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METAI-V0L. IV. No. 19U 

Bolševikai S. VALSTIJOS MAITINA 
VAIKUS BUDAPEŠTE. 

Pietinėj 
• 

Talkininkai prašomi neapleisti 
Rusijos 

DENIKINO ARMIJA ĮVEI 
KĖ BOLŠEVIKUS. 

Bolševikai sakosi paėmę 

Rygą-

RUSAI PRAŠO TALKININ
KŲ NEAPLEISTI RU

SIJOS. 

Paryžius, rugp. 13. —Ameri
kos pašelpinė administracija 
vakar pradėjo maitinti 20,-
000* vaikų Budapešte. Tai da
lis tos administracijos pro-

Igramos, sulig kurios turi but 
maitinpr' ! vaikai centralinėj 
Eu ropa . 

Apie tą paskelbta čionai. 
Tas visai nepaliečia panaiki
nimo blokados, kokia gyvuoja 
prieš Ungariją. 

Pirm to buvo žinių, kad tal
kininkai jau, esą, panaikinę 
blokadą aplink Ungariją. 

Londonas, rugp. 13. — Ang
lijos karės ofisas paskelbė, 
kad generolo Deni kino armi
ja pietinėj Rusijoj žymiai pa
žangiuoju. Bolševikai, sakoma, 
ten visu frontu pašėlusiai lai
kosi. Bet jiems nelemta atsi
laikyti. Visur mušami ir pa
neša nuostolius. 

Denikino armija paėmė nuo 
bolševikų miestą Kamišin lie
pos 28 d. Tenai 11,000 bolše
vikų pateko nelaisvėn. 

Nuo bolševikų atimta 00 ar 
motu, 150 kulkasvaidzių iv 
daug karės medžiagos. 

Toliaus i pietus, aplink upe 
Dnieprą, bolševikai sumušti 
vytuose nuo Kremenčugo. Te
nai 1,000 bolševikų papuolė 
nelaisvėn. 

Kuomet paimta Poltava, 
bolševikai neteko 130 geležin
keliu garvežiu, 2 šarvuotu trau 
kinių, 1,200 vagonų, 20 anuotų 
ir daugelio amunicijos. 

Paliuosuoti nuo bolševikų 
tiranijos gyventojai tiesiog ne
gali atsidžiaugti. Nes bolševi
kai baigė juos smaugti. 

IŠ Copenhageno pranešama, 
kad Berlvne leidžiami rusu 
laikraščiai (bolševikiški) pas
kelbė, buk rusų bolševikai ir 
vėl paėmę nuo latvių Rygą, 

Bolševikai yra didžiausi de
mokratijos priešininkai. 

Q Archangelskas, rugp. Y. 
Archangelsko municipalinė ta
ryba ir žemietijos valdžia Ar
changelsko gubernijoje pas
kelbė atsiliepimą-prašymą į 
talkininkų tautas neatšaukti 
savo kariuomenių iš Rusijos. 

Atsiliepime pažymima, kad 
bolševikai vra didžiausi de-

[įuokratijos priešininkai. Nes 
jie kovoja prieš kuriamąjį ru
su susirinkimą, neleidžia su-
šaukti to susirinkimo. 

Tatai prieš tokius Rusijos 
nevidonus negalima paliauti 
kovoti. 

BOLŠEVIKAI SUAREŠTA 
V0 SAVO BUVUSĮ 

GENEROLĄ. 

Tomske sušaudyta 16 soviet-
ninku. 

Hamburg, Vokietija, rugp. 
13. — Čia ir mieste Altona su
streikavo darbininkai (ofici-
jalistai) bankose. Visos ban-
kos uždarytos. 

BUS TEISIAMI 289 UMA
RUOS TERORISTAI, 

Londonas, rugp. 13. — Mas
kvos bolševikų valdžios įsa
kymu bolševikai agentai su
areštavo buvusį vyriausią bol
ševikų kariuomenės vadą gen. 
Vatatis (Vatzetis?) su jo šta
bo viršininku. 

Abudu oficieru bolševikai 
apkaltina ruošime revoliucijos 
prieš bolševikų valdžią. 

Be to, gauta žinių, kad 
Tomske bolševikai sušaudė 16 
bolševikij sovieto narių. 

(Matyt, nekaip sekasi tame 
socijalistų bolševikų rojuje). 

Berlynas, rugp. 13. — Spe-
cijalėje depešojė iš Budapešto 
(Ungarijos sostinė) į National 
Zeitnng pranešama, jog 21 
bolševikų komisaras, 82 darbi
ninkų sovietninkai ir 186 tero
ristai tenai veikiai bus teisi
mi. 

Padarytos tų bolševikų te
roristų namuose kratos kuo-
aiškiausia paliudijo, kad jie 
viešąsias vietas buvo užėmę 
tik prisikrovimui pinigų ir ne^ 
paprastam išlaidumui. 

Belą Kun, kuris su milijonais 
pabėgo Austrijon, namuose 
atrasta 180,000 kronų. Pinigai 
buvo sukaišioti pasieniais ir 
plyšiuose. • 

Ungarų bolševikai savo val
dymo metu Budapešte ir apy
linkėse nugalabino 696 žmo
nes. 

AUSTRAI PROTESTUOJA 
SUSIRINKIME. 

Sako, jų visa viltis esanti 
Suv. Valstijose. 

Vienna, rugp. 13. —Rugpjū
čio 10 dieną čia austrai turėjo 
mass-mitingą prieš užsienių 
reikalų ministerijos ofisą. 

Susirinkusios minios reika
lavo sugrąžinti Austrijos karės 

! nelaisvi us iš Siberijos, 
Ikui nelaisviai šimtais miršta 
kasdien. 

Susirinkime pažymėta, jog 
austrų visa viltis padedama 
Suv. Valstijose. 

GEN. PERSHING APLAN
KYSIĄS ITALIJĄ. 

Paryžius, rugp. 13. — Gen. 
Pershing aplankė belgų kara
lių Belgijoje. Dabar žada jis 
aplankyti buvusius karės lau

k u s Italijoje. 
Iš čia jis % gal iškeliausiąs 

rugpjūčio 16 dieną. 

— 
ŠNIPAS DEPORTUOTAS IŠ 

ANGLIJOS. 
— 

Londonas, rugp. 13. — Iš 
Anglijos deportuotas Ignatius 
Tribich Lincoln, naturalizuo-
tas Anglijos pavaldinis ir bu 
ves parlamento atstovas. J is 
nuo 1916 metų buvo laikomas 
kalėjime. 

Lincoln yra buvęs Austrijos 
pavaldinis. 1915 metais jis a-
reštuotas Brooklyne, N. Y. 
(Suv. Valstijose) už suktybes. 

Lincoln tuomet pasisakė e-
sąs Vokietijos šnipas. Buvo 
pasiųstas jis AnglTjon, fenai 
nuo jo atimta pilietybės teisės 
ir nubaustas trimis metais ka
lėj i man. 

PLIENO DIRBTUVIŲ DAR
BININKAI BALSUOJA 

STREIKO REIKALE 
Pirm rugpjūčio 25 dienos gal 

bus paskelbtas generalis strei
kas visose plieno dirbtuvėse 
Suv. Valstijose. 

Tuo tikslu plieno dirbtuvių 
darbininkai šiandie balsuoja. 
Tas paliečia daugiau milijono 
darbininkų. 

Darbininkai reikalauja $1.00 
darbo valandoje ir 44 valan
dų darbo savaitėje. Taippat 
reikalauja geresnių darbe są-
Jysų. 

Plieno dirbtuvėse So. Chica-
goj ir Gary, Ind., dirba apie 
40,000 darbininkų. Ir jie bal
suoja streiko reikale. 

49,498 AMERIKONAI ŽUVO 
KARĖJE. 

Tai galutinai patikrinti nuos
toliai. 

Vienna, rugp. 13. — Iš Ag-
ram pranešama, kati Jugosla
vijos valdžia uždraudusi visoj 
šalyj leisti bolševikiškus lai-
k v v • 

rascius. 

BARA VYRIAUSYBĘ UŽ 
GINKLAVIMĄSI PA

LAIKYMĄ. 

Londonas, rugp. 14. —Aną 
dieną čia parlamente aštriai 
buvo kritikuojama vyriausybė 
už ginklavimąsi palaikymą. 

Bet vvriausvbės atstovai at-
sikirto, kad nepadaryta taika 
su Bulgarija ir Turkija. Taip
pat stovis Mesopotamijoj ne
leidžia anglams susiaurinti 
ginklavimąsi. 

Karės sekretorius Chureh-
ill be kitko pažymėjo, kad ir 
Airijoje Anglijai reikalinga 
palaikyti skaitlingą kariuome
ne. 

Washington, rugp. 14. —Pa
skelbta galutini • patikrinimai 
apie Suv. Valstijų kareivių 
nuostolius buvusioje karėje. 

Išviso žuvo 49,498 kareiviai. 
Sužeista 205,690 kareivių. Ne
laisvėn buvo patekusių 4,480. 

Nežinia kur pražuvusių ka
reivių pažymėta 127. Tai visai 
mažas skaitlius, sulyginus su 
Anglija ir Prancūzija. 

Nes Anglija nežinia kur pra
žuvusių kareivių turi 121,000, 
gi Prancūzija net 264,000. 

Sušaukiama Tarptauti
ne Darbo Konferencija 

PREZ. VVILSONAS SUŠAU
KIA TARPTAUTINĘ DAR

BO KONFERENCIJĄ. 

OLANDIJA IŠLEIDŽIA BU 
VUSĮ VOKIEČIŲ SO

STO ĮPĖDINĮ. 

Berlynas, rugp. 14. — Su 
Olandijos vyriausybės leidimu 
buvusi s Vokietijos sosto įpėdi
nis kelias dienas viešėjo pas 
savo žmoną ir vaikus Sodene, 
Prūsijoj. 

Tą žinią paduoda vietos lai
kraštis Lokal Anzeiger. 

DARBININKAI SIŪLOSI 
DIRBTI ILGESNES 

VALANDAS. 

Rymas, rugp. 13. — Premje
ras Nitti paskelbė, jog jis ga
vęs telegramų nuo daugelio 
geležinkelių darbininkų kuo
pų, kurios siūlosi vyriausybei 
dirbti ilgesnes valandas su 
tikslu padidinti nacijonalę pro 
dukciją. 

RUMUNAI ŽIAURIAI APSI
EINA SU UNGARIJOS 

GYVENTOJAIS. 

Budapešte laukiama ameriko
niško maisto. 

Budapešte, rugp. 12. —Un
garijos . stovis šiandie tikrai 
kritiškas. Paėmę šitą miestą 
rumunai, uždėjo ant žmonių 
savo žiaurią leteną. Miestas 
kaipir apmiręs. Apsistojęs vi
sas veikimas. 

Maisto stovis mieste nepa 
kenčiamas. Rumunai sustabdė 
traukinių atvažiavimą, daugel 
vietose suardydami geležinke
liui. Iš turgaviečių jie paėmė 
paskutinį maisto išteklių. 

Keturiolika traukinių su 
amerikonišku maistu siovi 
Viennoje ir laukiama, kuomet 
atsidarys kelias Budapestan, 
kad kuoveikiaus čia pristatyti 
maisto, nors badaujantiems 
vaikams. 

