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S. V. Senatas Blokuoja 
Anglijos Pirmenybę 
Rusų vadų nesutikimais 

naudojasi bolševikai 
Prancūzija pelnijasi ameriko
niškos armijos nuosavybėmis 

ANGLAI BOMBARDAVO 
KR0NŠTADTA. 

Apie tai pranešama iš 
Gelsingforso. 

30. — Smar-

NELEIDŽIAMA ANGLIJAI 
VALDYTI PASAULĮ. 

Senato komitetas padaro 
amendmentą. 

Washington, rugp. .°,()._Se
nato užsieniu reikalu komite
tas vakar didžiuma halsu pri
ėmė aniendmentą taikos sutar
čiai, kad tautu sąjungoje Suv. 
Valstijos turėtu lvgią dali bal-
su su Anglija. 

Sulig taikos sutarties, An
glija tautu sąjungoje turi tu
rėti (> balsus, gi Suv. Valstijos 
tik viena. 

Anot kai-kurijj senatorių aiš
kinimo, ateityje turėjo išeiti 
tas, kad Anglija turėjo valdyti 
visą pasauli. 

Tuo tikslu senato komitetas 
pravedė amendmentą. Amend
mentą pagamino Californijosl 

DENIKINO ARMIJA ARTI 
KIJEVO, 

nuo Kijevo. senatorius Johnson. Amend 
mentu Anglijos atstovu (bal 
su) skaitlius nesumažinamas, j PRANCŪZIJA NUPERKA S. 

Londonas, rugp. 30. — Tam-
bovo apylinkėse generolo Ka-
montovo kazokai prašliaužė 
per bolševiku liniją ir paėmė 
nelaisvėn 13,000 bolševiku 
kareiviu. 

Paskui tie patys kazokai iš
blaškė 20,000 vyru, kuriuos 
bolševikai buvo sumobilizavę 
ir vos tik pradėję lavinti. 

Vienas bolševikų kareiviu 
pulkas su 40 ofieierų perėjo 
gen. Kamontovo pusėn. 

Gen. Kamontov su savo ka
zokais apleido Tambovą ir 
briaujasi į šiaurvakarus, ant 
Kozlovo. 

(Jen. Deni k i no armija smar
kiai eina Ukrainoje. Priešaki
nės sargybos tik už 10 mylių 

Tik sakoma, kad Suv. Valsti
jos turėtu lygią dali balsų su 
Anglija. 

Seka kova prieš sutartį. 

Senatorių republikonų kova 
prieš taikos sutarti nepaliauja. 

Vpaė tenka Anglijai, kuri 
sakosi kariavusi už pasaulio 

V. ARMIJOS MEDŽIAGĄ. 

Už vertės milijardo dol. duoda 
tik 400 milijonų. 

Washington, rugp. 30.—Spe-
eijalė amerikoniška likvidaci
jos komisija iš Paryžiaus ka
rės departamentui pranešė, 

iemokratiją, už mažųjų tautų k a < [ g_ v a r m į j 0 s ekspedicijos 
laisvę. Bet kas veikiasi pačios 
Anglijos imperijoje. 

Senatorius Knox, buvęs val
stybės sekretorius, pirmiau 
darbavosi už tai, kad iš taikos 
sutarties išmesti tautų sąjun
g a 

Šiandie j i s stovi už tą, kad 
atmesti visą taikos sutartį. Ir 
padaryti atskiria taiką su Vo
kietija. 

KARDINOLAS MERCIER 
IŠKELIAUJA RUG 

SĖJO 2 D. 

Bmsselis, Belgija, rugp. 30. 
—Čia paskelbta, kad kardino
las Mercier iš Brest Amerikon 
iškeliauja rugsėjo 2 dieną. 

VOKIEČIAI NAIKINA SAVO 
KARĖS LAIVYNĄ, 

Berlynas, rugp. 30.—Vokie
čiai sunaikino kuone visą savo 
oro laivyną—milžiniškus zep-
pelinus, katrie, sulig taikos su
tarties, turėjo but pavesti tal
kininkams. 

Vokieč ių s p a u d a t ą ^ a r b ą 
pavadina patrijotiniu darbu. 

visos nuosavybės Prancūzijoje 
parduodamos prancūzų vyriau
sybei už 400 milijonų dolie-
rių. Prancūzija tuo s milijonus 
išmokėsianti per dešimtį metų 
auksiniais bondsais su 5 nuo-
v • v • 

simeiu. 
Tų nuosavybių kaina siekia 

milijardą dolierių. Tai dokai, 
geležinkeliai, prieplaukos, san
deliai, barakai, įvairios kitos 
militarinės triobos; toliaus s^-
ka perviršis drabužių, įvairių 
moterų, amunicijos. 

Tai visa juk S. V. negali pa
siimti atgal. Komisija apkai-
navo $749,000,000. Bet Prancū
zija daugiau neduoda kaip tik 
$400,000,000. 

PALIUOSUOS 40,000 VOKIE 
ČIŲ NELAISVIŲ. 

Paryžius, rugp. 30. — Pran
cūzai, anglai ir amerikonai su
sitarė paliuosuoti kuoveikiaus 
vokiečius karės nelaisvius, lai
komus anglų ir amerikone. 

Amerikonų priežiūroje yra 
40,000 nelaisvių. Apie 10,000 
amerikoniškų kareivių prista
tyta nelaisvius saugoti. Pa-
l iuosavus ne la i sv ius , pas i l iuo-
suos ir amerikoniški kareiviai. 

i 

Lodonas, rugp 
kus per kelias valandas anuo
tų baubimas buvo girdimas Vi-

iborge, Suomijoj, rugpjūčio 27, 
Kronštatlto pusėje. 

Apie tai čia pranešama iš 
Gelsingforso ir pažymima, kad 
turbūt, anglų karės ir oro lai
vynai traškina Kronštadto 
tvirtovę. 

Anglijos admiralitetas apie 
tai neturįs jokių žinių. 

Vokiečių intrigos. 

Dailv Mail gavo žinių, kac3. 
bolševikai pastaromis dieno
mis paėmė Pskovą del vokie
čių intrigų ir del nesusiklausi-
mo pačių priešbolševikiškų va
du. 

To dienraščio koresponden
tas tarp kitko pažymi, jog aną 
dieną generolas Yudenič, es-
tų-rusų armijų vyriausias va
das, pasiuntė gen. Arsenjevą, 
progremanų ir rusų monarclii-
stų partijos lyderį, suareštuo
ti nepaklusnų generolą Bala-
govič, kurį Pskovo gyventojai 
apšaukė savo didvyriu. 

Balagovič pasprūdo, bet jo 
visas štabas suareštuotas. Pa
sekmėje Balagovičo kariuo
menė atsisakė klausyti gen. 
Arsenjevo ir tuomi bolševi
kams davė progos paimti 
Pskovą. 

(Jen. Balagovič buvo inta-
riamas išdavystėje. Ir todėl 
jis norėta suareštuoti. 

Bolševikai paėmę du miestu. 

Iš Maskvos bolševikai skel
bia, kad jų armijos paėmusios 
du miestu—Kupianską už 60 
mylių pietrytuose nuo Char-
kovo, ir Pavlovską ties upe 
Don. 

VOKIEČIU ARMIJA SU 
TRAUKIAMA LIE

TUVON. 

TIK TERORAS GALI IŠ
GELBĖTI BOLŠEVIKIZ-

M/r-SAKO LENIN. 
Stockholmas, rugp. 30. — Iš 

Maskvos pranešama, jog tenai 
vienam susirinkime kalbėjęs 
bolševikų premjeras Lenin. 

Aptardamas Ungarijos bol
ševikų puolimą, Lenin pažymė- ( r i a u s i a yisakuom aprūpinta 

PARYŽIAUS, rugp. 31. — 
Apie 40,000 vokiečių kariuo
menės sutraukiama Lietuvon, 
iš kur vokiečiai pradėsią ofen-
syvą prieš bolševikus. 

Sakoma, ta armija kuoge-

jo, kad tenai bolševikizmas nu
puolęs todėl, nes bolševikai 
mažai pavartoję terorą prieš 
buržujus. 

"Vienatinė priemonė išgel
bėti bolševikizmą," pažymėjo 
Lenin, " t a i raudonasis tero
ras. Nes be to dar ir pačioj 
Rusijoj gali triumfuoti Kolča-
kas su Denikinu." 

Turi 300 lakstytuvų. 

10,000 Raudonųjų Veikia 
Pskovo Fronte 

Rusų ir Estų tarpe nepasiti
kėjimai ir išdavystes 

PASKOLINO DAUGIAU 
ITALIJAI. 

ESTAI NUSISKUNDŽIA 
ANT TALKININKŲ. 

KREIPIAMASI Į PREZI
DENTĄ TAIKINTI 

DARBININKUS. 

Gary darbininkams liepiama 
nestreikuoti. 

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

Washington, rugp. 30. — A-
merikos Darbo Federacijos pil
domasis komitetas vakar turė
jo posėdį su plieno dirbtuvių 
unijų atstovais. Tartasi, kas 
padaryti su plieno korporaci
jos pasistatymą prieš- darbi
ninkus. 

* • 

Gary, Ind., plieno dirbtuvių 
darbininkų unijos viršaičiai 
pranešė, jog ten dirbtuvių 
kompanija palmosuojanti dau
gelį darbininkų. Tad darbinin
kai nusprendę pakelti streiką. 

Pildomasis Federacijos ko
mitetas pranešė Gary, Ind., 
darbininkams, kad tie susilai
kytų nuo streiko. Komitetas 
pažymėjo, kad visas reikalas 
pavedamas prezidento Wilso-
no tarpininkystei. 

Komitetas sako, streikuoti 
negalima, kol nebus išsemtos 
visos kitos geruoju susitaikin
ti priemonės. 

Washington, rugp. 31. —Ša
lies vyriausybė dar $9,100,000 
paskolino Italijai. Dabar Itali
ja yra kalta $1,601,775,945. (Ji 
visi talkininkai — $9,672,272,-

AIRIŲ SPAUDAI GRĄŽINA
MA LAISVĖ. 

Londonas, rugp. 30.—Angli
jos vyriausybė paskelbė, kad 
su rugpjūčio 31 d. (rytoj) ai
rių spaudai panaikinama ka
rės cenzūra. 

BOLŠEVIKAI TRAUKIASI 
MINSKO ŠONE. 

Niekais eina briovimąsis ant 
Petrogrado. 

» 

Londonas, rugp. 31. — IH 
Maskvos bolševikai praneša, 
kad jia apleidę miestą ftobriris-
ką, Minsko šone. Tas padary
ta del smarkaus priešininkų 
spaudimo. 

SUDAUŽYTA AMERIKONIš 
KAS LAIVAS. 

Lorient, Prancūzija, rugp. 
31. — Nepertoliausia nuo čia 
audra sudaužė viena ameriko
nišką prekybos laivą. 

BELGŲ KARALIUS IŠKE
LIAUJA RŪGS. 24. 

