
prie savo organizacijos 7-tojo 
seimo, kuris Įvyks Pittsburgh, 
Pa. 

Pirmiausiai pirm., J. Karpa
vičius, paprašė Pr. Juro Pa
aiškinti apie seimą, jo svarba 
ir kuomi bei kaip prisidėjus 
prie jo pasekmingumo. Pasta
rasis nors trumpai, bet aiškiai, 
apibudino jaunimo pasiuntiny
stę. Šiais pavojingų perver
smui laikais sunkiausioji naš
ta krinta ant pečių tų, kurie 
dirba po vėliava ,k Dievas bei 
Tėvynė." Kelyj pasitinka 
daug priešų, kurie trukdo pra
kilnų ir šventą darbą, į r sten
giasi įtraukti j savo žabangas 

I sveiką, doru jaunimą. Jauni
mui begalo yra svarbu išlai
kyti gyvenime lygsvara. Tam 
liksi ui reikalingas pamalus, 

; pamatas geras, tvirtas, pasto
vus. Bet kadangi laikas bėga. 
kaip upelyj vanduo, tad jis pa
ginu i0 naujus reikalus, kurie 
verčia pakeisti bei papildyti 
senuosius. Tai gerai pastebia-
me L. Vyčių organizacijoj. Juo 
ii auga didyn ir stipryn, tuo 
didesnę gali nešti naštą ant 
tė-vynės aukuro. Be to ir tėvy
nė nūnai daugiau reikalauja 
nuo savo sūnų bei dukterų ne
gu priminu. J i yra alkana, su
vargusi, o čia priešai iš visų 
pusių, it laukiniai žvėrys, 
stengiasi ją praryti. Visa vil
tis yra padėta jaunime. Ar jis 
atlaikys savo krutinę pasikėsi
nusį ant Lietuvos gyvybės 
priešą, ar eis jam vergauti— 

bai sparčiai auga ir dirba del 
nukentėjusių tėvynėje. Liepos 
27 d. susirinkime sudėjo au
kas del pirkimo siūlų mezgi
niams. Aukojo: 

J , Sviešauskas $5.00. 
J . Stadalis "$2.00. 
Po 1 dol.: G. Tamošaitis, A. 

Misius, T. Pusilauskas, I. Pu
žauskas, A. Zemeekas. 

Ta ipg i nutarta surengti L. 
Raud. Kryžiaus savaitę. Mer
ginos ir moterys eis per na
mus rinkdamos aukas ir prira
šinėti narius. Vyrai-gį rinks 
rūbus. Ketvergo diena paskir
ta mezgimui. Pirmininkė, susi-
nešus su A. R. K., gavo vilno
nių siūlų del mezgimo. Nu
pirkta 38 svarai. A. R. K. la
bai prielankus L. R. Kryžiui ir 
pažadėjo savo pagelbą, kada 
tik bus reikalinga. 

Garbė tiems, kurie aukoja 
del nukentėjusių lietuvių ir 
tiems, kurie pašvenčia savo 
laika, šiam prakilniam darbui. 

Narė. 

SCOTVILLE, MICH. 

Mason County's Lietuviu 
Ūkininku Draugija savo susi
rinkime liepos 27 d., nutarė 
sušaukti visuotiną susirinkimą 
rugpjūčio 10 d., toj pačioj vie
toj, t. y. pas Juozapą Arlau
ską, 1 vai. po pietų (viena my-

į pietus iš Scattvillės). 
augai ūkininkai, kurie ne

gavot pakvietimo, malonėkit 
pribūti ir atsivesti savo drau
gus-ūkininkus. 

Taip-gi kurie turit ką par
duoti a r t a norit ko pirkti, pra-
neškit tam susirinkimui. Su
sirinkimas yra šaukiamas ap-
kalbėjimui daug svarbių rei
kalų. 

Prieš susirinkimą bus pasi
kalbėjimas apie ūkio reikalus. 

J. Geribė, mšt 

mai. Bet jaunimas nedvejoja. 
Stoja į kovą už žemę tėvų, 
guldo galvas, lieja "kraują, tu
rėdami tikrą viltį, kad atgavus 
visą, kas priklauso Lietuvai. 

Tad ir ateinantis L. Vyčių 
7-tasis seimas turės sutriuškin
ti ne vieną priešų tvirtovę. Tą
jį tikslą tada,geriau atsieks, 
kada bus skaitlingesnis dele
gatų pulkas. 

