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Pateikta tanybn daigiai 
paliegts atsargas

Prezidentai pilnai painfor-

PRZunnraAinaavRMl-^^. w_____ oo__ ,

ūiginjtt biBCTinr
HoBtregn nutarta

IfnonioU. *

ParyMau^reims 31. — Tal
kininkų tailm- konferencijos 
taryha nn^rvod.'- [irailginti 
austram* atstovam* laikų ap
galvoti pnfk-irtiaimų taiko* 
sutartie*.

Tad galutina taikai patvir
tinti diena paskirta rugpjūčio 
6.

Ta pati tarylui nusprendė 
ignoruoti lįoll«-g’' pariuly- 
anų, pririatytų taiko* konfe- 
reneijoa.

V<m Be t batai n n Hollarg, ka
rpi VokictijO' kanclicris ka
rė* pradžioj*, prašė talkininkų 

ti virtoje bnvurin kaizerio jį 
patį. Nea, aĄori, ji* yra bu
vę* kare* pėdžioje kaaelieru 
ir nž atlikta* Vokirtijo* dar
bas ne kas Intas, bet ji* atsa-

prezidentas
Vaattfagton. liepo* 3L — 

Prezidentą* IVilsonas regi*, 
limpi briku pradė, veikti, 
kad pailaryti galų rarinėm* 
riaušt'ni*. kurio* šiandie 
dainiau ima aprireikšti 
riose šalie* dalyse.

Sakoma, prezidentas 
krihsių* problema rijų su

tokiem* Atkilimam*, kokie pa
žemina šalį pasaulio akyse.

Preziiientas IVilsonas yra 
plačiai painformuojama* apie 
rasine* riaukė* Cliicagoje. Ji* 
■namaniauja. kad tokio* riau
kiu gali įvykti ir kitur, jri

teta* Bepaimi mm 
to mrbtei reikalo.

Į
PAODABt 0AL4 UKGAKŲ t reikalų komisam, pasini Jp*

BOLAEVIKŲ PREZI nuncijavo kitu* Imlševikų akiVaahingtoa, liepo* 31. —I 
senato pareikalavimų |aiga- 
liau* pcrzidcatas VVilsonos iš
davė jam kopijų *u tartie* 
Su v. Valdi jų *u Prancūzija. 
Prezidentą* pnkvirtė senatų 
kuoveikiau* patvirtint i sntar- 
tj-

Dėl to* nutartie* ramate Itu-

Toje nutartyje sakoma. jog 
ftav. Valstijos Maja Prancūzi
jos npgininian. jri šitų netikė
tai užpuola Vokietija.

Prancūzija tokių sutartį yra 
poliarinei ir *u Anglijo.

Kaip tautų aųjuagai, taip ir 
tai sutarčiai labai priešinasi 
senatoriai repablikonai. Jie 
stovi už tai. kad Amerikai ne- 
nmm muki maisytim | 
sutikimus Kumpoje. Sako, A- 
merika privalo žiūrėti 
vių reikalų.
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vėliau bos išgaudyti ir bau-

Jau ir liaudie suareštuota 
šimtai tų žmogžudžių. Didžiu
liui yra juodieji. Taqw anų 9.1 
bailieji.

PatMja tvirtina, kad 780
1— ------ir *riwjpjiWh

• Geoeva, liepo* .11. — Anot 
laikraščiu .Municli X ach ridi 
ten, l'ngarijo* sostinėje Buria 
pešte nusižudė angarų bolše
vikų valdžios |trezwb’ata* A- 
Icvamb-r Garimi. Pirm to ji* 
buvo nuėję* l*ilėevikų -ovieto 
susirinkiman. Tenai išbarė 
hniėevikų vadų Bria Kuo, 
kur* soviete skaitosi užsienių

'dus ir [įsčių laolėevikų paf|*- 
!jų. kuri šalį veda pragaištin. 
I Ir |m> to tuojau* išėję* kitan 
'kamliarin nusišovė.