Belgų Brusselis, rugp. 31. 
karalius su savo žmona Ame
rikon iškeliauja rugsėjo 24 d. 

SU TAIKA SURIŠTOS DIDE 
LĖS IŠLAIDOS. 

Prezidentas reikalauja kongre
so daugiau pinigų. 

Washington, rugp. 30. — 
Prezidentas Wilsonas pranešė 
kongresui, kad ligi šio laiko 
Amerikos atstovų užlaikymas 
taikos konferencijoje atsiėjęs 
apie pusantro milijono dolie
rių. 
Kadangi prezidentas yra su-

plenavęs tą taikos komisiją pa
laikyti ligi ateinančių Naujų 
Metų, tad tam tikslui ir dau
giau išlaidų reikalinga. 

Todėl prezidentas Wilsonas 
be padarytų jau išlaidų parei
kalavo kongreso paskirti dar 
$825,000. 

Kongrese nuomoniaujama, 
kad taikos padarymas Pary
žiuje Suv. Valstijoms atsiei
sią du milijonu dolierių. 

$35,000 randos per mėnesį. 

Amerikos komisija taikos 
konferencijoje turi nusisam-
džiusi Paryžiuje hotelį Cril-
lon. Per mėnesį randos moka 
$35,000. 

Ikiš iole i tos iš la idos da l imis 
buvo imamos iš National Secu-

rity and Defense įstatymu pa
skirto fondo ir iš fondo 5 mi
lijonų dolierių, kokius kon
gresas paskyrė nepramato
miems reikalams, surištiems su 
taika. 

Kadangi tų fondų likusios 
pinigų sumos bus sugrąžintos 
atgal šalies iždan, tad prezi
dentas ir reikalauja išlaidų to
lesniam laikui. 

Prezidentas savo induotame 
kongresui pranešime pažymi, 
kad S. Valstijų atstovybė tai
kos konferencijoje turės išbū
ti ligi gruodžio pabaigos. Nes 
yra daug dar svarbių reikalų 
tvarkyme Europos. 

Sumažintas atstovybės perso
nalas. 

Prezidentas pažymi, jog vie
ną laikotarpį S. Valstijų at
stovybės taikos konferencijo
je personalas buvo pasiekęs 
1,300 ižmonių. Bet pradėjus 
praeito liepos 1 diena tas per
sonalas sumažintas ligi 400 
žmonių, tarpe kurių esama 83 
civi l iai . 

Pragyvenimas brangus. 

P a a i š k i n d a m a s ap ie t a s au-
gštas išlaidas prezidentas sa

ko, kad Paryžiuje maistas pa
kilęs 120 nuoš. daugiau už 
pernykščius metus. Be to, 
brangesnis geležinkeliais va
žinėjimas ir kuras. 

Daug išlaidų padaryta įstei
gus kurjerų sistemą. Toliaus 
komisijų siuntinėjimas po vi
sas šalis, kaip tai: į Balkanus, 
Lenkiją, Pabaltiją ir kitur. 

Atstovybė savo reikalams 
pirkosi automobilių. Tas atsie
jo $14,000. 

Kai-kurios didesnės išlaidos. 

Nuo gruodžio 1, 1918, ligi 
birželio 30, 1919, išleista: 

Algoms $103,815.95. 
Užmokestis kotelio Crillon 

darbininkams $153,345.33. 
Maistui ir kitokiems daik

tams $128, 828.10. 
Kurui, šilumai, šviesai ir 

kompresuotam orui $20,038.78. 
Komisijoms į kitas šalis 

$105,610.26. 
Kongresas tas išlaidas pri

ims be jokių svarstymų. Ir 
paskirs reikalaujamą sumą. 

Be kitko prezidentas pra
nešė, kad kongresui bus pa
duota išlaidos už vartojimą te
legrafų ir kabelių. Tai busianti 
taipgi didelė sąskaita. 

Revelis, rugp. 31. — Psko
vą, labai svarbų miestą Pa
balį i jos fronte, paėmė andai 
bolševikai po kelių dienų smar 
kaus bombardavimo. Rusu 
baltosios gvardijos linija pas
tūmėta atgal apie 15 verstų. 
Ir stumiama toliaus. 

Tai toji pati baltoji gvardi
ja, su kuriąja admirolas Kol-
čakas tikėjosi prieš ateinančią 
žiemą paimti PetrogMdfl. 

Dabar toji kampanija turės 
but sulaikyta del lietaus ir at
einančio šalčio. Vietoje Petro
grado rusų baltoji gvardija tu
ri nešinties kuotoliau nuo Pet
rogrado. 

Atgal stumiamos armijos 
moralis stovis labai apverkti
nas. 
Hitam fronte prieš bolševikus 

bendrai veikia rusai su estais. 
Tarpe jų pavydas neturi sau 
galo. 
Kareiviai nepasitikį oficierais. 

Rusų oficierai sako, jog jų 
didžiuma kareivių yra dezer-
teriai nuo bolševikų. Šitie ka
reiviai nenori mušties su bol
ševikais, nes bijosi patekti bol
ševiku nelaisvėn. Todėl jie 
traukia šalin, kuomet praside
da susirėmimai. 

Kareiviai vėl pasakoja, jog 
jie nepasitikį savo oficierais. 
Nes šitie kartais gali juos par
duoti bolševikams. 

Kareiviai gal ir turi tiesą. 

Sušaudyta pulkininkas. 

Generolo Balagovičo štabo 
viršininkas, pulkininkas Sto-
jakin pirm kelių dienų suareš

tuotas Pskovo fronte. Gen. 
Balagovičo kariuomenei buvo 
pavesta ginti Pskovą. 

Teisiant karės teisme pul-
kin. Stojakiną paaiškėjo, kad 
jis nuo bolševikų priėmęs mi
lijoną rublių, kaipo papirki
mą su tikslu bolševikams ati
duoti ne tik Pskovą, bet ir 
visų karės liniją. Stojakin už 
tai sušaudytas. Kalbama, ar 
kartais ir pats gen. Balagovič 
nebus įmaišytas tan bolševikų 
papirkimam 

Pagaliaus pasakojama, jog 
daugelis rusų-estų oficierų de-
zertavo bolševikų pusėn. Nes 
ten jiems pažadėta augštos 
vietos. 

Vis tai priežastys, kode1 1^1-
ševikai paėmė Pskovą. 

Estų nusiskundimai. 

Rusų baltosios gvardijos ka
reiviai labai vargingai apgin
kluoti ir aprengti. Jie pavydi 
estams kareiviams, kuriems 
visko pilnai pristato Anglija. 

Rusa i , be k i tko , už P s k o v o 
netekimą kaltina estus. Jie sa
ko, jog estai atsisako kariau
ti prieš bolševikus. Sako, jiem* 
užtenka ginti Estonijos rūbe-, 
žius. 

Tas daroma todėl, kad talki
ninkai ligšiol atsisako prip,' 
žinti nepriklausomybę Estofc 
jai. 

Bolševikų nelaisvių pasakoji-, 
mai. 

Paimti nelaisvėn bolševikų 
kareiviai pasakoja, kad bolše
vikų armija visakuom pilnai 
aprūpinta. Gerai pavalgydinta 
ir aprengta. 

Bolševikai į savo armijas pa 
šaukę kuone visus vyrus. Tik 
vienam Pskovo fronte bolše
vikai turi 100,000 kareivių. 

J| 

HINDENBURGAS Į VOKIE 
TUOS PREZIDENTUS. 

Prezidento rinkimai įvyks atei
nančių metų pradžioje. 

Berlynas, rugp. 30. — Liau
dies partija į Vokietijos res
publikos prezidentus nominavo 
fieldmaršalą Paul von Hinden-
burgą. Prezidento rinkimai 
įvyks ateinančių metų pradžio
je. 

Sakoma, jei tasai senyvas 
militarinis vadas apsiims but 
kandidatu, be abejonės jis bus 
išrinktas. 

Vokiečių spaudoje paskelbta 
"atsisveikinimo laiškas, pasių
stas von Hindenburgui nuo 100 
vokiečių moterių organizacijų. 

Tam laiške tarp kitko sako
ma: 

"Kaip ilgai germanų rasė 
gyvuos, taip ilgai vokietės mo
tinos pasakos savo vaikams, gi 
tie vaikai vėl savo vaikams, 
kaip tavyje vokiečių tėvynė 
a t r a d o t ik rą išgelbėtoją. Gent-
kartės gentkartėms praneš 

10,000.000 ŽMONIŲ APLEIS 
EUROPĄ. 

Londonas, rugp. 30. — Žino
vai tvirtina, kad po taikos pa
darymo mažiausia 10,000,000 
žmonių norės apleisti Europą 
ir persikelti Amerikon. 

Tai busiąs negirdėtas pasau
lio istorijoje žmonių persikėli
mas. 

Anglijos vyriausybė išank-
sto darbuojasi suvaržyti išei-
vvstę. 

INDOMUS ŽMOGUS. 

Waukegan, UI, rugp. 30.— 
Aną dieną vietos turtingas 
žmogus, John W. Barwell, nu
ėjo pavieto mokesčių rinkimą 
ofisan ir tarė: 

"Aš reikalauju mano perso-
nales mokestis padvigubinti. 
Negi jųs manote, kad aš gyve
nu kokiam apskurusiam mie
s te?" 

apie ga rb inga i n u v e i k t u s t a v o 
darbus. ' ' 
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D R A U G A S 
Antradienis , rugsėjo 2, 1919 

Vaiky Organiza
vimas. 

'• 

Po atostogų skir tumas. 

Birželiu pabaigoje mokyklo
se mokslo meta s baigiasi. Vie
ni užbaigia pradine mokyklą, 
'::M pereina augštesnin sky
rium Baigusieji kalbasi ką jie 
toliau darys , visi tar iasi , sva
joja kaip jie praleis atostogų 
(vakacijų) laiką. Vieni žada 
mokinties, kiti dirbti , kiti ilsė-
ties, da r kiti kur į laukus 
pa* gimine, ukėn važiuoti, Kiek 
ten kalbos, kiek ten sumany
mu, kiek svajonių, kiek links
mybės, tai viso nė ncsurašvsi. 
Linksmiausi žmogui gyveni
mo laikai yra tuomet, kuomet 
jis mokinasi. 

Kad toji linksmybė butų 
pilna, tai mokslo metai visur 
ir visuomet kuoiškilmingiau-
siai užbaigiami. Pers ta tvmas , 
žaislės, apsakinėjimai, dainos 
i r ko tuomet neišdaroma, Vei-
kėjai-perstaty tojai vaikučiai. 
(Ji tėvai, giminės ir jųjų pa
žįstamieji—tai publika, tai 
linksmus klausytojai. Vakaras 
kaip veikėjus, taip ir klausyto
jus a beina i visus užganėdina. 
Visi linksmi jaučiasi laimingi. 