Anglai taippat nusprendę 
kuoveikiaus atsiųsti maisto, 
anot gautų čia žinių. Bet ne
suprantama, kokiais tikslais 
rumunai neleidžia tą daryti. 

Gal rumunai nori Budapešto 
gyventojus prispausti badu ir 
paskui išsiderėti sau patinka
mas sąlygas. Bet juk rumu
nai nieko negali gauti iš Un
garijos be talkininkų leidimo. 

Ungarų naujoji valdžia mai
sto reikalu kreipėsi į rumunų 
armijos vada. Tasai pažadėjo 
praleisti traukinius su maistu. 
Bet ta's pažadėjimas buvo pa
darytas pirm kelių dienų. Ir 
ligšiol jis neišpildytas. 

Rumunai yra tikri vokiečių 
mokiniai. 

Rumunai daug nukentėjo 

nuo vokiečių žiaurumo, kuo
met tie buvo užėmę jų šalį. 
Matė ir praleido daug visokių 
baisenybių. Patys labai daug 
kentėjo, kuomet Bučium stas 
buvo naikinamas. 

Pasirodo, kad tų bjaurių 
darbų ir apsiėjimų rumunai 
puikiai pramoko nuo vokiečių. 

Nes jie čionai tokius pat 
darbus atlikinėja, kokius atli
kinėjo vokiečiai Rumunijoje. 

Platinasi galvažudystės. 

Kaip mieste, taip apylinkėse 
platinasi galvažudystės. Gal
važudžiai užpuldinėja žmones, 
tuus žudo, nuplėšia nuo jų 
drabužius ir palieka plikus la-
\ onus. 

Tokių galvažudžių aukų 
šiandie čia sutinkama visais 
pakeliais, laukuose ir net kai-
kuriuose nuėsto užkabariuose. 
Tntariami rumunų kareiviai. 
Bet jų oficierai užgina. Sako, 
tai pačių ungarų buvusių ka
reivių darbas. 

Persekiojami žydai. 

Kuomet čia sau dangų buvo 
pasidarę bolševikai, daugelis 
žydii priimta prie įvairių dar
bų valdžios ofisuose. Bolševi
kai krikščionių darbininkų ne
apkentė % ir juos persekiojo. 

Šiandie iš visų tų viptų žy
dai prašalinami. Į anų vietas 
paimami krikščionys. 

Miesto gatvėse dažnai pasi
taiko užpuldinėjimų prieš žy
dus. Daug žydų apmušama. 

Žydai čia nepakenčiami to
dėl, nes jie, kaip sakoma, buvę 
stipriausi bolševikų įrankiai 
prieš visokią laisvę ir demo
kratiją. 

Areštuojami bolševikai. 
Prieš užsilikusius mieste bol

ševikus bendrai veikia ungarų 
policija su rumunų kareiviais. 
Bolševikų vadai čia vadinami 
vagimis. 

Pas vieną suimtą bolševikų 
agentą atrasta 3,500,000 kronų 
senovės Ungarijos karalystės 
banknotais. Nes tik tie pini
gai turi vertę. Bolševikų at
spausti pinigai niekur nepri
imami. 

Areštuojami kai-kurie i i 
laikraštininkai. 

Suareštuotu broliu George 
ir Ladislas Szamuely. Tai bro
liu buvusio bolševiko • Tibor 
Szamuely, kuris buvo bolševi
kiškoje valdžioje ir kuris nusi
žudė pragaišus čia bolševikiš
kam dangui. 

Sugryžusiejį čia ungarų ka
reiviai labai inirtę prieš bol
ševikus. Nes didžiumą karei
vių bolševikai su prievarta bu
vo paėmę savo raudonoj on 
gvardijom Jie sako, kad pada
rysią daug nesmagumų, jei 
bolševikai nebusią išgaudyti ir 
nubausti. 

Rumunai nesusikalba. 

Rumunų kareiviai Čia mėgi
na palaikyti tvarką. Bet visa 
nelaimė, kad jie nemoka unga
rų kalbos. Todėl daug žmonių 
suareštuoja be jokio reikalo. 

Gatvėse kontroliuoja pėsti
ninkai ir raitarija. Vietomn 
praslenka viena-kita tanką. 
Pačios ungarų policijos yra 
nedaug. 

Sakoma, jog susinėsimai su 
priemiesčiais veikiai busią 
normaliai.'Aplink miestą trau
kiniai važinėja. 

Konferencija bus Washing*to 
ne; prasidės spalių 29. 

Washington, rugp. 13.—Pre
zidentas AVilsonas paskelbė, 
kad čia sušaukiama tarptau
tinė darbo konferencija, kuri 
prasidėsianti spalių 29 d. 

Tokios konferencijos sušau
kimo reikalas yra padėtas tai
kos sutartyje. Bet senatas pre
zidentą įgaliojo konferenciją 
sušaukti neatsižvelgiant į tai
kos sutartį. Tečiaus pastatė są
lygą, kad kol nebus ratifikuo
ta taikos sutartis, prezidentas 
negali nuo savęs ton konferen-
cijon skirti nei'vieno ameriko
no atstovo. 

Tad spėjama, kad darbo 
konferencijoj nebus ameriko
nų atstovų, jei ligi to laiko se
natas neratifikuos sutarties. 

Darbo priedermė todėl šian
die senate padaryti intaką, 
kad jis kuoveikiaus ratifikuo
tų taikos sutartį. 

Vokiečiai nepakviesti. 

Darbo konferencijon pakvie
sta atsiųsti savo atstovus kiek
viena viešpatija, katra yra pa
sirašiusi po taikos sutartimi. 

Nepakviesta tik Vokietija 
su jos talkininkėmis. 

Kiekviena viešpatija turi] 
pasiųsti tik po keturis atsto-j 
vus. Vienas iš atstovų repre
zentuos darbą, vienas kapita
lą, kitu du—viešpatiją. 

Pirmojoj darbo konferenci-l 
joj bus aptariami šitie klausi-] 
mai. 

1. Aštuonių valandų darbo] 
diena. 

2. Viešpatijų veikimas už
ėjus bedarbei. 

3. Apdraudimas moterių in-j 
dustrijoje. 

4. Apdraudimas vaikų indu^ 
strijoje. 

Sakoma, jog šįmet konferen-j 
cijos programon neineisią ki
tokie klausimai. 

Sekančiai konferencijai su
važiavę atstovai patys pasiga
minsią programą. 

Nereikia pamiršti, kad spa-l 
lių pradžioje čia sušaukiama] 
nacijonalė konferencija, kurio-] 
je bus aptarti pienai apie de
mokratizaciją šalies geležinke-j 
lių. 

PERSIJOS ŠACHAS APLAN-
KYS ŠVEICARIJĄ. 

Jau iškeliavo su 20 palydovu^ 

Paryžius, rugp. .13. — Per
sijos šachas su dvidešimts pa
lydovų vakar iškeliavo iš Per
sijos sostinės Teherano. 

Keliauja į Šveicariją. 

ŽYDAI LYGIAI SU KITAIS 
NUKENTĖJĘ NUO 

BOLŠEVIKIZMO. 

Sakoma, tik 8 žydai yra cen-
traliniam bolševikų so

viete. 

BUVCS BULGARŲ KARA
LIUS TURTINGAS. 

Nieko nedaro, jei Anglija 
Konfiskuos jo 2 milijonu 

dol. 

Stockholmas, rugp. 13. (ra
šo Chicago Daily News kores
pondentas). — Iš 48 bolševikų, 
kurie valdo bolševikišką so
vietų respubliką Rusijoje, yra 
tik 8 žydai. 

Šitie žydai bolševikai su eile 
kitų žydų šalininkų neturi 
nieko bendra su 4 milijonais 
žydų., gyvenančių Rusijoje. 

Tie bolševikai žydai bolše
vikiškoje valdžioje nerepre
zentuoja ^įei kokios žydų par
tijos arba organizacijos. 

Jie neturi jokio sąryšio su 
žydų nacijonalizmu ir su jų re
ligija. 

Bolševikizmas kaip kitoms 
visoms tautoms yra rykštė, 
taip ir patiems žydams. 

Tiesa, bolševikų užimtose 
vietose nėra pogromų žydų. 
Bet bendrai su kitais žmonė
mis nuo bolševikų žvėriškumo 
yra nukentėję ir žydai. Ir jie, 
kaip ir visi kiti, yra netekę 
savo turtų, mantos ir pragy
venimui reikalingų versmių. 

Bolševikizmas, anot Leni
no, yra proletarijato valdžia. 
Gi žydai taippat savo didžiu
moje priguli proletarijato kle-
sai. Bet sulig Lenino termino
logijos, žydai esą buržujų ša
lininkai. 

Centraliniam bolševikų so
viete yra 48 žmonės. Iš jų 40 

Geneva, rugp. 14. — Ang: 
lijos vyriausybė nusprendi 
konfiskuoti 2 milijonu *dolie-
rių vertės apsaugos, prigulin
čios buvusiam bulgarų karą-, 
liui Ferdinandui. 

Bet, anot čia gautų infor-; 
macijų, buvęs karalius iš toj 
nieko nedarąs. Nes turįs pini
gų užtektinai. Tik 
Šveicarijos bankose jis ti 
apie milijoną svaini sterlingų. 

Didelės pinigų sumos jo pa
dėta ir Ungarijoje, kur jis 
die gyvena su šeimyna. 

Washington, rugp. 13. —Ju
ridinis* senato komitetas pa
siūlė vakar senatui patvirtinti] 
Palmerio nominaciją generali 
prokuroru. 

yra buvę krikščionys, Iš tų] 
krikščionių 19 nuoš. yra pri-j 
gulėję prie pravoslavų eerk 
vės. 

Sulig tautų tie 48 bolševi-j 
kai dalinasi taip: 8 žydai, 
latviai, 2 lenku, 2 armėnu ir 1] 
georgėnas. Visi kiti likut 
yra rusai. 

Tie aštuoni žydai yra: Tro : 

ckii, Litvino v, Steinberg, Zi į 
novjov, Shklovski, Kamene^ 
Sklianski ir Steklov. 

Iš latvių yra: Tatzetis, B j 
terš ir Stuchka. 
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Nekatalikiškoji 
Spauda. 

ac 
D R A U G A S Ketvirtadienis, rugp. 14, 1919 Ketvirti 

Apie Geltoną 
Spalvą. 

Naujoji Lietuvos tautinė vė-
iava susideda iš žalios, gelto-

j tos ir raudonos spalvų. Vie
totas " D r a u g o " skaitytojų ne-

I enai prisiuntė mums laišką, 
I :uriame jis išreiškia nepasi-
| enkinimą geltonos spalvos 

vedimu lietuvių vėliavon. Jis 
<-os nemėgia ir norėtų, kad bu-
ų jį pakeista kita kokia spal-
a; tinkamiausia jam balta. 

Nežinia kokiais motyvais 
dovavosi Lietuvos Taryba, 
iriimdama vėliavai spalvas, 
'ik jau ji, turbūt, nesivadova

vo žmonių skoniu spalvų pa-
aėgime. JViežodis sako, kad 
monėms apie skonis nėr ko 
inčytis. Vieni mėgsta vieną, 

- • kiti kitą. 

