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Rankose 
Dngarija neturi tinkamos 

valdžios 

PLENUOJAMAS VISATINIS 
MILITARINIS JAUNIMO 

LAVINIMAS. 

Tuo tikslu karės sekretorius 
padavė bilių kongresui. 

RUMUNŲ KARIUOMENĖ 
UŽĖMĖ BUDAPEŠTĄ. 

Socijalistų valdžiai trūksta 
autoriteto. 

Budapeštas, rugp. 5.—Nežiū
rint talkininkų draudimo neiti 
pirmyn ir neužimti Ungarijos 
sostinės Budapešto; vakar ra-

" A š buvau vienatinis prie
šininkas proletarijato prieši
ninku ! " 

Pas nužudytą bolševiką at
rasta daug pinigu—140,000 
koronų, ir kitokiu brangeny
bių. 

Valdžia be autoriteto. 
i 

Kaip .žinoma, bolševikų vie
numu kariuomenė pagaliaus t ą Budapešte užėmė šocijali 
užėmė tą. miestą. 

Kuomet Budapešte griuvo 
bolševikų valdžia, ir kuomet 
ta valdžia pateko nuosaikiems 
socijalistams, talkininkai pa
manė, kad Ungarija pagaliaus 
sulaukusi pastovesnės val
džios. 

Todėl per savo_ atstovą Bu
dapešte įsakė rumunams nesi-
briauti ant to miesto. 

Bet rumunai nepaklausė. 
Suranfe raudonąja bolševikn 
gvardiją, rumunai perėjo npe 
Tbeiss ir niekur nesustodami, 
pasiekė patį Budapeštą. 

Po to pa vykimo rumunams 
Įveikti gvardiją turėjo griūti 
ir bolševikų valdžiai 
Nugalabintas bolševiįni vadas. 

Vienas iš Ungarijos bolševi
kų vadų, Tibor Szamuely, po 
puolimo bolševiku, valdžios bė
go Austrijon. 

Ties rubežiumi jį nušovė 
vienas austrų rubežiaus sargy
binis, kurio brolį, farmerį, tas 
pat Szamuely buvo nužudęs. 

Szamuely prieš pat mirsiant 
atsiliepė. 

štai, kurie neturi jokio autori
teto valdyti šalį, nes gyvento
jai jų neįgaliojo ir jiems prie-
singi. 

Socijalistų valdžios pirmi
ninku yra Julės Peidll, zece-
ris, buvęs Karolyi'o kabinete. 
Kiti yra darbininkai amatnin-
kai, kurie neturi jokio supra
timo apie šalies valdymą. 

Iš pradžių talkininkai pra
džiugo įvykusia atmaina Bu
dapešto vaId:vįoje. Bet greitai 
įsitikino, kad nėra ko džiaug-
ties. 

' 

RUMUNAI BUDAPEŠTO 
PRIEMIESČIUOSE. 

Paryžius, rugp. 4.—Iš Vien
uos gauta žinių, kad rumunu 
kariuomenė, sumušusi ungarų 
socijalistų valdžios kariuome
nę, ir inėjusi į Budapešto prie
miesčius. 

Rumunų kariuomenė, sako
ma, iš ten nepasitrauksianti, 
kol ungarų socijalistų valdžia 
neišpildysianti visų talkininkų 
reikalavimų. 

PATRAUKIAMA TEISMAN 
17 RIAUŠININKŲ. 

Tai ne viskas; bus jų daugiau. 

Vakar grand jury 'Chicagoje 
apskundė 3 riaušininkus už 
dalyvavimą rasinėse riaušėse. 

Su pirmiau apskųstais tad 
bus 17 žmonių. 

Šiandie bus apskųsta dau
giau žmonių. 

J ie visi bus patraukti kri-
minalin teisman už dalyvavi
mą rasinėse riaušėse,-m suo
kai biavimus, už žmogžudystes 
ir už betvarkės palaikymą 
mieste. 

Kaikuriem s bus pareikalau
ta mirties bausmė. 

Be šitų ir kitų, katruos 
grand jury apkaltins, "dauge
lis žmonių kasdien nubaudžia
ma kuoaštriausiomis bausmė-

•v • i 

mis už nešiojimąsi ginklų. 

REZIGNAVO SERBIJOS 
KABINETAS. 

BAISUS BOMBOS 
PLYŠIMAS. 

Mirtinai sužeistas buvęs pro
kuroro asistentas. 

Los Angeles, Cal., rugp. 5. 
—Čionai nežinomi piktadariai 
padėjo ir susprogdino gazoli
ne bombą po namais buvusio 
federalio prokuroro asistento 
La\vler. 

Sprogusi bomba uždegė na
mus ir Lawlerį mirtinai sužei
dė. 

Kituomet tas buvęs proku
roro asistentas buvo vedęs by
lą prie dinamitininkus. Tad 
spėjama, kad dabar jam už tą 
atkeršyta. 

Belgradas, rugp. 5.—Atsi
statydino Serbijos kabinetas. 
Regentas princas Aleksandras 
patvirtino atsistatydinimą. 

VOKIETIJOJE PERPUS PA
PIGINTAS PRAGY

VENIMAS. 

Berlynas, rugp. 5.—Pačios 
valdžios pastangomis visoj Vo
kietijoj pragyvenimas kuone 
perpus papigintas. Valdžia 
darbuojasi sugrąžinti šaliai 
prieškarinį pragyvenimo bran
guma. 

Washington, rugp. 5.—Ka
rės sekretorius Baker vakar 
indavė kongresui bilių reikale 
visatino militarinio jaunimo 
lavinimo. 

Sulig biliaus visas vyriškos 
lyties jaunimas, sulaukęs 19 
metų amžiaus, priverstinai kas 
metai pašaukiamas trims mė
nesiams lavinties. 

Pasitaikius karei, Suv. Val
stijos parenka iš lavinamo 
jaunimo ir atsargos reikiamą 
skaitlių kariuomenės. 

Jei nuo jaunimo priguli na
miškių užlaikymas, tad val
džia jaunimo lavinimo metu 
(per tris mėnesius) duoda na
miškiams pašelpą ne didesnę, 
kaip 50 dol. per mėnesį. 

Lavinimo metu jaunimui ne
mokama jokia alga, tik visos 
išlaidos, surištos su tuo lavini
mu. 

Toliaus sekretorius pažymi, 
kad valstijų milicijose nepra
vedamos jokios atmainos. 

Ateityje oficierių paaugšti-
nimai seks ne sulig tarnybos 
laiko, bet sulig užsitarnavimo. 

SUSIVAIDĖ ANGLIJA SU H K f E B E f f " * 
ARGENTINA. 

9 DARBININKAI UŽGRIU
VĘ KASYKLOSE. 

Yra vilties juos išgelbėti. 

5. Charleston, W. Va., rugp 
—C. D. Thomas Co. angleka-
syklose, Blair, netoli čia, paki
lo gaisras ir užgriuvo 9 dar
bininkus. 

Su gelbtėojų buriu užgriu-
vusieji per skyles susikalba. 
Yra vilties juos greitai išgel
bėti. 

Buenos Aires, rugp. 6. — 
Diplomutfnįai santikiai labai 
intempti tarp Anglijos ir Ar
gentinos. Nesutikimai pakilo 
už tai, kad Argentina karės 
metu nuo vokiečių nupirko 
vieną, didelį čia internuotą 
vokiečių garlaivį Bailia Blan-
ca. 

Sakoma, jog Anglija atšauk
sianti iš Argentinos savo pa-
siuntiyi. Tą patį padarysianti 
ir Argentina. 

Anglija esanti patyrusi, kad 
Argentina už tą laivą vokie
čiams užmokėjusi 7 milijonus 
dol. Tas atlikta karės metu, 
kuomet vokiečiams pinigai 
buvo reikalingi. 

Tųo tarpu Argentina visas 
laikas buvo sakiusi, jog ji vei
kianti išvien su talkininkais. 
> — — • — — — ^ — — — ^ " 

NERIMAVIMAI DEL MAIS
TO BRANGUMO. 

Be titulų jie gausią dar ir do
vanų. 

Miestas perka maistą ir pigiai 
parduoda žmonėms. 

BOLŠEVIKAI NETEKO 
MIESTO ONEGOS. 

Londonas, rugp. 5.—Prieš-
bolševikiŠka rusų kariuomenė 
paėmė nuo bolševikų miestą 
Onega. 

Tai patvirtina patys bolše
vikai. 

Omaha, Neb., rugp. 6. — 
Miesto komisija autorizavo 
miesto administraciją už $10,-
(XX) nupirkti visokio maisto 
ir tą parduoti žmonėms, ne
imant- jokie pelno. 

Kuomet kai-kurie komisijos 
nariai padavė sumanymą, kad 
pirm to ištirti maisto bran
gumą, miesto majoras atsakė: 

"Nekuomet! Aš reikalauju 
tuojaus veikti. Pirmiau žmo
nėms reikalinga pagelba, gi 
tik paskui ištyrimai". 

Po to komisija sutiko skirti 
10 tūkstančių dol. 

Miestas turi nuosavų ang
lių sandelį, kur pigiai parduo
dami žmonėms anglys. . 

Anglių pirkliai senai dar
buojasi panaikinti tą sandelį. 
Bet majoro pastangomis jis 
palaikomas. , 

AIRIAI UŽPUOLĖ ANGLŲ 
KAZARMES. 

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

RUMUNAI PLĖŠIĄ BUDA 
PEŠTĄ. 

Paryžius, rugp. 6. — Gauta 
žinių, kad įsibriovę Ungarijos 
sostinėn Budapestan rumunai 
pradėjo plėšti miestą ir žudyti 
gyventojus. 

Iš Bucharesto užginama, 
kad rumunų kariuomenė butų 
užėmusi Budapeštą. Rumunai 
esą vienam priemiesty j ir toli 
dar nuo paties miesto. 

$65,000 UŽ BULIŲ. 

Mount Kisco, N- Y., rugp. 
6. — Jersey veislės 12 metų 
senas bulius parduota už $65,-

Į000. 

Londonas, rugp. 6. — Čia 
vis viešiau įr aiškiau kalbama, 
jog po šios karės Anglijos ge
nerolai ir admirolai busią ap
dovanoti titulais ir gausią di
deles dovanas. 
Aną dieną Anglijos parlamen
tas padarė rezoliuciją, kurią-
ja padėkojama visiems kari
ninkams vadam s už laimėjimą 
karės. Parlamentas išreiškė 
padėką ir maršalui Foch'ui. 

Beatty gaus $500,000. 