Garbei M-niau t 
buvo minimas kaipo I 
premjeru*. Gi šiandie ji* 
narna* jau pnicidmtu.

Garimi per keti* mrtMriM't 
bendrai dirbo su Belą Itiih ■ 
Bet partarniriai* laikai* kai- 
kisk-l ji* jam ėmrb priešta
rauti. 1‘aleiigia IH-Mitik'uuaį 
[Muiidi-ju. Ir štai dabar k narni 
[mribaigė. •

Bria Kan'iš ta aidi 
m. Dabar ji* turi Ht 

piathrti teroen.

vakierių

Vargau kat-
ruoš gatvėse policija arba ka
reiviai su*istal*k> ir atranda 
ginklu*. 'Tokie žmonės sena-

kaip Amerikoje.
Toliau* sakoma. kad čia 

perdaug toleruojama* visoks 
palaida* mimų veikimą*.

žudyta 31 Tau skait-
liną išeina baltieji ir juodieji.

(Ii sužeistų, raitoma, barių 
keli kimiai.

Bet taip skribiasna tik ofl- 
ei jaliai. '

Vakar, liepa* 30. nužudyti 
4 baltieji tarpe anų viena* 
polinnona*. ir 2 juoduoju.

{vairiom- mierio dalyte įvy
ko su*i rėmimų.

Praeitų naktį kelioae vieta** 
nigerių gauja* buvo pakilusios 
prieš kareivių buriu*. Žinoma, 
tuojau* apmulkinta.

Policijos viršininkui reika
laujant civilės tarnybos komi- 
rija pakaukė tarnybo* dau
giau policijų* atsargu*. Ne* 
policija reikalinga įvairiore 
miesto dalyse palaikyti reika
lingų tvarkų.

Gyvuojant nib-stc nepapras- 
tiem* sumišimams. daugeli- 
haltųjų ne|>riauglių nuimi, jog 
šiandie leista jiem- daryti vi
skas, kas tik patinkama.

Bet taip nėra ir nebn*. Po
licija sutvarkys išdykėlių gau

Žymi dnli* policijų* visuo
met bu* |mgell>oje karilionu* 
nei. Ne* [Milicija tbiugiaii- ap 
sipnžinuri *u miestu ir gyven
tojai*.

Mirtie* bitume žmogžudžiams

Valstijinio prokuroro ofisą* 
t<, *avo veikimų. Prane- 

kad viri žn*
vn<

Kelione rietoee praeitą nak« 
tį buvo pakelti gaisrai. Teėiau 
veikiai prigesinti.

Tik vienam plote, tarpe 36 
ir 37 gal ir 1‘rlu gat. ir 
Hermitage are. gaisra* padarė 
didesnius nuostolius.

Baltieji tvirtina, kad 
juodųjų darbas.

Vienoj vietoj kareiviai 
čiupo juodoorius, kaip jie 
vo mėginę padegti baltųjų ma
mų*.

Daugeli* žmooių lengviau at
siduso, kuomet riaukė* mal
dinti pakaukta kariuomenė.

Ne* kaikuriose vietove die
nom i* ir naktimi* Imdavo tik
ru* pragare*. Per ta* vieta* 
nebuvo galima nei praeiti, nei 
pravažiuoti. Aiandie to* 
to* lyg aprimusios.

Suspenduota* ir l»u* 
traukta* atsakomybėn polio 
■uotui* Callalinn. kuri* pmeitų 
M-kinailienj ne*uare*tavo Iml
ių vaiki'-zų. nužudžiurių ežero 
[lakraštvj vienų juodų vaikų. 

I Iš to inkilo šito* riaušė*.

SAUKIAMAS NAMO PA 
SIUNTINYS I» KINI • 

JOS

Washington, liepos 31. 
šaukiama* namo amerikoniš- 
kn* |in*iuntiny* iš Kinija*. 
I’aul 8. Reinaeb.