Kad ta laimė butų pastovi, j | įaį atsidavę kontempliacijai. 

kurių reikia būtinai vengti . 
Nes, " s u kuomi sutapsi, tuo-
mi pa ts t a p s i , " ta i y ra neuž
ginčijama tiesa. Laimingas t a s 
jaunuolis, kurs užtinka gerą 
draugiją. 

Pa ta iko į netikusią. 

Bet kaip čia gerą draugiją 
a tski r t i nuo sugedusios! Žmo
gus ne puodas, nepabarškinsi . 
Dantys kiekvieno balti . Gi kas 
jo širdyje riogso, ta i tik 
d raugaudamas su juom tesu
žinosi. I r tai jei patyr imo tu
ri, ta i gerai . O vaikams ka ip 
sykis to patyr imo ir stoka. 
Na, o čia tau juokais, gudru

sis bei įvairiomis suktybė 
mis še jau i r p r i t raukė , nė ne-
sijutai, tarsi žuvytę ant meš
kerios. 

T a i p dažnai mūsų vaikučiai 
atostogų laike, beieškodami 
doros draugijos, nė nesijunta 
kaip pataiko į netikusią. 

Duokim jiems atsakančią. 

Ar galima užtai kalt inti 
juos? Ar tai jie baustini, kad 
neišmanydami, nežinodami pa 
t ek 0 į netikusią draugiją I Ne, 
šimtais kartų ne. Nes j ie da r 
vaikai, jie nepatyrė, jie neži
nojo. Tai kas už tai kaltas? 
(Jai tėvai? I r tėvai, nors iš 
dalies gali ir turi būti, bet 
nevisuomet yra visai kalti . J ie , 
vargšai, neretai patys nežino; 
o jei ir žino, tai ne visuomet 
tegali vaikučius kaip reikiant 
dažiurėti . J i e darbe it bitys 
triūsia, kuomet vaikai na
mie, prileiskim, na, sau, kad 
ir žaidžia. 

Je i vaikai nekalti ir tėvai 
nekalti , tai kas yra ištikrųjų 
kaltas? 

Čia t ikrai yra kalti žmoni
jos vadovai. J i e labai ir dik-
ėiai yra kalti jei laikui pave
lijant, tik iš apsileidimo, vai
kučiais, tąja priaugančiąja 
gentkart imi , tuomi mūsų tau
tos pamatu priderančiai nesi
rūpina. Nuo ištvirkimo nesis
tengia sulaikyti. Nuo netikusių 
draugijų neapsaugoja. 

Kaip tą apsaugojimo, užlai
kymo, gelbėjimo darbą įvyk
džius? Duokim jiems geras 
draugijas. Tverkim iš vaiku
čių draugijėles. Žadinkim bei 
auklėkim juose veiklumą, drau 
giškumą. Prat inkim juos prie 
doros, po priežiūra ištyrusios 
akies, ar klebono a r keno ki
to, draugijos. Nenorėkim, kad 
jie elgtųsi tarsi kokie per
senėliai, noses nuleidę, be gy
venimo, tarsi kokie vienuo 

Ar Protestantų Vyskupas 
Taps Kataliku? 

Protestantų Episkopalų vys- m a n ! J i s , kaip katal ikai , pri-
kupu Delaware 'o vyskupijos pažįsta amžiną Marijos mer-
iki šiol buvo Et . Eev. Frede-
rick Josepli Kinsman. J i s ne
senai parašė laišką vyskupui-
pirmininkui tos Bažnyčios, 
prie kurios priklausė, ir pra
nešė atsisakąs nuo savo vie
tos. 

Atsisakymo priežastis yra 
ta, kad protestantų apiskopa-
lų Bažnyčia visai nesirūpina 
paJaikyti Kr is taus mokslo 
grynybę žmonėse ir nekovoja 
su klaidomis. Evangelijoje aiš
kiai parašyta , kad V. Jėzus 
prasidėjo iš Dvasios Šv., kad 
J o motina buvo mergelė. Tuom 
tarpu Protestantų Episkopalų 
Bažnyčia pavelija sav 0 dva-
siškijai skelbti, kad V. Jėzus 
buvo vienas iš Juozapo sūnų. 

Tos Pro t. Episkop. Bažny
čios nuomonė apie sakramen
tus lygiai yra netvirta. Vieni 
pripažįsta, kad sakramentai 
yra Dievo paslaptys, kiti ne
pripažįsta Vieni tiki, jog ku-
nikystė y ra t ikras sakramen
tas, suteikiantis žmogui tą ga
lybę, kurią Kristus paliko a-
paštalams, kiti netiki. Tokiu 
būdu ir vyskupas Kinsman 
pats apie save nežino, ar jis 
yra gavęs tą Kr is taus palikta-
ją kunigystės galybę a r ne. 
Nežinodamas to jis negali da
vinėti kunigystės šventinimų 
kitiems. 

Užimdamas augs t a vyskupo 
vielą Daktaras Kinsman ga
lėtų pasekmingai platinti sa
vo įsitikinimus, bet jis pri-

gystę, sakramentų Dievišką ga
lybę ir kunigystės apaštališ-
kumą. Vienaip su katal ikais 
jis mintija, kad Kris taus Baž
nyčia tur i rūpint is Kr i s taus 
palikto mokslo grynumu. 

Šitos paskutinės taisyklės 
prisi laikydamas jis galėtų at
sakyti kri t ikuojantiems jo tai
syklę, jog j is nereikalauja, 
kad Bažnyčia palaikytų vien 
aštresnes nuomones, o tiktai 
kad ji turi skelbti ir reika
lauti tikėjimo toms tiesoms, 
kurias Kristus paliko. Kas 
Evangelijose yra aiškiai užra
šyta, kas aiškiai pal ik ta gy
vu žodžiu apaštalams, apie tą 
negali būti pakenčiamos įvai
rioj nuomonės Kris taus Baž
nyčioje. 

Vyskupas Kinsmanas dar 
nepasakė, kad Protestantų E-
piskopalų Bažnyčia nėra tik 
ra Kristaus Bažnyčia, bet jis 
nebūtų atsisakęs nuo vyskupa
vimo, jei neabejotų apie savo 
Bažnyčios t ikrybę. 

Abejonių jis turi . Abejonės 
gali krypti į vieną ir į antrą 
pusę. Je i Protestantų Episko
palų Bažnyčia sušauks suva
žiavimą ir jame sutars griež
tai reikalauti skelbimo ir pri
pažinimo tų tiesų, apie kurias 
Kinsman 'as neabejoja, tai j i
sai veikiausiai pasiliks savo 
>a/.nyciojc. I ada iš jos išeis 

didelė daugybė asmenų visai 
priešingos jam dvasiys. 

Je igu Protestantų Epiško-

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

REIKALE. 

pažįsta, kad negalima vienoje palų Bažnyčia labiau rūpinsis 
vyskupijoje reikalauti to, ko .narių skaičium negu Kris taus 
nereikalaujama kitoje. Kadan
gi kiti Protestantų Episkopa
lų vyskupai nesirūpina palai
kyti žmonėse ir dvasiškijoje 
Evangelijos tiesų grynybę, 
tai to negali daryt i nei Vysk. 
Kinsmanas, dėlto jis i r atsi
sako nuo vyskupavimo. 

Tas atsi t ikimas protestan
tams yra skaudus smūgis. Vie
ni sako, kad vyskupo Kinsma-
n'o tikėjimas esąs pavojuje, 
kiti tvirt ina, kad jis prisilai
kąs klaidingos taisyklės, treti 
pripažįsta, kad jo pakeltieji 
klausimai yra svarbus ir kad 
laikas liautis dvejojus apie 
juos. 

Vyskupo Kinsmaiio taisyklė 
esant klaidinga dėlto, kad ji-: 
reikalauja visų vienokios nuo
monės apie stambiąsias Kris-

tiesos grynumu, tai ji arba 
sinodo nešauks, arba sušauku
si nepripažins vyskupo Kins
man 's reikalavimų. Tada jis, 
greičiausiai išeis iš savo Baž
nyčios. 

Išėjęs iš jos, j is gal liksis vi
sai privačiu žmogum, gal su
darys naują protestantų sek
tą, o gal taps ir kataliku. 

Vargu jis darys naują sek
tą, nes jam rupi apaštališka 
kunigystė. Jos jis ki tur negali 
gaut i kaip tįk katalikų Baž
nyčioje. Bet pereidamas į ka
talikus jis turi prisipažinti nė-
sąs nei vyskupu, nei kunigu o 
tik pasauliniu žmogum. Sun
ku įspėti, a r asmuo papratęs 
būti vyskupu apsiims būti gry
nu pasauliečiu. Šventinti jį į 
katalikų kunigus ar vyskupus 

T H E 0 0 M M 0 N W E A L T H OF 
MASSACHUSETTS. 

In The Year One Thousand 
Nine Hundred and Nineteen 

Introdueed by Kepresentat ive 
Eiihu D. Stone, oi' Boston 

RESOLUTIONS 

J n Favor of Lithuanian 
Indėpendence 

Whereas, The future pros-
peri ty and peaee of the world 
depend upon a just and equit-
able settlement of the problems 
o t' the European \var whereby 
each and every nationalitv, 
hovvever small, be granted the 
iiberty to determine its o\vn 
destiny and the opportunity of 
Iiving its o\vn life; and 

Whereas, The goverjnment of 
the United States of America 
is recognized as an ardent ex 
ponent of the rights of the 
small nat ions; and 

Whereas, The people of Li-
tĮmania, bv their heroie eon-
duet and voluntarv saerifiees 
i n the great \var, have proved 
themselves worthy of the bless-

valo būt i liuosi ir neprigul-
mingi, ir kad kaipo pradinės 
tiesos daigtas privalėtų būti 
suteikti , išreikšti aprūpinimai 
Taikos Konferencijoje su tiks
lu suteikimo ir užtikrinimo pil
nos nepriklausomybės Lietu
vos žmonėms; ir lai bus toliau 

UŽGIRTA, kad tų užgyrimų 
kopijos Valstijos Sekretoriaus 
butų pasiųstos nuo šios Valsti
jos Suvienytų Valstijų Prezi
dentui, Suvienytų Valstijų At-
s tovam s Taikos Konferencijo
je, bei Senatoriams Kongre
sam 

Atstovų butas priėmė bįrž. 
27, 1 9 1 9 / 

Senatas priėmė sutartyje, 
b i r i . 27, 1919. 

Teisinga Kopija. Liudi ja : 
(Pasirašęs) 

Albert P . Langtry , 
Valstijos Sekretorius. 

Nuo redakcijas. Kad ši rezo
liucija tapo MjassacEusettso 
valstijon inešta ir pr i imta 
kaip reprezentantų (ats tovų) 
name, ta ip tos Valstijos Se
nate, tai ačiū vien tik katal ikų 
veikėjų ypač kum J . J . Jaka i 
čio pasidarbavimui. 