Nelengva buvo rišti 85-tai 
L. Vyčių kuopai delegato siun
timo reikalus, fsitaisymas sa
lės, suvedimas elektros šviesų, 
scenerija, uždanga ir kiti da
lykėliai atsiėjo kuopai nema
žai pinigų, tad iš iždo skirti 
pinigus apmokėjimui delegato 
kelionės nebuvo galima. " Vie
nok kp. prie gerų norų surado 
išėjimą. Pritariant ir gausiai 
paremiant gerb. kleb., kun. L. 
Brigmanui, neatsiliko ir kiti 
kuopos nariai. Vytis Ragaišis 
paaukojo apie $5.00, kiti po 
dolierinę ir bematant suplaukė 
delegatui kelionėj lėšos. Dele
gatu išrinktas Pr. M. Juras. 

Bridietis. 

MOTERIMS PERMAŽA 
MOKAMA. 

Kad tūkstančiai šeimynų 
Suvienytose Valstijose randa
si biedname padėjime dėlto, 
kad jų parupintojai pasitaiko 
būti moterys, indomiai išsita
rė Miss Jtfary Van Kleek, di
rektorė Moterų Industrijoje, 
Suvienytų Valstijų Darbo De
partamento, laike nesenai lai-
kvto susivažiavimo Washing 

• 

tone. 
Dedant ypatingą svarbą į 

reikalą nuolatinio moterų biri-
ro tam derartamente, kurio 
priedermė butų daryti atsar
gias investigacijas industriji-
niuose moterų dalykuose, kal
bėtoja parodė, kad milijonai 
moterų šioje šalyje gauna ma

žiau negu užtenka pragyveni
mui, milijonai jų dirba peril-
gas valandas,kas kenkia svei
katai ir veikiančioms pajėgo
ms, ir kad daug jų dirba ne
sveikose ir nesaugiose aplin
kybėse. J i ragino, kacl page
rinimas darbo būvio, kurį da
bar galima rasti visose dirb
tuvėse, butų daromas visoje 
industrijoje, su pagelba val
diškos moterų formuluotos ap
saugos. 

Legislatyviai žingsniai ap
saugoti moteris industrijoje, 
kurie buvo perstatyti dabarti
nėje Kongreso sesijoje šiaip 
skamba: 

"Vaikų darbo panaikinimas 
ir priverstinas mokinimas nuo 
6 iki 16 metų amžiaus; aštuo
nių valandų darbo dieną ir 44 
valandų darbo savaitė su vie
na diena atilsio; panaikiniitias 
moterų ir nepilnamečių nakti
nio darbo: lygus mokestis už 
!\uų darbą. Darbininkių teisės 
oroanizuotis išvieno per savo 
išrinktą atstovą ir kiti žings
niai vedantis prie palengvini
mo sąlygų tarp dirbančių mo
terų ir vaikų." 

KARIUOMENĖS OFICIE 
RIAI IR DARBAS. 

Daugiau kaip Šimtas kariuo-
nieuės ofieierių registruojąs 
kasdien Suvienytų Valstijų Sa
mdymo Biure, kad gauti darbą 
ir ypatingos pastangos yra de
damos, kad suteikti jiems tin
kamas vietas. Inžinieriai, ofi
sų direktoriai, mokytojai, ad
vokatai, gydytojai ir kiti pro-
t'esijonalai atsišaukia dideliu 
skaičių, kad pagelbėti jiems 
gauti darbus. 

Pasakė profesorius AVilliam 
P. Turnbull, pirmiau buvusio 
Pensilvenijos Pniversitete, tr 
dabar eančiu direktorium ka
reivių samdymo skyriaus, *Fe-
derališkaiue Samdvmo Biure, 
sunkiausia yra gauti darbas 
inžinieriams ir kitiems tekny-
kiškai prasilavinusiems. 

J is sako, kad tai yra iš prie
žasties sulaikymo naujų pro
jektu, reikalaujančių teknykiš-
ku žmonių ir ekzekutyvų. Lau
kiant prisidėjimo šitų projektu 
daugumas inžinierių yra pri
versti užimti vietas pienų 
braižytojais arba raštininkais, 
inžiniervstės ofisuose. Virsi-
įlinkai didelių inžiniervstės fil
mų Xe\v York ir kituose mies
tuose, au kuriais man teko 
kalbėti tiki, kad kaip tik tai
kos sutartis bus nžgirta ir 
finan,eijinė sitaucija išrišta, in
žinierių darbas bus vedamas 
didesne skale, tuomi atverda
mas daug progos teehniškims 
žmonėms. 