Mūsų skaitytojas geltonos 
palvos nepamėgo gal delio, 
;ad čia Amerikoje su geltona 
palva surišamo blogybės. Čia 
* geltonoji spauda" reiškia pi-

;į*ią ir blogą .-pandą. Apie žmo-
;*ų, turinti charakteryje blo-

Įjjcas žymes, kalbama, kad jo 
tur ima geltonųjų gijų. 

Bet nevisi ir nevisur taip 
nano apie geltonąją spalvą. 

•fjffceik atminti, kad auksinė 
..palva yra geltona. Auksas 

[negenda, nerūdija. J is visuo-
"net grynas ir reiškia pusto vu-
"iiną. Geltonoji spalva yra viena 
', >amatiniųjų, vidurinė spektro 

palvų. J i yra pamatinė, tvir-
:a. Tie, ką pasirenka t<> spal-
•ą, nori tuomi išreikšti pasto-
-umą, grynumą, nepasidavimą 
ugedinmi, kaip kad auksas. 

Kasančiam užsinorėjo vie
nam pažįstanm. pasiūlyti tau
tininkų laikraščio pasiskaityti, 
su tūlu kurijozu kad apsipa-
žintų. Nusipurtė, 

— Ne. Nebenoriu daugiau 
jų raštų skaityti. Nervuoja. 
Tiek juose iškreiptos sielos, 
nerimtumo, tiek atbukusio 
protavimo, melagystėmis atsi
duodančio, tiek negudriai pa
slėptos kitų neapykantos, kad 
mane nervuoja, piktuman va
ro. Nebeskaitau sveikatos ir 
ramybės dėlei. 

Prie to tai prigyveno neka
talikiškoji spauda. Reik pri
sipažinti, kad ir rašančiojo 
nuomonė apie tautininkų laik
raščius nesiskiria nuo pažįsta
mojo. Ieškai pas juos minčių, 
liogikos, kiltumo, o susiduri su 
negražybėmis, negalėjimu be
šaliai dalykus svarstyti. Nei 
etikos, nei stambesnės minties, 
o tik kerštu, neapykanta pri-
kamšyta. " L i e t u v a " dar daro 

Lietuvos Valstybes Laikinosios Kon
stitucijos Pamatiniai Dėsniai. 

Trečiuoju skaitymu Lietuvos 
Valstybės Tarybos priimti 

balandžio 4 d., 1919 m. : 

. 

pastangas susivaldyti. Bet 
"San-; 'Vien. Lietuvninkų, 

darą" ir gudruojanti *'Tėvy
nė' perdėm neapykanta,, 
smulkiu ir nevertu kerštu at
siduoda prieš katalikus, nesu
gebėjimu dalyku iii vertint i. 

Begėdiškumu buvo garsus 
soeijalistų laikraščiai. Tauti
ninkai su jais ant lygios atsi
stoja. Jš visu nekatalikišku 
laikraščių "Naujienoms" dau
giausia kredito išpuola. Jose 
mažiau storžievybės ir neiš-
auklėjimo apsireiškia, kaip 
pas visus kitus. Cm ne kompli
mentas "Naujienoms" (kaip 
toks jis prastas), bet tik norisi 
parodyti, kaip nekatalikiškoji 
spauda žemai nupuolė. 

Lietuvos laikraščiai matė 
pas amerikiečius rimtumo sto
ką. Nedyvai, jei jie tai spren
dė iš Amerikos lietuvių laik
raščių, kurrų didesnę pusę su
daro nekatalikiškoji spauda. 

Lietuvos VyčiŲ 
Seimas. 

Gal but dėlto tai ir popežiai 
apsirinko auksinę, geltoną 
4 palvą, išreikšti Bažnyčios pa-
I tovumą, jos nepasidavimą at-
f narnoms, nesugedimą. 

Lietuviai nepirmieji geltoną 
.palvą vėliavon įveda. Žino
miausia tautų, turinčią, tauti-

į h" je vėliavoje geltoną spalvą, 

uomet sie žodžiai išeis is 
po spaudos, Liet. Vyčių Sei
mas Pittsburgb'o eis prie bai
gos. Į jaunimą ir jų seimą pra 
vartų domos atkreipti. 

Kai-kurie Vyčiams neprie
lankus asmenys išreiškė l>ai-
mės, kad Vyčiai vadovaują vi
sam lietuvių katalikų judėji
mui Amerikoje. Pasakymas 
perdėtas. Jis gimė iš to, kad 
Vyčiai išties sudaro vieną vei
kliausių gaivalų. Vyčiai gy
vai dalyvauja kiekviename i-
dėjiniame judėjime, ar tai Ims 
Tautos Korulo rinkliava, ai
tai Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rėmimas, ar tai kokių 
kitų draugijų veikimas. Jie 
dikčiai prisideda prie dailės 
kėlimo. Chorai, vaidintojų bū
riai, jeigu ne išimtinai Vyčių 
sudaromi, tai jiems priside
dant, ne vieną gražų koncertą 
surengė, "daug ir gabiai dides
niųjų reikalų pastalė. Dides
niąją išvažiavimų, vadinamų 
Lietuvių Dienų surengimas 
vargu kur apsiėjo be gyvaus 
Vyčių dalyvumo. Vienu žo
džiu, Vyčių veiklumas dauge-

Iki Steigiamasis (Kuriama
sis) Seimas bus nusprendęs 
Lietuvos Valstybės valdymo 
formą ir konstituciją, Lietuvos 
Valstybės Taryba, reikšdama 
suvereninę Lietuvos galią (su-
prema potestas), steigia Val-
stvbės Valdžią šitais Laikino-
šios Konstitucijos pamatais: 

I. Bendroji dalis. 
§ 1. Vyriausius Valstybės 

Valdžios organus sudaro: a) 
Valstybės Prezidentas, b) Val
stybės Taryba ir c) Ministc-
rių Kabinetas. 

% 2. Vvriausios Valtvbės 
Valdžios būklė vra Lietuvos 
Valstybės sostinė Vilnius. 

§ 3. Jstatymų inicijatyvos 
teisė priklauso Valstybės Ta-
rvbai ir Ministeriu Kabinetui. 

§ 4. Visi Valstybės kreditai 
asignuojami įstatymo keliu. 

§ 5. Visi Laikinosios Kon
stitucijos pamatiniai dėsniai 
priimami du trečdaliu balsų: 
jie gali būti papildomi arba 
pakeičiami, tik y* Valstybės 
Tarybos narių balsų to parei
kalavus ir papildymą arba pa
keitimą du trečdaliu balsų pri
muš. 
II. Valstybės Prezidentas ir 

jo kompetencija. 
§ 6. Iki Steigiamasis Sei

mas bus susirinkęs ir nuspren
dęs Valstybės valdymo formą 
ir Konstituciją Valstybės Pre
zidentas vra renkamas Valstv-

• * 

bės Tarvbos. 
į 7. Valstybės Prezidentui 

numirus ar negalint jam eiti 
tmriffn laikui savo pareigų, 
pavaduoja ji Valstybės Tary
bos Pirmininkas. 

§* 8. -Valstybės Prezidentui 
priklauso vykdomoji valdžia, 
kurią jis vykdo per Ministeriu 
Kabinetą, atsakomą prieš Val-
stvbės Tarvba. 

§ 9. Valstybės Prezidentas: 
a) skelbia su savo parašu įsta-
tvmus ir sutartis su kitomis 
valstybėmis; b) kviečia Mini-
sterį Pirmininką, paveda jam 
sudaryti Ministeriu Kabinetą 
ir tvirtina jau sudarytą; c) 
atstovauja Valstybei; č) skiria 
pasiuntinius ir priima akredi
tuojamus svetimųjų valstybių 
pasiuntinius; d) skiria augšte-
sniuosius kariuomenės ir civi
linius Valstybės valdininkus; 
e) laiko savo žinioje kariuo
menę Lietuvos nepriklausomy
bei bei josios žemių neliečia-

§ 12. Valstybės Prezidento 
žinioje yra Lietuvos Valstybės 
antspaudas. 

n i . Valstybės Prezidento tei
sės leisti fstatymus. 

§ 13. Valstybės Tarybos se
sijų tarpe arba per jų pertrau
kas Valstybės Prezidentas; turi 
teisės leisti įstatymus Ministe
riu Kabineto priimtuosius. 

§ 14.̂  Valstybės Prezidentas 
gali Ministeriu Kabineto pri
imtąjį įstatymo sumanymą 
grąžinti Ministeriu Kabinetui 
su savo pastabomis. Tuomet 
Ministeriu Kabinetas svarsto 
jį antrą kartą. Jei Prezidentas 
neranda galimu ir antru atve
ju Mjnisterių Kabineto svar
stytą ir priimtą įstatymo su
manymą pasirašyti, tuomet šio 
įstatymo sumanymas yra įne
šamas į Valstybės Tarybą ir 
josios sesija turi būti tuojau 
sušaukta. 

mvbei ginti ir skiria Vvriau-
siąjj Kariuomenės Vadą; g) 
šaukia ir paleidžia Valstybės 
Tarybos sesijas. 

§ 10. Valstybės Prezidentui 
priklauso amnestijos teisė. 

§ 11. Visi Valstvbės Prezi-
dento skelbiamieji aktaį turi 
būti Mimsterio Pirmininko ar
ba atatinkamo Ministerio pa
rašu žemimi. 

j-ra belgai. Reik prisiminti, lio^e srytyse pastebimas. 
:ad ir estų (įgaunių) tautinė 
rėliava inima geltoną spalvą. 

Jeigu yra žmonių, kuriems 
geltonoji spalva netinka, tai 

eik žinoti, kad yra t a i p g i tų, 
įuriems ji maloni. J i visiems 
lietuviams bus maloni, nes in-
I ina j lietuvių tautine vėliavą. 

J n E K l T E KARĖS TAUPY-
tfO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Kitaip nei būti negali. Vy
čius sudaro lietuvių padores
nis jaunimas. Jaunimas yra 
gyvybės pilnas. J is veiklus ir 
dėlto Vyčiai visuomenėje taip 
žymus, nors jie sudaro tik mr 
žą katalikų visuomenės dalį ir 
savo organizacijos skaitlingu-
nm negali prilygti visoms ka
talikų organizacijoms. 

Vyčiai leidžia vieną iš gra

žių Amerikos lietuvių laikraš
čių Pastaruoju laiku jie netik 
savojo laikraščio "Vyč io" ge
rinimu susirūpino, bet nuosa-
vios spaustuvės įsitaisymu. 

Šiemetinis Vyčių Seimas ir 
turi du didesniu rupesniu — 
nuosavią spaustuvę įsigyti ir 
susisiekti su Lietuvos jauni
mo. Susisiekimu \v ankštosuiu 
susiartinimu su Lietuvos jau
nimu jie mano patys pelnyti 
ir atnešti naudos Lietuvai. 

Kokius budus ir priemones 
vartoti tiems tikslams atsiekti 
Vyčiai nusprendė, teks po jų 
seimo atsižinoti. Jis baigsis 14 
rugp. dieną. 