Sakoma, ji* pakvirčinma* 
. .a [M-rsotudiai irileU *avo pa-

Vakar Cbicagoa atkeliavo, 
valstijos prokurorą* Brundage 
ir tuojau* turėjo konferencijų 
su gubernatorių.

žinovai tvirtina, kad riauši
ninkam* išris labai blogai pro
kurorui atkeliavus.

Brundage anai* metais už 
rasine* riaušes mieste E. Si. 
Įsrai* patrankė teisman 133 
riaušininkus. Kali iš tų užmo
kėjo *avo galvomis. Kiti ir 
šiandie kalėjimuose aprauda 
savo nedoru* darbus.

Sakoma, kad taip bus ir 
Chieagoj*. Riaušių vaitavai ir 
galvažudžiai didžiumoje poli- 
rijai žinomi.
Kaip tik nurims riaušės, tuo- 

jau* pasipils varant a i ir areš
tavimai. Driekti vai jm> vieno 
su laiku išgamly* visas tuo* 
niekšu*, ar tai jumluisdus, at 
tai baltuosiu*, katrie prisėdę, 
jo prie žirninių žudymu ir a- 
nari-hijo* [mlaikymo. ir pris
tatys juo- kriminnlin teisman. 
Tenai jie gan* -nu tinkamų nž- 
mokesnį už savo darbu*.

Arti prokuroro stovintieji 
žmonės tvirtina, kati jis neiki-■ 
vario* nei viennm prasižengė. I 
tini prieš šalie* įstatymas.

-IT- 
aoj šalyj pastaraisiais laikais 
vi* daugiau ima atsirasti kta- 
stuotų pinigų, taip kad riap 
tai tarnybai prisieina |«nršti

To* tamyboalbiora viršiaia- 
ka* Moran pareikalavo kon 
gre*o paskirti dar ųi2-'i.>a*i 
prie pi rmiau paskirto, sumos.

Viršininką- Moran |MŽytui. 
kad kuomet Earopojc pilimi 
parihaig* tari-, tuomet čia dar i 
.(augiau atrirna netikrų pini
gų ir tų “fabrikantų”.

Pririeta tmrtl dauginu vyrų 
ir todėl tam tikslui reikalin
gas bu* dide-nėa išlaido*.

Be pinigų ntrira* klostuoto-į 
jų luindsų. karė* ženklelių ii 1 
kitų valdiškų obligacijų. Tai 
visa pririei- susekti ir |>rn*i- 
žmgėliu* pristatyti teisman.

Be kitko Moran nusiskun 
džia. kad jo užlaikomi ngentri 
(įletcktivai) gana pigiai ap
mokami. Alsinai imant, ngen 
tai dienoje mokama tik 85.4U 

Maža užmokesti* visokį įlar 
hų trukdo ir -laro ne|suektnin- 
gu. Taigi reiktų pagalvoti ir 
apie didesne- algas agentam*.

M Vokietija.
Malta. jis karta tas sutarties 

su ana sutartimi ne|axlavi-* 
lodei, kad senatui duoti pne 
gn» apsipažinti su tautų *ų- 
juuga ir su sutartimi, pada
ryta ra Vokietija.

Waahin<ton. liepo* 31. — 
Daugeliui vrn * varliu žinoti, 
kaip greitai |m*il<aig* šalie* 
armijų* demobilizacija. Nr* 

j kuomet ta* bu* atlikta, tuomet 
prezidentu* |m*kelb* proklv 
nutrijų ir sugrųžin* šaliai nor
maliu* laiku*. Parihaig* tuo
met visokie kari-* meto *uvar 
žyniai.

Karė* *ekretoriu* praneša. 
ka<i armijos dmioliilizarijn 
bu* |uibaigtn ligi rugsėjo 311 d. 
Tu* žinoma tikrai.