Sulyg K a iės Depatamento 
tvarkos, visi ofieieriai, išsto-

i 

darni iš kariuomenės, išpddo 
blankas, kuriose išdėsto norą 
ar nefnorą, kad valdžia padėtų 
jiems surasti darbą. Tie kurie 
nori pagelbos yra nurodyti į 
Federališką Samdymo Biurą. 

Prof. , Turnbull apr'okavo, 
kad arti 85 nuošimčių ofieie
rių, užsiregistravusių Federa-
liškame Samdymo Biure, gau
na darbus. » 

NUO REDAKCIJOS. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, '̂ amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

CAINA-41.00. 
Turime taippat knygelių "In 
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c, 
Užsisakymą siųskite 

PRAUGAS PUB. 00., 
1800 W. 48th St., Chicago, m. 

Per neapsižiūrėjimą, pirmu
tinėje laidoje 182 numerio til
po straipsnis "Persitikrink ka
me tikras darbas, ' ' kuriame 
bereikalo užgaunama Lithua
nian Sales Corporation, už ką 
"Darbininke" patalpino savo 
apgarsinimą pasigirdama mili
joniniu užsakymu. 

tMus aienrašeiui visos lietu
vių bendrovės užsiimančios 
prekyba ar pramone yra geros. 

Atsiprašydami Gerbiamą 
Lietuvių Prekybos Bendrovę 
už įvykusią klaidą nuo sav£s 
talpiname jos apgarsinimą to
je vietoje, kur buvo įžeidžian
tis straipsnis ir atkreipiame 
skaitytojų domą į tą Lietuvių 
Prekybos Bendrovę. 

Kun. P. Bučys. 

Kapitalas $2,000,000,00 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, 

244 W. BROADWAY, ! SO. BOSTON, MASS. 

Padare Ryšius Tarp Amerikos ir Lietuvos 
Mūsų generalis atstovas Jonas E. Karosas jau Lietuvoje. 

Jisai ten atstovauja vien tik Lietuvių Prekybos Bendrovę ir 
jos šėriiiinkus. Šėrininkai turi teisę per Bendrovės ofisą duo
ti įsakymus Karosui sušelpti jų gimines Lietuvoje. Su juoini 
mes susinešame kablegramais. Nuo jo gavome žinių, kad 
yra puiki proga bendrovei išvaryti gerą, ir pelningą biznį su 
Lietuva. Tą mes ir padarysime. 

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisas jau yra įsteigtas 
Kaune Bankinius ryšius esame jau nuo mėnesio laiko padarę 
su Privatbanken Į Kjobenhavn, Kopenhagenoje. Per tą ban
ką mes galime prisiųsti pinigų tavo atstovui Lietuvoje. Už 
kelių savaičių mūsų ofisas bus atidarytas Liepojuje. 
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to* VOUR STONAOTS UL&J 
Po valgriul neužmiršk, kad {rertau-

mas vaistą* tavo skilviui yra EATO-
N1C Prašalina visus nesmagumus 
-JUvirškinimo, o taa reKIkla, knd rOi-
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa- visus apttckorius 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Tolelonaa MeKmley 5764 

< ; \ I ) 0 VISOKIAS LIGAS 
34r»7 s o n l h AVestcrn Uoulevard 

Kampus VV. 3 i - l o s tatvė." 

: • : — 

Dr. M. Stupnicki 
i 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, HiLINOJS 

Telefonas Yards 5032 
V.; landos: 
5 po piety iki 8 vak 
mis nuo 5 iki S vai. vakare. 

8 iki 11 H ryto; 
Nedėl io-

I Tel. Urover 7042 

Dr. C. Z, Vezelis 
LIETUVIS DKNTISTAS 

Valandos: suo i) ryto iki 9 vak 
Nedal iomis pajjal sutarimą 

SO. ASU!. . 'N D \ \ K N « I 47ia 

^mm,m, m-m.m.m.m » » « » < » » » • mm mm » » « . » » • , 
•rt i 47-to> Gatvės 

JONAS E. KAROSAS, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės generalis atstovas Lietuvoje. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHUIUKGAS 

4712 So. Ashland A ve. 
P l i o n e JDrovcr 7042 

Choro Office 
4S47 VV. 14-th St. 
Pbone Cicero 39 

Itczidciu tja 3336 \V. 66- th St. 
Phone Prospect 8585 

J«J m m — m m m m* m> » » » ^ » ^ » » » o » * » » » ^ ^»*S 

Dr. G. E GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgau St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, m . 