IV. Valstybės Taryba. 

§ 15. Valstybės Taryba svar
sto ir sprendžia įstatymus ir 
sutartis su kitomis valstybė
mis. 

§ 16. Ministeriu Kabineto 
priimtieji ir Valstybės Prezi
dento pasirašytieji įstatymai 
neįnešami į Valstybės Tarybą. 

§ 17. Valstybės Prezidentas 
gali Valstybės Tarybos priim
tąjį įstatymą grąžinti Valsty 
bės Tarybai su savo pastabo
mis. Tuomet Valstybės Taryba 
svarsto jį antrą kartą. Antru 
atveju Valstybės Tarybos ap-
svarstj'tas ir priimtas įstaty
mas turi būti Prezidento pa
sirašytas. 

§ T8. Valstybės Tarybai pri
klauso interpeliacijos ir pa
klausimų teisė. 

V. MinisteVių Kabinetas. 

§ 19. Ministeriu Kobinetą 
sudaro Ministeris Pirmininkas. 

§ 20. Ministeriu Kabineto 
sudėtį tvirtina Valstybės Pre
zidentas. 

§ 21. Ministeriu Kabinetas 
išvieno (solidaringai) dirba ir 
išvieno atsako.* 

§ 22. Valstybės Tarybai iš
raiškus nepasitikėjimą Minis
teriu Kabinetui, šis atsistaty
dina. 

§ 23. Ministeriu Kabinetui 
atstovauja Ministeris Pirmi
ninkas arba jį pavaduojąs vie
nas kuris Ministeris. 

§ 24. Jėję į Ministeriu Kabi
netą Valstybės Tarybos Nariai 
nenustoja buvę Valstybės Ta
rvbos Nariais. 

§ 25. Ministeriu Kabinetas 
ir atskiri Ministeriai, Valsty
bės Tarybai ir jos Komisijoms 
pareikalavus, turi duoti žinių 
ir paaiškinimų. 

VI. Pamatinės piliečių teisės. 

į 26. Visi Valstybės pilie
čiai, vis tiek kurios lyties, tau
tybės, tikybos, yra lygus prieš 
įstatymus. Luojnų privilegijų 
nėra. 

§ 27. Laiduojama (garantuo
jama) asmens, buto ir nuosa
vybės neliečiamybė, tikybos, 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
draugijų laisvė, jeigu tik tik
slas ir vykdomieji įrankiai nė
ra priešingi Valstybės įstaty
mams. Ginkluotų asmenų susi
rinkimai draudžiami. 

$ 28. Srityse, kuriose Lietu
vos Valstybės nėra išleistų 
naujų įstatymų, laikinai palie
ka tie, kurie yra buvę prieš 
karę, kiek jie neprieštarauja 
Lietuvos Valstybės Laikino
sios Konstitucijos Pamati
niams Dėsniams. 

§ 39. Karės metu, taippat 
Valstybei gręsiančiam sukili

mui, a r riaušėms neprileisti 
yra taikinami" ypatingi įstatai, 
kuriais laikinai suvaržomos 
piliečių laisvės garantijos. 

VII. Steigiamasis Seimas. 

§ 30. Valstybei Valdžia nu
stato ir skelbia įstatymą Stei
giamajam Seimui rinkti. 

§ 31. Steigiamasis Seimas 
yra renkamas visuotinojo, ly
giojo, tiesiojo ir slaptojo bal
savimo pamatais. * 

§ 32. Steigiamojo Seimo na
rių rinkimams pasibaigus, SeX 
mas renkasi Vilniuje Valsty
bės Valdžios paskirtą dieną. 

§ 33. Steigiamasis Seimas 
pradeda darbą du trečdaliu at
stovų susirinkus. 

VIII. Valstybės Kontrolė. 

§ 34. Valstybės Kontrolė da
boja, kad butų teisėtai ir tei
singai dirbamas sprendžiama
sis ir vykdomasis darbas pa
jamų, išlaidų ir valstybės fi
nansų ir kitokių valstybės tur
to saugojimo srityje. 

§ 35. Valstybės Kontrolei 
atsiskaito visos Valstybės ir 
savivaldybės įstaigos, tos lab
darybės įstaigos, kurios gauna 
pašalpos iš Valstybės, ir tos 
bendrovės, kurios naudojasi 
'Valstybės kreditu ir garanti
jomis. 

§ 36. Valstybės Kontrolė tu
ri būti visuomet prieinama: 
visa atskaitomybė, visos kny
gos ir visi § 35 paminėtų įstai
gų veiksmai. 

§ 37. Valstybės Kontrolė sa
vo iniciatyva skiria ir vykdo 
revizijas. 

§ 38. Valstybės Kontrolė 
sudaro atskiria Valstybės val
dymo dalį ir nepriklauso nuo 
Ministeriu Kabineto. 

§ 39. Valstybės Kontrolierių 
parenka ir skiria Valstybės 
Prezidentas. 

§ 40. Valstybės Kontrolie
rius Valstybės Tarybai ir jos 
Komisijoms pareikalavus turi 
duoti žinių ir paaiškinimų. 

§ 41. Valstybės Kontrolie
rius dalyvauja Ministeriu Ka
binete patariamuoju balsu. 

§ 42. Valstybės Kontrolie
rius atsako už savo dar mis 
prieš Valstybės Tarybą ir at
sistatydina, Valstybės Tarybai 
išreiškus jam nepasitikėjimą. 

Lietuva ir Vatika
nas. 

žinios. Laikraščių žinios pa
duoda, kad tieji Šventojo Tėvo 
vaikai pasibjaurėtinai elgiasi, 
nuožmiai mųs skriaudžia, ne
kaltai mūsų vaikelių, Lietu
vos kraują lieja, papildo 
šventvagiškas nuodėmes ir ki
tus baisius daiktus^ Ko laukia
me, rankas išskėtę, ko žiop-
som? Juk turime tėvą. Tad 
skubiai pakelkime galingą 
balsą, šaukiantį tiesiog atker
šijimo į dangų, išdėstę atvi
rai, teisingai ir griežtai mal
daukime savo globėjo, kad su
valdytų tuos nedorus šunybių 
žingsnius jo vaikų lenkų, ku
rie gėdą daro visai pasaulio 
katalikiškai šeimynai. Pasiųs^ 
kime koskubiaus protesto 
prieš lenkus ir užtarimo mal
daujančią telegramą. Apie tą 
viską, tegu žino, tegu teisingai 
nubaudžia savo vaikų prasi
kaltimus. Tegu mums už tai 
atlygina. Netylėkime skųstis 
teisingai savo tėvui. 

Erškėčio Gėlė. 

Redakcijos prierašas. Gerb. 
Erškėčių Gėlės straipsnį deda
me dėlto, kad jame yra išreik
šta ypatinga mintis, nors 
mum8 rodosi, kad didelės nau
dos neturėtume skųsdamiesi 
Šv. Tėvui ant lenkų. Ir lenkai 
ir mes vienaip pripažįstame 
Šv. Tėvo autoritetą tikėjimo 
dalykuose. Mes tikime, kad 
Lietuva yra politiškai nepri-
gnlminga nuo popežiaus, o len
kai taippat tiki į politišką 
Lenkijos neprigulmybę. 

Šventasis Tėvas yra grynai 
ir griežtai apsiribojęs Jikėji-
miniais dalykais, į politiškus 
tautų ginčus nesikiša. Todėl 
jis nenorėtų kištis nei į poli
tiškąjį ginčą tarp Lietuvos bei 
Lenkijos. 

Pagaliaus, lenkai ųėra toki 
maldingi, kad paklausyti doro 
tėviško perspėjimo. Kaip visos 
kitos dabartinės viešpatijos 
taip ir Lenkija nusilenkia tik
tai prieš ginkluotą armijos jė
gą. Šventasis Tėvas neturi ka* 
riuomenės ir negali lenkų pri
versti, kad jie jo klausytų. Tą 
žinodamas jis, veikiausia, ne
norėtų kalbėti apie tai, ko ne
gali išpildyti. 

Atsibudimas. 

Lietuva šiandie jau sudaro 
gyvenime neprigulmingą kūną 
viešpatijos ir stengiasi juo bū
ti. Bet kas-gi yra Vatikanas? 
Ko mes turime tikėtis iš J o ! 
Koki santikiai su Juom turi 
būti? 

Vatikanas trumpai kalbant, 
sudaro vasltybę, neprigulmin
gą, kurios augščiausioji galva 
yra Romos * Popežius, arba 
Šventasai Tėvas, tikslu tėviš
kai globoti visas katalikiškas 
tautas, kaipo vaikus vienos 
šeimynos. 

Šeimynoje, ~ pasitaikius vai
dams, nesutikimams, vaikai 
kreipiasi prie tėvo ieškodami 
tiesos arba užtarimo, o dides
niuose reikaluose pabaudimo, 
arba užginimo griežtai to ar to 
nedaryti, jeigu vieni vaikai ki
tus skriaudžia. Tėvas juos ap
malšina^ ei juom yra, jei nesti 
patėviu. Dėlei tos priežasties 
santikiai tarp vaikų ir tėvo 
turi būti kogeriausi-—atviri, 
nuoširdus,* teisingi, reikalau
janti pabaudos skriaudikams. 

Lietuviai, auba Lietuva, ir
gi sudarome tokią, šeimyną 
vaikų, kurios galva yra Šven
tasis Tėvas. Ir štai kiti- Jo 
šeimynos vaikai, lenkai, arba 
Lenkija užpuolė kitus jo šei
mynos vaikus—mųs arba Lie
tuvą, kaip paduoda laikraščių 

Laike Rusijos carų viešpa
tavimo, mokslas buvo išskirti
na privilegija tiktai augštes-
nei žmonių klesai. 

Kaimiečių mokinimas buvo 
gausme užgintas; nepaklausy
ti buvo prasižengimas aštriai 
baudžiamas, net kartais ištrė-v 

mimu į Siberiją. 
Autokratijos galybė buvo 

palaikoma pirma iš nežinoji
mo; paskui iš prievartos. Jos 
viršenybė ant žmonių nebūtų 
buvus palaikoma taip ilgai 
prievarta, jeigu žmonės butų 
buvę išsilavinę protauti ir jei
gu jiems butų buvęs kelias 
prie proto šaltinio—mokslo. 

Rusijos autokratija visuo
met buvo akla. Jos viešpatavi
mas pripildė ją saugumo jau
smu. Tautiška pažanga siautė 
tiktai jos pačios mažą ratelį. 
Paklusnus žmogus ir arklys 
buvo skaitomi lygiais. Tiktai 
valdančioji klesa tegalėjo pro
tauti. 

Bet kaimietis pertraukė ry
šius, kurie jį su arkliu rišo. 

I r tada—atkeršijimas. Ak
las atkeršijimas. 

be, kuris jo laukia šiame pa
saulyje; Tas darbas reikalau
ja, kad mes atskirtume žmogų 
«uo arklio. Jeigu ir siekimas 
jo proto butų mažas, tečian ši
tas žmogus žino, kad jis ran
dasi pasaulyje,—pasaulyje, 
kame žmogus yra skaitomas 
augštesniu už arklį. Žmonija 
jau žino, kad šis žmogus turi 
galę protauti, ir žmonija turi 
vesti tą galę tinkama vaga. 
Tai yra pirmutinė žmogui par
eiga. Žmogaus priederystė yra 
klausyti. 