Bet prezidentą* negalė* pa
skelbti [H-okletnacijo*, jri ligi 
to laiko senatas neratifikuos 
taiko* siitarties.lb- to nrbu* gn

OMn, liepo* 31. 
kią ■rtNšfiyj 
anMė Mravi-

Nl mrtų. gi jaunina 
ria* C savaičių.

Motina vaikams 
duoti užlaikymo, 
valdžia buvo nu*|>rmdžiusi 
visu* vaiku* atiduoti |avieto

l*r»eš atvykriant priegfatndo* 
valdininkam* paimti vaiku*, 
namuose |iakilo gaisras. Po 
prigerinimo pasirodė, kad visi 
vaikai buvo pririšti prie lovų, 
aplieti anglie* žibalu ir už-' 
degti, žuvo vaikai ir molina. 1

Matyt, motina nenorėjo skir
tie* su vaikai*.

ė praneša, kad

negalėjo ten pa* talkininkų atstovų 
i. Tad virto* |>ulkininkų Cimningliam. Ir ši

lam |iranršę, jog jie norį re
zignuoti ir sutinku leisti gy- 

ittių.
Pulk. Cunaiagbam. sokoanų 

tų liolšrvikų valdžios pasiū
lymų tuojau* imsiantę* talki
ninkų tarylmi Paryžiuje.

PUUHTS KARES TAUPY 
■0 ŽENKLELIUS HTKA).,
I 1 ■ ■ J .. ?■

BULGARIJOJ PLATUAn 
BOLAEVTKIZMAB.

Londonas, liepos 31. — Pir- 
miuu iš Mnskvo*. [mskui iš 
Berlyno |iraneštx kad Bulga
rijoje [dalinasi Imlševikiztna*.

Gatvekarių konduktoriai ir 
motormonai turės refe

rendumą
Cliicago* gatvekarių ir vir-1kai įieteiMitui buvo *u*trvika- 

ėutinių geležinkelių kondukto-(vę. Praeitų pirmadienį kokia 
rų ir inolormiinų streiką* gal {Sjlltn kurti uolių buvo *uririn- 
parihaig* rytoj (rugpjūčio 1) kę ir nutarę streikuoti. Tna 
vnknrc. ar rugpjūčio 2 <1. ryte.

Vnknr streikininkui turėjo 
*iiririnkimų. įkalini ap*van4>' 
kompanijų |m*iulymų. Ir d>-l 
t<> |mriulyim> nutari- priiv«--ii 
bitl*avimii*.

Ilnl-in iiuni arba refenmdii 
mn* įvyk* rytoj, rugpjūčio I 
<1. Prnridė* *» vnl. ryte ir Imig 
*i* 4 vai. |*> [fit-tų.

Viri darbininkai turi-* 
go» išreikšti *avn noru* 
jie sutinka *u kotnpntiijo 
eiiilynm, nr nori ir tok 
streikuoti, laikydami** 
minu paskelbtų itni

prireingn unijos konstitucijai. 
Prezidento žodžių |mklausyta 

Į it nutarta turėti refen-ndumų. 
Prie prnvedimo referendu

mo įlaug [insidurlinvo ir gu- 
lsvnatoriu>. .Ii* šiandie tvirti
na. kad didžiuma streikinin
kų priimsiu kompanijų |>a*iu- 

i lynin ir -treikni bu- [išdaryta* 
. galas.

Ki>tn|ianijų |ia*iulymn- yra: 
I. <Cic. valandoje tiems, kat

rie šiandu ima 48c.. gi kitiem* 
darbininkam- 1~c. daugiau va- 
lsn.low.

stovį.
Senatas turi «ln gražiu mė- 

neriu. Tad verta jum su ta su 
tartimi dar anksčiau ap-idirb 
Ii.

Ik t jei M-nnta- taip darinio 
•is ir toliau*, kaip dalair. tai 
vargiai ka- gera bus iš to.