SPJSCIJALISTAS 
Moteriškų^ Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 Iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Tardą S87 

*.*m~ 

55— 
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ii F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 W Monroe, Cor. Clark St. 
Koom ^207, Tel. Central 220 

CHICAGO, UoLIHOlS 

"SrvTr"81ia 8o . Uals ted Street 
Telefoną* Vardu 2390 
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ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1600 W. 47th kamp. Wood Sts. 
M m duodame dvigubas st«mp»» 

Ketvergala ir Subatomie. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, Talkams dranu-
žiai, glebės ir jakutės. 

Pteksnos 
5 5 c 
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PLUNKSNOS. 
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Lii'po.s mėnesio pradžioje siunčiame kelis tūkstančius 
svarų maisto į Lietuvą. Siuntimas maisto tuomi neužsibaigs. 
Mes manome pasiusti po laivą kiekvieną mėnesį. 

Vincas V. Vaškas, organizatorius Liuosybės Sargi] ir 
buvę* seržentų S, Y. kariuomenėje, tarnavęs suvirs šešis mė
nesius Franci joje važiuoja kartu su maistu į Lietuvą, kad pri
žiūrėti, kad tas maistas butą pristatytas į tas rankas, kur jis 
bus siunčiamas. 

Mes nemanome tuomi veikimu užsiganėdinti, bet kas kar
tą vi* pradedame naujus darbus ir užimame platesnę dirvą 
veikimui. Iš to viso eina pelnas, nes mes pradedame tik 
tokį darbą, iš kurio-matome Bendrovei pelną,. Tam visam 
darbui reikia didesnio kapitalo. Tą kapitalą turės sudėti šė
rininkai. Dabar mes jau su S. V. valdžia varome derybas 
del pirkimo laivo. Laivas būtinai reikalingas ir jis bus pel
ningas. Visą pelną, kurį Bendrovė uždirbs, eis vien tik šėri-
ninkams pagal skaitliaus jų šėrų. 

Ši Lietuvių Prekybos Bendrovė yra darbininkų Bendro
vė, nes mes priimame šėrininką su penkiais doleriais kapi
talo tap pat kaip tą, kuris ineša penkis tūkstančius dolerių. 
Mes išduodame atskaitas kas tris mėnesius, kad šėrininkai 
žinotų kaip Bendrovės biznis sekasi. Mes jau išmokėjome 8 
nuoš. šėrininkams nuo pat pirmos dienos suorganizavimo 
Bendrovės ir tikimės, kad su laiku galėsime kas tris mėnesius 
kiekvienam šėrininkui pasiųsti vis didesnį nuošimtį, kaipo da
lį uždarbio. 

Mes patartume pirkti šėrų už $100.00 ar daugiau, nes tas 
palengvina darbą, prie vedimo knygii. Jeagu į u a LU^U biiu-
tą, du šimtu, penkis šimtus ar tūkstantį, tai ta padaryk tuo-
jaus, nes ši proga nebus visados. * . 

Bendrovė yra vedama žmonių, kurie yra biznyje^ išsilavi
nę ir prityrę ir kuriems rupi dar padaryti Bendrovę pelnin
ga negu šėrininkams, nes tų vedėjų visa ateitis remiasi ant 
Bendrovės pasisekimo. Jie nieko negalės laimėti pakol jie 
neuždirbs ir neišmokės šėji-ninkams didelius dividendus. 

Pripildyk paduotą užsakymo blanką ir kartu su savo če
kiu ar Money Orderiu prisrųsk tuojaus. Juo didesnis bus 
kapitalas, tuo platesnį darbą galėsime pradėti ir tuo didesnius 
pelnus uždirbti ir dividendus šėrininkams išmokėti. 

Aš šiuomi užsirašau akcijų Lie
tuvių Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota ant dviejų 
milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis do
lerius ($5.00) už kiekvieną akcija. Su šia aplikacija įmoku 

dolerių. Likusius išmokėsiu 
pagal reikalavimą. 