Anglijos fieldmaršalas Haig 
ir admirolas Beotty, sakoma, 
busią paaugštintu grafais. Ir 
kiekvienam iš viešpatijos iždo 
bus padovanota po $500,000. 

Fieldmaršalui French ir vi-
ce-grafui admirolui Jellicoe 
bus duota po $250,000 dovanų. 

Kiti generolai irgi busią ap
dovanoti piniginėmis dovano
mis. Toms dovanoms bus su
vartota 3 milijonai dolierių. 

Nebusiąs aplenktas ir premje
ras. 

Suprantama, dabartinis pre
mjeras Lloyd George taippat 
nebusiąs aplenktas. Ir jo lau
kia koks-nors titulas. 

Anglijoje titulas I0A1V svar
bią rolę. Nes su titulais yra 
surištos augštos pensijos ir vi
sokios privilegijose 

Prezidentas darbuojasi papi 
ginti pragyvenimą 
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Tam tikslui sumanomos įvai
riausios priemones 

PLENU0JAM0S AŠTRIOS 
BAUSMĖS PROFITE-

RININKAMS. 

Vyriausybė pigiai pardavinės 
kviečius. 

Washington, rugp. 5.—Ka
dangi del '.naisto ir viso pra
gyvenimo nepaprasto pabran
gimo visoj šalyj vis labjaus 
plečiasi nerimavimai, tad šian
die visi vyriausybės ofisai ir 
departamentai labjausia užim
ti tuo klausimu. 

Patsai prezidentas visą lai
ką pašvenčia maisto brangu
mo klausimui. Sugalvojamos 
įvairios priemonės žymiai pa
piginti ne tik maistą, bet ir ki
tus pragyvenimui reikalingus 
daiktus, kaip tai rūbus, avali
nes ir tt. 

VALUOS PRINCAS IŠKE 
LIAUJA AMERIKON. 

Londonas, rugp. £—Iš uosto 
Portsmouth šiandie Amerikon 
iškeliauja Valijos princas. Ke
liaus skraiduoliu Renown. 

i 

Majoras sako, kad jei žmo
nėms nebus duota reikalinga 
pagelba, tuomet prisieitų Jauk
ti sukilimo. 

VIS TOLIAUS ATIDEDAMA 
TAIKOS SUTARTIES 

RATIFIKACIJA. 

Suv. Valstijoms prisieis su
laukti nesmagumų. 

Paryžius, rugp. 5. — Suv. 
Valstijų atstovai taikos konfe
rencijoje ir pati Washingtono 
vyriausybė atsidurs labai ne-
smagian stovin į porą savai
čių, kuomet dvi ar trys talki
ninkų šalys ratifikuos taikos 
sutartį ir pastaroji ims veikti. 

Prancūzai, anglai, italai, ja
ponai, belgai ir kitas šalys, ku
rios įsitikinusios, kad taikos 
sutartis Veikiai bus ratifikuo
ta, jau paskyrė savo atstovus 
į įvairias komisijas. Tų komi
sijų nariai susineša įvairiais 
reikalais ir pažangiuoja dar
buose. Tuo tarpu tose komisi
jose nėra dar nęi vieno ameri
koniško atstovo. 

I r nežinia, kuomet bus. Ka
dangi Suv. Valstijų senatas 
nesiskubina ratifikuoti taikos 
sutartį. 

Komisijos veikia. " 

Visos, didžiulės viešpatijos 
paskyrė savo atstovus į Pareir 
nio komisiją. I r tie atstovai 

dabar atlaiko susirinkimus. 
Toje komisijoje tečiau nėra 
nei vieno Suv. Valstijų atsto
vo. 

Tas pat yra ir su komisija 
atlyginimų reikale. 

Nors Anglija ir Prancūzija 
dar nepaskelbė viešai savo at
stovų, bet yra žinoma, kad 
juos paskyrė. 

Pasekmėje pasirodys tas, 
kad kuomet Anglija ir kitos 
viešpatijos ratifikuos taikos 
sutartį—kas turi įvykti į porą 
savaičių—tos visos komisijos 
imsig realio darbo be ameriko
niškų atstovų. 

Neteks intakos politikoje. 

Ir jei Suv. Valstijos taikos 
sutartį ratifikuos už mėnesio 
—kito ir tuomet tik paskirs 
savo atstovus į įvairias komi
sijas, tie atstovai atras daug 
nuveikto darbo ir nukreiptą 
politiką taip, kokia SuV. Val
stijoms netinka. 

Tuomet tie atstovai komisi
jose sutiks tik nesmagumus ir 
susikramtymą, nes neturės jo
kios intakos tolimesnėj politi
koj. 

Ve kodėl Suv. Valstijų se
natas turėtų pasiskubinti su 
taikos sutarties ratifikavimu. 

Vyriausybės sumanymai. 

Prezidentas Wilsonas kaip 
šiandie ima veikti brangeny
bės klausime. Jis sako, Kuš'-iiof"-. 
klausimo atidėliojimas gali pa
daryti šaliai didelių nesmagu
mu. -

Trys sumanymai yra prieš 
brangenybę. 

1. Kuoaštriausios priemonės 
prieš profiterininkus. 

2. Pradavinėjimas pigiai 
kviečių. Vyriausybė farme-
riams yra gvarantavusi $2.26 
kviečių bušeliui. Tiek ir bus 
užmokėta farmeriams. Bet vy
riausybė tuos gvarantuotus 
kviečius dabar mano publikai 
pardavinėti pigiau. 

3. Sumažinti apyvartoje 
esančius pinigus. Šiandie ša
lies apyvartoje yra perdaug 
pinigų. Del to sumažėjusi pi
nigų vertė. Žinovai tvirtina, 
kad šiandie vienas dolieris tik
rai imant yra vertas tik 50c, 
sulyginus pinigų vertę su 
prieškariniais laikais. Vadi
nasi pinigai atpigę. Nes jų 
perdaug yra apyvartoje. 

Visi užimti brangiu pra
gyvenimu. 

Brangaus pragyvenimo 
klausimu saindie užimtas vi
sas Washingtonas. Tą klausi
mą visaip aiškina ir riša kaip 

kongresas, taip valdžios d< 
partamentai. 

Bet tuo klausimu labjausii 
užimtas pats prezidentas. Jii 
vakar nusprendė būtinai pa
daryti galą brangenybei. 

Kokių priemonių bus imta
si, paaiškės tomis dienomis. 

Visose atskiriose valstijos* 
kaip valstijų autoritetai, tai] 
federaliai valdininkai vedi 
nuodugnius tyrinėjimus. 

Vyriausybę prie to darb< 
paskatino viena geležinkeliai 
čių organizacija. Tos organizat 
cijos nariai pareikalavo ir vėl 
augštesnio užmokesnio, nes 
gaunamu negalima pragyven-
ti. 

NORI SUMAŽINTI PINIG 
APYVARTĄ. 

Sako, tuomet atpigsiąs 
pragyvenimas. 

Washingtoii, rugp. 0.—Am 
dieną senatas vienbalsiai pi 
ėmė rezoliuciją, sulig kurioi 
bankinis senato komitetas pad 
raginamas tarti savo nuomonei 
ar sumažinimas apyvartoj 
esančių pinigų kiek nors 
gelbėtų papiginti žmone 
pragyvenimą. 

Tą rezoliuciją padavė sena] 
torius Meyers, demokratas, i( 
Montana valstijos. 

Kongresas neis atostogosna. 

Kongresas (žemesnysis 
tas) andai buvo nusprendd 
pasiliuosuoti atostogosna - k< 
lioms savaitėms. 

Bet kuomet dabar pakęl 
pragyvenimo brangumo klai 
simas, prezidentas paragini 
kongresą nepertraukti 
sesijos. 

Kongresas tad paklausė pr« 
zidento prašymo, atmainė sav^ 
pirmesnįjį nutarimą ir ėmj 
darbuoties pragyvenimo bran] 
gumo reįkale. 

Visoj šalyj prasideda tyri 
nėjimai brangenybės reikab 
Nes nors šiandie darbininką] 
turi augštus uždarbius, bet 
uždarbių neužtenka pn 
nimui. 
ssr 

KIEK REIKĖS MOKĖTI UŽ 
VAŽINĖJIMĄ GATVE-

KARIAIS? 

BUČERIŲ UNIJA ŪŽTA] 
JUODUOSIUS. 

Tą klausimą šiandie Chica
goje riša State Public Utilities 
komisija. Šiandie, ar rytoj bus 
paskelbtas galutinas nutari
mas. Abelnai yra manoma, 
kad už važinėjimą prisieis mo
kėti 7 centai. 

PACIFIKO LAIVYNAS TIES 
CORONADO SALOMIS. 

San Diego, Cal., rugp. 5.—-
I^aficiko karės laivynas rytoj 
sustos ties Coronado salomis. 

Amalganiated Meat Cutten 
and Butcher Workmen 
North America Union, lokali] 
651, kreipėsi į majorą Thomj 
šoną su reikalavimu, kad ji 
dieji darbininkai butų sugi | 
žinti į gyvulių skerdyklas. 

Tos unijos viršaičiai sak< 
jog unijos darbininkai imsij 
įvairių galimų priemonių, ka< 
sugrąžintus darban juodu* 
sius apsaugoti nuo baltųjų d* 
bininkų užpuolimo. 

Paminėtoje unijoje yra a | 
1,600 narių juodųjų. 
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Lietuviy Dienos 
Pinigai. 

n i ! • • • • ! • • • ' II • 

Nesenai paskelbėme Dr. J . 
(Bielskio atvirą laišką Centra-
lliniam Komitetui. Dr. J . Biel-
jskis sako, kad Lietuvių Die
nos pinigai, 130,000 dol., dar 
čia tebesiranda. 

Bėda su Lietuvių Dienos pi-
Tiigais. J ie lietuvius Washin-

Igtone skaudžiai kompromituo
ja . To nebūt buvę, jei tautinin
kai but laikęsi padarytų su-
arčių. 

Betveriant Lietuvių Dienos 
komitetą katalikų ir tautinin
kų buvo sulygta lygiai vieto
mis pasidalinti. Surinkus pi
nigus, tautininkai sutarties 
Siesilaikė. Jie užsivarė pa-

iems vieniems tą komitetą 
užvaldyti, sutartį sulaužant. 
Savo atsiekė, bet Centralinio 
Komiteto visą organizaciją po 
Amerika pakrikdydami. 