I įima sugrųžinti normali šalyj.-
PIRKITE KARES TAUPYl '" 
M0 ŽENKLELIUS (W SS.) I
-------a------------------------------------ -

ANGLU A ATŠAUKIANTI
KARIUOMENĘ Iš RUSIJOS

Londonas. > 
rė» minieteri- 
bill prancė- [ 
ligi ateinanėu* 
jn vi*> 
rinnti

MONTANA VALSTIJA PRI 
PAŽINO MOTERIMS 

TEISES POLITIKOJE
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šiuo ad- 
Suvalkų

Puncvožyi Birželio 13 d. įt'ardoai t 
pasiuntė nuo dėmėtos miltinė* I l-ai Jin Vi 
“krivų krivaiti*", tai yrn j butui prak

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Ctucaoo. IU.

MUMS M«Mb* «I1

Vakarykštėj "Draugo" tai 
Joj. bekalliont apie Suvalkų 
taukam* užleidimu. bur<> iš- 
reikšta nemažai ,|>e**imistinių 
minčių. Manyta buvo, kad be
siformuojant hienai tarp lietu
vių ir lenkų, alijantų, Foch’ui 

' (ištariant, parėdymas vien 
'lietuviu* paliečia: lietuvių ka- 
;riuon><-iM' turi [..įsitraukti.

tavos lietuviai be tarias pa
sakymo ėmė pildyti pirmiau
siu* reikalingiausius uždavi- 
niu*: ginti* nuo bolševikų, ne- 
poidutli lenkam*. Ameriko* 
lietuviai per platų vandeny
nų. per susiekimo kliūtis ne
gali padėti aniems.

Tautininkų liberalų partija, 
'nežinodama Lietuvos viešpati
jos tikslo nei uždavinių, nc- 

. sirupina jais. Visų aavo laikų. 
‘ protų ir jiega* ji pakreipė j 
kotų su savo tautieriais kata
likais. Tam tikslui iš kiek
vienos progų* ir be progo. su
daro nesusipratimus, pažiuių 
'skirtumus aštrina, sutartis ar
do. Lietuviai katalikai pasi
untė į Europų tris žinom-*, 

|ka<i dirbtų dei Lietuvos lais
vės. Tautininkai juos apšmei
žė. 1* lo pasidarė nesusiprati
mą* tarp tautininkų liberalų 
ir tautininkų katalikų. Purino- 
de įvairių nuomonių apie *ei 
mo reikalų. Liberalai j«-r *■ 

'ši* mėnesiu* galando aavo 
■įimti* m-duvė nurimti nei dar- 

I bu užsiimti kitiem*. Knd »■< 
itin* pasisektų reikėjo n|»mci- 

i žti kunigu*, nepritarusiu* jam.

Bo dolierių. Jau surinko ne- 
mažai drabužių, avalinės ir ki ' 
tokių reikalingų daiktų, ku
riuos netrukus rengiasi Lietu-' 
von siųsti. Taipgi organizuoju 
nursių barį, jų kelionei ir ap- j 
rnpinimui kapitalų.

Kiekvienas bešalis sprendė-1 
jas pasakys, kud čia Tauto* 
Fondu atliekama.* gerus ir grn 
žus darbas. Jeigu jis pirma*!* 
tokį darbų pradėjo, jam užtai 
ir kreditą* priklauso. Lygini 
tiek put, jeigu koki draugija 
Amerikoje butų tai pmtariuri 
Ameriko* Ibiudouųjuni Kry
žiui.

Tautininkai kur kus vėliau 
Lietuvos Ktiudonuojii Kryžium 
rūpintis pradėjo. Taigi dar jo 
klos paramos nei nedavė. Dak
tarų organizuojamų Lietus ui 
Gelbėti Draugijų tautininkui 
remia, bet užtai (a-ikia tuos a. 
meni*, kurie Uetiivo* liaudį- 
liųjam Kryžini darbimja i prie 
Tauto- Fondo. Tautininkai L 
lt K. rėmėjam- prie Tauto* 
Fondo i*vyst- du užmetimu.