Bendrovė pasilieka sau teise bile kokį užsakymą atmesti. 
Užsirašęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organizatyviai iš-
kaščiai butų padengti iš pirmiausiai įplaukusrų mokesnių. Ant 
ko ir dedu savo parašą ir ženklą.. , 

Diena Mėnesio 1919 

Užsiėmimas 

Parašas 

Adresas . 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJAJLISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki 

.9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland A ve. k a m p . 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

i>r.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS D i CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, DJ. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

\ a m y Telefonas Seeley 420 

1 
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Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 

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

Telefoilas: Yards 72*. Telefotfas: 

K — •v* 

. J0SEPH C. VVOLOfl 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA HAIAM S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

akarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6930 

CHICAGO. ILL. 
• 

3 T 

• • ^ • • * 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
1 

Kambaris 609 
Tel. Central &478 

Gyeenimas, 912 W. 33rtl S4. 
Tel. Yards 4681 

llllllllllllllIIUIIIIUIIIIIIlIHIlHMIlIltHMIUU 
Hesid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3644 

DR. A. A, ROTH, 
Rusas gydytojas tr chirurgua 

BpeeUalistas Moterukv, Vyrislm 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halstcd S t , Cnicago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2 — i po 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d, 

iiiimuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

Dr. D. J. BAGOČITO 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michigan A*. 
Roseland, 111. 

Telefonaa rezidencijos ir ofiso 
Pu l lmaa 841. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po platų 
iki 4; « Iki 0 vakar*. Nad. 
9 iki 19. 

^ DR7lE0TW0flN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris . 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
K.iiv.i Ketu v :':•;..;, .atvižkai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryt%; « — 9 

vakare Tol. Caaal 4367 

ągaTB^a.-Tg,.*!? 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki j 
2 po pietų — 6:30 iki S: 30 vakare, j 

Ofisas 11719 Michigan A ve, 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
S — 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Apsėdate 

Mūsų aistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų 1 trumpą 
laiką. 

Moa turime didžiausius ir geriau
s ius kirpimo designing Ir siuvinio 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųa mokyaitėa 
Elektros varomos mašinos mūsų *iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyt i mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir fgauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų ml«-
rą bile staites arba dydžio, Ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGSTING 8CHOOL 
i. F . KasBk**, Perdetinis 

Persikraustė iš a 18 N. LaSallę St. 
I 190 N. Stata gatvę, kampas Lak« 
gatvės. 4 lubos. 

/ 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Antradienis, rugp. 5 d., 
Šv. Pan. Marija Snieginė. 

Trečiadienis, rugp. 6 d. Vieš
paties atsimainymas. 

MIESTO TARYBA IR 
POLICMONAI. 

Ar reikalingas didesnis skait 
liūs policmonų. 

Šiandie Chicagos miesto ta
ryba, sulig majoro Tliompsono 
patarimo, balsuos, ar tuojaus 
paimti tarnybon daugiau 1,000 
policmonų. 

Taippat bn s tartasi, kad at
einančiais primary rinkimais 
(rūgs. 10). paduoti piliečiams 
nubalsuoti, ar miestas ateityje 
gali užlaikyti visuomet dau
giau 1.000 arba 2,000 poli emu 
nq. 

Miesto tarybos policijinis 
komitetas aną diena miesto ta
rybai rekomendavo paimti 
tuojaus tarnybon 1,000 polic
monų ir paskui rinkimais duo
ti balsuoti piliečiams. 

Richert priešingas. 

Didesniam policmonų skait
liui priešinasi finansų komite
to narvs, aldermanas Richert. 

J is sako, kad tam reikalui 
nėra pinigų. Tai viena. Antra 
—didesnis skaitlius policmonų 
nei nereikalingas. 

Richert ana diena pasakė: 
44Jus dažnai girdėjote daug 

palyginimų Chicagos policijos 
su Ne\v Yorko policija. 

"Chicago turi 4,618 polic
monų, inėmiis visas rangas, gi 
Xew Yorkas turi 10,940. 534 
parkų policmonai Chicagojo 
neineina abelnan skaitliam 
kad tuo tarpu paminėtam Xe,w 
Yorko skaitliuje ineina ir toji 
policmonų šaka. 

44 Imant visus policmonas 
krūvon, Chicagoje yra vienas 
policmonas del 41)4 gyventojų. 
Kad tuo tarpu New Yorke 
vienas policmonas del 510 gy
ventojų/ ' 

Chicagos apėmis didesnis. 

Kiti aldermanai Rieherto iš
vedžiojimams priešginiauja. 
Jie sako, kad su pinigais ne
busią didelio vargo. 

Toliaus sako, kad Chicagos 
miestas savo apėmiu kur-kas 
didesnis už Xew Y'orka. 