Dalyką lopė 1918 m. Ne\v 
Yorko Visatinis Seimas. Lietu
vių Dienos pinigus globoti pa
vedė lygiomis Amerikos Lietu-
ivių Tarybai ir tautininkų Cen-
traliniam Komitetui. I r tauti
ninkai, ir katalikai prie to 
prilygo. Bet vėla tautininkai 
padarytos sutarties nesilaikė, 

ie pinigus be Amerikos Lie
tuvių Tarybos žinios sunaudo-
i norėjo. Siuntė adv. Lopatto 

Paryžiun ir tas pats vienas žy
gius darė. 

Dabar Amerikos Raudona
sis Kryžius iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Centralinio 

omiteto sutarimo tiems pini-
ams sunaudoti reikalauja. Ki 

įtaip tų pinigų negalima sunau-
jdoti Lietuvos šelpimui. Mes se-
Įnai rašėme, į tėvynės meilę 
|ir sanžiningumą pas tautinin-
jkus apeliavome, kad jie Lie
tuvos žmonių nemarintų, bet 
tie mūsų paskatinimai nieko 
negelbėjo. Tautininkai sutar
čių nepildė ir pinigai gulėjo. 
Maloniai buvome nustebinti, 

jkuomet toks apverktinas daly-
Jkų stovis galop ir tautininkus 
jin judino. Štai ką rašo "Lie-
jtuva": 

* * Kuomet dalykai taip vir
to, mes reikalaujame, kad ruo-
jau« tas visas klausimas nuo
dugniai butų ištirtas. Kogrei-
čiausia turi susidaryti komisi
ja iš kelių narių nuo katali
kų ir iš tiek pat narių nuo Cen 
tralio Komiteto. Neužtenka, 
kad ta komisija ištirtų daly
ką, bet ji tmri turėti pilniau
sius įgaliojimus tuos pinigus, 

tą 130 tūkstančių dolierių, ko-
greiciausia peraiųgti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui; j uk tą 
L. Raudonąjį Kryžių lygiai re
mia abi srioves: tautininkai ir 
katalikai. 

"Mes šio klausimo, jeį jįa 
nebus išrištas, jau neužleisime 
ir raginsime visuomenę, kad 
ji griebtųsi aštresnių priemo
nių link tų, kurių globoje tie 
pinigai yra. Juk tai tiesioginis 
tyčiojimasis iš visuomenės, jei 
tie pinigai dar iki šiol čionai 
guli. Ten Lietuvoje žmonės deT 
da paskutinį skatiką, deda sa
vo gyvastis ant Lietuvos auku
ro, badu miršta, neturi kuom 
apraišioti žaizdų savo kovoto
jų už Lietuvą, o čionai pini
gai guli ir tai tiktai dėlto, kad 
mūsų partizanai vadovai nega
li susitarti. Ne, taip negali il
giau tęs t is!" 

Pastebime, kad nebūt reikė
ję niekam nervų gadinti, jeigu 
tautininkai but vieną pildę — 
laikęsi sutarties. I r dabar ne
reikėtų aštresnėmis priemonė
mis grūmoti, jeigu tautininkai 
tik vieną dalyką pildytų: vi
suomenės valią, išreikštą New 
\ o r k o Visatiniame §eime. 
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Orleano Mergele. 

Teisių Reikia Turėti 
ar Ingyti. 

Chicagos tariamieji veikė
jai, kurie šaukė ir agitavo už 
chicaginį seimą, sudarė taip 
vadinamą Chicagos Lietuvių 
Tarybą. Teko skaityti jų tary
bos įstatų projektą. 

Įstatai, kaip įstatai. Akin 
puolė prie galo skaitliuotos ta
rybos teisės. Matomai pati ta
ryba jaučiasi maža teisių tu
rinti, kad prisiėjo jai teises ant 
poperos gamintis. Taigi ji ir 
skaitliuoja sau pasidirbta* 
teises: fondus kontroliuoti, į 
jų knygas kištis, Tarybas eg-
zamenuoti, atstovams (ne sa
vo) diriguoti — vienu žodžiu, 
pasisavino' teisę visą visuo
menės veikimą revizuoti ir kon 
troliuoti. 

Kas jiems tokias revizoriaus 
teises suteikė? Kur jie gaus 
savo pasigamintom teisėm pa
mato ? 

Žinome gerai, kad tokių tei
sių Chicagos tarybininkai gei
džia. Bet vienas noras teisių 
dar nesuteikia. Teisę reik tu
rėti ar ją pelnyti. Teisė ne nuo 
noro, Det iš priedermių ir pri
gimties pareina. Kiek kas dar
bo ir priedermių atlieka, tiek 
savoje srytyje ir teisių turi. 

Suvienytų Valstijų piliečiai 
turi priedermių savam kraš
tui Jeigu jie jokių priedermių 
nei. stų, jie nei teisių neturė
tų. Amerikos piliečiai neneša 
jokių priedermių Kinijai, dėl
to prie Kinijos reikalų jie ne
turi teisių. Chicagos tarybinin 
kai juk lengvai butų galėję 
inrašyti teisę tvarkyti ir kon
troliuoti Meksiką. J ie to ne-
inrašė, nes žinojo gerai, kad 
tai neduos jokių praktiškų pa
sekmių. Kitas sau " t e i s e s " 
pasirašė, nes šio-to tikisi. Bet 
šiuo sykiu jų tikėjimas juos, 
apgavo. 

Kas del fondų kontrolės, jie 
tik tuos fondus kontroliuoti 
gali, į kuriuos pinigus suauko
ja. Jeigu draugijos, kurios au
kojo tautininkų varpui, inga-
lios juos varpo fondą prižiūrė
ti, Chicaginė taryba turės bal
so ir galės pridaboti, kad t© 
fondo tautininkai nepasigautų. 
Tautos Fondas yra organisaei-
ja ir joj kiekvienas aukotojas 
sulyg aukos diduma balso tu
ri. Kiek tarybininkai Tautos 
Fondui davė, lyg tiek ir balso 
turi. Tąją tekę jie turi ir be 
savų "konstituciįinjų. teisių". 
Bet jeigu jie Tautos Fondui 
aukų nedavė, tie, kurie auko-

(Tąsa), 
Joana ir teologai. 

Teeiaus karalius nesusyk 
pasiuntė Joaną kariauti su tė
vynės priešąįs. ELvasiškijps 
įtekmė karaliaus rūmuose bu
vo tiek s t ipr į ka<£ be dvaaifi* 
kijos nuomonės karalius nepa
norėjo įtikėti Joanai. 

J i s ją pasiuntė į Puatjc (ra
šosi (Poitiers), kur buvo vy
skupų ir teologijos mokslinin
kų susirinkimas. Tie žinojo, 
kad su stebuklais reikia atsar
giai apsieiti ir ne kiekvienam 
tikėti, kuris sakosi girdįs oal-
sų iš dangaus arba regįg šven
tuosius. Susirinkimas mieste 
Puatje sąžiningai išklausinėjo 
Joaną, reikalavo iš jos teisin
gumo prirodymų ir pripažino, 
kad ji nemelavo. Labai gaila, 
kad žuvo protokolai tų komi
teto posėdžių, kuriuose Joana 
buvo klausinėjama ir atsaki
nėjo. 

Pirmoji kova. 
Joanai sugrįžus iš Puatje į 

Sįnon karalius jai dovanojo 
gražų kalaviją, mergaitė ne
priėmė tos dovanos. J i sakė, 
kad Sv. Katarinos de Fjerbua 
(rašosi Ste Catherine de Fier-
bois) koplyčioje už altoriaus 
yra užkastas senas kalavijas, 
ir kad ji turinti jį imti. Ka
ralius liepė paieškoti, ir kala
vijas tapo rastas ten, kur Joa
na sakė. 

Tapo padaryta taipogi ir 
vėliava. J i buvo visa balta su 
auksiniais lelijų žiedais. Kai
riame šone prie pat koto vir
šuje buvo žodis " J e a u s , " o že
miau "Mar i a . " Vėliavos vidu
ryje buvo nupieštas gulsčias 
debesų ratas, ant kurio sėdin
tys Dievo Tėvo paveikslas, o 
priešakyje du klūpojanti ange
lai. Joana pasiėmė tą vėliavą 
ir minėtąjį kardą. 

Balandžio 22 d., 1429 m. vie
nas iš karaliaus artimų žmonių 
vardu de Rotslaer iš Lijono ra
šė į Brukselį apie nepaprastą 
mergaitę ir paminėjo, kad ji 
žada paliuosuoti Orleaną, pri
versti anglus atsitraukti nuo 
to apgulto miesto, kad ji patį 
taps pašauta kovoje, bet ne
mirs dėlto, ir kad ateinančia 
vasara karalius taps apvaini
kuotas Reimse. Rotslaeris dar 
prideda, kad ji pasakiusi ka-

jo, Chicagos tarybininkų kon
trolės neprisileis. Tai butų ly
gu į svetimą daržą lindimui. 
Tautos Fondo aukotojai jiems 
pasakys, kad jums negalvoj 
kaip mes savas aukas naudo
jame. Susiaukokit patys, o 
tuomet turėsite ką kontroliuo
ti. 

Tautininkų Neprigulmybės 
Fondą valdo ir kontroliuoja 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara. Kitiems sandarokai 
kontrolės nepaves. Taip kad 
Chicagos tarybininkams apie 
fondų kontrolės teises" kalbėti 
yra tuščias daigtas. 

Kas del Taryoų ir atstovų 
kontrolės, oia vėla jie tiek 
pilnys, kiek darbu prisidės. 
Kas su Chicagos tarybinin-
kais skaitysis, kuomet jie su 
Tarybomis nesiskaito? Jie šau 
kė Chicagon seimą, priešais 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
norą. Je igu jįe nesiskaito su 
A. L. T. balsu, tai ko Tarybai, 
su priešininkais skaitytis? 

Chicagos tarybininkams rei
kėjo ne apie teises kalbėti, bet 
apie priedermes ir darbus. 
Kaip jie ką pasidarys, tai tu
rės teisės komanduoti. Jie tik 
vieną teisę, aiškią ir neužgin
čijamą, turi 4>». save, a ne ki
tus, ganyt i 

raliui lfitų daiktų, apie ku
riuos tas nenorys šnekėti. Ši
tas laiškas išliko iki šiai die
nai. 

Joana liepė pranešti Angli
jos karaliui, kad tas atsiimtų 
savo kariuomenę iš prancūzų 
žemės. Anglų vadai to pasa
kymo netik nepaklausė, bet 
dar parodė piktumą. 

