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K a r i u o m e n e Pasaukta Malšinti Riaušes 
Mirties bausme bus 

visiems žmo 
Pašaukta tarnybon daugiau 

policijos atsargos 

MATYT, PREZIDENTAS 
PAKELS BALSĄ RIAU

ŠIŲ KLAUSIME. 

Prezidentas pilnai painfor
muotas apie riaušes 

Chicagoje* 

6,200 KAREIVIŲ PATR0-
U U 0 J A GATVĖMIS. 

Suareštuota daugelis gaujų 
vadų. 

Valstijos kariuomene paga-
liaus pašaukta malšinti rasi
nes riaušes Chicagoje. Kariuo
menė pašaukta reikalaujant 
pačiam miesto majorui, nes vie 
tos policija per kelias dienas 
ir naktis, kovodama prieš 
riaušininkus, buvo labai apil
susi. 

Kariuomenė užėmė vietas, 
kur didžiumoje gyvena juodie
ji ir visas tas juostas, kuriose 
juodieji susieina su baltaisiais 
žmonėmis. 

Šiandie valstijos gen. adju
tantas Diekson su policijos 
viršininku mist a t vs karinome-
nei patroliuoti juostas (zo
nas). 

Nužudyta 31 žmogus. 

Sulig ofieijalių policijos ra
portų riaušių metu ligšiol nu
žudyta 31 žmogus. Tan skait-
liun ineina baltieji, rr juodieji. 

(Ii sužeintų, sakoma, busią 
keli šimtai. 

\ Bet taip skelbiama tik ofi-
į cijaliai. 

Vakar, liepos 30, nužudyta 
4 baltieji tarpe anų vienas 

- policmonas, ir 2 juoduoju. 
įvairiose miesto dalyse įvy

ko susirėmimų. 
Praeitą naktį keliose vietose 

nigerių gaujos buvo pakitusios 
prieš kareivių būrius. Žinoma, 
tuojaus apmalšinta. 

Pašaukta policijos atsarga. 

Policijos viršininkui reika
laujant civilės tarnybos komi
sija pašaukė tarnybos dau
giau policijos atsargos. Nes 
policija reikalinga įvairiose 
miesto dalyse palaikyti reika
linga tvarką. 

dyvuojant mieste nepapras
tiems sumišimams, daugelis 
baltųjų nepriauglių mano, jog 
šiandie leista jiems daryti vi
skas, kas tik patinkama. 

Bet taip nėra ir nebus. Po
licija sutvarkys išdykėlių gau
jas. 

Žymi dalis policijos visuo
met bus pagelboje kariuome
nei. Nes policija daugiaus ap-
sipažinnsi su miestu ir gyven
tojais. \ 

Mirties bausmė žmogžudžiams. 

Valstijinio prokuroro ofisas 
išvysto savo veikimą. Prane
šama, kad visi žmogžudžiai ir 
gaujų vadai, kaip baltieji, 
taip juodieji, ar anksčiau ar 

vėliau bus išgaudyti ir bau
džiami mirtimi. 

Jau ir šiandie suareštuota 
šimtai tu žmogžudžiu. Didžiu-
ma yra juodieji. Tarpe anų 95 
baltieji. 

Policija tvirtina, kad 700 
žmogžudžių ir prisidėjusių 
prie žmonių žudymo jau suim
ta. 

Kiti bus suimti paskiau. 

Kratos juodųjų namuose. 

.Juodųjų namuose policija su 
kareiviais atlieka kratas. Ati
minėja ginklus ir jų savinin
kus areštuoja. 

Kai-kur juodieji į savo na
mus nenori įsileisti policijos ir 
kareivių. Tokiuose atsitiki
muose išlaužiamos durvs. 

Vargas šiandie tiems, kat
ruos gatvėse policija arba ka
reiviai susistabdo ir atranda 
ginklus. Tokie žmonės nepa
leidžiami. 

Washington, liepos 31. — 
Prezidentas Wilsonas, regis, 
trumpu laiku pradės veikti, 
kad padaryti galą rasinėms 
riaušėms, kurios šiandie vis 
dažniau ima apsireikšti įvai
riose šalies dalyse. 

Sakoma, prezidentas pas
kelbsiąs proklemaciją su tiks
lu ant visuomet padaryti galą 
tokiems sukilimams, kokie pa
žemina šalį pasaulio akyse. 

Prezidentas Wilsonas yra 
plačiai painformuojamas apie 
rasines riaušes Chicagoje. J is 
nuomoniauja, kad tokios riau
šės gali įvykti ir kitur, jei 
koks augštas federalis autori
tetas nepaims savo rankosna 
to svarbaus reikalo. 

Apie rasines riaušes augštų-
jų valdininkų nuomonės pa
sidalinusios. Kaikurie nuomo
niauja, kad šituose atsitiki
muose ar tik nebus vokiečių 
propagandos vaisiai. 

Kiti vėl spėja, jog Europo-
-iio •' įvpiviomis žmonių rasė

mis apsieinama labjaus žmo
niškiau, kaip Amerikoje. 

Toliaus sakoma, kad čia 
perdaug toleruojamas visoks 
palaidas minių veikimas. 

AUSTRAMS ATSTOVAMS 
PRAILGINTA LAIKAS. 

Pakelta gaisrai. 

Keliose vietose praeitą nak
tį buvo pakelti gaisrai. Tečiau 
veikiai prigesinti. 

Tik vienam plote, tarpe 36 
ir 37 gat. ir Paulina gat. ir 
llermitage a ve, gaisras padarė 
didesnius nuostolius. 

Baltieji tvirtina, kad tai 
juodųjų darbas. 

Vienoj vietoj kareiviai su
čiupo juoduosius, kaip jie bu
vo mėginę padegti baltųjų na
mus. 

Žmonės lengviau atsiduso. 

Daugelis žmonių lengviau at
siduso, kuomet riaušes mal
šinti pašaukta kariuomenė. 

Nes kai kuriose vietose die
nomis ir naktimis būdavo tik
ras pragaras. Per tas vietas 
nebuvo galima nei praeiti, nei 
pravažiuoti. Šiandie tos vie
tos lyg aprimusios. 

Hollwego pasiūlymą nutarta 
ignoruoti. 
-4 

Paryžius, liepos 31. — Tal
kininkų taikos konferencijos 
taryba nusprendė prailginti 
austrams atstovams laiką ap
galvoti patvirtinimą taikos 
sutarties. 

Tad galutina taikai patvir
tinti diena paskirta rugpjūčio 
(i. 

Ta pati taryba nusprendė 
ignoruoti Hollwego pasiūly
mą, pristatytą taikos konfe
rencijom X 

Von Bethmann-Holhveg, bu
vęs Vokietijos kanclieris ka
rės pradžioje, prašė talkininkų 
tarptautinin teisman pastaty
ti vietoje buvusio kaizerio jį 
patį. Nes, sakosi, jis yra bu
vęs karės pradžioje kanclieris 
ir už atliktus Vokietijos dar
bus ne kas kitas, bet jis atsa
kąs. 

PREZIDENTAS INDAVĖ SE 
NATUI SUTARTIES 

KOPIJĄ. * 

Pakvietė senatą kuoveikiaus 
patvirtinti sutartį. 

LABAI PLATINASI PINIGŲ 
KLASTAVIMAS. 

Slaptas tarnybos biuras reika
lingas daijgiau pinigų. 

CHICAGON ATKELIAVO 
VALSTIJOS PROKU

RORAS. 

Turėjo jis konferenciją su gu-
* bernatoriu. 

Suspenduotas ir bus pa
trauktas atsakomybėn polio 
monas CallaTian, kuris praeitą 
sekmadienį nesuareštavo bal
tų vaikėzų, nužudžiusių ežero 
pakraštyj vieną juodą vaiką. 
Iš to pakilo šitos riaušės. ' 

ŠAUKIAMAS NAMO PA
SIUNTINYS IŠ KINI

JOS. 

Washington, liepos 31. —At
šaukiamas namo amerikoniš
kas pasiuntinys iš Kinijos, 
Paul S. Reinsch. 

Sakoma, Jis pakviečiamas 
čia personaliai išdėti savo pa
žiūras Shantungo provincijos 
klausime ir Siberijos reikalais. 

Vakar Chicagon atkeliavo 
valstijos prokuroras Brundage 
ir tuojaus turėjo konferenciją 
su gubernatorių. 

Žinovai tvirtina, kad riauši
ninkams išeis labai blogai pro
kurorui atkeliavus. 

Brundage anais metais už 
rasines riaušes mieste E. St. 
Louis patraukė teisman 133 
riaušininkus. Keli iš tų užmo
kėjo savo galvomis. Kiti ir 
šiandie kalėjimuose aprauda 
savo nedorus darbus. 

Sakoma, kad taip bus ir 
Cbicagoje. Riaušių vadovai ir 
galvažudžiai didžiumoje poli
cijai žinomi. 
Kaip tik nurims riaušės, tuo

jaus pasipils warantai ir areš
tavimai. Detektivai po vieno 
su laiku išgaudys visus tuos 
niekšus, ar tai juoduosius, ar 
tai baltuosius, katrie prisidė
jo prie žmonių žudymo ir a-
narcbijos palaikymo, ir pris
tatys juos kriminalin teisman. 
Tenai jie gaus sau tinkamą už-
mokesnį už savo darbus. 

Arti prokuroro stovintieji 
žmonės tvirtina, kad jis nedo
vanos nei vienam prasižengė
liui prieš šalies įstatymus. 

LIEPOS 31, 1919 M. 

Chicago. — Šiandie griaus
mai ir lietus; vėsiau, rytoj 
gražus oras; vidutinė tempera
tūra. 

Washington, liepos 31. —Vi
soj šalyj pastaraisiais laikais 
vis daugiau ima atsirasti kla-
stuotų pinigų, taip kad slap
tai tarnybai prisieina panešti 
vis didesnes išlaidas. 

Tos tarnybos biuro viršinin
kas Moran pareikalavo kon-, 
greso paskirti dar $125,000 
prie pirmiau paskirtos sumos. 