Žmonija dar nėra išpildžius 
priedermės civilizacijai, pa
statydama mokyklas, samdy
dama mokytojus ir pristaty
dama knygas veltui. 

J i dar turi surasti nemokin
tą, žmogų ir jam pasiekiamai 
padėti progą, mokintis. Jam 
reikia duoti šviesos. 

Nemokslingnmas turi pra
nykti. Žmogaus gale mąstyti 
turi būti apversta žmonių nau
dai. 

Nemokintas žmogus nėra 
tinkamas apimti savo darbo 
dalį. Našta, kurią, jis turėtų 
nešti, yra kito nešama. 

Tas negera; neteisinga žmo
gui; neteisinga žmonijai. 

Apart mokslo teisės kiek
vienam žmogui, turime kreipti 
domos į žmonijos teises kiek
vieno žmogaus į naudingumą. 
Dabar, labiau negu kitu ko-
kiuo laiku pasaulio istorijoje, 
civilizacija reikalauja jo pa
tarnavimo. 

Pilietybės komiteto veikimo 
raportai, Natūralizacijos Biu
rui, parodo, kad yra sukeltas 
didelis žingeidumas pratęsti 
viešų mokyklų parankumus, 
kad padarius šitą svarbų prin
cipą tobulu. Didelis skaičius 
dirbtuvių jau turi įsteigusios 
mokyklas mokinti savo darbi
ninkus; bažnyčios perkeitė 
kai kuri uos savo kambarius į 
mokyklos kambarius, kad pri
ėmus nemokančius; o atjau
čianti žmonės pašvenčia laiką 
juos mokyti; ir atsjrado liuos-
norių, kurie'neša mokslo žodį 
į nemokančių namus. 

Visur atbudimas. 
Taika, tvarka ir žmonių ge

rovė reikalauja, kad nemok-
slingumas butų viešo mokini
mo pergalėtas, kad visi žmo
nės galėtų pažinti šalį, kurioje 
jie gyvena, jos valdžią ir Kon
stituciją, 

Kodėl Tu Turi 
Priversti vaikus vaik
ščioti kaomet jie ne
tari stiprumo 

Nekurie vaikai, nors iš svei
kų tėvų nepradeda greitai 
vaikščioti užtat, kad jų vidu
riai pamažėli dirba, jų kau
lai neturi reikalingos stiprybės 
kuri yra reikalinga prie vaik
ščiojimo. 

Vaikai kurie randasi tokia
me padėjime neturėtų būti ver
čiami vaikščioti, bet jie turėtų 
būti stiprinami duodant PAR-
TOMILK, kuris susideda iš 
miltų ir pieno, druskos ir 
phosphato, kurie sustiprina 
kaulus. 

PARTOMILK yra labai gar
dus ir vaikai jį mėgsta. PAR-

Lekcija, kurią išmokome is, TOMILK sustiprina vidurius, 
» • 1 , 1 . - « , 

priduoda daugiau kraujo, su
stiprina nervus, o tuomet vai-

Rusijos autokratų ir jų ne-
mielaširdingo žudymo, yra 
mokslas—mokslas, kuris , ves 
prie tikro protavimo, mokin
damas teisingas doktrinas, 
mokslas, kuris skaito žmogiš
ką gaivalą už svarbų. 

Kiekvienas gyvenantis žmo
gus turės pripildyti vįetą dar

kai anga. 

Viena didelė dėžė kainuoja 
75e, šešios dėžės $4.25, dvyli- Ą 
ka kainuoja $8.00 pas^N.^C. 
Partos, 160-2nd Ave* Dept. 
L. 4, JvTew York, N. Y. "(194 
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LIETUVOS VYČIŲ VII SEI- no. Antri lenkai kankino bau- Lemešius, J . Debašinskis, K. 
MAS PITTSBURGH, PA. 

s Lietuvos Vyrių VII Seimai 
prasidėjo iškilmingomis šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero baž
nyčioje, kurias laikė gerb. 
kun. M. J . Urbonas Dvasiškas 
Vadovas, 1) vai. ryte. 

Pirma sesija prasidėjo 10:30 
vai. ryto. Delegatų pirmon 
sesijon suvažiavo apie 50. Ve-
dėjum išrinktas Dr. J . J . Biel
skis, sekretorium — p. A. Au
gustinas. 

Ūpas visud elegatų pakilus. 
Pirma sesija pietums užda

ryta 12:00. 
Rep. 

PHILADELPHIA, PA. 

Padėkavonė našlaičio gerb. ge
radariui, klebonui, kun. 

J. J . KaulaMui. 

Brangus mušu Tėveli ir už
tarytojau! Aš, vardan visu 
našlaičių, tariu širdingiausia 
ačiū, kad mus apleistus naš
laičius priglaudėt savo tėviš
ka ranka, nušluostėt ašarėles 
nuo nuiMi veidelių, kurias mes 
liejome netekę savo tikrų tėve 
Ii ii, kada papuolėm Į svetim
taučių prieglaudas. Kaip 
mums tenai buvo liūdna; ne
girdėjom tenai savo kalbos, 
nieks į mus mūsų kalba nekal
bėjo, niekas mums nesakęs, 
kad mes esame lietuviai, kad 
mūsų tėveliai paeina iš didvy
rių žemės, gražios Lietuvos. 

džiavomis. Žydai ekonomiškai 
išnaudojo. Ketvirti tai bolševi
kai, paskiausi, kurie pasirodė 
daug kartų biauresni ir nuož
mesni. Pradėjo net bolševikiš
ka praktika: ka tik rado pas 
žmones, nukankintus vargų, 
iki paskutiniam daiktui suėmė 
ir vis siuntė į Rusiją, Petro
gradą ir kitus miestus maitin
ti, vis svetimus, o lietuvius 
paliko badu mirti. Kada bol
ševikai atėjo į Lietuvą, tai vis
ką pradėjo šluoti. Žmonės ve-
lyj, sako, mirti per kovą už 
gyvastį ir piliečio teises ir tei
ses savo šalelės Lietuvos, mir
ti garbingai. Tai ir šiandie 
lietuviai kariauja už savo ša
lelės teises. Daugiaus dvide
šimts penkių tūkstančių skait-
liuje jos sūnų lieja kraują ir 
gyvastis aukauja už laisve, 
liuosybe. Visa tai išparodinė-
jo smulkmeniškai. Nelabai bol
ševikams tiko, bet stovis buvo 
gerai sutvarkytas ir stiprus. 
kad jiems nedavė ir pasijudy-
ti. Tokiu būdu per visas pra
kalbas užsilaikymas ir ūpas 
buvo gražus ir malonus. 

Pabaigus prakalbas pranešė 
vakaro vedėjas, jog ir klausi
mus galima paduoti, kas ko
kius norės, parašę. Pasipylė, 
kaip iš maišo įvairių įvairiau
sių. Atsakinėjo, kurie buvo 
rimtesni, tai kogražiausia ir 
aiškiausia vis atsakinėjo, o 
kurie nei šioki, nei toki, tai 
taip ir atsakė, jog daugumai 
iš tokių klausimų, tai ir šonai 

Vaišeliunas, K. Balianskas, P. 
Kolešius, J . Blažys, V. Ališau
skas, P. Fabijonaitis, F. Stul
ginskis, J . Trakšelis, J . Butvi
las, A. Kilikevieia, P. Tankus, 
R. Baliauskas. 

Instruktorium išrinktas A. 
Lauraitis, jo pagelbininkas S. 
Ralys, raštininkas S. Gadeikis. 

Lavinimo valandos, kiekvie
na pėtnyčia nuo 7:30 vai. va
kare iki 10-tai vai. 

Vyrai ir moterys sukruski-
me. Lietuva tur i but laisva. 

S. Gadeikis. 

CLEVELAND, OftlO. 

Draugijų veikimas. 

Manėm, kad reikės mums už- pailso nuo juoko 
miršti savo tėvų kalbą, bet ge
riausias Dievas yra labai gai
lestingas. Nors paėmė nuo mū
sų tikrus tėvelius, bet į jų vie
tą mums atsiuntė kitą miela-
širdingą tėvą, kuris pasigai
lėjo mūsų; surinko mus visus, 
išblaškytus po visur ir pri
glaudė; tėviškai patalpino į 
gražų namą. Xužvyto mum* 
akys, nudžiugo širdelės, rodos, 
mūsų mamytė iš numirusių 
prisikėlė. Niekas čia mūsų ne
skriaudžia; gerai pavalgydi
na, gražiai aprėdo; mušu kal
ba į mus kalba; einame į lie
tuvišką mokyklą; ten mus se
serys gražiai mokina; mokina 
kaip turime mylėti Dievą, už
laikyti savo tikėjimą, mylėti 
savo kalbą; mylėti savo tėvy
nę, Lietuvą. 

Brangus mūsų tėveli! Už to
kį mielaširdingą darbą, į to
kią užuojautą, savo silpnomis 
lupelėmis tariame širdingiau
sia ačiū. Nepamiršim jūsų nie
kados. Visados melsimės už 
mūsų tėvelį Kad Dievas su
teiktų ilgai dar ant šios žeme
lės pagyventi, kad neapleistu-
mėte mūsų. Gyvuoki e tėveli il
giausius metus! Taip-gi ačiū 
visiems geraširdžiams, kurie 
padedate tėveliui darbuotiem 

Vargo Žiedelis. 

KENOSHA, WIS. 

L. Vyčių susirinkimas. Su
tverta Lietuvos Sargų kuopa. 

del mūsų. Tegul geriausias O ' 
Dievas visiems gausiai už tai 
atlvgina. 

v o 
Našlaitė. 

DBTROIT, MICH. 

Račkaus prakalbos ir 
bolševikai. 