SKAITYTOJįl BALSAI. 
« < M E I L Ė S G A L Y B Ė " . 

mokyklos vadovas, tankiausiai | j į e i l l s nesigailėti žaislų, bet t a u s m o k s ' o dalis, kaip Die-1 reiškia jam pavesti P_vangeli-
k-UdmiiMs. dundu tulus na ta r i -L . .* ' :„ i:-u. u- . -:i_*-: vo Sūnaus isikuniiinms. sak- jos skelbimą. Keliuose stam-klebonas, duoda tūlus pa tar i - patogių, linksmybės t iktai 
mus, kad tos laimės bei links
mybės nenustojus. Kad išda-
lies nepraradus ką taip sunkiai 
moksle bei auklėjime ingijo. 
Žodžiu, patar ia , kad mokyklo
je girdėtus pa tar imus neuž
mirštų, neužmestų, bet gyve
nime vvkdintu. 

Vaikučiai p radeda atosto
gas su gerų geriausiais no
rais. Bet jaunuolių širdelė, tar
si vaškas, jų būdas nenusisto
vėjęs — silpnutis. Jaunuolis , 
išėjęs liuosai pasaulin, pasi
junta , tarsi , šapelis jūr ių ban
gose. Ištvirkimo audra jį 
t ranko, gi j is ats ispir t i per-
silpnas. Ta ta i i r ne nuostabu, 
kad po atostogų, sugrįžus mo
kyklon žymiai didi a tmaina— 
didis skir tumas. 

J i e ieškojo draugijos. 

Retai rasi žmogų, kurs ta ip 
butų tobulas i r šventas, kad 
t ikrą linksmybę pats vienas— 
savyje surastų. Kaip priežo
dis sako: ' ' žmogus y ra drau
giškas su tvė r imas . " Tata i nuo 
pat mažens kiekvienas ir ieško 
draugijos. 

Ne kiekviena draugija yra 
pageidaujama. Yra draugijų, 

Kristuje. Tuomet j iems atos
togų laikas bus ir malonus ir 
naudingas ir pamokinantis . 

Bus darbo, bet užsimokės. 

Suprantama, kad vienas ku
nigas o dar didžioje parapijo
je tą pasekmingai vykinti bati
kas pajiegs. 

Bet mažesnėje iad ir vienas, 
gi didelėje, kur du, t rys kuni
gai, tai jau be jokio išsikalbė
jimo galima organizuoti vai
kus, įc'i tik prie to bus šioks 
toks noras. 

Keik tik su vaikais susipa
žinti. Būt i dvasišku tėvu, ne 
patėviu. Keik, kad vaikai sa
vo dvasišką, vadovą pamylė
tų, o pamylėtų ne del davimų, 
bet del pasielgimų. Gi kada 
vaikucius pa t rauks i prie sa
vęs, jie tave pamylės, tuomet 
savo įtekme kur tik panorėsi , 
ten juosius galėsi nuvesti. Na, 
ir vesk juos draugijose prie 
Jėzaus, o jis tave ir juos pa
laimins. , 

Bus darbo, bet tas darbas 
gana apsčiai apsimokės. Pra
dėkim su mokslo meto pra-
džia. 

vo Sūnaus įsikūnijimas, sak-, jos skelbimą. Keliuose stam-
ramentu vertė i r kunigystė. 
Taip reikalaudamas jis turėtų 
eiti tolyn ir sakyti , kad neva
lia leisti dviejų nuomonių a-
pie Šv. Kašto įkvėpimą. Da
bar vieni sako, kad t iktai min
tys Šv. Kašte yra iš Dievo 
įkvėpimo, kiti sako, kad ir 
mintys ir žodžiai. 

Vyskupas Kinsman prisi
laiko aštresnių nuomonių sa
vo minėtuose klausimuose. Ei
nant protingai toliau tuo pa
čiu keliu reikėtų prisilaikyti 
aštresnės nuomonės i r apie 
Šv. Rašto įkvėpimą, t. y. pri
pažinti žodžių įkvėpimą. Ei
nant tuo jiačiu keliu dar to
liau reikėtų sakyti , kad Baž
nyčioje turi telikti tik vienos 
aštresnėsės nuomonės, o ta t ne
galima. 

Sunku sužinoti, ką apie tuos 
dalykus minti ja pats D-ras 
Kinsman 'as Mums t ik ta i pa
reina atmintyn, kad pirm ko
kiu 85 metų panašiais tikėji
mo klausimais Anglijoje susi
rūpino Protestantų Oxfordo 
universiteto klebonas <Dr-as J . 
H . Newman. Tas paskui perė
jo į katal ikus. Kas žin, a r ta ip 

biuose klausiniuose jis Evan 
geli ją teisingai supranta ir 
skelbia, bet daugelyje kitų da
lykų jis vis-gi tebežiūri pro
testanto akimis, kai}) papra tęs 
iš mažens. Begalo pavojinga 
yra protestantų vyskupą pa
daryt i katalikų vyskupu. J i s 
jau nebejaunas, kad galėtų 
pirma pereiti teologijos kur
si*. 

Be reikalo gaišintume laiką 
spėliodami kas bus toliaus. Ce-
riau butų pasimelsti, kad Die
vas veikiau parodytų tiesą ieš
kančiam jos. 

Kun. P . Bučys. 

GRAND RAPIDS, MIOH. 
L IETUVIAMS! 

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

Pa s jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipirkti, paduoti 
į jį pajieškojimus i r pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

&iuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran
a s Rapids, Mich. " D r a u g o " 

pat nepadarys ir vysk. Kins- ' agentui. 

ings of i'reedom; therefore be 
it 
Resolved, That it is the opin-

ion of The General Court of 
Massachusetts that the an-
eient people of Lithuania ought 
to be free and independent, 
and that as a matter of elemen
tą ry justice express provisions 
should be made at the Peaee 
Conference for the purpose of 
grant ing and guaranteeing the 
coniplete indėpendence oi' the 
Lithuanian people; and be it 
further 

rfesolved, That eopies of 
these resoliutions be, sent by 
the Secretary o f the Conmion-
\vealth to the President of the 
United States, to the R ^ r e s e n -
tatives of tho United S ; a tes at 
the Peaee Conference and to 
the Senators in Congress froin 
this Conimomvelth. 

In House of ttcpresentatives, 
adopted, June 25,1919. 

In Senate, adopted. in cou-
currence, J u n e 27, 1919. 

A true copy. At tes t : 

(Signed Albe/ t P . Langtry, 
Secretary o f the 

Cominomiealth. 

Lietuviškame vertime : 

MASSACHUSETTS VALSTI
J A . 

Tūkstant is devyni šimtai de
vynioliktais metais įneš

ta atstovo Elinu D. 
Stone, iš Bostono. 

ROZOLIUCIJOS. 

Ant naudos Lietuvos Savi
valdos. 

KADANGI laimė ateityje ir 
pasaulio taika priklauso nuo 
teisingo ir bešališko Europinės 
karės problemų užtvirtinimo, 
per ką visos bei kiekviena tau
ta, kaip maža ji nebūtų, įgy
tų Ii uosybę savo likimo nusis-
prendime ir savaip gyvavimo 
progą; ir 

KADANGI Suvienytų Val
stijų Amerikos valdžia y ra 
Žinoma kaipo karš ta perstaty-
toja mažųjų tautų teisių; ir 

KADANGI Lietuvos žmo
nės savo didvyrišku pasielgi
mu bei liuosiioringoinis baisio
je karėje aukomis, ])asirodė e-
są liuosybės palaimų užsitar
navusiais ; ta tai lai bus 

UŽGIRTA, kad tai yra nuo
monė visuotinos Massachuset-
as 'o valstybinės įstaigos, kad 

rė, kuomet pamačiau tą pas
kaitą, a tspauzdintą lietuvių 
kalboje ne tai, kad be mano 
nusprendimo žinios, bet kad 
mano pavardės a rba pseudoni
mo vieton, y ra padė ta : vertė 
kun. J u r g i s F . Jonai t i s . 

Apie tai gal visai nebūtų 
reikėję viešai prašnekėt i , jei
gu ką bučiau girdėjęs iš kun. 
Jonaičio lupų arba, kad ir 
keletais žodžių butų j is prašęs 
manęs j am padovanoti tą vei
kalėlį, mano verstąjį. Dar įs-
tabiaus, kad tūliems kuni
gams ir veikėjams pasiųsta, o 
t ikra jam vertėjui nei knygu
tės, nei kredi to ir nei žodelio. 

Bet vis-gi kun. Ju rg i s F. 
Jonai t i s tenemano ką nors 
blogo, kad už tai rūstaučiau; 
tenesikankina sąžinės išmeti
nėjimu, bet del visiško geru
mo, ramybės ir pasitenkinimo 
teperskaito sau sekančias Šv. 
Rašto eilutes: "Mei lė yra 
kantr i , y ra maloninga: meilė 
nepavydi, nedaro pikto, nepa-
sipučia. Nėra išsikeliant!, 
neieško kas savo yra, nesi rūs
tina, neminti ja pikto. Nesi
džiaugia iš neteisybės, bet 
džiaugiasi iš tiesos. Visą ištve
ria, visą tiki, visą iškenčia... 
Tikėjimas, viltis, meilė, tos 
t rys, o iš tų didžiausia yra 
me i l ė " (Šv. Paul ius) . 

A. Tamoliunas. 
Kas-gi netrokšta tosios 

Meilės? J u k ir Kr is tus moki
no tą pačią Meilę ir paliko 
mums visiems tobulą pavyzdį 
—savo Meilės Galybės sieki
nius. Kunigas Lauras J . Vau-
ghan 'as gerai at jautė, kad 
"Dievo širdyje viskas, kas tik 
randasi , yra tai meilė. Die-
vas ir gi yra Meilė. I r Dievo 
karalystėje viskas yra Meilė. 
Meilė valdo augščiausiai : at-
gimdo, išaugština, pašventina 
viską, kas ineina į maloningą 
dangiškos Dievo linksmybės 
apskr i t į " . I r del tos tai prie
žasties parašė paskaitą: " M E I 
L Ė S G A L Y B Ė " . I r ne veltui 
vienas jo draugas išsireiškė, 
kad "Meilės Galybė buvo tai 
vienatinė spėka, kurią jis pri
pažino ir vienatinė gale, į ku
rią turėjo įsitikinimą. J i s ne
mylėjo žmonių ištolo, bet troš
ko juog turėti prie savęs. J i s 
geidė parodyt i savo meilę, sa
vo patarnavimus ir išreikšti 
kiekvienu savo žodžiu; kiek
viename savo gyvenimo darbe 
jis troško ir meldė tos dieviš
kos meilės — Kris taus Dva
sios, kuri apreiškia tikėjimą 
ir priduoda gyvenimą ir spė
ką kitus pakelti ir išganyti jų 
s ie las" . 