Viršininkas Moran pažymi, 
kad kuomet Europoje pilnai 
pasibaigs karė, tuomet čia dar 
daugiau atsiras netikrų pini
gų ir tų "fabrikantų 0 . . 

Prisieis turėti daugiau vyrų 
ir todėl tam tikslui reikalin
gos bus didesnės išlaidos. 

Be pinigų atsiras klastuoto-
jų bondsų, karės ženklelių ir 
kitų valdiškų obligacijų. Tai 
visa prisieis susekti ir prasi
žengėlius pristatyti teisman. 

Be kitko Moran nusiskun
džia, kad jo užlaikomi agentai 
(detektivai) gana pigiai ap
mokami. Abelnai imant, agen
tui dienoje mokama tik $5.40. 

Maža užmokestis visokį dar 
bą trukdo ir daro nepasekmin-
gu. Taigi reiktų pagalvoti ir 
apie didesnes algas agentams. 

Washington, liepos 31. —Į 
senato pareikalavimą paga-
liaus prezidentas Wilsonas in-
davė jam kopiją sutarties 
Suv. Valstijų su Prancūzija. 
Prezidentas pakvietė senatą 
kuoveikiaus patvirtinti sutar-
t*. 

Del tos sutarties senate bu
vo keliamas didelis trukšmas. 
Toje sutartyje sakoma, jog 
Suv. Valstijos stoja Prancūzi
jos apginiman, jei šitą netikė
tai užpuola Vokietija. 

Prancūzija tokią sutartį yra 
padariusi ir su Anglija. 

Kaip tautų sąjungai, taip ir 
tai sutarčiai labai priešinasi 
senatoriai republikonai. Jie 
stovi už tai, kad Amerikai ne
sama reikalo maišyties į ne
sutikimus Europoje. Sako, A-
merika privalo žiūrėti nuosa-
vių reikalų. 

Prezidentas pridėtam laiške 
prie sutarties kopijos senatui 
pažymėjo, kad .šita sutartis y-
ra dalis sutarties, padarytos 
su Vokietija. 

Sako, jis kartu tos sutarties 
su ana sutartimi nepadavęs 
todėl, kad senatui duoti pro
gos apsipažinti su tautų są
junga ir su sutartimi, pada
ryta su Vokietija. 

Nusižudė Ungarijos bolševikų 
prezidentas 

PASIDARĖ GALĄ UNGARŲ 
BOLŠEVIKŲ PREZI

DENTAS. 

Tai padarė denuncijavęs bol
ševiką Belą Kun. 

DEMOBILIZACIJA PASI
BAIGS RUGSĖJO 30. 

Geneva, liepos 31. — Anot 
laikraščio Munich Naclirich-
ten, Ungarijos sostinėje Buda
pešte nusižudė ungarų bolše
vikų valdžios prezidentas A-
lexander darbai. Pirm to jis 
buvo nuėjęs bolševikų sovieto 
susirinkimam Tenai išbarė 
bolševikų vadą Belą 'Kun, 
kurs soviete skaitosi užsienių 

PASIBAISĖTINAS MOTI
NOS DARBAS. 

reikalų komisaru, paskui de-
nuncijavo kitus bolševikų va
dus ir pačią bolševikų parti
ją, kuri šalį veda pragaištin. 
Ir po to tuojaus išėjęs kitan 
kambarin nusišovė. 

Garbai seniau telegramose 
buvo minimas kaipo bolševikų 
premjeras. (Ji šiandie jis vadi
namas jau prezidentu. 

darbai per kelis mėnesius 
bendrai dirbo su Belą Kun. 
Bet pastaraisiais laikais kaž
kodėl jis jam ėmęs priešta
rauti. Palengva nesutikimai 
padidėjo. Ir štai dabar kuomi 
pasibaigė. 

Belą Kun iš to nieko neda
ro. Dabar jis turi liuosesnes 
rankas platinti terorą. 

Nužudė 7 savo vaikus ir pati 
pasidarė galą. 

SAKOMA, BOLŠEVIKAI NO 
RI REZIGNUOTI. 

Jie sutinka su įsteigimu nau
jos valdžios Budapešte. Nelsonville, Ohio, liepos 31. 

— Mažam kasyklų miestelyj 
Kimberly gyveno našlė Stravi-[ Berlynas, liepos 31. 
sar su 7 savo vaikais*— vy-įdyno laikraštis Lok-al Anzeiger 

Bet ar ligi to laiko bus rati
fikuota sutartis. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

ANGLIJA ATŠAUKIANTI 
KARIUOMENĘ Iš RUSIJOS 

Londonas, liepos 31. — Ka
rės ministeris Winston Churc* 
hill pranešė parlamente, kad 
ligi ateinančios žiemos Angli
ja visus savo kareivius atšauk
sianti iš Rusijos. 

Pastaromis dienomis valdžia 
už palaikymą kareivių Rusi^ 
joj aštriai atakavo parlamente 
darbo partijos atstovai. 

Washington, liepos 31. — 
Daugeliui yra svarbu žinoti, 
kaip greitai pasibaigs šalies 
armijos demobilizacija. Nes 
kuomet tas bu» atlikta, tuomet 
prezidentas paskelbs prokle
maciją ir sugrąžins šaliai nor
malius laikus. Pasibaigs tuo
met visokie karės meto suvar 
žymai. 

Karės sekretorius praneša, 
kad armijos demobilizacija 
bus pabaigta ligi rugsėjo 30 d. 
Tas žinoma tikrai. 

Bet prezidentas negalės pa
skelbti proklemacijos, jei ligi 
to laiko senatas neratifikuos 
taikos sutarties.Be to nebus ga 
Įima sugrąžinti normalį šalyje 
stovį. 

Senatas turi du gražiu mė
nesiu^ Tad verta jam su ta su
tartimi dar anksčiau apsidirb-

Bet jei senatas taip darbuo
sis ir toliaus, kaip dabar, tai 
vargiai kas gera bus iš to. 

riausias 10 metų, gi jauniau
sias 6 savaičių. 

Motina vaikams negalėjo 
duoti užlaikvmo. Tad vietos 

w 

valdžia buvo nusprendžiusi 
visus vaikus atiduoti pavieto 
prieglaudom 
Prieš ątvyksiant prieglaudos 

valdininkams paimti vaikus, 
namuose pakilo gaisras. Po 
pr i gesinimo pasirodė, kad visi 
vaikai buvo pririšti prie lovų, 
aplieti anglies žibalu ir už
degti. Žuvo vaikai ir motina. 

Matyt, motina nenorėjo skir
ties su Vaikais. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

praneša, kad Budapešto hcSNį 
vikų komisarai buvę apsilan
kę ten pas talkininkų atstovą 
pulkininką Cunningham. Ir ši
tam pranešę, jog jie norį re
zignuoti ir sutinką leisti gy
ventojams įsisteigti naują val
džią. 

Pulk. Cunningham, sakoma, 
tą bolševikų valdžios pasiū
lymą tuojaus pasiuntęs talki
ninkų tarybai Paryžiuje. 

BULGARIJOJ PLATINASI 
BOLŠEVIKIZMAS. 

Londonas, liepos 31. — Pir
miau iš Maskvos, paskui iš 
Berlyno pranešta, kad Bulga
rijoje platinasi bolševikizmas". 

Gatvekarių konduktoriai ir 
motormonai turės refe

rendumą 
Chicagos gatvekarių ir vir

šutinių geležinkelių kondukto-
rų ir motormanų streikas gal 
pasibaigs rytoj (rugpjūčio 1) 
vakare, ar rugpjūčio 2 d. ryte. j priešinga unijos konstitucijai. 

Vakar streikininkai turėjo | Prezidento žodžių paklausyta 

kai neteisotai buvo sustreika
vę. Praeitą pirmadienį kokie 
3,000 karštuolių buvo susirin
kę ir nutarę streikuoti. Tas 

MONTANA VALSTIJA PRI
PAŽINO MOTERIMS 

TEISES POLITIKOJE. 

Helena, Monl, liepos 31. — 
Montana valstijos legislatura 
ratifikavo kongreso padarytą 
amendmentą moterims duoda
mų lygiateisių reikale. 

susirinkimą. Šaltai apsvarstė 
kompanijų pasiūlymą. Ir del 
to pasiūlymo nufarė pravesti 
balsavimus. 

Balsavimai arba referendu
mas įvyks rytoj, rugpjūčio 1 
d. Prasidės 8 vai. ryte ir baig
sim 4 vai. po pietų. 

Visi darbininkai turės pro
gos išreikšti savo norus — ar 
jie sutinka su kompanijos pa
siūlymu, ar nori ir tolesniai 
streikuoti, laikydamies pir
miau paskelbtų unijos reikala
vimų. 

Streikininkams referendu
mą pravesti parėdė gatveka
rių unijų prezidentas Mahon. 
Jis pažymėjo, kad darbinin- daugiau. 

ir nutarta turėti referendumą. 
Prie pravedimo referendu

mo daug pasidarbavo ir gu
bernatorius. J is šiandie tvirti
na, kad didžiuma streikinin
kų priimsią kompanijų pasiū
lymą ir streikui bus padarytas 
galas. 

Kompanijų pasiūlymas yra: 
1. 65c. valandoje tiems, kat

rie šiandie ima 48c, gi kitiems 
darbininkams 17c. daugiau va
landoje. 

2. 8 valandos darbo ir pu
santro laiko už "over t ime ' \ 

3. 67c. valandoje viršutinių 
geležinkelių tiems, katrie šian
die ima 50c. Ki kitiems po 17c. 
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Apie Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus 

rėmimą. 
Kuomet iš Lietuvos atėjo 

Žinios, kad ten susiorganizavo 
Raudonasis Kryžius ir kad jis 
atsišaukė Amerikos lietuviu, 
paramos, reikėjo kas nors da
ryti. Dar pereitą žiemą, susi
organizavo prie Tautos Fondo 
sekcija, specijaliai Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui paramo< 
teikti. 