Mergaitė su kareivių buriu 
netikėtai įėjo į priešų apgultą 
Orleaną balandžio 30 d., 1429 
m. Apgulusioji miestą anglų 
kariuomenė nesugebėjo su-
trukdinti įsiveržimą pagelbos 
apgultiems prancūzams. Pran-
cuzųrgi dvasia susyk ėmė kilti 
augštyn. Naudinga buvo atėju* 
šioji kareivių pagelba; dar 
naudingesnė rodėsi antgamti
nė jėga atvykusi su Joana. 
Prancūzai nebijojo tankiai iš
sprūsti iš miesto ir sumanin
gai užpulti ant apgulikų. Joa
na visuomet būdavo pirmuti
nė. Gegužio 7 d. anglų vilyčia 
įsmigo jai į krutinę. Bet ka
ringa mergelė laimingai sugrį
žo i miestą, o ant rytojaus Or-
leaniečiai atsiėmė visus apgu
likų fortus, sukastus apie tvir
tovę. Anglai turėjo pasitrauk
ti. 

Karaliaus apvainikavimas. 

Po to Joana norėjo, kad ka
ralius neatidėliodamas vytųsi 
anglus, varytų juos lauk iš 
Prancūzijos i r vaikinuotųsi 
Reimse. Karaliaus patarėjai 
buvo kitokios nuomonės. La 
Tremui darė visokių kliūčių, 
o Reimso arkivyskupas neno
rėjo skubintis. 

Joanai reikalaujant prancū
zų kariuomenė kelis kartus už
puolė anglus prie upės Luaros 
(rašosi Loire) ir visuomet pa
sekmingai. Birželio 18 d. ang
lai gavo pastiprinimų iš Pary
žiaus ir vedami Sir John's 
Fastoff'o susirėmė su prancū
zais prie Pate (rašosi Patey). 
Prancūzai ten visai sumalė an
glus. Tokiu būdu karaliui ke
lias į Reimsą pasidarė visai 
liuosas. 

Anglai dar laikė užėmę mie
stą Trua (rašosi Troyes). Joa
na sakė, kad reikia tą miestą 
paimti; karės didikai sakė, 
kad reikia jo neužkabinti. Ga
lų gale Trua tapo prancūzų 
paimtas. 

Joana su kariuomene nuve
dė Karolių Septintąjį į miestą 
Reims, kur iš senų senovės bū
davo vainikuojami prancūzų 
karaliai. Nedėlioję, liepos 17 
d., 1429 m. tapo apvainikuotas 
ir Karolius Septintasis. Joana 
stovėjo šalę karaliaus, laiky
dama sav0 vėliavą> 

Nepasisekimai. 

Susidedanti iš nesąžiningu 
karjeristų karaliaus artimiau
sių patarėjų dauguma po ap
vainikavimui ėmė juo labiau 
rūpintis asmenų reikalais. Ta
da karaliaus veikimas pasida
rė nenuoseklus, tingus ir silp
nas. 

Joana kartais norėdavo grįž
ti į ramią tėviškę, bet iš ki
tos pusės merg.elė labai troško, 
kad anglai butų išvaryti iš 
Prancūzijos. Tuom tarpu jie 
laikė apėmę Paryžių ir visą 
šiaurę. 

Pabaigoje rugpjūčio mėne
sio prancūzų kariuomenė ban
dė užpulti anglus Paryžiuje, 
bet sugebėjo užimti tik prie
miestį Sen Deni (rasosi Saint 
Denis). Rugsėjo 8 d. buvo ban
dymas paimti ir Paryžių, bet 
nepasisekė. Joana tapo antru 
kart pašauta. Kunigaikštis D ' 
Alensonas ją panevalia išnešė 
iš kovos: 

Nen^ilgam Karolius Septin
tasis padarė paliaubas su Bur

gundijos kunigaikščiu. Joana 
savo kardą pakabino pas alto
rių bažnyčioje Sen Deni. Ru
denį ir žiemą Joana perleido 
tarp karališkojo dvaro ponų ir 
tapo liūdna. Karalius, norėda
mas ją paguosti pripažino ba-
jorybę jai ir jos giminėms, 
duodamas pavardę Du Lis. 
Tat reiškia Leliją. 

Balandžio mėnesyje, 1420 m. 
Joana jau buvo išgijus iš.gau
tų karėje žaizdų. Ta ipg i ir pa
liaubos pasibaigė tarp prancū
zų bei burgundii. Joanai esant 
mieste Melen (rašosi Melun) 
balsas iš dangaus pasakė, kad 
ji pateks į nelaisvę prieš vi
durvasarį. 

Burgundai rengėsi užpulti 
miestą Kompienį (rašosi Oorri-
piegne). Gegužio 24 d. saulei 
tekant ji šoko ginti tą miestą. 
Tos dienos vakare ji išėjo iš 
apgulto miesto su penkiais 
šimtais kareivių, bet sutiko 
daug daugiau burgundų. Jos 
vedami prancūzai kariavo 
smarkiai, bet turėjo grįžti at
gal į tvirtovę. Ta tvirtovė bu
vo apsupta augštais mūrais 
apie kuriuos ėjo gilus perka
sai. Diduma grįžtančių karei
vių suskubo pereiti į Kom-
piegnį per tiltą. Joana su bu
riu narsiausių traukėsi atgal 
nepaliaudama kovos. Pakelia
mojo tvirtovės tilto prižiūrėto
jas Vilei**' * 3 de Flavy pak6lė 
tą tiltą pmna laiko. Joana su 
buriu narsuolių teko priešams. 
Jie numetė ją nuo arklio, o 
Liuksemburgo Jono žmonės ją 
suėmė nelaisvėn. 

Daugelis sako, kad Vilelmas 
de Flavy buvęs parsidavėlis, 
)yet tikrai negalima to sakyti. 
Veikiausiai jis buvo tik žmo
gus, kuris mažai turėjo proto 
ir Buvo taip menkos širdies, 
kad nesuprato Joanos naudin
gumo, 

Nedėkingumas. 

Ta kilnios dvasios mergaitė 
buvo išgelbėjusi iš nelaimės 
žemų protų ir žemų jausmų 
žmones. Karalius Karolius 
Septintasis turėjo jjaėmęs žy
mių anglų, kaip Earl of Suf-
folk, todėl butų galėjęs jį iš
mainyti ant Joanos, bet neno
rėjo. Anglai suprato Joanos 
reikšmę labiau negu jos išgel
bėtieji prancūzai. Jonui liuk
semburgiečiui anglai užmokė
jo už Joaną 22 tūkstančiu sva
rų, t. y. 110,000 dabartinių do-
lierių. Tai buvo milžiniška su
ma anais laikais. 

Prancūzai nedarė nei pa
stangų atmušti Joaną. 

Niekšiškas teismas. 

Anglai neturėjo teisės žudy^ 
ti nelaisvėn paimtų kareivių. 
Jie neturėjo teisės žudyti nei 
Joanos už ką ji kariavo prieš 
juos. Todėl jie išrado prieka
bę, kad ji yra ragana ir ere
tike. 

Joana tapo pagauta ties 
Kompien (Compiegne). Tas 
miestas priklausė prie vysku
pijos Bovė (rašosi Bouvais), 
kur vyskupu buvo Petras Ko-
šon (rašosi Cochon). Ta s buvo 
nedoras žmogus, palikęs savo 
katedros miestą ir vyskupiją, 
susidėjęs su anglais. Ne savo 
nei vyskupijoje, o mieste Ruen 
(rašosi Rouen) jis įkūrė teis
mą ant Joanos. Inkvizicijos at
stovas neapsiėmė dalyvauti fa-
me teisme, nepripažindamas 
Košonui valdžios teisti Joaną. 
Bet anglų paremiamas Košo-
nas nežiūrėjo inkvizicijos pa
stabų. 

(Daugiau bus). 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoja Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30a 
2. Patarinės Moterims »• • . . 15e. 
3. Krikščionybė ir Moteris , 5«. 
4. Gyvenimas Sv. Stanislovo 20c 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La

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

10. Kopcrninkas ir Galilėjus ^ . . . . . T 5c 
11. Į socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucionierių tarpe 5c 
14. Apie Apžvietą , « 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas it patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

Daina be galo 20c 
Scenos įvairumai 40c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 
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IŠ KELIONĖS SU AMERI
KOS RAUDONOJO KRY

ŽIAUS MISIJA. 

PIRKITE KARiS TAUPY
MO 2CNKMIUUS (Wi:S.). 

Šiomis dienomis du Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus atsto
vai atliko pirmąją kelionę, no
rėdami susipažinti su Lietuvos 
gyventojų vargais ir reikmeno-
mis.Atlankė Marijampolę, Kal
variją, Liudvinavą, Krosną, 
Simną, Alytų, Jezną, Kruonį ir 
Rumšiškį. 

Visose tose vietose žmonės 
dejuoja neturį autuvo, neturi 
medžiagos drabužiams pasi
siūti, negana sėklos, negana 
gyvulių, trūksta ūkio mašinų 
ir padargų. Visur siaučia dė
mėtoji šiltinė. Trūksta ligoni
nių, trūksta ligoninėms gydo
mųjų pabūklų, maža vaistų, 
maža gydytojų. 0 Liudvina
ve, Kalvarijoje — tai stačiai 
graudi padėtis: be ligų išsi-
platinimo ir priemonių truku
mo joms gydyti, aar tebestovi 
daugelis namų sugriauta nuo 
karo pradžios ir daugeliui 
žmonių reikia gyventi drėgnuo 
se rūsiuose. 

Alytaus apskrities Vilniaus 
pusėje yra 16 vakčių, bolševi
kų apiplėštų. Ten atimta gru
dai, gyvuliai ir žmonės netu
ri duonos ir sėklos. Maža duo
nos ir visose kitose Vilniaus 
šono vietose. 

Gaila tik, kad Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Misijai 
reikėjo atsakyti žmonėms, kad 
visi} šitų reikmenų Misija pa
tenkinti negali, nes jos daly
kas yra vien aprūpinti žmo
nes daugiausiai sveikatos da
lykais, — gydymo daiktais, 
vaistais ir t. t. 

Vaisingam Misijos darbui ir 
šelpimo reikalui tirti labai 
kliudė trukumas veik visose 
vietose statistikos žinių apie 
ligonių, šelptinų žmonių skai
čių, b kitur net nežinojo savo 
valsčių ir miestelių gyventojų 
skaičiaus. 

Šitą dalyką primenam dėlto,-
kad ta pati misija ir dar dau
gelis tokių misijų aplankys ir 
kitus Lietuvos kraštus ir vi
soms valdžios ir visuomenės į-
staigonls • reikėtų visuomet tu
rėti " p o r anka" statistikos 
žinių apie vietos gyventojų 
skaičių, apie epidemijų rūšį ir 
sergančiųjų skaičių. Tokios ži
nios yra svarbios ir mūsų auk
štesniajai valdžiai. 