Dėlto neįstabu, kad kiek
vieno jauno širdis ir alkana 
dvasia turėtų prisirišimą prie 
tokio žmogaus, kurs aiškiai nu 
rodo tokias gilias paslaptis. 
Tai gi, kuomet papuolė tas raš
tas į mano rankas dar mokyk
los dienose, labai jį pamėgau 
ir norėjau versti lietuvių kal-
bon, bet kalbos žinojimo sto
kai, turėjau atidėti į šalį. Vė-
liaus-gi, suėjus į pažintį su 
kun. J u r g i u F . Jonaičiu ir 
per jį paskatintas, ėmiausi 
versti, o jis pasižadėjo ats-
pauzdinti savo lėšomis. Pr ie 
to dar parašiau Kun. L. J . 
Vaughan 'o biografiją ir visą 
rankraštį pavedžiau kun. Ju r 
gio F . Jonaičio globai; j is dar 
buvo ketinęs suteikti iš jo 
keletą paskaitų del lietuvių. 
Aš iš to visko vien tik džiau
giausi, kad lietuviams bus 
nauda, idant j i "ga lė tų nuš
viesti tikrąją gyvenimo pusę 
ir. kad apipasakotų mūsų lie
tuviams prigimtoje jų kalboje 
apie amžinąją meilės pasaką, 
idant, susipažinę su ja , galėtų 
apspręsti ir savo gyvenimą" 
(VI1I-IX). 

Bet kaip gi didžiai nuste-
senovės Lietuvos žmonės p r i - ' bau ir kaip nejauku pasida-

iiiiiimiiiiimiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimir 

PRANEŠIMAS. 
Gerbiamiejie Klebonai! 

Spausdiname atskirai šias 
giesmes: 

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

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim gurbe, dėkavonę. 
5. 0 Salutaris Hostija. 
6. Tantum ergo. 
7. Dievas mūsų apginejas. 
Išeis jos vienos mažos bra-

šiurytes formoje. Lengvai ga
lės t i lpti mažiausioje malda
knygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės 'Ramybė J u m s ' . 
Žmonėms, tur in t įvairias mal
daknyges, sunku su tar t i ben
drai giedoti n e s kas malda
knygė, tai k i ta ip sutaisytos 
tos giesmės. Ta brošiūrytė su
vestų visus pr ie vienodumo. 
Kas norėtų jų gaut i prašome 
iš anksto pranešt i . 

Ka ina 2c. K a s užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

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

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

Pir.ni.—V. Saiuson, 1924 Carson 
Street. 

Vice-pirm.—J. P. Petraitis, 1313 
Carson Street. 

Prot. rast.—J. W. Patekevich, 
2104 Merriman Street. 

T i n . rast.—W. Stacinskas, 2102 
Merriman Street. 

Iždininkas^J. Jonelis, 157 
Meultrie Avenue. 
Direktoriai: ' 

J. Janauskas, 75 So. 19th St. 
P. Kildušis, 2007 Jane St. 
S. Liutinskas, Box 524, Castle 

Shannon, Pa. 
A. Normantas, Box 441, Castle 

Shannon, Pa. 
J. Mareinkevicz, 160* So 19th 

Street, S. S. 
S. Simanavičius, 2228 Sarah 

Street, S. S. 
Ligonių Komitetai: 

P. Bardzilauckas, 2223 Larkina 
Alley, S. S. 

P. Marmokas, Box 342, Caartle 
Shannon, Pa. 

Susirinkimai atsibuna pirmutini 
utarninką kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare. v 

Jonas W. Patekevich, Prot, rfSt, 
L. P. D., Vak. Pa. 
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Lietuviai Amerikoje. 
LIETUVOS VYČIAMS. 

ši Seimo nutarimą pirmiausia 
išpildykime. 

Lietuvos Vyčių 7-tas seimas 
vienbalsiai nutarė generolui 
Žukauskui, Lietuvos apginėjul, 
nusiųsti dovana—auksini kar-
th). š is sumanymas turi ln;ii 
tuoj išpildytas. 

Tad vveiai, mylėdami iėv\-
uv, Lietuvy ir gerbdami jos ka
riuomenės virsiausį vadą, ko-
Kreičiausia sulyg išgaK's auko
kime. Aukoms suplaukus, tuoj 
bus pasiųsta pažadėta dovana. 

Šiandie ne vien mes kalbame 
apie gerb. generolų Žukauskų, 
nevieii mes rašome, bet kalia 
i r r a š o a p i e m ū s ų d i d v y r i v i s a s 
pasaulis. 

Štai, rugpjūčio 27 d., Yalpa-
raiso Daily Vidette, Valparai-
so, Ind. indeda generolo Žu 
kausko paveikslų. Viršuję di 
dėlėmis raidėmis parašo: ' I š 
valė bolševikus.' (Ji apačioje 
paveikslo seka sekantis para 
£as: "Silvestras Žukauskas, 
vyriausias vadas Lietuvos ka
riuomenės, kuris apvalė savo 
tėvvne nuo raudonųjų 'Keds, ' 
])o daugel susirėmimų bei mū
šių ir dabar apsaugoja amen 
konus veikime šelpimo darbo, 
tame kraš te ." Paryžius sak«>: 
*'(ienerolas iš žvmausiu Ž!ii<»-
nių karėje. Didvyris karės lau
kuose, pasižymėjęs rusų-japo
nų karėje. Laimingai apsaugo
jo Lietuva nuo vokiečių ir vė
liau nuo bolševikų." Taip tai 
kalba apie mūsų tėvynaini, ge
nerolu Žukauską. 

Visu aukų čekius rašvkiir 
Centro iždininko vardu, o siųs
kit raštininkui sekančiu antra
šu: 
V. Rukštalis, 

151 Garfield Ave.. 
Valparaiso, Ind. 

rikos Pramonės Bendrove. Ta
me vakare daug pasidarbavo 
vietinis klebonas, kun. Zimb-
lys. Tad-gi kun. Zimbliui, vA to
kį pasidarbavimų, tariame 
ačiū. 

Vakaras visais žvilgsniu pa
vyko. Žmonės išsiskirstė pilni 
gerų Įspūdžių ir atlikę prakil
nia užduotį. 

Dr. Montvilas, 
P. Grajauskas. 

Y\ S. Aukotojų surašų pa-
garsinsim vėliau. 

PORT RICHMOND, PA. 

Rugpjūčio 26 d. Lietuvių mu-
zikališkoj svetainėj įvyko pra
kalbos, kurias surengė Liet. 
Raudonojo Kryžiaus rėmėju 
skyrius. Kalbėtojam buvo pla
čiai Amerikos lietuvių visuo
menei žinomas kun. J . Petrai 
tis iš Paterson. X. J . Publikos 
prisirinko svetainėn tiek, kad 
kitiems ir vietos truko. 

(Jerb. kun. .1. Petraitis savo 
turiningoje kalboje aiškiai nu
rodė kas tai yra Raudonasis 
Kryžius ir kaip jis veikia. Pla
čiai taip-gi nurodinėjo Lietu
vos padėjimą ir kokį vargą 
Lietuva pergyvena; kiek ji 
vargo pakėlė nuo rusų, vokie
čių, bolševiku, ir lenkų; kaip 
lietiniai |vovoja s u bolševikais 
ir lenkais. Lietuviai, sakė, ko
vos tol, kol nebus mūsų tėvynė 
Lietuva laisva. Ragino Ameri 
k<>s lietuvius patapti L. R. Kr. 
rėmėjais ir stoti pagelbon mū
sų kariuomenei, kovojančiai už 
Lietuvos laisvę. 

Pabaigus jam kalbėti, buvo 
rinkimas aukų. Kun. Petraičio 
kalba giliai įsmigo j žmonių 
jausmus, nes netik po 1, 2, bet 
po 10, 15, 25 ir 50 dol. aukojo. 
Kurie neturėjo atsinešę su sa
vim, tie žadėjo savo aukų ati
duoti paskui. Aukų surinkta 
$258.00. O kitus $250.00 pasiža
dėję žadėjo vėliaus ai nešti į L. 
Kaud. K ryžio rėmėjų skyrių. 

Paskui kun. Petraitis kalbė
jo apie Lietuvos bendroves, ra
gindamas rašyties : jas. Sakė, 
kad tik per bendroves galės 
mūsų tauta pakilti. 

Po kun. Petraičio kalbos, kal
bėjo Šv. Jurgio parapijos kle
bonas, kun. J . Zimblys, paaiš
kindama? apie Lietuvos-Ame-

MOLINE, ILL. 

Rugpjūčio 26 d., ryte, L. 
(iapšienė norėjo greitai paga
minti pusryčius savo vyrui, iš
einančiam darban. ITžkiirus 
anglinį pečiu, po valandėlės pa
žiurėjo, kad anglis silpnai d-"-
ga. Norėdama greičiau anglis 
įkurti, paėmė kenų kcrusino ir 
užpilė ant anglių. Bet vietoj 
kerosi no, ji per klaidą buvo 
paėmus ir užpilus gazolino, ku
ris ekspliodavo ir apliejo jos 
drabužius, kurie tuojau užsi
liepsnojo. Ant šauksmo pašo
kęs iš lovos atbėgo jo? vyras ir 
plėšdamas nuo moteries de
gančius drabužius, labai nusi
degino rankas ir kojas. 

Moteris, uugabeuia ligoubu-
tin, po 18 valandų persiskirė su 
šiuo pasauliu, palikdama dide
liame varge vvra su labai apde-
gusiomis rankomis ir dviem 
tražais kūdikiais. 

Velionė tapo palaidota pė;-
nyčioj, rugpjūčio 29 d. su baž
nytinėmis apeigomis katalikiš
kose kapinėse Kast Molinėje. 

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Vilkijos parapijos. Amerikoj 
išgyveno (> metus ir 7 mene 
įius. Prigulėjo prie S. L. K. K. 
V. 211 kuopos. 

A. Vitkauskas. 

VVESTVILLE, ILL. 

Rugpjūčio 25 d. L. Vyčių 85 
k p. turėjo pusmetinį susirinki-
,mą. Valdyba išdavė atskaitų iš 
pereito laiko gyvavimo. 

Kadangi pirm., Jurgis Kar
pavičių, atsisakė nuo pirminin-
kystės iš priežasties apleidimo 
VVeslvillės, išrinktas pirminin
ku Jurgis Jurgutis, buvęs iždi
ninku. J<> vieton išrinktas Juo
zas Brazaitis; kasos globėjais 
—O. Jurgučiutė, J. Rakauskas, 
A. Miklovas ir J. Ragaišis. 

Po uždarymui susirinkimo, 
prasidėjo trumpas programė-
lis, kuris buvo surengtas del iš
leistuvių dviejų vyčių: pirm. J. 
Karpavičiaus ir Jono Karalai
čio. Padainuota keli solai ir 
keli duetai ir kelios dainelės. 
Buvo ir šaltakošės. Žaislės ir 
šokiai taippat nebuvo užmiršti. 