Kas organizatyvį darbą pa
žįsta, pasakys, kad organizuo
ta parama už dienos-kitos ne
gali stotis. Kiekvienai organi
zacijai veikimą išplėsti reika
linga mėnesių darbo, agitaci
jos. Lietuviai katalikai pirmie
ji paramą organizuoti suska
to, taigi jau šį-tą ir atliko. Dar 
birželio mėnesyj per kun. J. 
Žilių išsiuntė Lietuvon medi
kamentų už pusantro tūkstan
čio dolierių. Jau surinko ne
mažai drabužių, avalinės ir ki
tokių reikalingų daiktų, ku
riuos netrukus rengiasi Lietu
von siųsti. Taipgi organizuoja 
nursių būrį, jų kelionei ir ap
rūpinimui kapitalą. 

Kiekvienas bešalis sprendė
jas pasakys, kad čia Tautos 
Fondo atliekamas geras ir gra
žus darbas. Jeigu jis pirmasis 
tokį darbą pradėjo, jam užtai 
ir kreditas priklauso. Lygiai 
tiek pat, jeigu koki dra^ i ja 
Amerikoje butų tai padariusi 
Amerikos Raudonajam Kry-
v • • 
Z1U1. 

Tautininkai kur-kas vėliau 
Lietuvos Raudonuoju Kryžium 
rūpintis pradėjo. Taigi dar jo
kios paramos nei nedavė. Dak 
tarų organizuojamą Lietuvai 
Gelbėti Draugiją tautininkai 
remia, bet užtai peikia tuos as
menis, kurie Lietuvos Raudo
najam Kryžiui darbuojasi prie 
Tautos Fondo. Tautininkai L. 
R. K. rėmėjams prie Tautos 
Fondo išvystė du užmetimu. 

1). Tautos Fondas yra lietu
vių katalikų organizacija. Jei
gu prie jo organizuojama pa
rama, tai ji yra partyvė, o jei
gu partyvė, tai ir negera. 

2 . Daktarų organizacija j -
ra gera, nes kaip L. H. K., taip 
daktarai gydo visus, nei tikė
jimo, nei partijos nežiūrint. 
Kamgi dar prie Tautos Fondo 
veikti? 

Juokas vos nesuėmė tuodu 
užmetimu perskaičius. Bet 
vienok jie rimtai tautininkų 
statomi, taigi rimtai jr paaiš
kinti reikia. 

Čia sumaišoma du suprati
mu: Raudonojo Kryžiaus dar
bas ir jam parama. Tikime, 
kad Lietuvos Raudonasis Kry
žius yra bepartyvė ^įstaiga ir 
visiems lygiai tarnauja. Dėlto 
jam ir visų parama derama: 
ir katalikų, ir nekatalikų. Jei
gu katalikai paramą teikia, or
ganizuoja, jie atlieka gerą ir 
bepartyvųjį darbą. Juk niekas 
Amerikoj neužmetinėjo party-
vumą katalikiškoms organiza
cijoms, kuomet jos skyrė au
kas laike karės Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Jąs užtai gi-
rė, nes jos gerą ir nepartyvų-
jį veiksnį atliko. Taippat pro
tingieji tik gerą žodį tars lie
tuviams katalikams, jeigu jie 
aukas teikia Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Juos reikėtų 
tik tada peikti, jeigu neduotų. 
O tautininkai katalikus pei
kia už tai, kad duoda! 

Daktarai . tautininkų laik
raščiuose skelbia, kad tik 
jiems, kaipo profesijonalams 
Raudonojo Kryžiaus darbas 
priklauso. Apie tai niekas nesi 
ginčija. Visi žino, kad šiau-
čiams ligonių gydyti negalima 
leisti. Bet čia neinasi apie pro-
f esi jonai į darbą, o apie materi-
jalį išteklių, kad daktarams už 
darbą atlyginus, ligoniams vai 
stų ir reikmenų parūpinus. 
Daktarai čia Raudonojo Kry
žiaus funkcijos neatlieka, tik 
jam ištekliaus organizuoja. 
Už tai jų peikti neverta, bet 
tik pagirti. 

Bet jjeikti juos, kaip ir tau
tininkus reikia. Ne už tai, kad 
jie pašelpą Lietuvos Raudona
jam Kryžiui organizuoja, bet 
užtai, kad jie kalbose užsipuo
la ir peikia tuos, ką taipgi L. 
R. Kryžių šelpia. Čia tai apsi
reiškia tautininkų partyvu-
mas, kuomet jie užsipuldinėja 
ant katalikii ir Tautos Fondo, 
kam jie gerą darbą daro. Tr 
tai dar tokį pat, ką nesenai 
suskato patys tautininkai vei
kti. 

Ar lenkai apleis 
Viiniy? 

Vakarykštėj "Draugo" lai
doj, bekalbant apie Suvalkų 
lenkams užleidimą, buv0 iš
reikšta nemažai pessimistinių 
minčių. Manyta buvo, kad be
siformuojant sienai tarp lietu
vių ir lenkų, alijantų, Foch'ui 
patariant, parėdymas vien 
lietuvius paliečia: lietuvių ka
riuomenė turi pasitraukti, 
kuomet lenkai palieka okupuo
to j Lietuvos daly j . 

Vienok liepos 26 d. praneši
mas iš Paryžiaus neduoda pa
mato perdaug nusiminti. Jame 
sakoma: f*Vyriausioji Taryba 
priėmė maršalo Foch'o rapor
tą del rubežiaus tarp lenkų 
ir Lietuvių, sulyg kurio Len
kai ineis į Suvalkus ir pasi
trauks į liniją, einančią į šiau
rryčius nuo Suvalkų." 

Į šiaurryčius nuo Suvalkų 
yra Seinų apskritis. Jis yra 
lietuvių žinyboje. Ten lenkų 
nėra. Taigi negalima šnekėti 
apie lenkų pasitraukimą iš ten, 
kur jų nėra. Lenkų pasitrau
kimas tėra galimas toliau į 
rytus, dešinėj Nemuno pu
sėje, Vilniaus gubernijoje, kur 
jie laiko užėmę Vilnių, Tra
kus, Švenčionis. Greičiau
sia, kad lenkų pasitraukimas 
reikalaujamas iš Vilniaus gu-į 
bernijos. Visa nelaimė su trum! 

pu Paryžiaus pranešimu ta, 
kad nepažymima naujosios 
lenkams linijos punktai- Jei 
tai butų pažymėta, matytume 
aiškiai, kaip daug Lietuvos 
lenkai turės apleisti. 

Lenkų laikraštis "Dzįennik 
Chicagoski", pranešdamas a-
pie tai, apgailestauja, kad len
kams reikės apleisti Vilnių ir, 

SBC ase 

Viešpatijos Uždaviniai. 
Jau pasisakėme pasauliui, 

kad norime ir žadame būti ne-
prigulminga tauta. Tat' reiš
kia, kad Lietuva bus viešpati
ja, neturinti augštesnės sveti
mos valdžios ant savęs žemiš
kojo gyvenimo reikaluose. 
Netik nusibodo mums Jauti po 
svetimais, bet ir suvargome 
dėlto, kad kiti mumis valdė. 
Dabar norime neprigulmybės 
dėlto, kad norime pamažinti 
savo vargus. 

Arklys tvarte neturi laisvės, 
bet turi pašaro ir pastogės. 
Jei jis žiema išbėgtų iš tvar
to, ieškodamas laisvės, vei
kiausiai rastų prie laisvės ir 
mirtį. Neprigulmingai Lietu
vai nėra pavojaus žūti iš šal
čio ir bado, bet yra jos laisvės 
priešų, kurie gal ją papjauti 
kaip vilkai arklį. Dėlto dabar 
mums laikas apraintyti, ką 
darysime laisvę įgiję, kaip 
apsigįsime nuo priešų, kaip 
aprupįsime savo reikalus. 

Iki šiol mokslininkai dar 
nesutaria vienaip pasakyti 
viešpatijos tikslą. Nestebėtina, 
nes viešpatijos tikslas reikia 
taikyti prie žmogaus tikslo, o 
apie žmogaus tikslą tik krik
ščionija teturi aiškią nuomo
nę. Visi nekrikščionys, ypač 
netikintieji į Dievą, niekaip 
nesudaro pastovios nuomonės 
apie tai, kam žmogus yra ant 
žemės. Esant žymiam skait
liui netikinčių į Dievą moksli
ninkų, negali susidaryti vie
nos bendros ir stiprios pažiū
ros į žmogaus ir viešpatijos 
tikslą. 
Negalime laukti, kol ta mok

slininkų vienybė susidarys, nes 
savo neprigulmybę jau apgar
sinome, savo viešpatiją jau 
pavadinome respublika, savo 
prezidentą išsirinkome. Tą vi
sa padarėme, klausydami šir
dies: ji paliepė mums reika
lauti neprigulmybės. Išpildė, 
širdies liepimą galėtume eiti 
tolyn, jei mokslas dabar aiš
kiai pasakytų kokius turime 
uždavinius pildyti. Bet moks
las pats nežino ką sakyti. Lie
tuvos lietuviai be niekeno pa
sakymo ėmė pildyti pirmiau
sius reikalingiausius uždavi
nius: gintis nuo bolševikų, ne
pasiduoti lenkams. Amerikos 
lietuviai per platų vandeny
ną, per susiekimo kliūtis ne
gali padėti aniems. 