Didžiausio įspūdžio Misijai 
padarė Kalvarijos ir Liudvi
navo griuvėsiai ir gyveną ru-
siubse žmonės. Čia Raudono
jo Kryžiaus atstovas išsitarė, 
kad "situatibn is grave, in-
deed" — ištikro graudi padė
tis. ^ 

Lankytųjų vietų žmonės 
daugiausia labai skundės 
vokiečiais. J ie vis tebetramdą 

darbą vietos įstaigoms, tebe
varžą gyventojus savo nepra
šytais lankymais. O \^ilniaus 
pusėje — Kruonyse žmonės 
pasiskundė, kad vokiečiai ga
na arklius po vos pakilusius 
rugius, plėšią naktimis ir mu
šą žmones. Vienam ūkininkui 
naktį buvo išvežę 80 pūdų ja
vų iš klėties — paskutinę sėk
lą. Tas taip sujaudinę gyven
tojus, jog visi užsistoję už tą 
ūkininką ir vokiečių komen
dantas turėjo suimti plėšikus. 
Bet tiek juos tenubaudęs, kad 
išsiuntęs namo, į Vokietiją! 

Pačiai misijai vokiečiai darę 
kliūčių visu keliu: bent 4 vie
tose sustabdinėję, reikalavę 
kiekvieno važiuojančio parody 
ti savo "ausweisą". O Aly
tuj, tai net užtverę tiltą relė
mis ir dygiomis vielomis ir 
norėję neleisti per Nemuną į 
Vilniaus pusę. Tik po ilgų mal
davimų komendantūroje suti
kę pagalia/i į l e i s t i , . 

Abu amerikiečiai tuo buvo 
labai pasipiktinę. Gi mūsų val
džiai rekomendavo visur, kur 
yra vokiečių pastatyti savo 
kareivių^ kad jie galėtų ap
drausti gyventojus nuo skriau
dų, arba apginkluoti pačius 
gyventojus. 

Žmones, ypač Vilniaus šone, 
džiaugėsi labai .pirmą kartą 
pamatę savo krašte Amerikos 
misiją ir net verkė iš džiaug
smo, kad dabar tik jau jie bus 
išvaduoti nuo vokiečių. Dauge
lis teiravosi apie savo gimi
nes Amerikoje ir džiaugėsi, 
kad jau galės dabar su jais 
susirašyti. 

Nepriklausomybės idėja vis 
labiau ir labiau įsigyvena mū
sų žmonėse, tTE žmonės skun
džiasi, kad niekas neatvažiuo
ja iš Kauno valdžios ir nepa
aiškina jiems apie Lietuvos 
reikalus. Turbūt, jie norėjo 
tuo pasakyti trokštą mitingų. 

Kiti mėgino skųstis, kad 
giria labai brangi nepasiturin
tiems žmonėms, kad juos varo 
nuo nuomuojamų žemių, kad 
sunku gyventi be gyvulių ir 
apie kitus, ne misijos kompe
tencijos, dalykus. 

Kely teko pastebėti (ypač 
Vilniaus šone) labai įtariamų 
asmenų važiuojant ir einant 
pėsčių — ir nematyti buvo, 
kad mūšų milicija buvo kon
troliavusi ju©s. Ypač reikėtų 
daugiau akies kreipt į Vil
niaus šono atpludėlius, ku
riems tikslams jie keliauja į 
Lietuvos gilumą. 

Alytuj patyrėme, Įsad kažin 
koki gagen ta i " iš Vilniaus 
maišosi pa s žmones ir agituoja 
neiti į kariuomenę ir nemokėti 
Lietuvos valdžiai mokesnių, 
nes esą.jie busią po Lenkais, 
Kurie neim£ jokių mokesnių, 
bet dar patys daliną visko žmo 
nėms dykai. 

Lietuva'7, Kauna*. . 
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Lietuviai Amerikoje. 
• • • 

K— • • • • K 

CLEVELAND, OHIO. 

Liet. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrio susirinkimas. 

Ketverge, rugpj. 7 d., vaka
re, Goodrich House, 1420 E. 
31st St., įvyks nesenai susi
tverusio Liet. Raud. Kryžiaus 
rėmėju, skyrio susirinkimas. 
Geistina, kad visi Clevelando 
lietuviai, kurie atjaučia Lie
tuvoj gyvenančių vargus, at
silankytų tan susirinkiman. 
Bus išdirbta .pienai, kokiu bū
du pradėsime darbą, t. y. rin
kimą aukų, drabužių, avalinėm 
valgomųjų daiktų ir prirašinė
jimą nacių. 

Tat-clevelandiečiai, visi su
sirinkiman. Matas. 

CICERO, ILL. 

Kaip laisvajnaniai-tautininkai 
apgaudinėja nesusipratusius 

katalikus. 

Liepos 31 d., 1919 m., gavau 
apgarsinimo plakatą, šiaip 
skambanti: 

"Atsišaukimas nuvargintos 
tėvynės į Amerikos lietuvius. 
Broliai ir seserys, suims ir 
dukterys, gelbėkite, nes mes 
mirštame nuo bado ir kančių! 

— " T a i yra balsas mūsų tė
vynės į mus. 

"Didelis lietuvių masinis su
sirinkimas. Surengė Cicero 
draugijos. Atsibus ketverge, 
liepos 31 d., 1910 m., J . Juk-
niaus svet., 4837 W. 14th St., 
Cioero, 111. pradžia 7:30 vai., 
vakare. 

"Lietuvos žmonės miršta iš 
bado? serga visokiomis ligo 
mis, o vaistų neturi; vaikščio 
ja pusnuogiai, nes drabužių 
neturi ir negali gauti. 

"Lietuvos Raudonasis Kry
žius šaukiasi prie musij, mel 
džia kruvinomis ašaromis, kad 
mes jiems pagelbėt urnom. Lie
tuviai! Ar mes atsisakysime 
paduoti savo broliams ir sese
rims pagelbos ranką? Ar me* 
neišgirsime savo suvargusių 
žilgalvių senelių ašarų, kurių 
esame visa viltis? Ne! Musn 
kiekvieno yra šventa pareiga 
gelbėti juos, ir gelbėsime. 

"Todėl, kurio ir kurios iš 
mūsų dar teka gįslose lietuviš
kas kraujas ir kurie esame tik
rais lietuviais, susieikime į 
vieną vietą viršminėtoje dieno
je ir ten galutinai apkalbėsi
me, kaip ir kokiu būdu geriau
sia gelbėjus savo tėvynei Lie
tuvai ." 

Tai taip skamba plakato tu
rinys. 

I r ištikro akmeninė širdis to 
žmogaus butų, kuris neišklau
sytų tokio balso. Tik reikia, 
kad tas balsas butų teisingas. 
Štai plakate yra žodžiai "Ren
gia Cioero Draugijos." Cicero 
draugijos apie tai nieko neži
no ir nei nesapnavo apie šį 
" m a s i n į " susirinkimą. Čia yra 
Katalikų Vienybės 2-ras sky
rius, yra ir Ciceros visų drau
gijų sąryšis, kuriame dalyvau
ja visų dr-jų atstovai, be skir
tumo tikybos ir pažiūrų. Kaip 
tik dvi dieni atgal minėtas 
sąryšis turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame apie šį 
" m a s i n į " susirinkimą nebuvo 
prisiminta. 

Perskaitęs plakatą, snpra 
tau, kad taisoma kilpos, supju-
dymui dr-jų su jų valdybo
mis; taip ir butą. 

Nuo 8 iki 9 valandai "masi
n į " susirinkimą sudarė "mi
n i a " iš apie 10 katalikų, apie 

save vadina katalikais ir sykiu 
seka paskui laisvamanius-tau-
tininkus. 

Po 9 vai. ant estrados pasi
lipęs vedėjas perstatė kalbėto
ją, daktarą S. Biežį iš Chica-
gos.Dr.Biežis kalbėjo trumpai, 
laikydamasis teksto sulig pla
kato turinio. Šaukė lietuvius 
prie vienybės. Ragino darbuo-
ties gelbėjimu Lietuvos Raud. 
Kryž. skyriui, kuris čia pat 
bus sutvertas. Tvirtino, kad 
tik šis Raud. Kryžius su cen
tru Chicago je yra geras, vi
suomeniškas ir bepartyviškas. 
I r tik šis daktarų R. Kr. su
tvertas galįs teisotai ir pasek
mingai varyti darbą gelbėjimui 
nelaimingos tėvynės, Lietuvos. 
O joks R. K. skyrius prie ko
kio nors fondo, negalįs būti 
teisotas, geras ir negalįs pa
sekmingai atlikti Raud. Kry
žiaus užduoties, dėlto, kad 
esąs partyviškas. 

Čia reikia suprasti, kad Dr. 
S. Biežis uždrožė Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus skyriui, 
susitvėrusiam praėjusioje žie
moje šalę Tautos fondo ir ne
silaikančiam jokio partyvišku-
mo, kaip tat visi gerai žino. 
Juk ir pats Tautos Fondas ir 
tas R. Kr. šelpėjų skyrius, ša
lę T. F., turi atskirą savo fon-
«lą nuo Tautos Fondo ir veikia 
tik Raud. Kryž. tinkamus dar
bus. Platesnes žinias skaityk 
" D r a u g a s " No. 179, po ant-
galviu "Apie Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus rėmimą" ir 
" D r a u g a s " No. 180, po ant-
galviu "Daktarai ir beparty-
viškiunas." Šiuos abiejų 
" D r a u g o " numerių straip
snius verta pasilaikyti atmin
čiai kiekvienam katalikui. 

Dr. Biežis, pabaigęs savo 
kalbą, prašė iŠ publikos klau
simų, Į kuriuos žadėjo tinka
mai atsakyti. 

Klausimų pasipylė daug . 
Kalbėtojui, visųpirma duota 
Sic klausimai. Sakote, kad šis 
"mas in i s " susirinkimas yra 
šauktas draugijų; tat reiškia 
arba visų, arba daugumos. Ko-
del-gi draugijos apie tai nieko 
nežino! 