Liepos 30 d. netikėtai pas 
mus kalbėtojas atvyko, tai į 
trumpą laiką nebuvo galima 
padaryti apgarsinimai. Xeiš-
garsino gerai, per ką ir žmo
nių nebuvo tiek daug, kaip 
kad badavo kitais sykiais. Bu* 
vo, rodos, daugiaus trijų šim
tų. P-as Račkus kalbėjo temo
je Lietuvos priešai. Taip jau 
per amžius Lietuva eilėse prie
šų buvo varžoma, kankinama, 
persekiojama ir žudoma. Pir
mesni didieji iš jųjų rusai vi
sokiais pprsekiojimais vargi ' 

Rugpjūčio (i d., 8 vai. vaka
re, Lietuvos Vyčių 38-ta kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame susirinkęs diktokais 
būrys gražaus jaunimo, nutarė 
štai ką. Perskaičius protokolą 
iš pereita susirinkimų, ir per
bėgus senuosius nutarimus, 
pasirodė, kad ką tik tarta, vis
kas pasekmingai atlikta, ir, 
kad kuopa sparčiai auga ir 
stiprėja. Buvo tarta, kaip grei
čiaus užvesti savo knygyną; ir 
tas pasekmingai tvarkoma. Iš
rinkta komisija išduoda rapor
tą, kad jau nupirkta šėpa ir 
viskas prirengta, kas reikalin
ga. Nutarta: kuris aukoja kny
gų teiktųsi priduoti .aršiausia
me laike. Kad dapirkus naujų 
reikalingų knygų, nutarta tuo 
tikslu rengti pikniką su mar
gumynais. Bus subatoj, rug
pjūčio 16 d., Clianee Parke. 
Daržas atsidarys tuoj po piet, 
muzika nuo 3 vai. Nuoširdžiai 
kviečiame Kenoshos ir iš apie-
linkės lietuvius, Q ypač L. Vy
čių kuopas. Paremkite, nes 
pelnas eis naudingam tikslui, 
padidinimo knygyno ir užlai
kymo Lietuvos Sargų. Išrink
ta komisija kuri rūpinsis pri-

Rugpjučio 3 d. buvo Cleve-
lando Lietuvių Draugijų Sąry
šio parengta bendra su ukrai-
nais demonstracija prieš len
kų veržimąsi j Lietuvą ir Uk
rainą. Demonstracija pavyko. 
Dalyvavo apie 10 ar 11 tūk
stančių lietuvių ir ukrainų. 
Po demonstracijai buvo Urays 
Armory salėje prakalbos. Kal
bėjo kun. V. Gh Vilkutaitis nuo 
lietuvių ir trys ukrainų kalbė
tojai. Po prakalbų priimta re
zoliucija prieš veržimąsi len
kų i Lietuvą ir Ukrainą už
grobimo tikslais ir terorizavi
mą tų šalių. 

Kugpjučio 10 d. L. Vyčių 
25-ta kuopos buvo parengta-
draugiškas išvažiavimas j lau
kus. Išvažiavimas buvo Bed 
fordo miške. Jaunimo dalyva
vo skaitlingai ii- išvažiavimas 
puikiai pavyko. 

Tą pačią dieną sandariečiu 
liberalų " V a r p o " ehoras buvo 
surengęs pikniką, bet ne ką 
laimėjo. 

rres ten'Brotrklyne, prar Tatrti-
nės Tarybos, visa virtinė to* 
kių yra. Užtenka, ką jau per 
Clevelando gazietą -tas žmoge
lis prišmeižė katalikus ir pri-
pjudė vietos žmones. Libera
lai dar nori jį į Informacijų 
Biurą įkišti, kad ir ten tokį 
darbą tęstų. 

Vietos draugijos šnairuoja, 
ir abelnai visi lietuviai Cleve-
lande neužganėdinti, kad kiike 
demonstracijos rengimo prieš 
lenkus, vietos sulenkėjusio lei
džiamas laikraštis "DiVva" tą 
ignoravo ir net boikotavo. To
kį pro-lenkišką darbą vietos 
liberalų laikraštuko toleruoti 
negalima. Jei tam laikraščiui 
yra lietuvių reikalai, tai ir 
lietuviams tas laikraštis bus 
svetimas ir tegul sau jį remia 
lenkai, kuriems jis pataikau
damas vengia skelbti nemalo
nias žinias apie demonstraciją 
prieš lenkų bjaurius darbus 
mūsų tėvynėje. Skaudu ir 
graudu, kad lietuvių tarpe 
randasi pro-lenkų. Tiek mums 
ramiau, kad tolue ponai ran
dasi ne katalikų tarpe. 

PAfcSiDODAU J, VRAI PIGIAI. 
2 augžtų mūrinis namas, 2 pagyveni-

gos turiu pažymėti, fcad West-
villės čia gimęs jaunimas v * ] ^ * p o 6 k a m b a r i u , t r a n d a 8 i l a b a i 

geroje vietoje: 2929 So. Parneil ave. 
*rekė tiktai fMOOteo. Impkėt fl.OOO. 
o likusius kaipo randą. Kreipkitės pas 

Wm. Kazlauskas, 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 
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Čia yra laikraštis leidžiamas 
tūlo ex-saliunininko, kuris pa
garsėjęs tuo, kad ten nuolat 
kyla skandalai su darbiniu-
kais. čtiomis dienomis kylo ne
susipratimai su p. P. Šukiu, 
buvusiu "Santaikos'* leidėju, 
kuris dabar dirba prie "Dir
vos.7 ' Sako, leidėjas to laikraš
čio, atėjau subatai užreiškes, 
kad: k ' jau tau nėra iš ko algą 
apmokėti." Po mažo kryžiuko 
p. Šukys nuėjo dirbti prie 
kriaučių su kaire ranka per
žegnojęs tų ex-saliunininko 
laikraštį. Dabar liko tik vie
nas asmuo—tai Karpavičius, 
kuris yra ir zeceris, ir admi
nistratorius, . ir redaktorius. 
Kaip tas paskutinis išlėks lau
kan, tai tada visas tos libera
liškos gazietukės mašinas ga
lės atiduoti j . " j unk sliop." 

Eina kalbos, kad čia bus ve
stuvės ar susivienijimas. Libe
rališko ex-saliunininko "Dir
v a " ir neva katalikiškas "Va
nagas" žadu susivienyti, kad 
išsisukus nuo giltinės nagu. 
Mat du į viena sudėjus, jaus-
vUs stipresniais. (Jo aliead—ir 
• ebuna tas ant sveikatos. Jei 
Brooklyno "Vienybė" su "A-
merikos Lietuviu" vienijasi, 
kad gyvybę palaikius, tai ko
dėl to negalėtų padaryti "Dir
v a " su "Vanagu ." 

Motiejus. 

WESTVILLE, ILL. 

Malonus vakarėlis. 

rengti scenai medžiagos: S. 
Gadeikis, A. Pūras, S. Vaičiū
naitė, P. Savickaitė. 

Plačiai apkalbėta apie Lie
tuvos šiandieninį padėjimą, 
apie mūsų brolius narsiai ko
vojančius su mušu. priešais, 
apie lenkų sauvalius žygius 
Lietuvon, ir jų biaųrius dar
bus, šeimininkaujant mūsų nu, 
mylėtam krašte. 

Nutarė nieko nelaukus tver
ti Lietuvos Sargus ir nuo šios 
dienos lavinties su atsidavimų, 
pritraukti kodaugiausia tėvy
nei atsidavusių vyrų ir kuo
met atsidarys rubežiai, skubėt 
į pagelia mūsų nukainuotiems 

Buvęs čia už redaktorių prie 
saliuninink6 gazietos dabar tu
ri "easy job'ą"-*- s kalbia di-
šias valgykloje. Taurinė Tary
ba pienuoja pastatyti jį į In
formacijų Biure. Žmogelis nu
džiugęs, tartum, septintam 
danguj atsidūrė. • Ka sutikęs 
giriasi, kaip jis bus inf'orma: 
torium, kaip informuos žmo
nes. Na, na, geria a pasiliktų 
prie seno savo dabartinio dar
bo valgykloj, tai butų ir jam 
ramiau ir lietuvių visuomenei 
sveikiau. Juk į Clevelandą at
vykęs jau užtenkamai pripil
dė lietuvius. Vietos katalikai 
tfi gerai atmena ir tokius po
nulius nei nemanykite, kad to
leruotų, kinio jokio konslruk 
tyvio darbo dirbti nesugebi ir 
negali. Iš aukų maitinti, jei to 
nori tautininkai, tai. nereikia 
nei iš Clevelando importuoti, 

Rugpjūčio 10 d. vietinė vy
čių kuopa surengė vakarėlį pa
gerbimui savo klebono, jo glo
bėjo šv. Lauryno dienoje. 

Diena buvo graži. Svečiai 
anksti pradėjo rinktis. Vieni 
jų draugiškai šnekučiavo lau
ke, naudodamiesi tyru oru, o 
kiti( skubėjo į vidų, kad už
ėmus iš anksto sau vietą. At
ėjus paskirtai valandai, sve
tainė jau buvo arti pilnė sve
čių. Dainininkai ir artistai jau 
pasirengę. Nevėlavo ir nedarė 
bandymų su publikos kantry
be. Tuojaus atsidarė uždanga 
ir suskambėjo "Vyč ių" him
nas. Skamba balsai—gražiai, 
sutartinai. Daug juose jėgos ir 
dvasios stiprybės. Publika ty
liai klauso. Viskas nurimę. 
Gera tik, gera! 

Po to išeina priešakin jau
nas vaikinas, Jurgis Karpavi
čius, ir prakalba. Nors Ame
rikoje gimęs, bet kalba grynai 
lietuviškai ir liežuvis nesustin
gęs, kaip nekuriu čia gimusių. 
Matyt, jis dažnai vartoja savo 
kalbą ir jos nesigėdi. Prie pro

sai gana gražiai lietuviškai 
kalba. ' 

Prakalba pasibaigia. Kalbė
tojas vyčių vardu sudeda kle
bonui dovanų puikų laikrodė
lį. Vėl choras dainuoja " Il
giausius metus ." Gerai. Skam
ba gražiai. Matyt ir lavinosi 
darbščiai. 

Dainos balsai nuskambėję, 
nutilo. Štai priešakyj choro 
pasirodo jauna, skaisti mer
gaitė, Agota Jurgučiutė. J i sa
ko, vyčių vardu, gerb. klebo
nui linkėjimus. Balsas skar
dus, gražus. Kalba gryna, lie
tuviška* Prakalbą pabaigus in-
teikia solenizantui puikų ro
žių bukietą. 

Dabar prasideda eilės, solai, 
duetai, monologai, lošimai. 
Visko nei neaprašysiu. Pažy
mėsiu, kad trukumų buvo ne
daug, o gerumų—pilna. Visus 
tuos įvairumus atliko čia gi
męs jaunimas, kuris sudaro 
vietinę vyčių kuopą. 

Nepaprastai pasižymėjo J. 
Karpavičiūtė, kuri pasakė mo
nologą "Naujas kalbėtojas7 ' ir 
O. Karpavičiūtė, sakiusi mo
nologą "Negryna sąžinė." 
Ypač ši pastaroji parodė stam
bius artistiškus gabumus. Žiū
rint į jos judėjimus, veido iš
vaizdą ir nerimasties pilnas 
akis, klausant jos balso, iš
reiškiančio graužiamos sąžinės 
balsą, rodos, matei ir girdėjai 
tikrąją žmogžudę. 

Kiti lošikai ir gerai pasiro
dė. 

Daugiausia visus pralink
smino lošimas "Ta i Polit ika." 