Tautininkų liberalų partija, 
nežinodama Lietuvos viešpati
jos tikslo nei uždavinių, ne
sirūpina jais. Visą savo laiką, 
protą ir jiegas ji pakreipė į 
kovą su savo tautiečiais kata
likais. Tam tikslui iš kiek
vienos progos ir be progos su
daro nesusipratimus, pažiūru 
skirtumus aštrina, sutartis ar
do. Lietuviai katalikai pasi
untė į Europą tris žmones, 
kad dirbtų del Lietuvos lais
vės. Tautininkai juos apšmei
žė. Iš to pasidarė nesusiprati
mas tarp tautininkų liberalų 
ir tautininkų katalikų. Pasiro
dė įvairių nuomonių apie sei
mo reikalą. Liberalai per še
šis mėnesius galando savo 
dantis nedavė nurimti nei dar
bu užsiimti kįtiems. Kad sei
mas pasisektų reikėjo apšmei
žti kunigus, nepritarusius jam.. 
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anot jo išsitarimo, kitas neva; 
ftetuviškas vietas. Esą, žinia1 

dar reikalinga patvirtinimo. 
Jeigu lenkams įsakyta, išsi

nešdinti iš Vilniaus, žinia ne
galėtų lietuvių nepradžiuginti.; 
Vilniaus atkovojimas nereika
lautų kraujo liejimo. Tai butu 
gera pradžia lenkii kraustymo
si iš Lietuves. 

Lauksime kol-kas žinių, is 
kur ;r kada lenkai trauksis. 

Tuom tikslu tapo paleista niek 
šystė buk jie parduoda Lietu
vą lenkams. Šmeižikų suflio-
rai žinojo, kad partijų sutartis 
iširs. Tat jų partijai nekenkė, 
o tautos tikslų jie neturi. 

Krikščionys demokratai ži
no žmogaus tikslą, dėlto gali 
turėti aiškią nuomonę apie 
viešpatijos tikslą. Krikščionys 
demokratai tiki, kad žmogus 
turi kūną ir dūšią, kad dėlto 
yra dvejopas gyvenimas: anV 
gamtinis dūšios gyvenimas, 
kurio reikalus aprūpina Baž
nyčia, ir gamtinis žemiškas 
gyvenimas, kurio reikalus ap
rūpina viešpatija. Tai-gi su
lig krikščionių demokratų į-
sitikimimo viešpatijos tikslas 
yra apginti žemiškuosius tau
tos reikalus nuo galinčių 3'enis 
pasitaikinti nelaimių ir suda
ryti sąlygas, kuriose visa 
tauta ir atskiri jos asmenys 
galėtų pasiekti kuodaugiau-
siai žemiškos laimės. 

Sakau žemiškos laimės, nes 
ji turi apimtį visus kūno rei
kalus ir stambią dalį dvasios 
reikalų. Žmogaus dvasia pla
čiau siekia už'kūną. Visas kū
nas su visais savo reikalais 
yra gamtinėje srytyje. Dvasia-
gi iš dalies rūpinasi žemiškojo 
gyvenimo tobulybe, sakysime 
mokslu ir daila, iš dalies am
žinojo gyvenimo reikalais. Tie 
antrieji nepriklauso ir negali 
priklausyti viešpatijai. Kur 
viešpatija kišasi į tuos daig 
tas ten sąžinės laisvė mažėja 
arba nyksta. 

Piliečių apgynimas. 

Į viešpatiją arba tautą suei
na milijonai žmonių. Kiekvie
nas turi jiegos, tai neprigul-
mingoje tautoje yra milijonai 
suvienytų jiegų. Pirmutinis 
reikalas jas vienyti iš to, kad 
kiekvienas žmogus turi kokį 
nors daigtą, kurį kitas gali pa
norėti atimti. Nesusi vienijęs 
su kitais žmogus gali .apginti 
savo turtą tiktai nuo silpnes
nio už save. Žmogus susivie
nijęs su milijonais gauna rei
kale tų milijonų jiegos savo 
turtui apginti. Esant žmonėms 
susiorganizavus į viešpatijas, 
mažėja užpuolikų skaičius, nes 
maža yra tokių, kurie gali ką 
nors išveržti iš susiorganiza
vusių milijonų. Tai-gi viešpa
tija yra pirm visko apsigyni
mo sutartis. 

J i turi žinoti kokias gėry
bes jai atseina ginti. Čia vėl 
neaiškios žmonių pažiūros. 
Krikščionija-gi tiki, kad Die
vas sutverdamas žmogų, davė 
jam žymų skaitlių teisių. Kiek
viena teisė yra brangi. Viešpa
tija turi jas apginti nuo ne
dorų pasikėsinimų. 

Pirmutinė ir 'brangiausioji 
žmogaus teisė yra gyvybė. Tą 
teisę žmogus įgija prieš už-
gimsiant. Viešpatijos uždavi
nys yra apginti žmogų nuo vi
sų galvažudžių. Galvažudžiu 
gimusius ir tie, kurie sunaiki
na negimusią gyvybę. 

Antra žmogaus teisė yra la
bai arti surišta su pirmąja, 
tat yra teisė valgyti, gerti, tu
rėti rūbą ir triobą. Kaip nerei
kalaujama, kad viešpatija duo
tų žmogui gyvybę, taip nega
lima reikalauti, kad viešpati
ja duotų žmogui valgio, gėra
lo, rūbų ir t.t. Bet viešpatija 
turi apginti tuos žmogaus da
lykus nuo užpuolikų arba ki
tokių naikintojų. Vis vien t r 
tas naikintojas yra asmuo ar 
kokia nors akla i r jilati 
priežastis. Badas apimantis vi
są šalį, kaitros išdžiovinan
čios vandenis dideliuose pJo-
tuose yra taip pat žmqgaus 
teisių priešai ir ^naikintojai, 

(Tąsa ant 3 pusi.). 

t f TUVOS gNERAU-
m KARU tim 

flttfevAs. 
4. VII. 1919 m. 

Šiaurės fronte Subatų-Jalov-
kos geležinkelio kryptim prie
šininkas keletą Ijartų žymio
mis pajėgomis mėgino veržtis 
priekin, bet kiekvieną kartą 
mūsų pryšakinių dalių pas
tangomis priverstas buvo "pa
sitraukti į savo pozicijas. 

Liepos 3 d. šiaurės pusės ge
ležinkelio kryptim vėl raudo
narmiečiai 2 kuopų pajėgomis, 
padedant šarvuotajam trauki
niui, su 2 armotom puolė mū
sų žvalgų liniją. 

Spaudžiami daug gausesnio 
priešininko vorų, mūsų žval
gai pasitraukė savo užtvarų li-
nijon. Tečiau vakarop atsargi
nės mūsų rinktinės perėjo 
priešpuoliman ir nustūmė 
raudonuosiuos į senąsias po
zicijas. 

Tose kovose priešininkas 
turėjo žymių nuostolių nukau
tais ir sužeistais. Mes paėruėm 
6 belaisvius. Kituose šiaurės 
frontuos tebedarom budrią 
žvalgybą. 

Pietų srities fronte ypatin 
gų įvykių nebuvo. 
Nenuilstamai darbuojasi žval 

Liepos 3 — 4 d. sugauta 10 
belaisvių. 

5. VII. 1919 m. 
Šiaurės srities fronto padė

tis nepakitėjo. , 
Zarasų krypties fronte mūsų 

žvalgai keliuose punktuose iš
vijo priešininko sargybą. 

Ištisą naktį raudonarmie
čiai nervingai šaudė iš kul
kosvydžių ir armotų. 

Karininkas VELYKIS. 
* * Lietuva,'' Kaunas. 

PIRMA KORESPONDENCI
JA Iš LIETUVOS. 

'* Draugo" korespondentas, 
p. Kazimieras Mažeika, Vil
kaviškio " Žiburio" gimnazi
jos mokinys, prisiuntė "Drau
gui" sekančią korespondenci
ja: 
VILKAVIŠKIS, SUVALKŲ 

GUB. 
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Knyg* Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris • • • • 5c. 
4. Gyvenimas Sv. Stanislovo . 20c. 
6. Girtuoklio Išpažintis 20c 
J8. Katra aeišmanė? 6i knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti , 5c. 
7. Marksas Antrasis . . • • 8c. 
8. Ara yra Dievas I 5c. 
9. Giordano Bruno « 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus . . . . . . . . / - 5c. 
> 

11. Į socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c. 
1£. Apie Apšvietė. 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją. 75c 
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

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

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

čių mylimą rūtelę ..15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio 35e 
Krimo Somtai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės 15C 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje .>J 80c 
Amžiaus galas Pan&ko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų .komedija 50c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maržas fortepijanui 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų daįriųT\. 50c 
Sudiev—mazurka \~^\. 40c 
Keturių Metų Amerikos h. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, \ CHICĄGO, I i i . 

Vilkaviškyje, ant Kapų 
g—vės, 22 dieną birželio, 3 
valandą naktį užpuolė plėšikai 
žydą-kepėją ir atėmė 4,000 
rb. Kuomet atbėgo milicija ;r 
lietuvių kareiviai, tai plėši
kai nubėgo ant kapinių ir 
pradėjo šaudyti į miliciją ir 
kareivius. Kareiviai ir-gi šau
dė atgal. Plėšikai sužeidė vie
ną milicijantą — Utaruką Jo
ną — ir užmušė jo arklį. Šau
dymas tęsėsi 3 valandas. Su
ėmė 6"plėšikus, o sužeistą mili
cijantą nuvežė į Kauno ligo
ninę. 

Abelnos žinios iš Lietuvos. 

Lietuvoje susidarė Lietuvos 
kariuomenė,'kuri narsiai kovo-
ja su bolševikais ir jau baigia 
vyti juos iš Lietuvos žemės. 
Šiaurėje peržengė Lietuvos 
sieną ir stovi jau pas Daug-
pylį. (Dvinską) Tat bolševi
kai jau iš Lietuvos kaip ir 
išvyti. Turime dar didelį 
priešą — Lenkus, kurie per
žengę Lietuvos sieną užėmė 
Gardiną su visa gubernija ir 
Lietuvos sostinį Vilnių su vi
sa gubernija. Užimtose Lie
tuvos žemėse lenkai labai' 
žiauriai elgiasi. Jeigu žmo
gus pasisako esąs lietuvis, tai 
lenkai jį areštuoja, mųįa ir 
atima visą ,tm«tą. Taip buvo 

daugelyje vietų. Vilniaus gu
bernijoj. Ir kur tik lenkai už
ima, visur verste verčia žmo
nes pasirašyt, kad jie norį su 
lenkais susidėti. Mes lietuviai 
esame pasirengę žut-but padą- Į 
ryt nepriklausomą, laisvą 
Lietuvą su sostine Vikiiumi 
ir esame didžiausi priešai 
unijos su .lenkais. Jeigu reiks, 
tai prieš lenkus kovosime su 
ginklu rankoje. Vokiečiai taip
pat yra dideli mųs priešai. Ma
nau, kad amerikiečiai lietuviai 
taip-pat nors kiek patarnaus 
Lietuvai. 