Antram klausime prirodyta 
daug faktu, kad Tautos Fon
das, kurs veikia Lietuvos poli
tikos reikalais ir sykiu Rau
donojo Kryžiaus reikalais. I r 
kad praėjusioje žiemoje susi
tveręs šalę Tautos Fondo 
Liet. Raud. Kryž. rėmėjų sky
rius seniau ir pasekmingiau 
veikia. Taip-gi faktais priro
dyta, kad kaip T. F., taip ly
giai ir šalę Tautos Fondo R. 
Kr. rėmėjų skyrius su savo 
atskiru iždu yra tikrai bepar-
tvviški ir visuomeniški. Nes 
Lietuvoje neklausia, kas gaus 
pašelpą iš pasiųstų Amerikoje 
surinktų aukų pinigais, valgiu, 
drabužiais, gyduolėmis ir tt. 
Kodėl Dr. Biežis tik šiandie 
tverdamas savo chicaginį R. 
Kryžių, jį vacliiia bepartyviš-
ku ir visuomenišku? Kur čia 
bepartyviškumas ir visuome
niškumas? 

4 

Trečias klausimas: Daktaras 
šaukė prie vienybės, ir vieny
bėje darbuotis Lietuvos labui, 
o "Tėvynėje ," "Lie tuvoje" ir 
kituose laisvamanių raštuose 
sparčiai į le idžiami vienas 
paskui kitų laisvamanių-tauti-
ninkų sufabrikuoti nedori ir 
melagingi šmeižtai ant katali
kų ir jų del tėvynėe ir tautos 
pasišventusių veikėjų, ir dir
bančių visomis pajėgomis, ne
atsižvelgiant į savo sveikatą ir 

10 laisvamanių ir apie 10 ne- nuostolius, neieškant nei gar-
susipratusių kataliku, kurie bės už savo pasišventimus. Ar 

taip Dr. gali tikėti kada nors 
sujaukt vienybės, kuri ištiesų 
būtinai yra reikalinga* i r nau 
dingai 

Ketvirtas klausimas: Kata
likystė nėra joki partija, o tik 
religija sekanti Kris tau* mok
slą ir yra visuomeniška, kurią 
turėtų sekti visi žmonės per 
visą pasaulį. Tai kaip gerb. 
Dr. S. Biežis drįsti vadinti 
partyviškais katalikų veikėjų 
nuveiktus didžius ir svarbius 
darbus ? 

Del 5iųx keturių klausimų 
laisvamaniams - tatininkams, 
turbūt, pasidarė karšta; ban
dyta sukelti triukšmas, bet ne
buvo kam, tai nurimta. Turbūt 
manyta klausytojus sumaišyti, 
a r nugąsdinti, bet nenusigąsta. 
Dr. S. Biežis nieko neatsakė, 
tik atkartojo keliolika žodžių 
iš savo trumpos prakalbos. 
I r dar sykį drįso mėgint pa
reikalaut klausimų iš publikos. 

Antru syk moksleivis p. Če-
putis davė Daktarui dar kelius 
klausimus. Bet Dr. Biežis pa
jutęs, kad jau karšta po kojo
mis, skubiai apleido estradą. 
Tada šaukiant atsakyti į klau
simus, Daktaro jau nebebuvo 
ant estrados. Iš publikos vie
ni šaukia uždaryti prakalbas, 
kiti reikalauja atsakyti į klau
simus. Susirinkimo vedėjas sa
ko: "Eiki te ten, kur jus gausi
te atsakymus, o mes nesam 
prisirengę." I r uždarė susirin
kimą. 

Dar reikia priminti, kad vie
toje Dr. Biežio, į pirmą klau
simą atsakė p. K. Deveikis se-
kančiai: "Š į susirinkimą su
šaukusios dvi dr-jos, būtent 
Sus. Liet. Amerikoj vietinė 
kuopa ir Liet. Kareivių drau
gija, todėl ir plakate skambė
jo, kad rengia * Cicero draugi
j o s / o ne draugija, arba kas 
kitas. I r dar prie to buk buvo* 
trumpas laikas susinešinėji-
mm. 

Bet vis-gi šis atsakymas ne
atsako į klausimą. Išteko laikr 
pranešti į "Lietuvą," gauti 
svetainę ir prirengti ir at-
spauzdinti plakatus ir juos pa
skleisti, o neišteko laiko pra
nešti draugijoms arba jų są
ryšiui, prieš pasinaudosiant jų 
autoritetu. Sąryšis liepos 20 
d., 8 vai. vakare turėjo sava 
mėnesinį susirinkimą. Jamo 
buvo atstovai Sus. Liet. Ame 
rikoj vietinės kuopos ir Liet. 
Kareivių draugijos. Kodėl jie 
nepranešė savo sumanymo ? 
Dvi draugijos negali veikti vi
suomenės vardu. Cicero kolo
nijoje Raud. Kryž. skyrius yra 
susitveręs, tik reikia jį vieny
bėje remti, o ne ardyti vieny
bę tveriant jų daug. 

Po prakalbų, sulig Dr. S. 
Biežio nurodymų, ėjo priraši
nėjimas narių prie Ciceros 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus, 
taip jį vedėjas pavadino. Pas
kui buvo rinkimas " R . Kiv 
valdybos. Vargas su jos gavi
mu, nėra kam užimti valdybos 
vietą, bet šiaip taip sulipdyta. 
Buvau ir aš perstatytas į pir
mininkus, bet aš ^parodžiau 
ženklą nuo esančio Ciceroje 
L. Raud. Kryž. skyriaus. Čia 
p, Deveikis sako: " Je igu šioje 
kolonijoje jau yra susitveręs 
R. Kr. skyrius, tai nebūt verta 
tverti naują skyrių i t su mielu 
noru vertėtų ten ir prigulėti ," 
" b e t , " sako, " man rodos, kad 
dar nė ra . " 

Gražus p. Deveikio atsiliepi
mas. Jis. parodo, kad laisva
maniams iš Cicero lengviau 
susižinoti su Chicaga, negu pa
tirti, kas yra Ciceroje. 

Ant p. Deveikio išsitarimo 
staiga pašokęs K. Liaudinskis 
sušuko: "Anas R. Kryž. sky
rius yra katalikiškas!" Tą pa
t į nurodinėjo ir P. Jukmus iš 
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LIETUVIU DIDŽIAUSIAS METINIS 

5-tcqi• Lietimų diena 
Rug piučio 15 - tą dk ną 

LAKE SIDE (B. Mahanoy Junction, Penn.) 

Schuylkill'o apskričio lietuvių-ir tolimesni 
neapleiskite juo labjau šįmet nepaprastaį pui
kiai surengtos Lietuvių Dienos "Lake Sidėje." 

Koncertas, prakalbos, žaislai, šokiai ir tt., tai 
tik programo dalis, kurios visi] smulkmenų oio-
nais neminėsime. 

Pelnas Lietuvos naudai—įsitėmykite, kad tik 
iš Lake Side pehias, Lietuvos naudai. 

ĮŽANGA VISAI DIENAI 10c. 

Kviečia visus, 
Lietuvių Dienos Komitetas. 

• 
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simų;dar iš publikos jiem keli 
balsai pritarė. 

Štai tau ir nepartyviškumas 
ir visuomeniškumas pas laisva
manius-tautininkus ! % 

Užrašant narius j naujai 
tveriamą draugiją pinigai tapo 
suskaityti, bet neapgarsinta 
kiek jų buvo. 

Tš publikos reikalaujama pa
sakyti kiek jplaukė. Vedėjas 
sako, "bus paskelbta laikraš
tyje * Lietuva.' " 

Vargais negalais išreikalau
ta paskelbimas įplaukų. Pasi
rodo, 7 nariai pilnai užsimokė
ję po $1.00. Turbūt tai buvo 
vi išminėtų dviejų draugijų 
dvi įgaliotos komisijos, suside
dančios kiekviena iš trijų as
menų. Jiedvi buvo skirtos su
rengti šį "mas in į" susirinki
mą. Vieną dolierį pridėjo kas 
nprs iš šalies. Smulkiomis au
komis buvo $4.09:'Išviso $11.03. 

"Mas in i s " susirinkimas ati
darytas ir uždarytas be L. tau
tos ir Amer. himnų. Apie mal
dą, nėr ką nei kalbėti. Nebūtų 
laisvamaniškai "beparty vis
kas' ' jei maldos nepaniekintų. 
Amerikoniškos vėliavos nebu
vo, bet susirinkimo vedėjas, 
rodos, iš kišenės ištraukęs 
pirm atidarymo susirinkimo 
nepatėmytiną Lietuvos vėlia-
vuke. užkišo tarp gazo dūdų 
palubėje. 

Nepavydime laisvamaniams 
darbuoties Lietuvos naudai, 
priešingai velijam geriausios 
kloties. Bet tegu jie netrukdo 
mums ir tegu nesako, kad su
sirinkimus šaukia Cicero drau
gijos, kuomet tą daro tik dvi. 

Liet. Kareivių draugija su 
savo konstitucija yra katali
kiška dr-ja ir yra daug pasi
darbavusi bažnytinėse apeigo
se ir tt. Bet kodėl ji duodasi 
save prikalti prie taip didelio 
gėdos stulpo, tai sunku sužino
ti. Juk negali but didesnė gė
da, kaip kad tarnauti bažny
čioje Dievui ir sykiu laisvama
niams, nepripažįstantiems Die
vo. Niekas negali pasiteisinti, 
sakydamas: " A š galiu but ka
talikas i r sykiu remti laisva
manių darbus ir jų skaudą ir 
tt . ' 'Laisvamanis-liberalas reiš
kia tikėjimo priešą. Laisvama
nių visi laikraščiai pilni viso
kių šmeižtų ant geriausių mū
sų katalikų veikėjų. 

Reikia tikėti, kad Liet. Ka
reivių dr-ja kada nors susi
pras, ir ateityje prašalins en
giančius ją laisvamanius iš sa
vo Valdybos, o gal ir iš drau
gijos. . 

Kaip visi katalikų veikėjai 
yra melagingai šnfeianU,ttaip 
to ir aš tikiuosi susilaukti nuo 
laisvamanių. 

Kadangi aš neskaitau' nei 

retų man ką nors primesti, už 
teisingą išdėstymą to kas lie
pos 31 d. įvyko p. Jukniaus 
svetainėje, tai tegu primeta 
tik per "Draugą ," arba per 
"Darbininką," o bus pilnai at
sakyta. Kitaip atsakymo ne
bus. . 

Julius Šliogeris. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Moksliškos prakalbos. 

Liepos 27—28 dd. kalbėjo p. 
Raekus. J o kalba buvo labai 
įspūdinga ir moksliška, kad, 
rodos, mažai panašių kalbėto
jų tegalima surast, kurie taip 
smulkmeniškai galėtų dalykus 
išgvildenti. 