1). Tautos Fondu, yru lietu
vių katalikų orptinizaeijn. Jei

latakėli Birželio 22 d. at 
važiavo čia vokiečių gauja *-. 
pie luti vyrų, kurie įsibrovė 
pas ramiu* gyventojus ir apsi- 
gvvend nepaskirtam laikui. 
Dar pirmų dienų ėjo pas gy
ventojus, atiminėdami po prie 
varta rakandus. Alėje mokyk
lon. išlaužė duris visai niekono 
nesi kiaušy ir apsigyveno.

Ant užsėtų taukų ir pievų 
galai savo urkliu*. Gyvento
jai neguli priešintie*. ne* jie 
atsivežė drauge keletu kulko
svydžių ir anuotų.

Viešpatijos Uždaviniai

sų žvalgų linijų.
Spaudžiami daug gausesnio

r' t i ■imti iš Vilniau*, žinia n 
t'ty liotiiviŲ rvpr»«liiiigin 
ninti* t»tkovojimą* nemik

tu* naikmtoj 
kukta nor* 
pristosi i*. B.

yra asmuo ar Į Gardinu 
kin ir plati Lietuva*

*u visa I ir

M

( nl>i
r---
l.i

i*Vl

tlkr

P

vi
D

•ja*. Jis luivo 
p vų-krivaičių" 
s-r 14 matų ji* 
i>tavo krivaiėit; 
A. a. Ita.viia, , 
In ritavo n«k tik

|

u* organizacijai, vi suome 
ir j laisvėn žengiainčiai 
j Tevyuei, Lietuvai.

A- J. Aleksu.
V. 6. Centro pina

I
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Dr. G. M. GLASER

Nuomotu^ (rytu.

■K kM «ib4rw čia aUk^- 

uų )>urnpiję. Kalbčtojum bu- 
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Dr. M. Stupnicki
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SUIMTA8 NAUJAS MERGE
LlV GAUDYTOJAS.

Užyakar IJneoln jrarkr su
imta* Uenpouiu tiuldla-rg,

tų mrrgi Ii Ida Ha**, buvusių 
ten su kitomis moterimi- ir 
vaikai*.

Kammt GuMhrrgui nepa
vyko mergelę prisikalbinti ir 
nusivesti toliau, ji* mėgino jų 
varu pagroldi.

Taip liudija tų marinsi Mr*. 
Hill.

Mergelė ėmusi saukti ir 
bėgti. | šauksmų atbėgo (Mili
cija. Goldbergų sugavo ir pri
statė policijos nnovailon. Už
darė kameron. kurioj pinu ke
lių dienų buvo laikomas žmog- 
tadis KiUgemM.

PRIIMAMI TARNYBON 
SPECUALIAI POLIC- 

NONAI.

Tikrieji pnlirnirmai šiandie 
penlang užimti riaušėmis. Vi- 
damieatis kavų palikta* be po
licijos. (latvėmis važinėjimo 
Bebuvo kam tvarkyti.

Viedosio* tarnybos komisija 
paskelbė atsiliepimų, pakvies-

Tuojau* atriiirpė keli šim
tai vyrų. Duota jiem* in-tnik- 
rijos, duota žvaigždė* ir re. 
veiveriai ir prisirkdiata kaipo 
aperijaliai poliemonai.

damiootyj tvarko gatvėse au 
tamobilių važinėjimų. (Ii tik
rieji poliemonai pasiųsta Įiieti- 
nėn miesto daliu kovoti prie* 
riaušininku*.

c<*.1’nited Cigars Store 
krautuvėm* streikuoja klerkai.

KoniĮMinijn pasirūpino it 
triumo Kunti injnm-tion pri«*t 
klerkų streikininkų piketavi- 
mų.

Tokia injunetion n-iškia tų. 
kad policija uždraudžia (rike- 
tuoti streikininkams.

Injunetion konųmnijai iš* Ui 
vė nugšt<-iiio teisimi l*-i*ėja* 
Pincknev.