Jauniems lošikams tas vei
kalėlis gerai tiko. Tai-gi jis 
puikiai jame ir pasirodė. 
Trukšmo, juokų ir ūžimo pri
dirbo tiek, kad galėjau ir apsi
verkt besijuokdamas. 

l^ai gyvuoja jauni VVestvil-
lės vyčiai ir tesekasi jiems to
liau dar puikiau. Buvę 

PARSIDUODA PIGIAI 
trijų pagyvenimų naujas namas su 
gaxu, elektra, maudynėmis ir kitai.s 
parankumais; namas randasi lietu
vių apielinkėje Brighton Park, pusė 
bloko nuo Archer ave. gatvekarlų. 
Atsišaukite pas 

A. Grigas & Co., 
3114 So. Halsted St., Chicago. 

LABAI DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda trijų augstų mūrinis 

•amas 9 pagyvenimų po 4 kambarius, 
su dideliu basementu, namas randa
si ant Union ave. ir 33-čios gatvės. 
Prekė tik $8,400.00. Atsišaukite grei
tai pas 

\Vm. Kazlauskas, 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

Dr. O. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pas 
svetimtaučius 

ir mokėti dau
giau. Egzami
nuoju Akis ir 
teisingai pri-
renku akinius. 
Jeigu esi rier-
vuotas, skauda 
g-alva a r b a gral 
va sukas va
duojant gatve -
kariu, kreivos 
akys arba kiti 
keblumai. Ypatinga doma atkreipia
ma j vaikus einančius mokyklon. Pa
tar imas dykai. Valandos nuo 11 ryto 
iki 8 vai. Nedėliomis nuo 9 iki 1 po 
piet. Telefonas Drover 9660. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Oppenheimer krautuve. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTA8 

Patarimu Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakare, Nedėliomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland Ave. kamp. 47 St, 

Telefonas Tardą 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

mm 

i*.M.T.Strikolfis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47th St.. Chicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namn Telefonas Seeley 420 

| » i « « » » ^ l > » « « W . » • y » » » » » » » « { { 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas: Boulevard 3480. 
1 Rezidencija: 4515 So. Wood S t 

Telefonas: Yards 723. 
« . • . - , • • • , | 

sr**^* 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa. visus aptlokorius. 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

K-« » » » « • » » • • • • • » « » » » { j 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. I 
•<{ » • • • » • » » * » » « • * » » » • » » » » » » » » • » g | 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose reismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 

« 

I ja bar yra patTirt* ntos ir varto 
lamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koacertiną ir »ug6tal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime Jas parūpint' 
augsto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurt Išalun 
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG CO. 
1640 W. 47th St., Chicago, m. 

»7*v 

Dr. G. M. GLASER 
ČIA JŪSŲ PROGA! 

Parsiduoda pigiai dviejų pagyveni
mų geras medinis namas su tuščiu 
lotu greta, ir prie to yra 2 melžamos 
karvės, 1 priauganti karvė, 20 žąsų, 
12 ančių, 45 vištos, 2 kiaulės, šieno 
prišienauto užtektinai ant visos žie
mos; namas randasi Chicagoje ir yra 
užtektinai tuščios vietos laikyti gyvu
lius ir prisišienauti šieno gyvuliams. 
Kaina greitam pardavimui tik $3,-
500.00. Atsišaukite pas 

A. .Grigas & Co., 
3114 So. Halsted St., Chicago. 

Reikalinga mergina prie namų 
darbo, gera mokestis, tik dų šeimy
noj. Kreipkitės adresų: 

Mtes V. Messagc, 
3548 S. Halsted Str., Chicago. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiminiB 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas MoterLškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
f IIIIItlttlPIMllIliMf IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Csicago, Dl. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Tards 687 

Dr. D. J. BAGOČITJS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michlgan Avs. 

Rezidencija 10781 So. Michlgan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 1 po pietų 
Iki 4; 6 Iki f vakare. Nsd. 
9 iki 12. 

DR, LEO AVVOTIN 

Parsiduoda Ideališkas namas—ge
riausia transportacija, 5 , kambarių 
mūrinis bungalow, viduj ąžuolo ir 
grindys, šiltu vandeniu šildoma, elek
tros šviesa ir gazas, stueco garadžius, 
cementinės gindys. Atsišaukite pas 
savininkų: 6643 So. Wabash ave. 

L 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3326 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
KniM iirtn'* :x^i. utvlškai ir 

I
rusiškai. 

Valandos: 10 — 12. ryta: 6 — • 
vakare Tel. Canal 4367 LgSSĮ 

* mh^my^*-m*-*m*mt*^R> ^^•^m-^m m^^^-^m,-^m,^^-^m mB^-^m* mm^^^m>^m>^K^mim y 

Telefonas Pullman 60 

« • • • • I •H 

KARĘ IR UGNIS 
Viską ateme, sugadino ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių 
Jusų pačios, vaikai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti arti

mi Jūsų širdžiai žmonės -liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
ščioja nuomi, basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo Jusų pagelbos. 

AR PASlt'lTTĖT J I S ? JKIGi: NE, TAI KO LAUKIATE? Kad 
pagelbėjus Jums ir Jusų giminėms, CJžNTRAUS RENDRAS LIETC-
V1V BANKAS siunčia į visiems gerai žinoma kaipo kovotoją už \Ae- , 
tuvos laisve, advokąiąj?. F. J. BAGOČiiy j Lietuvę. Latvija, Ukrainą 
ir Lenkija del ištirim^r komercijinių reikalų, įuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas doVanas, pinigus ir laiškus.* Jeigu Jus nežinote 
kur Jusų giminės, tai prisiųskit mums senąji antrašą ir vieną (1) 
dolierį padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
nes. LaikUs mus nelaukia, siųskit pinigu«, laiškus šiuo antrašu: . . 

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

32-34 Cross Street Boston, Mass. 
• ! M Į ' J * , • • • • , • ", II l l l l l 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezėlis 
LIETUVIS DENTOSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 6 0 . ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

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

) Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 
S C - * - • • ' • ' » - - * • • • • • • • • • • » • • • > » • • g 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Micnigan Ave. 

a — u 

Dr, M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards &032 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mia nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

B — » » » ^ « » » » w » » » . » . ' » » . ' » " - — —y 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MčKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3497 South Western Boulevard 
Kampas W. 36-tos gatvės 

C 5 = / I 6 * * — H P « • • • • • • • • • * ^ » » 

Mokykis Kirpimo ir Deslgning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų slstemo ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų į trump% 
laiką.. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųa mokysite* 
Elektros varomos mašinos mūsų stu-
vimob skyriuose. 

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

Petrenos daromos pagal Jusų mie-
rą — bile stailes arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtmis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle 8C 
l 190 N. Stata gatve, kampas Lak* 
gatves. 4 luboa. 
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A. L. R. K. M. Susivienijimo Aštuntas Seimas ir Vakarai. 
A. L. R. K. M. Sus-mo Aštuntas Seimas 

Įvyks Rugpiučlo 15, 16, ir 17 dienose 
Sv. Jurgio Parap. Svetainėje ant 32ros gat. ir Auburn Ave. 

Seimo laiko bus surengti iškilmingi nepaprasti vakarai su puikiais programais. Programus išpil
dys gabiausi moksleiviai ir moksleivės;. 

Pirmas seimo vakaras yra rengiamas subatos vakare, rugpjūčio 16 d., Sv. Jurgio para]). Svetainėje. 
Tame vakare bus prakalbos, dainos, pijano skambinimai ir bus sulošta veikalas "Consilium Faeulta-
l i s . " Po programai šokiai ir žaislai. 

Sekmadienio vakare, šv. Jurgio parap. svet. yra rengiamas labai nepaprastas seimo .užbaigimui, 
Vakaras su puikiausiu ir įspūdingiausiu programų. Šį programa išpildys Sv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės. Apart to bus garsiausi mūsų kalbėtojai, kurie papasakos daug .įdomių dalyku ir daug ko 
pamokys atsilankiusius į šį nepaprastų vakarų. 

Pradžia abiejų vakarų 7:30 vai. vakare. Po programui šokiai ir žaislai. ' 
'Visais širdingai kviečia Moksleiviai ir Moksleivės. 

• • 
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CHICAGOJE. 
:*> •M 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, j GYVULIŲ SKERDYKLŲ 

DARBININKŲ REI-
Ketvirtadienis, rugp. 14 d. 

Euzebijus. VIGILIJA. 
Penktadienis, rugp. 15 d.. 

DANGUN ĖMIMAS P 
(Žolinė). 

LAVIMAI. 

PRAGYVENTI REIKALIN
GA $2, 000 PER METUS 

Federalis teisėtas Alschuler 
MAR. turi gyvulių skerdyklų darbi

ninkų reikalavimus. Reikalavi-
-=-— mai paliečia apie 50,-

000 darbininkų. Reikalau-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI) 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

ROSELAND, ILL. 

Rugpjūčio 10 d. Moterų Są
jungos 3-čia kuopa turėjo su
sirinkimų. Į susirinkimų atsi
lankė L. R. Kr. agitatorius. 
Sajungietėms jis persistatė 
esąs Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ' rėmėjų skyriaus prie jama 44 valandų darbo 

savaitėje; "streikei-iams" 85 Tautos Fondo agitatorius. Aiš 
savaitėje- (šeštadieniais tik 4 kino R. K. tikslus ir apie pri-
vai., kitomis dienomis po 8 gulėjimų prie jo. Meldė Sajun-

TAIP SAKO MRS. MCQUIL- vai.) ir mažiausio užmokesčio giečių rašytis į L. R. K. rėmė-

Julius Stanevičius aukojo 
Tautos Fondui 10 dol. Pinigai 
skyriaus valdybos centran pa
siųsti. 

T. P. 67 skyriaus pirm. 

PRANEŠIMAI 

WEST SIDE. 

NORTH SIDE. 

CICERO, ILL. 

LAN TEISĖJUI ALSCHU- , paprastam darbininkui 70c. 
LER. 

Šįmet viskas pabrango ligi 50 
nuoš. 

Praeitų antradieni federalis 

valandoje. 
Toliaus: 

Galvijų mušimo departamen
te — "floormenams" $1.10 

jas ir padėti apraišiot žaizdas 
savo brolių, kurie gina nuo 
priešų Lietuvos žemę. 

Daugelis rašėsi, daug kny
gučių pasiėmė ir prisiketino 

valandoje; "streikeriams" 85 aukomis užpildytas grąžinti. 
Moterų Sąjungos kuopa bus 

pirma draugija, kuri žingsnį 
padarė. Pas jų pirmiausia at-

c.; "backeriams" $1.00; "spi 
teisėjas Alschuler pradėjo iš- teriams" $1.10; "luggeriamsM 

klausinėjimus reikale užmo- 90c. 
kesčio padidinimo gyvulių | Kiaulių departamente — silankyta. (Jirdėtis, kad ir ki 
skerdyklų darbininkams Clii- "spliteriams" $1.00; "penne-jtos mūsų kolonijos draugijos 

5Cc.; kaulų iš kumpių buriasi daugiau domos at
kreipti į mūsų brolius, Lietu
vos žeme ginančius; ir jiems 
galimos pagelbos suteikimų. 

cago,je. nams 
Kompanijų advokatai dar- išėmėjams 90c.; dešrų dirbė 

bavosi, kad tuos išklausinėji- jams 80c. 
mus atidėti toliaus. Sakė, kom- Visiems amatninkams po 

L. Raudonojo Kryžiaus šel
pėjų skyriaus susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, rug
pjūčio 15 d., 8 vai. vakare, 
bažnytinėj salėj. Susirinkiman 
yra kviečiami visi Northsidie-
čiai. Daug dalykų, kuriuos tu
rim, trumpai apsvarsto, pra-. 
dėti dirbti. Pageidaujama, kad 
iš visų katalikiškų draugijų 
valdybos arba šiaip nariai pri
būtų. Pasitarsime visi, kaip 
turim pradėti rinkti drabu
žius ir avaline. Reikia Lietu
vos karininkams pasiųsti ap
sivilkimo ir avalinės, nes jau 
netoli žiema. Turim ginti sa-

° ant vietos. Atsišaukite pas savininką 
vo brangių močiutę Lietuvų, sekančių antrašu 

Pėtnyčioj, rugpjūčio 15 d. 
vakare, tuojaus po pamaldų 
bus susirinkimas L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Bus da
linami gautieji iš Centro ženk
leliai ir narystės paliudijimai, 
taip-gi renkama pastovi val
dyba. 