Kazimieras Mažeika. 
Kur gyvena: Vladislovas ir 

Jieva Ramanauskai, kurie gy
veno 2339 S. Hoyne ave. Chi
cago, 111., ir prieš pat karę 
persikėlė į Lackport, N. Y.f II 
Minard Str. No. 124. 

m ž jau žilo plauko, o vis pilnas 
energijos. Ilsėkis ramybėje 
scenos draugei 

Panevėžys, švietimo Minis
terija šitaip išrišo gimnazijų 
mokytojų su "Saule" kon
fliktą: nuo liepos 1 d. vyrų ir 
moterių gimnazija tampa val
stybinė. Kas nori jose mokyto
jauti, turi paduoti švietimo 
Ministerijai prašymą. Tat nei 
"Saujė", nei mokytojų Tary
ba nebegali dabar pasigirti 
viena antrą įveikusi. 

Atsišaukti meldžiu šiuo ad
resu: Vilkaviškis Suvalkų 
gubernija, Malūno g-vė 5, 
Juozui Mažeikai. Lietuva. 

ŽINIOS IŠ UETBYOS. 
.Batakiai. Birželio 22 d. at

važiavo čia vokiečių gauja a-
pie 100 vyrų, kurie įsibrovė 
pâ s ramius gyventojus ir apsi
gyveno nepaskirtam laikui. 
Dar pirmą dieną ėjo pas gy
ventojus, atiminėdami po prie
varta rakandus. Atėję mokyk
lon, išlaužė duris visai niekeno 
nesiklausę ir apsigyveno. 

Ant užsėtų laukų ir pievų 
gano savo arklius. Gyvento
jai negali prįešinties, nes jie 
atsivežė drauge keletą kulko
svydžių ir armotą. 

VARGONININKŲ S-GOS 
NARIŲ DOMAI. 

Seimas. 
Amerikos L. R.-K Vargoni

ninkų Sąjungos Seimas bus 
rugpjūčio 26 ir 27 d. Detroit, 
Mich. Gerb. vargonininkai, šį-
metiniame savo organizacijos 
seime nuoširdžiai yra kviečia
mi skaitlingai dalyvauti A-
part Sąjungos narių viršminė-
tame seime lai ima dalyvumą 
ir tie* vargonininkai, kurie dar 
iki šiam laikui, kokių tai prie
žasčių dėlei, prie organizaci
jos neprigulėjo. 

Šis vargonininkų seimas bus 
indomiausias iš visų, koki jau 
buvo šios organizacijos istori
joje. Nes apart posėdžių bus 
skaitomi referatai apie bažny
tinę ir pasaulinę muziką. Taip
pat bus išpildyta du koncertų. 
Ir taip. Antradienyje, 26 rugp. 
koncertas pasiulinis, 0 trečia
dienyje, 27 d. rug., bažnytinis. 

Seimo bei koncerto svarbes
nės dalys programo bus pakel
ta vėliaus. 

Užinteresuoti seimo smulk
menomis lai adrsuoja: 130y2 
Cardoni Ave. Detroit, įlich. 
Lai šis Vargon. Są-jos Seimas 

būna prakilnus dvasia, turi-

Panevęžys. Birželio 13 d. 
pasimirė .nuo dėmėtos šiltinės 
"krivų — krivaitis", tai yra 
Kazys Baronas, geriausias nįngas rimtais nutarimais, nau 
lietuvis siuvėjas. Jis buvo dingas organizacijai, visuome-
pramintas "krivų-krivaičių",' nei ir į laisvėn žengiainčiai 
kadangi jau .per 14 metų jis mūsų Tėvynei, Lietuvai 
visados vaidindavo krivaičių A. J. Aleksis. 
vaidylų roles. A. ą. Baronas y-
ra daug pasidarbąyęs ne tik 
Panevėžio, scenoje, bet ir liaipj 
buyp draugiškas žmogus, nors 

V. -S. Centro pirm. 

PjąjPKĘ IČARUS TAUPy-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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VIEŠPATIJOS UŽDAVI-
NIAI. 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

kaip asmeniniai užpuolikai. 
Tai-gi kova su gaisrais, van
denų išdžiūvimais, badu ir pa
našiomis viešomis nelaimėms'j 
yra antras viešpatijos u&lavi-

Trečia žmogaus.teisė yra jo 
sveikata. J i labai rišasi su gy
vybe. Ja. labai sunku anginti 
nuo užkrečiamų ligų arba epi
demijų. Žmogus nesusidėjęs 
su kitais į viešpatiją visai, 
negali kovoti su epiJemijo-
m:s. Net ir viešpatijai tas už
davinys yra sunkus. Bet tat 
vis-gi yra uždavinys. Jis dali
nasi į du darbu: stabdymo 
darbą, kada epidemijos pasi
rodo, ir apsaugojimo darbą 
kol da jų nėra. Tas antrasis 
darbas yra ir naudingesnis ir 
pasekmingesnis. Daug leng
viau yra apsaugoti šalį, kad 
joje nepasidarytų epidemijos, 
negu epidemijai atėjus ją iš
naikinti. 

Ketvirta žmogaus teiso yra 
įgyti ir pasilaikyti savo tur
tą. Ta teisė labai tirti surišta, 
beveik sugijusi, su žmogaus 
prigimtimi, ypač jo valia. Va
lia yra galėjimas savo tūnan
čią jiegą pakreipti vienaip 
arba kitaip į veiksnią sulig 
proto arba noro. Ka ip valia 
yra prigimties jiegą išteklius, 
taip turtas yra to ištekliaus 
padauginimas. Turtas duoda 
žmogui galėjimą padauginti 
priemones savo tikslams, tai
gi turtas daugina žmogaus 
jiegas. Dėlto daugelis geidžia 
turto, dėlto ne vienas nori 

• 
savintis svetimą. Turint visos 
mantos tik vieną maišą bul
vių nėra kaip samdytis panak
tinio, kati jį saugotų nuo va
gies, riet lengva samdytis pa
naktinį visam sodžiui arba 
dvarui, kur daug yra visokios 
naudos. Nuo ginkluotų užpuo
likų nei panaktinis neapsau
gos. Dėlto susidaro viešpati
ja. J i laiko policiją, turi ir 
ginklų, kad plėšikai negalėtų 
susiorganizuoti. 

Viena iš didžiausių žmo
gaus priedermių ir teisių yra 
darbas. Žmogus turi teisę dir
bti ir uždirbti. Seniaus žmo
nės mintydavo, kad darbas y-
ra asmeninis kiekvieno daly
kas. Dirbtuvių pasidauginimas 
ir padidėjimas parodė, kad 
darbas ir pasilsys yra bendri 
dalykai. Tai-gi penktas vieš
patijos uždavinys yra darbo 
ir pasilsio aprūpinimas. 

Visose minėtose penkiose 
srytyse viešpatija neapsima 
duoti ko žmogui reikia, o tik 
apsima apginti, ką jis turi. 
Viešpatija niekam neduoda 
gyvybės, bet ji apgina gyvy
bę nuo žmogžudžio. Viešpati
ja negamina asmenims nei 
valgio, nei sveikatos, nei tur
to, nei darbo, o tiktai apgina 
tas asmenų naudas nuo nedo
rėlių pasikėsinimo. 
Tečiaus sukimšti visą viešpa

tijos gyvenimą į vieną apgy
nimo uždavinį butų ir netei
singa ir negera. Viešpatija 
yra buitis. J i turi teisę eiti to-
buiyii visa ir savo dalių tobu
lybę protingai šelpti. Apgyni
mo reikalą atlikus viešpatija 
gali labai daug naudos pada
ryti tobulindama gyvenimą 
penkiose minėtų reikalų sry
tyse. 

Nuomonių srytis. 

Šituos penkis dalykus .gali
me pavadinti penkiais didžiai
siais viešpatijos uždaviniais. 
Prie jų yra dar netaip svar
bių arba mažesnių uždavinių. 
Prie tų priskaitomi yra mok-

šeštakavas. Čia birželio 25 
d. artimąjameDol nie©s dvare 
suimta lenkas dvarininkas 
Klimeckis del šnipinėjimo. Da
rant kratą, sajto, rasta gink
lų ir sprogstamosios medžia-

slas ir dailė. Tais dviem daig-'gos. "Lietuva,1 ' Kaunas. 

tais žmonių gyvenimas eina 
geryn, tai-gi sakoma, kad ir 
jųdviejų šelpimas turėtų būti 
viešpatijos uždavinys. 
Tečiaus man išrodo, kad vieš

patija neturėtų kištis į tas dvi 
sryti. Prityrimas parodė, kadį 
viešpatijai besikišant tenai, 
kur viešpatauja mintys ir pa
žiūrų įvairumas, nyksta lais
vė ir pirmyneiga. Daug ne
laimių pasaulis atkentėjo dėl
to, kad viešpatija kišosi į re
ligijos dalykus. Eeligija gy
vena įsitikinimais. Kaip tik 
viešpatija pasistato įsitikini
mų tvarkintoja, taip žuya 
minties laisvė. 

Prityrimas parodė, kad it 
moksle, kaip religijoje, pažiūrų 
įvairybė labai daug reiškia, o 
dailėje beveik da daugiau. Ne
protinga yra daug syk atkar
toti brangiai atseinančius iš
tyrimus. Vieną kart prityrus, 
kad viešpatija neturi kištis į 
pažiūrų tvarkymą, nereikia 
pavesti viešpatijai nei mokslo 
nei dailės. Tegu tuos daigtus 
aprūpina kitokios žmonių or
ganizacijos, ypatingai gyve
nančios įsitikinimais, o ne 
kūno aprūpinimo reikalais. 