GELEŽINKELIAI GERUS
PINIGUS DARO.

Chicngo- geležinkelių koiil 
(■unijos siutuli*- geru* pinigu* 
■ biro, šimtui tuksiančių žino
mu šiandie geležinkeliai- iš 
visų prieini*--ėių atvežami 
miestan.

Kai kuri*' geb'žinkelini sinti 
•ii*' iš -avo kiemų iškrapštė vi

stu- ir npru*|iju*iu- 
ir —*nu' 

iriam.

U*

Iri n!\

III •m

Jf*r)nr

Kimų vyriaayH Wash 
i nųtone žada Pi Momųpam Ko 
mitetui tiesiog siųsti kaitinu J 
Lietau, tik reikalauja ii Ko 
miteto, kad jis paduota <9 vie
ta sųraių.
Patariame skaitytojams ban

dyti tiesiog raiyti bitinu | 
Lietuva- Jei ji* rrįftų tai juos 
reikėtų pasiųsti Pildomajam 
Komitetui. 703 W Fifteanth 
str., kad sutanota kode! <rj-

MOTERIŲ KLIUBŲ NARES
EIS JUODŲJŲ TAR

PAN.

Trijų moterių klinbų—IVo- 
nuin's Atbb'lic (Tūli, Illinoi* 
U'ianan's tiuli ir W«man'* 
llepubliean t lub pirmininkė 
Mr*. U’illinm Neveria vakar 
sušaukė tų kliubų narių *(*•- 
rijai} susirinkimų ir nutari ri
ti julslųjų tariam *n paskaito
mi* npi*' rasių Ivgylię.

Pati pirmininkė pažymėjo, 
jog jinai (anuotinė eisianti | 
juodųjų a|igyvmtas vietas ir 
ti-nai jiem* skaitysianti į ap
kaitas.

Sakoma, lik tukino ir kiti* 
kiaū* keliais Ims galima ap- 
nmlriwti joodntMusn Žnxmc'< 
nuo pašėlimo prieš baltuosiu*.

Moterys tvirtina, kad riau- 
šių pabaiga priguli ano purių 
juodųjų inrijatyvo, ir jų nu
siramintam. Baltųjų užpuolikų 
gaujas, saka, pasrkmiagiau 
tuomrt įveiksianti policija.

Į

Juodųjų Įmanių aptvindo- 
nija deda rimą portaogas 
kaip nors a|iraminti mm ra
sės žmones. Geriausia priemo- 
nė juodiesiems Imti namie ir 
nepasirodyti gatvėse.

Apie tų jie -keikia laikraš- 
čiaooe, per išmėtomu* lapeliu*. 
Ne* kuomet juodieji vienų - 
kitų dienų neišeis gatvėms, 
tuomet a|»riiii* ir kaltieji.

JtMHlųių variai karėtai alsi- 
neša į Imituosiu* ui. žudymus 
ir iMTeekiojtmu* juodųjų, liet 
daug tie-oe |>a*ako ir apie 
saviškius. Nako, juodųjų ta r 
pe yra visa eilė kurstytojų, 
kurie kursto tamsine žmones 
prie* Imituosiu*. Ir todėl ne
lengva* ilnikta* intikinli *u- 
kurstvta* juodųjų minia*.

RET-

(Iiicagoje renkami (uimšni 
|m> |M*t;rijn. kurių norima iti- 
duoti kongr*-tii mi Įiareiknln. 
vimil. kml kongresas kuovei- 
kiaus Įui-uliirliuotų nusieto |>u 
piginimo reikale. Nes tolesnini 
didžiniimi žmonių jau neini* 
galinio prnsiinuitinti. Dėl 

juikil* dar *li*b—ni streikui 
-Ull ulė-.

to 
ir

SUSTREIKAVO 500 DARBI 
NINKU.

Sustreikavo .'*<• darbininku 
prie mie-iinių darbų dėti 
vandenine* triniai- gatvė-**.