Sako, Chicagoje esama tokių 
vietų, per kur policmonas ne 
tik nekuomet nepereina, bet ir 
nepasirodo. 

Policijos departamento sek
retorius Mayer štai kokias 
skaitlines paduoda: 

Chicagoje yra 3,607 patroli 
niai policmonai. Iš tų 1,600 už
imti specijaliais užsiėmimais. 
Gatvėmis patroliuoti palieka 
taip* apie 700 policmonų. I r ši
tiems skiriama 12,000 ketvir
tainių miesto blokų. 

Žodžiu tariant, darban pa
leista visa prokuroro ofiso ma
šina. 

Nužudyta 33 žmonės. 
Riaušės pasiliovė. Labai re

tai kur pasitaiko susikirtimai 
baltųjų su juodaisiais. Visur 
stovi kariuomenė. 

Po gaisrų To\vn of Lake 
taippat gatvėse pastatyta ka
reiviai. Xe s niekas nežino, kas 
gali Įvykti. Žmonės visokių 
daiktų nupasakoja. 

Koroneris oficijaliai paskel
bė, kad riaušių metu nužudvta 
33 žmonės. Tame skaitliuje 
yra 12 baltųjų civilių ir vienas 
policmonas. 

Sveikumo komisijonierius 
praneša, kad ligoninėse sužei-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUįĮ 

GAISRO NELAIMĖ PALIE
TĖ APIE 100 LIETUVIŲ 

ŠEIMYNŲ. 

RIAUŠIŲ REIKALE ĖMĖ 
VEIKTI GRAND JURY. 

Oficijaliai pranešimai apie 
buvusias riaušes. 

stųjų vra .°>(K>. Tarno skaitliuje 
113 baltųjų. 

Komisijonierius pažymi, kad 
šimtai sužeistųjų gydosi namie 
ir jie noužrekorduoti. 

Bus susekti nuostoliai. 
Vakar pradėjo savo darbus 

juridinis miesto tarybos komi
tetas. Jo tikslas patirti mate-
rijalius nuostolius, padarytus 
riaušių metu. 

Riaušių nietu gaisrai pada
rė didelius nuostolius. Tai vi
si prisieina ištirti, apkainuoti. 

Kai-kurie tvirtina, kad pra
eitų šeštadieni gaisras To\vn 
of Lake padaręs apie $250,000 
nuostoliu. 

Juodieji badauja. 
Juodieji žmonės iš riaušių 

apskričio neišleidžiami. Labai 
mažai jų dirba. Per visą sa
vaitę j i e atskirti nuo darbo, 
nuo duonos pelnijimo. 

Tad jų tarpe, kaip praneša
ma, apsireiškia badas. Miesto 
įr valstijos autoritetai daro 
viską, kas tik yra galima, kad 
pavargusias juodųjų šeimynas 
sušelpti, neduoti jom s badauti.. 
Nes hadas pakeltų naujas ne
ramybes. k 

Niekas negali pasakyti, kaip 
ilgai tęsis tasai intemptas sto
vis. 

Ištikęs gaisras " D r a u g o " 
distrikte, apskaitliuojama, pa
lietė į 100 lietuvių šeimynų. 
Gaisro nelaimės ištiktaisiais 
rūpinasi Amerikos Kaudona-
sis Kryžius, labdarybės ir 
šiaip privačiai asmenys. 

Raudonasis Kryžius Seward 
viešojoj mokyklo įsteigė pa-
gelbos centrą ir ten duoda pa
degėliams drabužių ir kitokios 
pagelbos. Į)avis Sqiiai*e parku-
tyje gaminami valgiai, kur pa
degėliai gauna dovanai paval-
gvti. 

• • • . 

Lietuviams didžiausia pa
šei pa susikoncentravo Šv. Kry
žiaus parapijos mokykloj. Ten 
pašelpos tiekimu rūpinasi se-
serys-mokytojos. 8wifto kom
panija pristatė ganėtinai val
gomųjų daiktų, kuriuos pade
gėliams duodama neštis namo, 
j naujas gyvenimo vietas, ko
kias jie susirado. Duonos, mė
sos, kavos, cukraus ir kitokiu 
valgomųjų daiktų suteikiama i 
4—5 dolierių vertės. Tokios 
pašelpos gavo jau 63 lietuvių 
šeimynos. Kurie gaisro nelai
mės paliestųjų tokios pašelpos 
reikalingi, o nėra jos gavę, te
sikreipia į &v. Kryžiaus para
pijos mokyklą, o jos gaus. 
Kompanija ketino maisto tiek 
ir tol pristatyti, kol bus rei
kalo. 