Religija, mokslas ir dailė 
yra suaugusios į krūvą. Vie
na religija daugiau tarnaus 
mokslui, kita mažiau, viena la
biau tobulys dailę, kita ma
žiau. Visos religijos dirbs savo 
mokslą, ir dailę sul ig savo pa-
žiurų ir įsitikinimų. Yra žmo
nių visai atmetančių religiją 
arba dailę, o pripažįstančių 
mokslą. Tegu ir jiems valia 
bus organizuotis ir mokslu už
siimti. Viešpatija turi stovėti 
šalyje tą organizacijų, kaip 
stovi šalyje religijų. Yra dailė 
be mokslo ir be religijos. Ir jų 
tegu bus tos pačios teisės. Jei
gu atsirastų religija be dailės 
ir be mokslo, viešpatija netu
rėtų jos naikinti. Tegu ji gy
vena arba žvrva pati savo jie-
gomis ar ligomis. 

Kalba. ' 
Nesveika yra perdaug pasi

mesti į vieną pusę, nors j i bu
tų visai gera. Nepripažįstant 
viešpatijai teisės kištis į mok
slą, reikia pripažinti jai teisę 
tobulinti kalbą. Iki šiol kas 
kita buvo tauta, ir kas kita 
viešpatija. Tikimės, kad nuo 
W. \Vilsono laikų tauta ir vieš
patija reikš tą patį daigtą. Tau
toje kalba yra neapsakomai 
svarbus dalykas. Be kalbos 
tautiečiai negalėtų susižinoti. 
Tai-gi viešpatija turi ir teisę 
ir priede rm e lavinti ir tobulin-
t i savo tautos kalbą. Drįstu 
sakyti, kad viešpatija turi tei
sę nustatyti kalbos statrašos 
taisykles, nežiūrėdama moks
lininkų nuomonių įvairumo. 
Tuose atsitikimuose, kur pra
eitis nenustatė žodžių reikš
mės, viešpatija turi teisę nus
tatyti tą reikšmę tamtikru į-
sakymu. Jei tą darydama vie
špatija nepasiklaustų moksli
ninkų, tai tat nebūtų neteisė
ta, bet tai butų ženklas, kad 
viešpatiją valdo tamsuoliai. Ti 
kimės, kad mųs viešpatija ne
bus tokia. Kun. P. Budys. 

- « - • - . 
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lietuviai Amerikoje, 
• K 

BURNSIM, ĮLL. 

Tarp So. Chicagos ir Eose 
land yra nedidelis miesčiukas, 
vadinamas Burnside, kuriame 
gyvena nemažai lietuvių. Te
nykščiai lietuviai, neturėdami 
savo bažnyčios ir parapijos, 
vieni iš jų priklauso prie Visų 
Šventų parap., Roselande, o 
kiti prie Šv. Juozapo parapi
jos, So. Chicago. 

Liepos 24d. Burinsidės lie
tuviai buvo surengę prakalbas 
nezaiežninkų bambizui su tik
slu, kad sutverus čia atskalū
nų parapiją. Kalbėtojum bu
vo pats jų užkviestas bambi-
zas. Jo prakalba susidėjo iš 
bjauriausių pliovonių ir ble
vyzgų ant popežiaus, arki
vyskupo ir visų katalikų kuni
gų. Išvadino juos parizėjais, 
judošiais ir kitokiais nešva
riais žodžiais. Tarp žmonių, 
susirinkusių svetainėje, nema
žai buvo tokių tamsuolių, ku
rie šventai tikėjo blevyz
goms. Bambizui paprašius, kad 
parinktų del jo aukų, didesnė 
dalis susirinkusių sumetė 
jam keletą dolierių. Čia aš no
riu pabrėžti, kokią buvo šito 
bambizo išvaizda: apsivilkęs 
buvo i lgu kunigišku sutonu i-
ki žemės su atbulu kalnierium, 
pasikabinęs didelį spindantį 
kryžių aut krutinės, liesas, 
akys įdubusios, plaukai ant 
galvos susivėlę, nesušukuoti— 
labjau panašus buvo į valka
tą, kaip į kunigą. 

Kada pradėjo rinkti savo 
tveriamai parapijai komitetus, 
prezidentą parapijos perstatė 
pats bambizas, kurs sulig jo 
nuomonės, busiąs geriausias 
jo pagelbininkas. Kaip tik 
kokį komitetą išrenka, tuojaus 
pasivadina prie savęs ant 
steičiaus, paduoda ranką ir 
pasisodina šalę savęs. Bet ga
lima spėti, jog čia neilgai jam 
prisieis vesti bambizinį biznį, 
nes žmonės greitai pažins vil
ką avies kailyje. Kiek laiko 
pagyvenęs, turės kraustyties 
kur-nors kitur ieškoti už save 
kvailesnių. 

Cirulis. 

leido, jei taip sunku kitą ku
nigą gauti, bažnyčioje pasakė: 
"Kamendorio negalim gauti, o 
Daniunas nebūtų išvažiavęs, 
jei butų daugiau sveikatos tu
rėjęs". 

Dabar mųs klebonas pats 
vienas liko, nes nebesuranda 
kamendorio. Atvažiavo Lun. 
Šūkis, bet nežinia ar jis liksis 
pas mus. 

Tai-gi pas mus didelė per
maina : vieną nedėlią atvažiuo
ja italas, kitą airis arba len
kas o šiokiomis dienomis lieka 
vienas klebonas. 

Šįmet mūsų klebonui sukan
ka 25 m. kunigystės, kai-ku-
rie parapijonys rengiasi pa
gerbti jo jubilėjų ir surengti 
iškilmingą paminėjimą. 

Senas parapijonas. 

TRUMPOS ŽINELĖS, 
Shamokin, Pa. Liepos 6 d. 

čia buvo prakalbos. Kalbėjo 
p. A. iRačkus, medicinos stu
dentas, kursai, kaip visuomet, 
taip ir dabar gražiai papasa
kojo apie tėvynės reikalus. 
Žmonės buvo labai sujudinti 
ir surinko T. Fond. apie 100 
dol. ' 
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NEPAPRASTA f>RQGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškašSių. 
Pilnas informaeijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7;30 irai. 

vak. Iki 9 vai. vok., Šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyči\i Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis, Rast.. B. Sekleckis, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halstcd S t. 3425 Auburn Avenue. 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 

A. MASALSKIS 
\ jffETUVIS GRABORIUS 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiauslal. Turiu savo kata-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę daJJ grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE 
Pbone Drover 4119 

• i * • - • • _ _ _ - _ . 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

Dr.M.T.Strikol'i* 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47Ui St., Chicago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu Telefonas Seeley 420 

Dr. I. E. MAKARAS 

Rochester, N. Y. Rocheste-
riečiai kad jau veikia, tai vei7 
kia. Štai birželio 28 ir 29 d. 
buvo prakalbos, kurias suren
gė L. D. S. ir Vyčiu 71 ir 93 
kuopos. Kalbėjo gerb. A. M. 
Raekus, kuris labai aiškiai 
apsakė apie socijalizmo mok
slą ir kaip lietuviai socijalis-
tai nepažįsta to raokslo. 

Liepos 5 d. eia lietuviai su 
ukrainiečiais demonstracijas 
surengė prieš .lenku imperija-
lizma, kurie užgrobė mus u 
sostinę Vilnių ir Lietuvos že
mės dalį. Tame dalyke labai 
pasidarbavo kun. Kasakaitis, 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

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

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

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

Prašome atsilankyti. ; 
88— , * : 

ELIZABETH, N. J. 

Liudvinavas, Marijampolės 
apskr. Birželio 19 d. š. m. vie
tinis jaunimas surengė spek
taklį, kurio pelnas buvo pas
kirtas sudegusiai 2 tyesų mo
kyklai atstatyti. Vaidino "Že
mės ar moteries" ir "Nutru
ko". Po spektakliui buvo 
monologų, eilių ir žaislių. 

Ar iš pripratimo, aš is pavy
dėjimo žmonės tankiai pajuo
kia kitus. 

Taip ir mes, elizabetlnecnu, 
apsirikome dėlto, kad jau
giau rūpinomės nevvarkiečių 
vaidais, negu sav0 parapijos 
reikalais. 

Seniau Nevvarke viskas ėjo 
geriausioj tvarkoj, o Eiizabet-
he vis reikėdavo dejuoti, bet 
atkėlus mums' kun. Daniuną, 
mūsų dejavimai atiteko ne-. 
warkiečiams. Pas mus viskas 
pradėjo eiti geryn. x 

Mes manėm, kad jau pas mus 
visada bus taip gerai, bet kur 
tau. Kaip tik išvažiavo kun. 
Daniunas, vėla čia pasigirdo 
dar didesnių dejavimų. Ėmė 
teirautis vienas kito, kur 
išvažiavo, kodėl išvažiavo? 
Mūsų kamendorius išvažiuo

jant atsisveikino su parapijo-
niais ir pranešė, kad ne geres
nės vietos važiuoja ieškoti, 
bet sveikatos. Tikrai jam čia 
buvo sunku. 

Nors mums ir gaila jo buvo, 
bet manėm, kad gausim kitų 
kamendorių. Tečiaus daugiau 
kaip du mėnesiai perėjo, o ki
to kunigo nėra. Žmonės ėmė 
nerimauti, prašyti klebono ki
to kunigo. Klebonas atsakė: 
" I š kur aš jį imsiu". 

Klebonas, girdėdamas, kad 
žmonės ėmė kalbėti2 kam ta iš-

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

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

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In 
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

BEAUGĄS PUB. CO., 
1800 W: 46th St., Chicago, DL 

Užsigavimai gal atsi
tikt netikėtai — bokite 
prisirengę. 

Pain-Expell«r 
greit nutildo skausmą 
nuo sumušimu, misi 
gremdimu ir išsisukimu. 