Darbininkui iki tol gntnln 
Vo |*i lil.tio Ib'ikalniiįn Al 
daugiau dienoj*'.

^SSJI
«AR SAVINOS STAMP* 

yootrrn wv tw» 
UNITF.D STATĖ.* 
OOVF.RNMENT

4
I

7

1) ŠIOJI BENDROVt SUORGANIZAVO KAPITALO | porų mėneuų tiek kiek kita* 
drovia j metu* laiko ir mano, kapitalų padidinti, prisiėjus reikalui, iki 45,000,000.

3) JAU APRMR KONTRAKTUS ai teita timtaa tatetanfių daUarių ir daibm mm

dienelę pmltilti. Girdėjau, 
kad bus ko mųaapmsto, bet tų 
paliksiu ant tolinu*, tik visi 
n-ngkimės.

Vardai aukotojų Tunto* 
Fondnn laike gerk. adv. Ma«- 
tausko prakalbų. Aušros Var
tų (Mrapijoj.

Po 5 *lol.: J. Snunoras, kun. 
F. Kudirka, A. Buda virinti -I 
dol.

Po 2 doL: X Marocaitė, J. 
Miknliunas.

Po 1 dol.: J. Dorinus, N. kū
liką*. J. Vidta*. S. (’ilinskis, 
M. Ignatavičius, P. Mažeika. 
P. Cibulskis, A. Kraujėlaitė,

ita kasltnk semto tr 
delegatė*. Išrinkta 
p-lė M. Drmsaitė. 
istsistekimo delega-

Aukotojų poakeibtame sura
šė liepos 19 ■ d. iš Brigbtoa 
Parko, įvyko dvi klaidi, Ly. 
nepaskelltta du nukotoju, bū
tent: Pr. Raršis ir A. Rama
nauskienė. Abu aukojo po 3 

*
Tat šinami Masių atitaiso.

NkMOKESI PINIGUS BERE1KAL0 i
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chioacoja 
Parduodame ui žemiattnų kainų, kur kitur taip nrgauai 

Mali tolių lai-kama druknoti ir ofiao clari«ma yra naujau- 
aiua madin. Uilaikom viaokitta bekru-lhua, ttėdua, aliute 
tuua ir deimantiniua; gratnafonua IhIii* iškala rekordai* ir 
koncertinių geriamių, armonikų nmikų ir proaitkų tidir- 
byaėių. Balalaikų, gitan) ir amuikų. kokių tik reikia. Dir
bame viaokiua fenklua draugiatėcia, taiaome laikrodžiu* ir 
m įnikai iškui inatrumenttta ataatenėiai. Kurie priaių* trijų 
omtų krnaalriiklj gaua katalioųų vrltui

Steponas P. Kazlawski
4832 So. ASBLAND AVĖ., CHICAGO. ILL.

Telefoną*: DROVKR 730»

Petroaili Stisivlini
Mirė 30 d. liepos 4:30 

valanda iirvto. Paėjo ii 
Kauno gub., Raseinių 
pav., V a takių parap

Laidotuves atsibus 1 d. 
rugpyurio 9-tų valandų 
ryte ii tumų 4431 So 
Wood St į Av. Kryžiaus 
balnyčių paskui j Av. 
Ktuimicro kapines

Pasilikęs didžiausiame 
Uiluudiiiii.

Mykolas Stasiulis

Nutnrtn surengti šriininišktj 
išvažiavimų, kuris bu* vien 
Iri (MtgcritlltHi vaidintojų 
“Juodoji Sumietė.”

Išvažiavimas įvyk* rugpju- 
šio lt) <1. Man|uett parke. Vi
so* nnrė* turėtų nusirinkti I- 
inų inlamlų (m (lietų liažny- 
tinėje svetainėje ir sykiu va
žiuoti |>askirton vieton.

Valio Moterių Sujungus 21 
mn kuo|m!

Lithuanian American Trading Co.
112 N. Oreene St, Baltlmore, Md.
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