Apart to, gaunama aukų iš 
privačių žmonių — pinigais, 
darbužiais ir kitokiais daik
tais, kurie nelaimės ištiktiems 
dalinami. 

"RAMYBE JUMS" 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknygė 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 
ffi 

I | TOWN OP LAKE. 

Tautos Fondo susirinkimas. 

STREIKO METU PAVOGTA 
100 AUTOMOBILIŲ. 

Gatvekarių darbininku strei
ko metu Chicagoje pavogta 
100 automobilių. Iš jų 07 su
rasta. 

1,000 ŠERIFO PAGEL 
BININKŲ. 

Vakar tarnybon pašaukta 
1,000 šerifo pagelbininkų, ku
rie veiks riaušių apimtuose 
plotuose -bendrai su kariuome
ne ir policija. 

PABĖGO PENKI KALINIAI. 

Iš valstijos kalėjimo, Joliete. 
pabėgo penki kaliniai. Keturi 
už kelių valandų suimta. Gi 
penktas, kažkoks Reed, dar 
džiaugiasi laikinąja laisve. 

Tįe kaliniai apmušė ir nu
ginklavo sargą ir paskui pa
sprūdo per langą. 

MIRĖ PAŠAUTAS AUTOMO
BILISTAS. 

r 
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Vakar Chicagoje pradėjo Žmogžudžio nesuėmė policija, 
veikti grand jury. Tardys riau- Frank Surieniello, 32 metų 
šių klausimus. Ieškos kaltinin- '3110 Kendall gat.,mirė pavie-
kų ir tuos suradus paves kri- to ligoninėje nuo pašovimo. 

Nedėlioję, rugpjūčio S d. 8v. 
Kryžiaus parapijos svetainėje 
Tautos Fondo 39 skyrius turė
jo susirinkimą. Nors narių ir 
nedaug buvo atsilankę, bet 
viskas svarstyta gyvai ir rinv 
•ai. Pirmiausia išklausyta nuo 
Raudonojo Kryžiaus šelpėjų 
si yr. komisijos ir valdybos 
raportas. Iš raporto paaiškėjo, 
jog R. Kr. šelp. skyrius pasek
mingai veikia, nes jau turi su
rinkęs arti $250.00 pinigais. 
Taip-gi turi surinkęs daug 
drabužių, avalinės. 

Nutarta prisidėti prie Kata 
likų Vienybės. Išrinkta delega
tai, į kuriuos pateko sekantie
ji asmenys: J . Brazauskas, J . 
Nausieda ir K. Baltikauskas. 

Pabaigoje kalbėtasi apie 
Tautos Fondo seimą. Kad su
taupius delegato kelionės lė
šas, nutarta susidėti su Kata
likų Vienybės skyriumi. Ne
sant daugiau svarstymų, susi
rinkimą uždarė pirm., A. Met-
rikis. Tautos Fondo Narys. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Katalikų Vienybės susi
rinkimas. 

minaliam teismui. 
Valstijos prokuroro ofise 

jau turima surinktos pavardės 
žmonių, kaltinamų,už dalyva
vimą riaušės*, už žmogžudy
stes. 

Policija, savo keliu, ieško 
daugiau kaltininkų. Suradusi 

Jį mirtinai pašovė koks ne
suimtas niekšas. Surienello va
žiavo automobiliu. Mašinos 
ratai pakliudė gatvėje van
dens klaną. Vanduo aptėškė 
šalę gatvės^ stovintį kokį tai 
\*sportelį". 

Pastarasis už tą ir peršovė 
areštuoja ir pristato kalėji- automobilistą. Gi pats tuo 
man. j jaus pasislėpė. 

Šiandie, rugpjūčio 5 d., 8 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa-
rap. svet. vietos Katalikų Vie
nybės 5 skyrius laikys svarbų 
susirinkimą. Tat pageidauti
na, kad vjsi draugijų dele
gatai į šį susirinkimą susirink
tų, nes reikės daug ką ap
svarstyti ir apkalbėti. 

Skyriaus Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Rugpjūčio 3 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje,'Šv. Ago
tos moterių ir mergaičių dr-

ja laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo skaitlingai 
narių. 

Paskui kalbėta bėgantieji 
draugijo s reikalai. 