Žiūrėkite, kad imtu 
su INKARO Ženklu i 

Galinta gaut visose 
aptiekose n* S5c ir 65c 
arba iSsisiuzdin't nuo 

A D . RICHTER & CO. . 
326-330 Bro»dw«y, New York 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 
Telefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood S t 
Telefonas: Yards 723. 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

28 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell G999 

CHICAGO, ILL. 
« » • • » • • • • 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmlestyj: 

69 W. YYASHINGTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Gvecnimas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 
Į 3 » * » » » ' » » » » » » • » • » » » » » » mmmmtt 

PAIEŠKOJIMAI. 
Aš, Jurgis Kukarėnas paieškau sa

vo puseserės Elzbietos Juknaičiutės, 
dabar Valentienės ir draugo Ramusio 
Gužo abudu paeina iš Kauno rėdy-
boft, Ežerėnu pavieto, Žiobiškių par. 
Kalpokų sodžiaus. Turiu svarbių rei
kalų, meldžiu atsišaukti jų pačių ar
ba kas žino apie juos, malonėkit pra
nešti man, už ką busiu labai dė
kingas. 
Jurgis Kukarėnas, 

254 Bach Str., 
Laporte, Ind. 

GERA PROGA NUSIPIRKTI! 
Parsiduoda "Shebar Co." pijanąs 

ir registeriai. Kam tai rupi, kreipki
tės į 

Vladislovą ValantinaviCią,, * 
4632 S. Marshfield Ave., Chicago, 111. 

AITOMOBILIS! 
Fordas — 5 sėdynių "tourihg- car", 

visiškai gerame stovyje, visi tires 
nauji. Elektros šviesa. Kaina $325.00 

Atsišaukite vakarais. 
Ghas. Peterson, 

916 West 54-Ui St., 

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

Kodei eiti pas 
svetimtaučius 
ir mokėti dau
giau ir dar pa-
jelbos negauti, 
egzaminuoju a 
kis ir teisingai 
prirenku aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, ska 
uda salva arba 
galva sukas ka 
da važiuoji gat « tm 
vekariais, krei- %̂ >JS^ 
vos akis, raidės bėga kr>uvon skaitant 
arba kiti keblumai Ateikite ir pama
tykite mane. Patarimai dykai del mo
terų, vyrų ir vaikų. Valandos nuo 10 
iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Pbone Drover 9660 

Tel. Drover 7042' 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

o M M a \ , M M f , , , > „ , , M M M M ^ J M M ^ < > M > » ,« 

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 8 vai. vakare. 

llllllllllilIlIlIlIlIltlIimillllHIIIIIIIIIĮIUJII) 
Į Resid. 933 So. Ashland Blv. Cbicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgą* 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų 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. 
IIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllMIIIHIIIII! 
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R P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Mooroe, Oqr. Clark St. 
Rooro 1207, T e l Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Tardą 2320 

« į » » « » M » » » » » « « » » ^ a » i - » . 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso val.ondn«r nim 9 5* rr*o «k' 
9 vai. vak... u. fvcuvi.y*-^ J UM -"-A 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas it 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ari. 

Realdenclja 10731 So. Michigan A v.; 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pieta 
iki 4; C iki 9 vakare. Ned. 
M iki U . 

» . ; . , , « » . 
II DR. LEO AVVOTIN 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

*o«0 c„ TT~'-<~<* c t > chicago. 
lietuviškai, latviškai ir 

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

I vakare Tel. Canal 4267 

t 

K O N C E R T I N O S 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t , Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
MoterlSkų, 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 

Telefonas Yards 687 

t& m — * • • ' 

• 

Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJOR ! 
GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare, 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

r 

v 

ANT PARDAVIMO. 
2 nauji namai, vienas 2 pagyveni

mų mūrinis šiltų vandenių šildomas 
gazas ir elektra. Labai gera vieta 
biznui kitas medinis 1 pagyvenimo 
namas, lietuvių apgyventoj vietoj, 

,parsiduos po viena ar abudu, kartų 
Atsišaukite: 

Louis EbeI, 
2659 W. 43 Ste. 

Dabar ,yra patyirt'ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-

Chicago.' jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
1640 W. 47th SL, Chicago, AL 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3467 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tas gatvės 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS LR CH1RIJRGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3336 W. fiO-th St. 
Phone Prospect 8685 

Mokykis Kirpimo ir DesJgnins; 
Vyriška ir Moterišku Aprėdaln 

Mūsų slstemo ir ypatlSkas mokini
mas parodytus jus žinovų j trumpa, 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designlng ir siuvimo 
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ką, patyrimą., kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų sru-
vimob skyriuose. 

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą —> bile stailės arba dydžio, ir hi
te madų knygoa 

MASTER DESIGNLNG SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t 
į 190 N. State gatve, kampas Lake 

j gatvės. 4 lubos. 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, liepos 31 d., 
šv. Ignacas Lojolą. 

Penktadienis, rugp. 1 d., 
šv. Petro Retežiai. 

SUIMTAS NAUJAS MERGE
LIŲ GAUDYTOJAS. 

Atsidūrė jis žmogžudžio Fitz-
geraldo kameroiL, 

Užvakar Lincoln parke su
imtas Benjamin Goldberg, 
kurs parke užkabinėjo 10 me
tų mergelę Ida Hass, buvusia 
ten su kitomis moterimis ir 
vaikais. 

Kuomet CJolcVbergui nepa
vyko mergele prisikalbinti ir 
nusivesti toliau, jis mėgino ją 
varu pagrobti. 

Taip liudija tą mačiusi Mrs. 
Hill. 

Mergelė ėmusi šaukti ir 
bėgti. Į šauksmą atbėgo poli
cija, (loldbergą sugavo ir pri
statė policijos nuovadom Už
darė kameron, kurioj pirm ke
lių dienų buvo laikomas žmog-
žudis Fitzgerald. 

LAIŠKAI Į LIETUVĄ. 
Krasų vyriausybė Wash-

ingtone žada Pildomąpam Ko
mitetui tiesiog siųsti laiškus į 
Lietuvą, tik reikalauja iš Ko
miteto, kad jis paduotų tų vie
tų sąrašą. 

Patariame skaitytojams ban
dyti tiesiog rašyti laiškus j 
Lietuvą. Jei jie grįžtų tai juos 
reikėtų pasiųsti Pildomajam 
Komitetui. 703 W. Fifteenth 
str., kad sužinotų kodėl grį
žta. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

IŠ WEST SIDES. 

MOTERIŲ KLIUBŲ NARĖS 
EIS JUODŲJŲ TAR-

PAN. 

PRIIMAMI TARNYBON 
SPECIJALIAI POLIC-

MONAI. 

Keli šimtai jų pavaduoja tik
rus policmonus. 

Tikrieji policmonai šiandie 
perdaug užimti riaušėmis. Yi-
dumiestis buvo paliktas be po
licijos, (latvėmis važinėjimo 
nebuvo kam tvarkyti. 

Viešosios tarnybos komisija 
paskelbė atsiliepimą, pakviez-
dama tarnybon laisvanorius 
vyrus, katrie apsiima veltui 
miestui patarnauti tomis sun
kiomis valandomis. 

Tuojaus atsiliepė keli šim
tai vyru. Duota jiems instruk
cijos, duota žvaigždės ir re
volveriai ir prisiekdinta kaipo 
specijaTiai policmonai. 

Šiandie tie laisvanoriai vi
dumi esty j tvarko gatvėse au
tomobilių važinėjimą. Gi tik
rieji policmonai pasiųsta pieti-
nėn miesto dalin kovoti prieš 
riaušininkus. 

INJUNCTION PRIEŠ CIGA 
RŲ KRAUTUVIŲ 

KLERKUS. 

United Cigars Stores Co. 
krautuvėse streikuoja klerkai. 

Kompanija pasirūpino iš 
teismo gauti injunction prieš 
klerki} streikininkij piketavi-
mą. 

Tokia injunction reiškia tą, 
kad policija uždraudžia pike
tuoti streikininkams. 

Injunction kompanijai išda
vė augštesnio teismo teisėjas 
Pinckney. 

GELEŽINKELIAI GERUS 
PINIGUS DARO. 

Chicagos geležinkelių kom
panijos šiandie gerus pinigus 
daro. Šimtai tūkstančių žmo
nių šiandie geležinkeliais iš 
visų priemiesčių atvežami 
miestan. 

Kai-kurie geležinkeliai šian
die iš savo kiemų iškrapštė vi
sus pamestus ir aprūdijusius 
garvežius ir senus vagonus ir 
pastatė darban. 

Rytmečiais žmones atveža į 
miestą, Vakare-gi juos vėl iš
vežioja jr priemiesčius. 

Gerug pinigus daro ir auto
mobilių savininkai. -

Del gatvekarių darbininku 
streiko daugelis žmonių dauir 
pasipelnys. 

Trijų moterių kliubų—Wo-
man's Atbletic Club, Illinois 
YYoman's Club ir "VVoman's 
Kepublican Club pirmininkė 
Mrs. AVilliam Severin vakar 
sušaukė tų kliubų narių spe-
cijalį susirinkimą ir nutarė ei
ti juodųjų tarpan su paskaito
mis apie rasių lygybe. 

Pati pirmininkė pažymėjo, 
jog jinai pirmutinė eisianti į 
juodųjų apgyventas vietas ir 
tenai jiems skaitysianti pas
kaitas. 

Sakoma, tik tokiuo ir kito
kiais keliais bus galima ap
malšinti juoduosius žmones 
nuo pašėlimo prieš baltuosius. 

Moterys tvirtina, kad riau
šių pabaiga priguli nuo pačių 
juodųjų incijatyvog ir jų nu
siraminimo. Baltųjų užpuolikų 
gaujas, sako, pasekmingiau 
tuomet įveiksianti policija. 

GERIAUSIA PRIEMONĖ 
PRIEŠ RIAUŠĖS. 

MAISTO BRANGUMO 
KALAI. 

RET-

SUSTREIKAVO 500 DARBI
NINKŲ. 

Sustreikavo 500 darbininkų 
prie miestinių darbų — dėti 
vandenines triubas gatvėse. 