Naujas pirm. prakalbėjo ke
lis žodelius. Buvęs pirm., atsi
sveikindamas, taip-gi pakalbė
jo; Jonas Karalaitis taip-gi at
sisveikino. Paskui kalbėjo kun. 
L. Brigmanas, Jonas Poška iš 
Chicagos ir Pranas AL Juras . 
Visi išreiškė gailestingumą 
dviejų narių, apleidžiančių 
mus, nes tai buvo vieni darb
ščiausių mūsų narių. Lošimuo
se jie vis būdavo pirmutl uai. 
Bet mes, vyčiai, vilties nenu
stosime; darbuosimės kiek mū
sų spėkos ištvers. Linkime mus 
apleidusiems nariams koge-
riausių pasisekimų, kad jie ir 
kitur būdami darbuotųsi tau
tos ir bažnyčios labui. 

Rugpjūčio 31 d. &v. P. ir P. 
par. kieme bus piknikas. Tą pa
čių dienų, vakare, bus taip-gi ir 
prakalbos; todėl visi yra kvie
čiami atsilankvti. 

Vytė. 

WESTVILLE, ILL. 

Westvillės socijalistai smun
ka. 

Rugpjūčio 23 ir 24 dd. buvo 
atsilankęs į šį miestelį iš Chi
cagos moksleivis, J . Poška, 
kurs laikė prakalbas Sv. Petro 
ir Povylo svetainėje. 

Pirmų vakarų kalbėjo apie 
socijalistus. Nors karšta jiem* 
buvo sėdėti, kurie atsilankė, te-
čiau ramiai užsilaikė, rodos, 
kad jų nei nebuvo. Pažint juos 
buvo galima iš to, kad sėdėda
mi vienoj krūvoj tai raudo, tai 
balo. Kalbėtojas prašė klausi
nių, bet nabagai bijojo ir pasi
rodyti, tai-gi tylėjo it žemė. Ei
dami iš svetainės tai jau kolio-
jo kalbėtojų nešvariausiais žo-
d z i a i s . 

Antra diena susirinko jų dar 
daugiau ir jau su klausiniais, 
nes buvo duota ištisa diena pri
sirengti. Bet ėmus kalbėtojui 
vėl drožti ir paprašius vėl klau
simų, mus socijalistai vėl it 
žvirbliai sulindo į žagarus. Ma
tyt mus socijalistai taip pabū
go kalbėtojo, kad net viską pa
miršo. Publika tada pamatė, 
kad AVestvillės socijalistams 
atėjo baisioji valanda. 

Nuo to laiko, kuomet p. Al. 
Karkus lankėsi pas mus su pra
kalbomis, socijalistai pradėjo 
smukti. Vieni iš jų sugrįžo prie 
tiesos, gi kiti dar besilaikė, bet 
ir tie jau pradeda praregėti, 
kad socijalizmas tai tik svajo
ne, tuščiainanija. Sakoma, kad 
Westvillės socijalistai nei vie
nas nemokėjo rašyti. Laike1 p. 
Račkaus prakalbų jie dar davi
nėjo klausimus, bet kai}) p. 
Uačkus jiems viską išaiškino ir 
prirodė jų nežinystę, tai dabar, 
kurie dar seka soeijalizmų, bi
jojo ir prasižiot. Pamatę savo 
klaidas gal ir tie sugrįžš prie 
tikėjimo. Dieve duok, kad pa
mestų tuščiainanija, o sugrįžtų 
ant tiesos kelio. 

Teko ir nezaležninkams. 
Kalbėtojas, p. Poška, kvietė 
nezaležninku kuniguži i deba-
tus. Nabagas nei iš namų ant 
gatvės nepasirodė, lyg bijot la
mas, kad kas jo svetainėn ne
nuneštų, d eigų jau "kun igas" 
bijo pasirodyt ir apginti savo 
pozicija, tai ka galima sakyti 
apie jo parapijonus. Dar kai 
kada pasisako, jog jie "švie
sus,' ju "kunigužis" mokiu-
tas. 

Laikas jums žmoneliai susi-
prast. 

Buvęs socijalistas. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 

Kalbėjo apie Lietuvos padėji
mų ir politiką ir kaip Amerikos 
lietuviai gali jų sušelpti. Apsa
kė gerų bendrovių naudingu
mų. Po prakalbų užsirašė apie 
$1000 vertės šėrų ir susitvėrė 
iš keliolikos jaunų vyrų ir mer
gaičių komitetas organizuoti 
šelpimo darbų per šitų bendro
vę. 

Westfield, Mass. čia, kaip 
kitur, susitvėrė L. Raud. Kr. 
rėmėjų skyrius, kuris taipgi 
savo gražiais darbais pasirodė. 
Surinko $llo\14 ir 3 skrynias 
drabužiu. 

Cleveland, Ohio. Lenkai dū
ksta. Metiniai ukrainiečiai ir 
lietuviai buvo surengę apvaik-
ščiojima rugpjūčio 3 d. kad iš 
nešus protestą prieš le u<ų nn-
perijalistų įsiveržimų j Uk.iii-
na ir Lietuvą. Todėl lenkai 
sušaukė savo parapijos susi
rinkimų ir nutarė kovoti viso
kiais budais prieš lietuvius ir 
jei kurie iš lenkų neklausys to 
jų nutarimo, tai bus nubaus
tais. Štai jų nutarimai: 

1. Kad nei vienas lenkas nei
tų pas lietuvius nieko pirkti ir 
tuomi lietuvius subankrutytų. 

2. Kad nei viena jų draugija 
arba "zvionzkas" nelaikytų 
lietuvio savo organizacijoj. 

3. Kad reikia iš savo parapi
jos lietuvius prašalinti. 

Tai tokie pasirodė lenkai 
krikščionys ir katalikai! Nese
nai patys nusikratė svetimų 
jungų, o dabar briaujasi į sve
timas šalis, kad jų žemes už 
grobti ir savo jungų kitiems 
užkrauti. 

Hartford, Conn. Rugpjūčio 
3 d. Conn. L. L. Sargų kuopa 
surengė išvažiavimų Lietuvių 
darže. Publikos suvažiavo tiek 
daug, kaip niekados, iš visos 
apielinkės. Taippat L. L. Sar
gų didelis būrys atvažiavo ir iš 
Xe\v Britam. Pelno nuo išva
žiavimo liko $210.43. Iš tų pa
skyrė $100.00 sušelpti Lietuvos 
kareivius per L. R. Krvziu i r 
pasiuntė Centro raštininkui, J . 
Tumasoniui. 

MES PIRMUTINIAI. 

• 

Wilkes Barre, Pa. Čia at
vyko su prakalbomis K. Česnu-
lis, A. L. Tarvbos raštininkas. 
Xors nebuvo plačiai išgarsinta, 
bet žmonių nemažai susirinko. 

Lietuvių Prekybos Bendro
vė pirmutinė pralaužė kelia 
pirklybai su Lietuva. J i pir
mutinė pasiuntė Lietuvon rei
kalingiausių.daiktų. Siuntė ta
da, kada iš visų pusių šaukė 
balsai, kad tai NEGALIMA. 
O mes parodėme, kad (j A LI
MA ir padarėme. 

Delegatą^ iš Lietuvos gerb. 
kun. Laukaitis, buv0 supažin
dintas su mūsų Bendrove ii' 
jos veikimu. (Jerb. delegatas 
visų niusų veikimų IŽtJYRĖ 
ir UŽT1KPTNA PASISEKI
MĄ. .Jam rodėme niusų gau
ta iš Lietuvos milijoninį užsa
kymą. Sakė, kad galime be 
baimės siųsti šimtų sykių tiek, 
kiek užsakyta. Visko reikia 
šimtų sykių daugiau ir už vis-
kų bus užmokėta. Sakė, kad iš 
to bus. pelno Bendrovei ir nau
da Lietuvai. 

Todėl dabar niusų Bendrovė 
kiekvienas gali pasitikėti. 
Gerb. delegatui atsilankius į 
jūsų kolonijų paklauskite apie 
Lietuvių Prekybos Bendrovę 
asmeniškai. Jis patvirtys tų, 
kų mes sakome. 

Šiomis dienomis išplaukia 
iš New Vorko laivas su dali
niu išpildymu milijoninio už
sakymo ir su drabužiais' ir 
maisto daiktais, kurie buvo ki
tų prisiųsti. Taip-gi išvežta 
viena didelė skrynia su kny
gomis. 

Su sekančiu laivu, kurs ne
trukus išeis, išsiųsime tų daik
tų, kurių pagal nurodymą 
gerb. delegato, Taniausia Lie
tuvoje reikia. 

Kad pasekmingai varyti pla
čių pirklybų, tai būtinai rei-
ka kapitalo. O mūsų kapitalas 
susioleda iš parduodamų šėrų. 
Todėl visus kviečiame pirkti 
šėrus. Po gerb. kun. Laukai
čio užtikrinimų niekas nepri
valo abejoti apie Lietuvių 
Prekybos Bendrovės pasiseki
mų. 

Mūsų šėrai po $5. Nei die
nos neatidėliodamas pirk šėrų 
niusų Bendrovės už kiek tik 
išgali. Kreipkis adresu: 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

244 W. Broadway, 
South Boston, Mass. 
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REIKALINGOS. 

25 merginos del lengvaus fabri
ko darbo $14 į savaitė pradžiai. Ge
ra pastovį vieta. 
American Insolated Wire & Cable Co. 
054 W. 31 St. Chicago, m . 

Reikalingi leiberiai, darbas pasto
vus. Atsišaukite tuojaus. 
Western Fe l t Works 

4115 Ogden Ave. 
Chicago. 

Reikalauju dreiverio (šoferio) ku
ris gerai žino Brighton Parko, apie-
linke. Gera užmokestis. Atsišaukite. 

Ivraiilckl/y Laundry, 
4349 S. Hcrmitagc, A v e . . Chicago. 

PAIEŠKOJIME 
Paieškau Juozapo Synkau.s paei

nančio iš l'žventų. Turiu labai svar
bų reikalą. Atsišaukit tuojaūs j 

"Draugo" Administracija, 
1800 \V. 46 Str. Chicago. 

( P . B.) 

Paieftkau savo brolio Juozapo Pil
kis, teko man jo vardas matyti 
"Drauge", bet adreso nebuvo. Taigi 
jis pats arba kas apie jį žinote malo
nėkite pranešti sekančių adresą: 

Francas Pi lkis , , 
( P o vyrui Getman) 

R. R. 3 Rast Bluff Pekin , III. 

__^rrr^A^AViMa__ 
PARSIDUODA. 

Groserno su visai intaisymais (for-
nišiais) . 
4537 S. Paul ina St. Chicago. 

LABAI DIDELIS 
BARGENAS. 

Parsiduoda 3 lubų augščiu mūri
nis namas 6 pagyv. po 4 ir 5 kam
barius labai geroje vietoje ant 
Bridgeporto .preke $8500.00. 

C. \Villiams, 
3151 So. Halstcd St., Chicago. 

Parsiduoda medinis n i m a s ant dvie 
jų pagyvenimų su rakandų krautuve. 
Vieta patogi, tarpe lietuvių. Apie 
kaina pasiteiraukite pas savininką. 