Skaityta iš vietos Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus šelpėjų 
skyriaus laiškas, kuriame bu
vo raginama draugija prisidėti 
savo aukomis del suvargusių 
vi engiančių tėvynėje. 

Kaip visuomet, taip ir ši 
kartą Šv. Agotos draugija ne 
atsisakė nuo gailestingo darbo. 
Laiškas priimtas. Nutarta iš 
iždo paaukoti $25.00 snšelpimui 
broliu ir sesučių. Be to nutar-
ta draugijos vardu surinkti ir 
pasiųsti dėžę avalinės, vaistų 
ir kitokių daiktų. Tam viskam 
sumetė aukų arti $20.00. 

Išrinkta dar 8 atstovės: K. 
Skinderienė, M. Brenzaitė ir 
A. Baltutienė, kad paragintų 
ir kitas vietines draugijas 
remti L. R. Kryžių per šelpė j ų 
skyrių. 

Ant &alo įnešta ir nubalsuo
ta prisidėti prie Katalikų Vie
nybės skyrio. Išrinko delega
tes lankyti susirinkimus. Į de
legates pateko O. Ruzgienė, S. 
Nutautienė ir M. Petrošaitė. 

Kitą kartą parašysiu (lan
giaus, iš tos prakilnios dr-jos 
veikimo. - P. N. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

•• 
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PRANEŠIMAS. 

šias 
Gerbiamiejie Klebonai! 

Spausdiname atskirai 
giesmes: 

1. Pulkim ant kelių. 
2. šventas Dieve (suplikaci

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
5. O Salutaris Hostija. 
6. Tantum ergo. 
7. Dievas mūsų apginejas. 

Išeis jos vienos mažos bra-
šiurytes formoje. Lengvai ga
lės tilpti mažiausioje malda
knygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės 'Ramybė Jums ' . 
Žmonėms, turint įvairias mal
daknyges, sunku sutarti ben
drai giedoti neg kas malda
knygė, tai kitaip sutaisytos 
tos giesmės. Ta brošiūrytė su
vestų visus prie vienodumo. 
Kas norėtų jų gauti prašome 
iš anksto pranešti. 

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

''DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46-th St. Chicago, 111. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 

GRAND RAPIDS, MICBL 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " Drau
gą" atstovauja p. J. MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mieh. " Draugo 
agentui. 

>> 
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2c 

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

Kas imtų mažiausia 16 gauJ už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už ptfe>? /cainos. Kreipkitės adresu: f"-

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, #11. 

PAIEŠKOJIMAI. 

AS Jonas Apanavičius paieskau sa
vo brolio Vinco Apanavičiaus; pa
eina iš Lietuvos, Suvalkų gub., Seinų 
pav. Lazdijų par. Papiečių kaimo. 
Apie 9 m. kaip Amerike. -Pirmiau 
gyveno Freeland, Pa. Apie 8 m. kaip 
išvažiavo į Chicago, 111. Dabar neži
nau, kur yra. Turiu svarbių reika
lų; meldžiu kad pats atsišauktų, ar 
kas žino, kur jis yra man praneštų. 

Jonas Apanavičius, 
1619 Oregon A ve. Cleveland, Ohio. 

APGARSINIMAS. 
Kuris gali inešti nemažiaus $300 

j garage businesa, yra gera proga 
išmokti automobiliu važinėti, taisy
ti, bei abelnai visą. automobilio busi
nesa. (garage) pažinti, pelnas yra ge
ras, oras labai sveikas, prie marių 
mažam miestelyje, turi kiek nors 
angliškai susikalbėti. 

Atsigaukit vien laišku. 
Draugas . 

1800 \V. 46-th St. Chicago, III. 

Ant pardavimo du mediniai namai 
ir lotas tarpe Wood Ir Honore Gat
vių. Atsišaukite 

1810 W. 47 Str. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 
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5 Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 

i 

s 

Tegul Kvorta padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t r 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Oraf onc 
lų. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikės ko pri* 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 

. . , , . _ Art i Ashland Av«. f Chicago 
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Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-
cky, Ave. 

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

Rast. A. Brusaka, 835 High 
Ave. 

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

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

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

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

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. 
Turime įvairių nesvaiginančių gėrimų. , 
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. 
Turime krasos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių. 
Čia yra ''DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti 

"Draugą" nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir dar
bų. Turime taippat knygų ir maldaknygių. 

Prašome atsilankyti. 
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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 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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