Darbininkai iki tol gauda
vo po $4.60. Keikalauja $1 
daugiau dienoje. 

mRSAVINGSSTAAIPS 
ISSUEDBY THB 

UHITED STATES 
GOVERNMENT 

Vardai aukotojų Tautos 
Fondan laike gerb. adv. Mas-
tausko prakalbų, Aušros Var
tų parapijoj. 

Po 5 dol.: S. Saunoras, kun. 
F. Kudirka, A. Budavičiutė 4 
dol. N 

Po 2 dol.: A. Marozaitė, J. 
Mikaliunas. 

Po 1 dol.: J . Dorinąs, S. Lu-
tikas, J . Vebas, S. Cilinskis, 
M. Ignatavičius, P. Mažeika, 
P. Cibulskis, A. Kraujėlaitė, 
O. Gabraitė, J . Kudulienė, K. 
Stanevičia, V. Biralas, O. Ra
manauskas. 

K. K i n d e r a i t ė $1.50. 

Viso labo $32,50. Smulkių 
surinkta $17.50. Pasiųsta T 
Fondan $50.00. 

ir didžiuma narių tą užkvieti-
mą atmetė. Sako, jei kurios 
narės norės maršuoti, lai mar-
šuoja, tik ne vardu draugijos. 

Suėmus visą draugijos vei
kimą galima drąsiai sakyti, 
kad Šv. Elzbietos draugija gy
vuoja Kristaus dvasia. 

P. N. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Aukotojų paskelbtame sura
šė liepos 19 d. iš Brightqn 
Parko, įvyko dvi klaidi, tf. 
nepaskelbta du aukotoju, bū
tent: Pr. Barsis ir A. Rama
nauskienė. Abu aukojo po 
dol. 

Tat šiuomi klaidą atitaiso 
me. 

Prakalbų Rengimo Kom. 
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SKAITYK DARBUS | 
E 

Lietuvos Amer. Pramones B-ves I 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šiandie, liepos 31 d., 8 vai. 
vakare įvyks savaitinis L. Vy
čių 36 kuopos susirinkimas 
bažnytinėje svetainėje. Bus iš
duota raportas iš šeimininio 
kuopos išvažiavimo ir apkal
bama nauji įnešimai L. Vyčių 
seimui. Todėl kviečiame na
rius skaitlingai susirinkti. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Juodųjų žmonių apšviestu-
nija deda visas pastangas 
kaip nors apraminti savo ra
sės žmones. Geriausia priemo
nė juodiesiems būti namie ir 
nepasirodyti gatvėse. 

Apie tą jie skelbia laikraš
čiuose, per išmėtomus lapelius. 
Nes kuomet juodieji vieną — 
kitą dieną neišeis gatvėsna,! 
tuomet aprims ir baltieji. 

Juodųjų vadai karčiai atsi
neša į baltuosius už žudymus 
ir persekiojimus juodųjų. Bet 
daug tiesos pasako ir apie 
saviškius. Sako, juodųjų tar
pe yra visa eilė kurstytojų, 
kurie kursto tamsius žmones 
prieš baltuosius. Ir todėl ne
lengvas daiktas intikinti su
kurstytas juodųjų minias. 

Chicagoje renkami parašai 
po peticija, kurią norima in-
duoti kongresui su pareikala
vimu, kad kongresas kuovei-
kiaus pasidarbuotų maisto pa-
piginimo reikale. Nes tblesniai 
didžiumai žmonių jau nebus 
galima prasimaitinti. Del to 
pakils dar didesni streikai ir 
suirutės. 

Sąjungietės veikia. 

Liepos 23 d. Moterių Sąjun
gos 21-ma kuopa laikė susi
rinkimą Šv. Kryžiaus bažny
tinėje svetainėje. Susirinki
mas buvo nors ne perdaug 
skaitlingas, bet rimtas. Daug 
reikalų aptarta. Nutarta prisi
imti prie Lietuvių Raudonojo 

Kryžiaus skyrio, paaukojant 
iš kasos $25.00. Taipgi kiek
viena narė nuo savęs žadėjo 
paaukoti kokių nors daigtų, y-
patingai iš avalinės, sutaisyti 
vieną dėže ir priduoti skyriui, 
kuris pasiųs į Centrą. 

Taipgi«nutarta prisidėti prie 
Katalikų Vienybės skyrio ir iš 
rinkta delegatės lankyti susi-
-inkimus. Į delegates pateko 
nonios: Metrįkienė, J . Ambro-
žcvičienė, ir Katauskienė. 

Prisiminta kasi ink seimo k 
siuiltimo delegatės. Išrinkta 
delegate p-lė M. Brenzaitė. 
Laimingo pasisiekimo delega
tei. 

Nutarta surengti šeiminišką 
išvažiavimą, kuris bus vien 
del pagerbimo vaidintojų 
' ' Juodoji Sumietė. ' ' x 

Išvažiavimas įvyks rugpjū
čio 10 d. Marquett parke. Vi
sos narės turėtų susirinkti 1-
mą valandą, po pietų bažny
tinėje svetainėje ir sykiu va
žiuoti paskirton vieton. 

Valio Moterių Sąjungos 21 
-ma kuopa! 

M. M. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Liepos 28 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje Šv. Elzbie 
tos moterių ir mergaičių dųau-
gija laikė savo pusmetinį su
sirinkimą. -Apsvarstyta visi 
draugijos reikalai ir išduota 
raportas, paliečiantis draugi
jos stovį. Po savų reikalų, 
skaityta užkvietimo laiškai. 

Pirmas laiškas skaityta iš 
vietos L. R. Kryžiaus šelpėjų 
skyrio, kuris likosi primtas ir 
ant kito susirinkimo galutinai 
apsvarstys, kokiu būdu dr-ja 
prisidės prie šio užkvietimo. 
Antras laiškas buvo nuo tauti-
ninkų-liberalų, kad draugija 
prisidėtų ir imtų dalyvumą 
tautininkų varpo išleistuvėse, 
3 rugpjūčio. Leista per balsus 

L. Vyčių 5-ta kuopa laikė 
savaitinį susirinkimėlį, aps
varstymui keletą svarbių da
lykėlių. 

Tarp kitų sumanymų inešta 
surengti šeiminišką išvažiavi
mą. 10 rugpjūčio Brumell 
Park, Jeffersoh, 111. 

Galėsime pažaisti ir gražiai 
dienelę praleisti. Girdėjau, 
kad bus ko nepaprasto, bet tą 
paliksiu ant toliaus, tik visi 
rengkimės. 

Jaunutis. 

RED. ATSAKYMAI. 

A. Benaičiui, Chieago, 111.— 
Ačių už pasižadėjimą rašinėti. 
Lauksime iš Tamistų žinučių, 
pranešimų. 
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PRANEŠIMAS. 

siąs 
Gerbiamiejie Klebonai! 

Spausdiname ' atskirai 
giesmes: 

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

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

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

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46-th St. Cnicago, 111. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitii 

A. f A. 
Petronėle Stasiiriiene 
Mirė 30 d. liepos 4:30 

valandą išryto. Paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių 
pav., VataMų parap. 

Laidotuvės atsibus 1 d. 
rugpjūčio 9-tą valandą 
ryte iš namų 4431 So. 
Wood St. į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią, paskui į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Pasilikęs didžiausiame 
nuliūdime. 

Mykolas Stasiulis. 

1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000. 

2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu 
smarkumu jų išpildymui. 

S 3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk-
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių. 

4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja 
Į Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turėto, žemės; taip-gi padaro legališ-
; kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc. 

5) P A D A R Y T A S U T A R T I S I R S U L Y G T A K A I N O S p e r s i u n t i m u i m a i s t o , p r e k i ų , m a š i n ų 
ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui. 

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose. 

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios 
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni-

: mui namai miesle Akrone, Oliio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai 
pelno. 

S Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėri-
jjj ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė

tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus. 

S Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų 
| šiuo adresu: 

I Lithuanian American Trading Co. f 
f 112 N. Greene St., Baltimore, Md. f 
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Iš priežasties mirties mano mo
teries, parduodu arba išmainau bl-

| le kokiame mieste Amerikos gera 
farmą, 40 akerių. 2 myli nuo mie 
stelio ir 15 mylių nuo didelio Cle-
veland miesto. Auga viskas ant 
farmos yra 2 arkliai, 2 karvi, tu
zinas vištų 2 kiauli, 5 avys, Veži
mas plūgas ir tt. Geras namas gy
venimui: 5 kambariai . Gera barn<'-
6 tonai Siena; geras sodnas, apie Į* 
2 akerių bulvių, kiti javai jau 
yra nupjauti . Žodžiu, eik ir gy
venk. Žiemą galima eiti dirbtu-
vt'-n dirbti jei pinigų butų ma$a. 

Visa tai kaštoja $5,700.00. 
Jei nori už namą mainyti apra-

Syk, kokį turį namą, kiek kašto
ja, ar yra skolos, an t narna. 

Aš likęs su mažais vaikais ne
galiu farmoje gyventi, už tai ir no
riu parduoti, a r mieste ant namo 
Išmainyti. Aš su mažiau gyvuolių 
mokojau daug brangiau ir kad ne 
ta nelaimė niekuomet neičiau j 
fabrikus dirbti. Ant farmos mažas 
tėra darbas, o labai pelningas. 

Kas norit pirkti ar ant namo 
mainyti, atsišaukit greitai, viską 
aprasidaml. Kas neturit visų pi
ningų, aš duosiu ant lengvo išmo-

- kėjimo. Ką tik tur i an t farmos, 
viskas brangai parsiduoda, o 
Ohios Valstijoje yra labai geros 
farmos ir oras sveikas. 

Atvažiuok, a rba pirmiau para
šyk laišką apie savo turtą, tai ta
da, sueisime ir darysime raštus. 
Tik nelaukit ilgai. Rašykit 

J. Smailys, 
Gen. Del. Akron, Ohio. 

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

' 1810 W. 47 Str. 

rara 
DIDŽIAUSIA | IETUYISKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PBAKL OLEBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI 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 
muzikališkiis instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 