Kalbėtojas faktiškai prirodė, 
kad soeijalizmas, tai darbinin
kų vergija ir tt. 

Paraginus, čia susitvėrė Vy
čių kuopa. Prisirašė nemažai 
Amsterdamo prakilnaus jauni
mo, kiti pasižadėjo prisirašyti 
kiek vėliau. Turiu dar primin
ti, kad pas mus netrūksta jau
nimo, bet žymi dalis jų stor
žieviai, netašyta medžiaga. 
Taip-gi nemaža dalis randasi 
išdykusių, išėjusių iš doros ke
lio ir tt. 

Aš visai neabejoju, kad mū
sų šviesi, dora jaunuomenė 
spiesis prie Vyčių kuopos ir 
eis prie to taip augšto idealo: 
"Dievas ir Tėvynė." 

Dunojus. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shėboygan, Wis. 

Pirm. At Grebas, 1117 Kentu-
cky, Ave. 

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

Eašt. A. Brusaka, 835 High 
Ave. 

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

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

Grg. Raš. Ig. Brmala, 1717 
Erie Ave. 

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

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė-

nesj po-pirmai tą nedelią. 

PRANEŠIMAS, 
Pagrįžęs iš Francuos Chi-

eagon laikinai priiminėju li
gonius savo pagyvenimo vie 
toj 3125 ir. 38 Str. art i Ke* 
dzie Ave. Kaip greitai bus 
gatava, atidarysiu ofisą ant 
pietvakarinio kampo Lea-
vitt ir 22-ros gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 va
kare. 

Dr. S. Biežis, 
Telefonas McKinley 4988 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 i i ryto iki 
8 vai. vakare, Nedėliomis 9 iki 11 
4649' S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

• T " *t 'i " r r r " " " :<J •.».••. ? ą 
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SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del JŪSŲ aklu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
dai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metu 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavime už prieinamą kaina 
net u*ip žemai net ik* )8.tt . 

JOHN SMRTANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
S-čios lubos virs Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki 8 
ral. vakare. Nedėiioj auo 8 vai. 
rvto ik' 18 valandai dieną. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1757 W. 47tb St., Chicago, HL 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu telefonas Seeley 420 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:80—12. 3—6 ir 7—9. 

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4815 So. Wood S t 

Telefonas: Yards 723. 
» . ; » • • » • • • • » • • • . 

LE, MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tėa, steodgrafijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos* geografijos, politi-
kfnes ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandas: nite 8 ryto ik; 
6 po pietų: vakare nuo 7:80 iki 9:30 
21100 So. Halsted St.. Chicago, 111 
mmmmmm iiH — — w ^ I I Į Į H H , 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
, Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 
Kampas \V. 3 6-tos gatvės 

* U ~ ——»»;•; 

< 

Dr. M, Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

I I 
« « — ^ — — — — ^ ^ ^ — » 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTOSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
*rti 4 7-t/v* OatTou 

I 

» 

JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rookwell 8^99 

CHICAGO, ILL. 
- a • * — • — — 

V . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

•» W. WASHBfGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeeuimas, 812 W. SJrd St. 

Tai. Yards 4681 

=E5 5 S S 
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Resid. 033 So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 

Spe«jallstas Motef-Skų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halstcd St., Chicago 
Telefosas Drover 9498 

VALANDAS: 10—li ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Ofisas 10900 So. Michlgan Ava. 
Rezidencija 10781 So. Michigan Av. 

Roseland, 111. 
Telefonas rezidencijos Ir ofise 

Pullman 842. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietų 

lkl 4; € iki 8 vakare. NeC 
0 lkl 12. 

».*» » d» » » » ^ » » » » • mm • »«• • ' » • i m m mį& 

socijalistiškų nei laisvamanis-
bardam*s už davinijimą klau-1 bų laikraščių, todal, jei kas no-

— 

mmĮmmmmwmmmfmmmmmmmmtmwmz,^m•• 
J«i skauda —patrin

kite su 

Pain-Eipeller 
Jig 8umiuk8tins tuos 

pattyrusiuB raumenis ir 
jus Jausitės vel miklus 
ir vikrus. N 

Žiūrėkite, kad batu 
$u INKARO ženklu! 

Galima gaut visose 
aptieko&e už 35c ir 65c 
arba iislsiuzdint nuo 

mmį4m~mjmm<mmmmmmmm^ąm>mmmmm^* 
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PIRKITE KAE&S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
tUlIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllUIIII 

Dr. S. Naikeli* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 33S6 W. 66-th Si. 
Phone Prospect 858B 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Hnlsted St., Chicago. 
h.M.H>j. Uei!.< i*.l:u., Utviškal ir 

i rusiškai. 
Į Valandos: 10 — 12 rytą; 8 — 9 
vakare Tel. Canal 4887 

mmmm 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 314» So. Morgan St. 
Kerte 32-ro St., Ceicago, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonai Tardą 887 

• ' • • • • • 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatai 

Attorney at Law 
105 W, Mooroe, Oar. Olask 8t. 
Room 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO. IIAITIOIS 
Gyv.: 8112 So. Hafcted Street 

Telefonas Vardą 2390 

M L Į m m » » m » i » » » » » » » » » » » ^ » » m m į* 

Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS 1H 

CHIRURGAS 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų -r- 6:30 iki 3:30 vakare. 

Ofisas 11719 Michigan Ave, 

Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 
< • » » • » • • » » • » » » » » » ' ~a 
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Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSKas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. x 

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvime 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mušą siu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir .vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bile etailės arba dydžio, ir bi
le madų kaygoe. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. P. Kksnicka, PerdeUak 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
į 100 N. Mate gatve, 
gatves. 4 lubos. 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES.! Ihi teisėjų peršvelnų apsiejimą 
su suareštuotais piktadariais. 

Trečiadienis, rugp. 6 d. Vieš- Ve koks buvo vįenas atsiti-
paties atsimainymas. 
Ketvirtadienis, rugp. 7 d., 
Šv. Kajetonas, išp. 

KARIUOMENĖ DAR BUS 
LAIKOMA CHICAGO

JE. 

k ima s: 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS. 

IŠ NORTH 

Iš priežasties Cliicagos gat-
vekarių streiko, L. R.-Kat. 

Po num. 1001 No. Saeramen-1 Labdaringosios Sąjungas Cen
to ave. namuose gyvena detek- tro susirinkimas praeitą se-

Gubernatorius paskirs komisi
ją rasių klausimui. 

Gubernatorius Lowden su-
gryžo nuo savo farmos ir iš-
naujo apsistojo Blaekston 
viešbutyj. Valstijos gen. ad-
jut. Diekson tuojaus pranešė 
gubernatoriui apie stovį 'Chi-
cagoje. 

Patirta, kad rasinės riaušės 
jau pasiliovė. Bet dar gyvuo
ja nepasitenkinimai. Kai-ku-
riose miesto dalyse juodieji 
veikėjai renka aukas nuo bal
tųjų sušelpti juoduosius. Bal
tieji aukoja. 

Tas parodo, kad vienų ir ki
tų užsikaršeiavimas praėjo. 

Visgi gubernatorius parėdė 
neprašalinti kariuomenės iš 
Cbicagos. Kariuomenė bus pra 
šalinta tik tuomet, kuomet aiš
kiai bua užtikrinta publikai 
apsauga. 

Kaip šiandie, ar rytoj gu
bernatorius paskirs komisija, 
kuriai paves rišti problemą ra
sių klausime. 

Komisija suras priemonių, 
kad ateityje tokios riaušės ne
atsikartotų, kad visur butų 
žmonių lygybė. 

Nukentėjusius juoduosius 
šelpia Raudonasis Kryžius. 

tivas Stapleton. 
Pirm kokio mėnesio viena 

rytmetį trys jaunuoliai atėjo 
pas detektivo namų duris ir 
ėmė šitas klabenti. 

Detektivui pasirodė vaiki
nai ištariami, tad jis neatida
rė durių ir ėmė tėmyties kas 
bus toliaus. 

Kuomet iš vidaus neatsi
liepta, visi t rys vaikinai nuėjo 
toliaus. Detektivas išėjo pas
kui juos. Ir tuojaus pamatė, 
kaip tie vaikinai mėgino in-
eiti į kitus namus. 

Tuomet jis juos sulaikė ir 
suareštavo. Bet teisėjas Wil-
liams ant rytojaus paliuosavo 
visus tris. 

Aną dieną t i e patys trys 
jaunuoliai suareštuota už įsi
laužimą į namus po num. 3622 
So. Mieli igan ave. Tuose na
muose šeimininke jie užrakino 

rėdą, liepos ?>0 d., neįvyko. 
Tat šiuomi pranešame vi

siems kuopų atstovams, jog 
sekantis Lab. Sąj. Centro su
sirinkimas įvyks sėredoj, rug-
-pj. 6 d., 7:30 vai. vakare Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje, prie 18 ir Union Ave. 
Cliieagoje. , 

Visus kuopų atstovus kvie
čiame tan susirinkiman pri
būti. Centro Valdyba. 

Ii. Vyčių 5-ta kuopa laikys 
mėnesinį, susirinkimą šeredoj, 
™gpj- 6 d., 1919 m., Šv. My
kolo parap svet., 7:30 vai. va
kare. 

Susirinkimas tuomi svarbus, 
kad mėnesinis ir dar-gi nuo 
šio susirinkimo prigulės siun
timas delegato į busiantį sei
mą. 

Todėl prašau koskaitlingiau-
sia< susirinkti ir dar-gi laiku. 

Pr. J. Paliulis, rast. 

L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO KUOPŲ DOMAI. 

sus namus ir nuo vieno tuose 
namuose gyvenančio žmogaus 
paėmė $27! 

Miesto taryba pagalvos, kas 
daryti su tokiais teisėjais, ka
trie nebaudžia piktadarių. 

L. D. S. Cbicagos Apskričio 
veikiančiosios komisijos ir 
kuopų valdybų susirinkimas 
įvyks ketverge, rugpjūčio 7 d., 
8 vai. vakare, Dievo Apveiz
dos parap. svet. Maląnėkite 
atsilankyti į šį posėdį, nes, 
kaip žinome, kad tai bus prieš-

vienam kambaryj, išgrozdė vi- [šeiminis posėdis. P r i e to dar ir 

NESURANDAMAS APGINĖ-
JAS PITZGERALDUI. 

ta svarba: randasi neaiškumai 
kasi ink siuntimo delegato į L. 
D. S. seinlą, taip atrodo, kad 
reikės kitą rinkti šiame posė
dyje. Taippat meldžiame pri
būti paskirtame laike. 