John Simą. 
1817 VV. 47 Str., Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Grocerne geroj vietoj , l ietuvių ir 

svetimtaučių apgyventoj , biznis per 
14 metų išdirbtas. 

Parsiduoda iš priežasties ligos. At
sišaukite. 

K. Dnsiunas, 
1234 S. 48 Court Cicero, 111. 

PADARYK LIUOSA LAIKA 
NAUDINGŲ! 

Oras atvesta tai l iuosa laika ne
praleiskite be naudos. 

Mums reikalingi Chicagoj visose 
kolonijose vyrai energingi kurie no
rėtų užsidirbti vakarais ar šiaip l iuo-
sų laikų. Geras pelnas, informacijas 
gal ima gauti klausiant per laišką se
kančių adresų: 

Wm. D. Murdock & Co. 
J. Mozeris, Sales Mgr. 

1430 S. 49 Ave. 
Cicero, 111. 

arba nedcldieniais atsišaukite ypa-
tiškai j lietuvių skyriaus ofisą: 
4980 Archer Ave. nuo 12 iki 6 po 
pietų reikalaukite 

J. Mozerio, Sales Mgr. 

S. D. LACHAWICZ 

l , ietuvys Graborius patarnauju, 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Canal 2199. 

REIKALAUJA 
Mes turime keletą vietų š iame nau

jame ir moderniškame fabrike del 
jaunų mergaičių suvirs 16 metų. Dar
bas yra lengvas ir užmokest is augš-
tesne negu kitur mokama. Prityrimas 
nereikalingas. Mes uždarome subato-
mis nuo pietų. 

CONTINENTAL CAN CO. INC. 
5411 W. 65 Str. Chicago, III. 

FARMĮj IEŠKANTIEMS. 
Tie kurie ieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie l ietuviško miestelio, WOOD-
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė-
ją. Dar yra proga l ietuviams dau
giau bizniu užsidėti. 

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, pft $15.00 ir augščiau už ake-
rj. Galite pradėti pirkti farmą. su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma. 

Daugumas mūsų žmonių yra iš-
važinėją po daug valstijų, ir t in
kamesnės vietos del farmeriavimo 
nesurado, kaip "VVisconsine lietuvių 
kolonijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemlapiais. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S.. Halsted St. Chicago. 

REIKALINGI AGENTAI. 
Kurie galėtų rinkti spaudos d." r* 

mūsų kompanijiai. Mes reikalaujame 
agentų visuose miestuose S. V. Gera 
užmokestis, atsišaukite tuojaus. 

LITHUANIAN P R I N T I N G CO. 
(Lietuviu Spaudos B-ve ) 

6400 Supcrior Ave. N. E . 
Cleveland Ohio. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

SmetonoH gerai pritaikinta akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi 1 krū
vą., kuomet skaitai ar siuvi ar ra-
Pnl, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip %emai net iY *>!.••. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
I-čioa lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmykite 1 mano parašą. 

) Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
? vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai. 
< ryto iki 12 valandai dieną. 

I į* * ^ » » » — — — — 11 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W~ Monroe, Oor. Clark St. 
R o o m ;307 , Tel. Central 290 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12 6c . Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

n - - , - - • • . - - • - « • . . , , . . - • • , . , ^ g 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas s t e m p * ' 

Ketvergais ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime raunami, 

Visokie materijolai, Talkams drabu
žiai, šlebės Ir Įakutės. 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 

DR. LEO AVV0T1N 
Gydyt"*" f '-:r::n-<, 

M 
i l i » u . , n . i i a . 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; « — & 

\ vakare Tel. Canal 436 
- « 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan s t. 
Kerte S2-ro St., Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 
I 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
artf 47-tos Gatvės 

į { » » ^ » » M » » W » » — m» » » » « « » » » » ^ » 3 g 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Yards S0S2 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 Iki S vai. vakare. 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto Iki 

J9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 Iki 11 
(4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. S. Naikelii 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave, 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 \V. 66-th St. 
Phone ^rospect 8586 

*r.— —_ —, 
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michlgan Ave. 

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

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
— » 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

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

N a m ų Telefonas Seeley 420 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Westcrn Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

::-

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

» — 

DR. p . J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michlgan Ava. 

Rezidencija 107SI So. Michlgan A T . 
Roseland, HL 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; S po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakarą. Ned. 
9 iki 12. 

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—6 ir 7—1. 

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

Telefonas: Yards 723. 

* 
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Uesid. 933 So. Ashland Blv. Chlca«ro 

Telcfosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
•ptic-o^ f"-<iyti->ii<« ir chirurgas 

OA/ecijaliittas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir. visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago! 
/Telefosas Drover 96 93 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d, 

iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitfiiiiiiiiniffiHira 
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V. W. RUTKAUSKAS 
- ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose re i smuose 
Ofisas Didmiesty J: 

09 W. WASEUNGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 

Gyceuimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4481 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpcjiai ir kriaueiai yra re ikalau

jami visuomet, jie turi trumpas v a 
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais , 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maš i -

MASTER SCH00L, 
190 N. State Str. 

Kamp. Lake Gst . 4 lubos 

file:///Villiams


DRAUGAS Antradienis, rugsėjo 2, 1919 

s 

CHICAGOJE. 
fft • • ! » » » » » » 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, rugsėjis 2 d., 
6v. Steponas, kar. 

Trečiadienis, rugsėjis 3 d., 
Šv. Serapija, pana, 

KAS KALTAS UŽ RASINES 
RIAUŠES? 

Jury atranda, kad daugiausia 
politika. 

du pakenktu mėsos produkci
jai. Produkcija turėtu sumažė
ti 15 uuoš. 

Gi šeštadieniais turi Imt dir
bama per dieną todėl, kad 
tomis dienomis ištaigose esa
ma daugiausia darbo. Sako, 
reikia apdrausti mėsą nuo su
gedimo ligi pirmadienio ryto. 

Išklausinėjimai tęsiami. 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 
SUGRĮŽO. 

Profesorus kun. Pr. Buers, 
" Draugo' red., kuris buvo iš
važiavęs AVasbingtonan Lietu
vos laisvės reikalais ir ten pra
buvo kelias dienas, sugrįžo 
Chieagon rugpjūčio 30 d. 

Specijalė rasinių riaušių 
grand jury paskelbė savo ra
portą apie buvusių Chicagoje 
riaušių priežastis. Tą savo ra
portą indavė kriminalio teismo 
vyriausiam teisėjui Kavanagh. 

Štai riaušių priežastys: 
1. Stoka bendro darbo tarp 

įvairių organizacijų, kurios 
užsiima prižiūrėjimu, kad ša
lies įstatymai butų pildomi. 

2. Policijos atsidavimas po
litikai ir jos graftai. 

3. Abiejų rasių nesuvaldomi 
elementai. 

(Jrand jury~pabaigoje savo 
raporto pažymi, kad to s riau
šės suteršė Cbicagai gerą vai
dą. 

Pripažįsta jury, kad miestui 
yra reikalinga turėti tūkstan
tis policmonų daugiau. 

Apie policiją prasitaria, kad 
tą departamentą laikas nors 
kartą gerai apvalyti. 

Grand jury išviso išklausė 
193 skundų, iš kinių 97 atsi
tikimus pavedė kriminaliam 
teismui. 

PARDUOTA 40,000 SVARŲ 
CUKRAUS. 

Cukrų nupirko krautuvinin
kai. 

ŽMONĖS GALI VAŽINĖTI 
SU 6 CENTŲ TIKĖ

TAIS. 

Taip nusprendė teismas viršu
tinių geležinkelių reikale. 

Andai federaliai agentai pa
ėmė savo rankosna 40.1)00 sva
rų cukraus, kuri atrado vie
nam geležinkelio vagone. Cuk
rus priklausė vienam speku
liantui. Buvo laikomas speku
liacijos tikslais. 

Paimtą cukrų nuspręsta par
duoti žmonėms po 10VL> centu 
svarui. Apie pardavimą buvo 
pranešta laikraščiuose. 

Paskirta diena ir valanda 
susirinko minia moterų ir vv-
rų. Bet šitiems mažai teko to 
cukraus. Didesne dali cukraus 
nupirko penki krautuvininkai, 
kurie pasižadėjo žmonėms par
davinėti ])o l l ' į c . svarui. 
Tarpt4 susirinkusių pakilo ne

pasitenkinimai, murmėjimai 
prieš apskriėio prokurorą. 
Prokuras žadėjo cukrų par
duoti tiesiog žmonėms, gi pa
sekmėje cukrus parduotas 
krautuvininkams. 
Žmonės sako, jog su tokiomis 

vyriausybės atstovu metodo-
mis negalima ka gera sulauk-
t i. Sako, visokie pažadėjimai— 
tai tik akiu muilinimas. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Susirinkimas L. R. Kryžiaus 
rėmėju skvrio bus utarninke, 
rugsėjo 2 d., 8 vai. vakare, baž
nytinėj svetainėj, prie 44-tos ir 
So. Pairfield ave. Visi veikėjai, 
nariai ir narės ir visi lietuviai 
katalikai, katriems rupi p«« 
lengvinti Lietuvos vargus, ma-
lonėsit atsilankyti, nes turime 
išrišti svarbu klausima, k. a. 
kaip daugiau ir greičiau surin
kti ir Lietuvon pasiusti drabu
žių ir valgiu, nes šalta žiema 
jau art inas: ji užklups neapsi
dengusius ir alkanus mušu tė-
vėlius, broliukus ir sesutes. 

Ta ig i kam dar meilė Lietu
vos tebedega širdyje, meldžia
me atsilankvti i ši susirinkimą. 
Tain-gi atsiveskit ir nauju na-
rių. Atneškit kas ką turi paau
koti ar drabužių, avalinę arba 
negendanėių valgiu. 

Valdyba. 

"RAMYBE JUMS 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknyge 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

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

S B D Į — • ? — 

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

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

I 

• 

Pirm State Public Ftilities 
komisijos nusprendimą, kad 
Chieagos viršutinių geležinke
liu kompanija turi imti nuo 
žmonių va važinėjimą po 8c. 
vietoje 6 centų, daugelis žmo
nių nuo tos kompanijos buvo 
prisipirkę tiketii po 6 centus. 

Po State Public Utilities ko
misijos nusprendimo kompani
ja atsisakė imti 6 centų tikė
tus, reikalaudama prie tikėto 
pridėti po 2c. 

Kaikurių žmonių tas nepa
tenkino. Ypač tiems buvo skau 
du, katrie turėjo prisipirkę 
daug tų tikėtų. 

Visas reikalas pavesta teis
mui. Aną dieną municipalis 
teisėjas Caverly nusprendė, 
kad kompanijos turi priimti 
tuos tikėtu* be primokėjimo. 
Kompanijos advokatai tečiaus 
padavė apeliaciją augštesnin 
teisman su tikslu sugriauti tą 
nusprendimą. 

Svarbu dar ir tas, kad tei
sėjas liepė kompanijai sugrą
žinti žmonėms jų permokėtus 
pinigus. 

MĖSA BUS PIGESNĖ? 