P. Cibulskis, rast. 

a 

Extra susirinkimas. 

S. S. V. Jėzaus dr-jos extra 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 
16 d., 7:.°>0 vai. vakare, ftv, 
Antano parapijos salėj. Yra 
svarbus reikalas. Todėl visi 
nuoširdžiai meldžiami susi
rinkti.* Valdyba. 

ČIA JŪSŲ PROGA! 
l 

Parsiduoda pigiai grocernė ir ken-
džių storas prie pat mokyklos; pui
ki apielinko dol tokio biznio; biznis i 
yra, išdirbtas per keletą metų ir eina 
gerai; priežastis pardavimo patirsite 

panijos nesančios pilnai pasi
rengusios duoti faktu. 

Bet darbininkų atstovai pa
sipriešino 
atidėjimą? 

90c. valandoje. 
Galvijų šėrėjams $160 per 

mėnesį; svarstykliams $170; 
Jie pažymėjo, kad kiemų užvcizdoms (yardmas-
gali pakelti strei- į terš) $2.00. -

Lietuvis. 

ką. 
Teisėjas darbininkų atstovų 

tvirtinimams pripažino tiesų. 

NORTH SIDE. 

ra 

Kiek reikia pragyvenimui. 
Po atliktų įžengiamųjų for

mališkumų, teisėjas pradėjo iš
klausinėjimus. Pirmiausia pa
šaukti liudininkai iš darbinin
kų pusės. 

Mis. MeQuilJan liudijo apie j 1 1 1 * 
pragyvenimo pabrangimą. J i Teisėjas bek Įausdamas įsilei-
pirmiausia pažymėjo, kad dar - ,d° i smulkmenas ir patyrė, 
bininko šeimynai, susidedam- j k a ^ n e* šluotos dvigubai pa
čiai iš penkių asmenų (su- ibraneusios. 
prask — tėvų ir trijų vzaikų) 

L. 1). S, 2()-tos kuopos susi
rinkimas buvo garsintas 10 šio 

darbininkų liudininkė. Jį j mėnesio dienai, bet neįvyko, 
pasakė, kad perniai jinai pra- , ) a h a r pranešame, jog susi
gyveno su $1,745 metiniu pel - |™kimas PT^s 1 5 & *¥> me
nu taip, kaip šįmet turi pra- n e s i o> 8 v a L vakare, parapijos 
gyventi su $1,918. Visokių rei- s a l t ' J e-
kalingų pragyvenimui daiktų V i s i n a r i a i y r a kviečiami 
kokybė ta pati kaip perniai. s l a n k y t i į priešseiminį susi-
Bet tie daiktai šįmet branges- l nkimų. 

i Kp. Raštininkas. 

kad jos nepaglemžtų lenkai, 
kad neuždėtų baudžiavų. 

Pr. A. K. 

TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 

susirinkimas įvyks ket vergo 
vakare, 7:30 vai., Šv. Kryžiaus 
bažnytinėje salėj. Nuoširdžiai 
kviečiame visus narius, ir 
tuos, kurie dar nėra nariais, 
bet norį būti ir prisidėti prie 
rėmimo L. Raud. Kryžiaus. 

I Malonėkite skaitlingai atsilan 
kyti susirinkiman. Valdyba. 

August Grigas, 
3518 Wallace St., Chicago, 111. 

CUKRAUS SVARUI REIKIA 
MOKŽTI 11 centų. 

per metus pragyventi būtinai 
reikalinga turėti $2,000. 

Mrs. McQuillan yra geležin
kelio bėgių sukinėtojo (switch-
man) žmona. Jos vyras per 
metus uždirba $1,918. Perniai 
tokio uždarbio buvo gana. Be ' 
šįmet permaža. Nes su praei
tu pavasariu viskas pabrango 
nuo 25 ligi 50 nuoš. 

Randa, anglys, gazas ir au 
dekliniai daiktai 

Vakar toliaus buvo tęsiami) Maisto administracijos cuk-
išklausinėjimai. Bet apie tų raus padalinimo skyriau s ko-
bus rytdienos " D r a u g o " num. mitetas paskelbė, kad krautu

vininkai už cukraus svarų ne-

TOWN OF LAKE. 

KAIP PER METUS IŠLEI
DŽIAMA $1,918? 

Ta parodo Mrs. McQuillan. 

Teisėjui Alschuler, kurs iš
klausinėja gyvulių skerdyklų 
darbininkų liudininkus reikale 

pabrango padidinimo užmokesčio tiems 
daugiau kaip 30 nuoš., pasako- darbininkams, liudininkė Mrs. 
jo moteris. 

Kaltinami krautuvininkai. 
Anot Mrs. MeQuillan pasa

kojimo, jos apylinkėje (jinai 
gyvena To\vn of Lake) už pra
gyvenimo pabrangimų dau
giausia kalti krautuvininkai. 

"Ka ip tik darbininkai gau
na padidinimų užmokesčio, 
krautuvininkai tuojaus apgal
voja pienus, kaip padidinti 
kainas visokiems daiktams", 
sakė jinai. "Pr ieš kiekvienų 
pakėlimų užmokesties krautu
vininkai sudžiovina sau galvas 

McQuillan indavė savo išlai
dų sąmatų už praeitus ir šiuos 
metus. 

Štai tos išlaidos: 
Namų užlaikymas, randa, 

apsidraudimas, šiluma, gazas 
šįmet per metus atsieina $388.-
80, gi perniai buvo $681.00. 

Trim s vaikams aprengimas 
šįmet $226.59, perniai $156.00. 

Aprengimas moterei šįmet 
$100.46, perniai $76.75. 

Aprengimas vyrui šįmet 
$153.99,'perniai $111.13. 

(lydytojas, mokyklos kny-

gali imti daugiau kaip 11c. 
Jei katrie ima nuo žmonių 
daugiau, tie anksčiau ar vėliau 
susilauks bausmės. Nes tokie 
žmonės priskaitomi prie pro-
fiterininkų. Gi prieš juos šian
die kovoja šalies vyriausybė. 

Krautuvininkai, nuo whole-
salerių už 100 svarų cukraus 
moka , $10.00. Krautuvinin
kams leidžiama pelnyti $1.00. 
Tad už 100 svarų cukraus pa-
sidaro $11.00 arba svarui 11 
centų. Tiek turi mokėti suvar-
totojai. 

Moterų Sąjungos 2l-ma kuo
pa laikys nepaprastų susirin
kimų ketverge, rugp. 14 d., 8 
vai. vakare. Kviečiamos visos 
narės neatbūtinai atsilankyti. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

BULVIŲ PEKUI TURI BUT 
80c. 

beskaitliuodami, kad ^ p ū ^ g a i d a i , ^ ^ y 
valymui medžiaga, šluotos, še
pečiai ir kitokios smulkesnės 

kiekvienų nikelį nuo darbinin
kų, kurie apturi kiek daugiau 
už savo darbų". 

Gera darbininkų liudininkė. 
Mrs. McQuillan pasirodė ge- 20, gi perniai $1,518.96. 

išlaidos šįmet $196.96,- perniai 
gi $186.80.-

Išviso šįmet išlaidų $1.918.-

• Tiek suvartotojai turi mokė
ti krautuvininkams (groser-
ninkams) pirkdami bulves. 
Ta kaina skiriama geriausios 
rųšies bulvėms. > 

Pekas yra 15 svarų. Krau
tuvininkai pekui bulvių moka 
70c. Priskaičius 10c. krautu
vininkui uždarbį, bus 80c. 

Menkesnės rųšies bulvių pe
kui mokama tik 70c, nes 
krautuvininkas anas gauna 
taippat pigiau. 

Lietuviškas Tėatrališl? 
Kliubas "L ie tuva" laikys mė
nesinį susirinkimą pėtnyčioj, 
15 d. rugpjūčio, 8-ta v. vaka
re, Švento Kryžiaus parapi
jinėj salėj. 

Nariai malonėsite pribūti 
ant šito susirinkimo. Bus svar
stoma naujų dalykų ir bus da
linamos rolės veikalo "Maža 
Poni Nekas" ir kitų veikalų. 

Frank Stasiulis, pirm., 
T. Vaičis, Raštininkas. 

A. f A. 
Katarina Petrauskiene 

paeinanti iš Kauno gub., 

Šiaulių apskr., Papilės 

par., Miškiškės kaimo. 

Mirė Lietuvoje lapkričio 

16 d., 1916 m. Pranešame 

giminėms ir prašome pa

simelsti už jos dūšių. 
Nuliūdęs 

Juozapas Petrauskas. 

Bell System 

Linija Yra Užimta 
Kuomet telefono operatorka pasako, kad lini

ja kurios reikalavai yra užimta, "tas reiškia, 
kad kas nors jų vartoja. 

* 
Užimta linija yra " t a i mažas suerzinimas." 

Nežiūrint kaip ten nebūtų pasitaikius, kuo
met nors kad reikia palaukti, kol kas pa
baigs savo kalbų. 

Tankiausia pasitaiko gauti signalą, kad linija 
užimta, kuomet yra vaikas namuose, arba 
koks darbininkas ofise, kuris1 mėgina pasi
naudoti proga iš tėvų nebuvo arba savo 
darbdavio. Prenumeratoriai galėtų tų patai
syti duodant aštrius prisakymus sulyg varto
jimo telefono savo namuose ir ofise. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

e» 

GAL KAS RADOTE? 
Liepos 13 d. atsibuvo pikninkas 

National Darže Riverside. 111.. aš tą 
diena pamečiau savo balta šuniuką. 
Vieni žmones buvo matomi su tuo 
šuniukų 22-ros gatves kare. Malonė
kite kas radote tą šuniuką sugražin
ti man atgalios už ka buslų labai 

a. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm.. P. Baltutis/Rast., B. Sekleckis, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

Mrs. Louise Alirens, 
30 Dcsplaines Str. Riversire, 111. 
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r^^s%^^^X-W-X^^^ 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 
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L. VYČIŲ APSKRIČIO CHO 
RO DOMAI. 

Choristai ir choristės kvie
čiami susirinkti į Mark White 
Sąuare parkiij salėn ateinan
čią pėtnyčią 15 rugpjūčio d., 
7:30 v. vakare. Pasibaigus va-
kacijoms turime pradėti iš-
naujo darbuotis. Turime pasi
tarti apie choro išvažiavimą. 
Išvažiavimas butų svarbus, 
nes sulauktum delegatų pagrį
žusių iš seimo. * Valdyba. 

DIDŽIAUSIA Į lETŪVlSKA Į R A'J TU V E CHICAGOJE 

PRARL QUEBN KONCBRTINA 

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir "smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 