L. D. S. Apskr. Valdyba. 

APIPLĖŠTA SKALBYKLOS 
OFISAS. 

Suareštuotas intariamas šo
feris. 

Dienos metu du plėšiku už
puolė skalbyklos ofisą po num. 
2017 W. 22 gat. Paėmė $250 
ir nuvažiavo. 

Kažkas įžiūrėjo numerį ant 
pTėšikų automobiliaus. Apie 
tą painformuota policija. Šita 
areštavo Newberry Motor Co. 
šoferį Raueli. Policija sako, 
kad tas šoferis vežęs plėšikus. 

Niekas nenori ginti žmogžu
džio. 

SUSIRGO ARCHIBALD 
ROOSEVELT. 

Andai Chieagon atkeliavo 
su tikslu čia apsigyventi ka
pitonas Arcliibald Roosevelt, 
mirusio Theodore Roosevelto 
sūnus. 

Po atkeliavimo susirgo ir pa
imtas ligoninėn. J is karės me
tu kelis kartus buvo sužeis-

Kriminalio teismo teisėjas 
Crowe aną dieną buvo mėgi
nęs pradėti bylą žmogžudžio 
Fitzgerald, kurs nužudė mer
gelę Janet AVilkinson. 

Bet nesurasta advokatas, 
Kurs apsiimtų žmogžudį gin
ti. Keli advokatai buvo pa
kviesti. Bet visi atsisakė su-
razdami kokią nors priežastį. 

Tad visas reikalas atidėtas 
ligi rugpjūčio 18 dienos. Tei
sėjas Crowe pažymėjo, ka 1 
per dvi sekanti savaiti gal bus 
galima surasti apginė jas. 

Žmogžudis laikomas pavieto 
kalėjime. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

NIEKAS NEPROTESTUOJA 

"INVESTIGACIJŲ PASEK 
MĖS. 

Pieno kompanijos pakėlė 
kainą už pieną. Pranešta, kad 
tnė-tuojaus busią pradėtos 
"investigacijos". 

Tų "investigacijų" pasek
mė tokia, kad dabar išnaujo 

Vienas angliškas laikraštis 
pažymi, kad State Public Uti
lities komisija, kuri svarsto 
mokesties didumą už važinėji
mą gatvekariais, dirba nele-
galį darbą. 

Sako, gatvekarių kompani
ja su miestu turi padariusi 
kontraktą. To kontrakto nie
kas negali laužyti. Kontraktą 
gali panaikinti tik su kontrak
tu surištos pusės. 

Tuo tarpu paminėta komisi
ja savo pasielgimu nori su
laužyti kontraktą, veikiantį 
tarpe miesto ir kompanijos. 

Jei miesto piliečiai pakeltų 
protestą prieš komisiją, pas
taroji negalėtų miestui nusta
tyti mokesčių už važinėjimą. 
Nes tokių mokesčių nustaty 

Clerb. aštuoniolikiečiai, esate 
kviečiami- į susirinkimą šiandie 
8 vai. vakare. Susirinkimas 
bus Liet. Raud. Kryž. rėmėjų 
skyrio. Bus svarstoma daug 
svarbių klausimų. 

Tat kviečiame skaitlingai 
susirinkti į viršminėtą susirin
kimą, nes juo daugiau susiren
ka, tuo daugiau būna minčių. 
Reikia stoti darban^ rinkt del 
Liet. Raud. Krvžiaus aukas, 
drabužius, avalinę; prirašinėti 
narius rėmėjus L. Raud. Kryž. 

Beje, susirinkimas įvyks Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje. 

L. R. K. rėmėjų 
skyriaus valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

Su rugsėjo 7 d. prasidės Šv. 
Mykolo parapijos bazaras, ar
ba, kaip sakoma, milžiniškas 
jomarkas, parapijos kieme, 
prieWabansia ir Marslifiekl 
gatvių. Bus tai vienas iš di
džiausių jomarkų, kokie tik ka
da yra buvę North §idėj. Ba-
zare bus tiek įvairumo ir indo-
mumo,kiek northsidiečiai, kaip 
gyvena, dar nėra matę. Pa-
mąstykit tiktai, visos North 
Sides draugijos turės savo 
skyrius-budas, o kas* bus tose 
būdose, tai nei apsakyti ne
galima. 

Jau tik vienas mėnuo pa
liko iki bazarui. Tat laikas 
jau rengties. Visose draugi
jose yra vienas obalsis: kožna 
draugija turi padaryti para
pijai tūkstantinę. Atsimenant 
North Sides draugijų duosnu-
mą ir ką jos sako, tą ir pa
daro, galima tikėties* ko tai 
nepaprasto. 

Bazaras, prasidėjęs 7 d. rug
sėjo tęsis ištisą mėnesį. 

M. An. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

Linksma muzika palinksmins jus ir paskatins 
10-inch 85c. 

E-4253 f LINKSMAS VAIKINAS. Polka 
1 CHOfclKV VALCAS. 

E-4254 
r&IRDIES PLAKIMAS. Vaices. 

j LIKIMAS, v Polka. 

''Linksmas Kalnų Vaikinas," tai yra graži 
polka, greito tempo, įgrajinta Columbijos 
Tarptautinio Beno. Ant antros pusės tas 
pats benas grajina "Čiuožikų Valeą." Gra
žiausia meliodija vedama trumpėto su gra
žiu pritarimu kitų gražiausiųlkmisinginių in
strumentą. 

Minėtu du rinkiniu, sudaro visai naują in
strumentų kombinaciją. Malonus ir švelnus 
klarneto, mandolino, banjo ir gitaro balsai, 
susilieja su saxofono ir sudaro didžiausį įspū
dį ant visų klausytojų. "Širdies Plakimas, 
valeas išreiškiantis artistišką Italų pilnumą. 

Čia seka Rekordai, jus stebėsitės jų gražumu. 
E-2357 

IŠ WEST SIDE. 

West Sides lietuvių Viešo 
Knygyno delegatų susirinki
mas įvyks pėtnyčioje, rugpjū
čio S d.", 7:30 vai. vak., M. Mel-
da/io -svet., 2242 W. 23rd p i 

L. V. Knygyno Valdyba. 

Reikalingi leiberiai dirbti geleži
nėj *scrap' jardej. Darbas pastovus, 
užmokestis gera. 

Cliicago Metai Refining Co. 
S80O S. Kcdzie Ave. Ctiicago. 

rBirotė. Mikas Petrauskas, tenoras. 

tKut 
P 
m banguoja Nemunėlis. Mikas 

etrauskas, tenoras? 

fSveikJ broliai daininkai. M. Fet., ten. 

E-2392 •{ Ko liūdit sveteliai. Mikas Petraus-
t kas, tenoras. 

'arpai su akomp. orchestros. 
rGOS. čigonu orehestra. 

E 4255 i K A R E I V I r MAKfiAfl, Vt 
MARNOS l'PES BANGC 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTALĖS MUZIKOS. 
Kiekvienas Columbia Kekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-
taliogą Columbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį. 

I 

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

I š BRI6HT0N PARKO. 

Reikalingas "Shearman" ant No. 
2 "Shears" dirbti geležinėj "scrap" 
yardej. 

Cliicago Metai Rcfining Co. 
3800 S. Kedzie Ave. Chicago. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY 

w BBB 

I 

Ketverge, rugpj. 7 d., 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje įvyks mėnesinis susi
rinkimas L. Vyčių 36 kp. Visi 
nariai ir narės teiksitės susi
rinkti. Bus svarstoma svar
bus reikalai. Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

galvojama mieste įsteigti p i e - ! m a s P r i k l a s o n e nuo komisijos, 
nui stotis, kur busią galima b e t n u 0 P a t i e s m įesto . 
gauti pieno vienu centu pigiau. 
Bet tą, pieną prisieis kasdien 
parsinešti. 

Atrodo, kad nieko nebus ir 
iš to viso šauksmo apie bran
gumą pragyvenimo. 

KAS DARYTI SU TEISĖ-
JAIS. 

Jie pakuosuoja piktadarius. 

Miesto tarybai paduota skun 
das prieš kaikurių municipa-

Bet niekas neprotestuoja. 

ŽUVO 3 NUO MEDINIO 
ALKOHOLIO. 

Grand Forks, N. D., rugp. 
6. — Hannah'e trys žmonės 
mirė atsigėrę medinio alkoho
lio. 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 
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L. D. S. 57 kp. laikys pus
metinį susirinkimų šiandie, 
rugpjūčio 6 d., 8 vai. vakare, 
parapijinėje svetainėje, 44 ir 
Fairfield ave. 

Visi nariai ir narės kviečia
mi atsilankyti, nes turėsim 
daug svarbių reikalų aptarti, 
k. t. kaslink seimo, siuntimo 
delegato ir tt. 
Taip-gi nepamirškit atsivesti 

ir naujij narių, norinčių prisi
rašyti prie L. D. S. 57 kp. 

Valdyba. 

I š BRIDGEPORTO. 

Paieškau savo pusbrolio Povilo 
Palubinckio, apie 2 metai atgalios 
gyveno Chicagoj ant bridgeporto, da
bar nežinau kur jis randasi. Malo
nėkite prisiųsti jo adresą, už ką. ta
riu širdinga ačių. 

Povilas Stonis, 
6683 S. Rockwcll Str., Chlcago. 

APGARSINIMAS. 
Kuris gali inešti nemažiaus $300 

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

Atsišaukit vien laišku. 
Draugas 

1800 W. 46-tli SU Chicago, 111. 

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

1819 W. 47 Str. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

•< 

Šiandie vakare jvyksta L. 
Vyčių 16tos kuopos susirinki
mas. Šin susirinkiman kviečia
me visus narius atsilankyti. 
Nes yra daug svarbių dalykų 
del aptarimo. Reikia išrinkti 
delegatus į seimą ir daug kitų 
dalykų aptarti. Šis susirinki
mas bus mėnesinis. Kviečiame 
visus koskaitlingiausiai atsi
lankyti. L. Vyčių 16 kp. vald. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų lf Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $6.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Pull Dresa, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

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

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chicago, 111. 

įsteigta 1902. 
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" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gau*~ už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
n e m a ž i a u 5 0 i r t o l i a u g a u n a u ž p u » ^ k a i n o s . K r e i p k i t ė s a d r e s u : 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, IU. 
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A6, ADOMAS A. KARALAUSKA8, SEKANČIAI RAflATJ. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęa pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė j>o buteli Salutaraa, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaraa mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseima savo draugams kreipUes prie Salutaraa: 

SALCTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted S t , Telephone Oanal 6417, Chicago, m . 