Angliškoji spauda spėlioja, 
kad šia savaite ir smulkiose 
mėsos krautuvėse mėsa luisinn 
ti pigiau pardavinėjama. 

Pamatysime. 

PASIVAŽINĖJIMAS PASI 
BAIGĖ POLICIJOS 

NUOVADOJE. 

Aną dieną du vaikiščių iš
dykėliu pasivogė automobiliu 
ir leidosi per miestą. 

Ties 44-ta gat. ir Kedzie a w . 
apvirto automobilius. Išdykė
liu iš to išėjo sveiku, bet nu
keliavo policijos nuovadom 

L. H. Kryžiaus rėmėjų skv-
rius priima visokius nesuply
šusius drabužius, avaline ir uc-
lįendama valgi del siuntimo 
Lietuvon. Visi tie daiktai pri
imami sekančiose vietose: baž
nytinėj svetainėj, prie 44-tos ir 
So. Kairi'ield a\v. ir po nume
riu 441*4 Si). Pairfield ave. Tai
gi, gerbiamieji, katrie turite 
liekamus drabužius, avalinę 
prašome atnešti i nurodytas 
vietas. Žiema jau netoli. Dau
gelis mušu broliu ir sesučių 

C 4. 4. 

Lietuvoje neimi drabužių. Pi 
n imi kad ir turi, bet nėra ko 
pirkti, viskas sunaikinta. 

Tai-gi pasiskubinkite, nes 
greitu laiku tie drabužiai bus 
išsiųsti i Centrą, o iš ten i Lie-~ 
t u va. 

L. R. K. rėmėjų skyrio 
valdyb 

ties, kad nariai, praleidę vasa
ros karščius pradėjo imties 
darbo. Išrimaa komisija iš šių 
asmenų: B. Tiškaus, J . Karde
lio ir S. Šlušnio. .Matant tokią 
darbščią komisiją, tikimės, kad 
bazaras bus pasekmingas. 

Šiame susirinkime Garbės 
narės: p-lė J . Nulautaitė, p-nia 
J. Sirudaitienė ir p-nia K. Va
ranavičienė sumokėjo po $50. 
Už aukas ačiū joms. 

Susirinkiman atsilankė dvi 
neturtingi moteri: M. Mačiu
lienė ir J . Vaišvilienė. Jiedvi 
reikalavo pašelpos. Kuopa, iš
klausius raportą kasi ink tų 
moterų ir permačius begalinį 
vargą, nutarė aukoti po $10.0(1 

Apart to, nutarta pereiti per 
narius ir parinkti daugiau au
kų. Tuojau sumesta $10.20. 
Reiškia, labdariai netik įstatus 
pildo, bet, pamatę nuvargusią 
sesutę bei brolį, stengiasi pa
duoti broliška ranka. Garbė 

V 4. 

jiems už ui duosnuma. 
Aptarus kuopos reikalus, nu

tarta užpirkti šv. mišias už mi
rusius, kad Dievas padėtu pa
sekmingai darbuoties atėju* 
žiemos laikui. 

Šiame susirinkime prie Lab
daringos Sąjungos prisirašė 
sekantieji nauji nariai: p-nia 
P. Zalatorienė, p. S. Šiušnys, 
•J. Laurinavičia ir p. F. Dritn-
gilas. 

Tyla. 
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan, 111. 

-

i 

Draugo' knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gau1 ' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pa*? kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 
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GUDRUS CHINIETIS. 

Anglas sako: . . 

>a. 

13 DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

VAGYS LIETUVIŲ BAŽNY
ČIOJE. 

KOMPANIJOS NESUTINKA 
SU 44 VAL. DARBO 

SAVAITĖJE. 

Naktį prieš praeitą šeštadie
nį Šv. Kryžiaus parap. bažny
čion (Town of Lake) buvo Įsi 
laužę vagys per šonines duris. 

Zakristijoje yra dvi geleži
nės šėpos (safe). Šėpų durų 
rankenos nusuktos. Šalę palik
ta įvairius plėšikų Įrankiai. 

Matyt, ar juo s kas pabaidė, 
ar gal buvo vėlu atplėšti šė
pas, jei viską paliko. 

Sako. nuo to turėtų sumažėti 
produkcija. 

. Gyvulių skerdyklų kompani
jų atstovai teisėjui Alschuler 
pranešė, jog kompanijos ne
sutinka, kad tų įstaigų darbi
ninkams butų sumažintos dar
bo valandos ligi 44 valandų 
savaitėje. 

PER PENKIAS MYLIAS TU
RI BUT NUO PAČIOS. 

Jolm (1. Jobnson labai pa-
bludęs smogus. Nesenai jis pa
rėjo namo girtas ir puolėsi mu
šti pačią. Pastarajai prisiėjo 
šaukties kaimynų pagelbos. 
Kaimynai pasaukė policiją. 

Suareštavo smarkuolį. 
Teisėjas nusprendė jam vi

sas laikas but nuo pačios per Kompanijos stovi už tai, kad 
darbininkai dirbtų 8 valandas j penkias mylias, kol toji negau-

Labdaringos Sąjungos 4-ta 
kuopa laikys mėnesinį susi rin
kimą utarninke, rugsėjo 2 d., 
Dievo Apveizdos parap. svetai
nėj. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame skaitlingai susirink
ti visus narius ir nares. Yra 
labai daug svarbių reikalų del 
svarstymo. Žinote, kad mūsų 
kuopa turi lotą. Reikės pasi
tarti kas su juo daryti, nes vie
nas ar du nieko negalės pada
ryti. Taipgi yra ir daugiau 
svarstvmu. 

E. M. sekretorius. 

I š BRIGHTON PARKO. 

Šiandie, t. y. utarninke, rug
sėjo 2 d. bažnytinėje svetainė
je, 7:30 vai. vakare įvyks Mo
terių Sąjungos 20 kuopos mė
nesinis susirinkimas. Visos 
narės kviečiamos būtinai susi
rinkti, nes turime "daug reika
lų del svarstymo. Keikės pa
sitarti apie reigiamąjį vaka
rą ir k. 

Z. S nė. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

dienoje, neišskiriant šeštadie
nių. 

Kompanijų atstovai sakė, 
kad suma%inimas darbo valan- svaigalų probibicija. 

sianti teisme persiskyrimo. 
Tas atsitikimas įvyko pra

eitą mėnesį. O juk gyvuoja 

Rugpjūčio 24 d. Labd. Sąj. 
1-moji kuopa laikė paprastą su
sirinkimą Šv. Kryžiaus para
pijinėje svetainėje. Šis susirin
kimas buvo skaitlingas, rimtas 
ir pilnas gyvumo, iš ko maty-

Kaip tau ei
nas T Egyptietis sako: "Ai
tu labai prakaituoji"? bet gu
driausias iš ju visu tai Chinie-
tis, kuris sutikęs klausia: "Ar 
tavo viduriai geram stovij"? 

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 | Vidurijaj geram stovij reiškia 
So. Vietoria St. i kad visa svstema vra geram 

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, stovij ir tuomet žmogus jau-
1125 Lincoln St., N. Chicago, 111. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prescott St., 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Road. 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Vietoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vie

toria St. 
3. Pranas Kasdelevičius, 1017 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres

cott St., 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

mings Ave., 
Khygins—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Vietoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Antanas 

J. Sutkus, 1317 So. Vietoria St. 

Šv. Antano Draugija susirinki
mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

čiasi sveikas o kuomet jis yra 
svefkas tai didžiausias jo tur
tas. Bet jeigu per nelaime ta
vo viduriai netokiam stovij 
kaip jie turėtu būti tuomet bū
tinai reikia juos tuojaus patai
syti, galvos skaudėjimas ner
viškumas ir 1.1, tikrai parodo 
kad viduriai nedirba taip kaip 
turėtu. Triners American Eli-
xir if Bitter Wine yra tai ge
riausias vaistas pataiso vidu
rius ir priduoda reikalinga a-
petFta. Jis gražiai išvalo vi
durius ir be jokiu skaudėjimu. 
Taip pat gaukite Triner ' kuris 
labai geras nuo išsisukimu, su
tinimo. Linimentas Joseph Tri-
ner Company, 1333—43 So, 
Ashland Ave., Cbieago, 111. 

(Apc r : 

J 

I birt Miehigan. Juozapas Juška lankėsi niusų aplinkoje Liepos 
mėnesyj, žiūrėdamas fanuos, jis pagire jnusų apielinkę bet turėda
mas laiko dar važiavo i kitas Miehigane, apie Seottville. Fountain. 
Peacoek ir kitur, taipgi ir j \Viseonsin, Woodboro, Eagle River, ir 
kitur. Jis kaipo Kontraktorius ir išmanantis apie žemė negali su
rasti goriau ir teisingiau pirkti kaip pas mus, taipgi vel sugrižo ir 
nusipirko 40 akrų tarp trijų Lietuvių arti Miesto ir mokyklos jis 
gyveno ant 1648 W. Division St. Chicago, 111. Kas pas mus yra ge
riausia kad nereikia turėti jok j dalyką su gudreis Agentais, pas mus 
gali derėtis kaip tik, nori su pačių savininku žemes. I r įsidėrėt gy
vulius, jėvus, padarus, taigi gerai dabar pirkti žemės nes dar galima 
pasėt rugius, ar kviečius važiuokit tiesiog į Hart Miehigan kur tru
kiai ateina tris kartus ] diena o atvažiavus kožnas pasakis kur gali 
rasti 

M. Valenčius Box 96 Hart Miehigan. 

Jei skauda — patrin
k i u su 

Pain-Eipeller 
Jis suminkštins tuos 

pastvmslus raumenis ir 
jas jausitės vel miklus 
ir vikrus. 

žiūrėkite, kad butu 
SU INKARO ženklu! 

Galima gaut visose 
aptiekose ui 35c ir 65c 
arba išsismzdlnt nuo 

F . A D . R I C H T E R Sc C O , 
326-330 Bro*dwiy, New Y»rk 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiin 

SPECIALIŠKAS BARGENAS. 
5 akeriai geros žemės, ma

žiau kaip valanda kelionės Is 
Chieagos Burlington geležin
keliu. Patogi vieta auginti dar 
žovėms ir paukščiams. Kaina 
greit perkant, $1,500.00. Rei
kia įmokėti $250.00 cash, o pa
skui $15.00 į mėnesį. Tai yra 
tikras bargenas. Pasiskubinki
te, tai Jums užsimokės. Rašy
kite telefonokite arba ypatiš-
kai kreipkitės šiuo adresu: 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 St., Chicago, 111. 

Phone: Ganai 6296 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimmiiiiiimi 

£snmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:^:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!j 

I Malioriai ir Dekoratoriai i 
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at-

| likti pirmos rūšies darbą pigiausiomis kainomis. 
Atsišaukite pas 

| P. Cibulskis ir J. A. Poška 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 I 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiimi? 
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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 

Ql 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 W a s h i n g t o n Street, N e w York , N , Y . 
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