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Smarkiai Plečiasi IŠ BOLŠEVIKŲ LATVIŲ 
TAIKOS TARYBŲ.

RUSŲ REVOLIUCIJONIE. 
RIAI NEPATENKINTI 

JAPONAIS.

ANDERSON NEBUSIĄS 
ŠAUKIAMAS TEI- 

SINTIES. Ką Sako Turkai Apie
Latviai atstovai pranešė apie 

savo programą.

MDenja Skelbiasi Nepnklau 
soma Respublika

MAIŠTUS KĖLU CARRAN- 
ZOS KARIUOMENĖ.

Atsisako eiti kauties su 
sonoriečiais.

Agua Prieta. Sonora, bal. 19. 
—C’ia atbėgantieji iš (’nrrnn- 
zos kariuomenė*# dezerteriai 
kareiviai paratkoja, kad prieš 
Sonorų valstiją siunčiama car- 
ranzistų kariuomenė kelia 
maištus, atsisakydiuna kau
ties su Sonoros kariuomene.

Anot jų paaafcojhno, (’arrnn- 
zos kariuomenė, kuri iš Jnare- 
zo pasiųsta užpulti Sonorą. 
dar neapleidusi Cases Gran
dės, Cliihualiua valstijoj, kur 
ji yra iš traukinių išsodinta.

Tos kariuomenėj vadas lau
kia jiaoi-Uio- ir trnnšjiort^ii. 
nio išvengimo begalo ilgam ir 
apsunkintam nuiršavimui ligi 
Pulpito perėjūnai ..ew«®či 
Sonorų. Tie# tuo perėjimu car-’ 
runzistus žadn pasveikinti So
noros kariuomenė..

Nuo Carrnnzos, anot žinių, 
atsimeta j r kitos valstijos. Pa
galinus Cliiliiiahun valstijoj 
išnaujo ima nerimauti žinoma- 
plėšikų vadas Villn.

SIBERI J A AT8IDALINA 
NUO BOLŠEVIKINĖS 

RUSUOS.—
Sakoma, bolševikai sutiksią su 

tuo atsidaliniiuu.

PAŽANGIUOJA SONORA 
ARMIJA.

Apvaldė visą Zinaioa valstijų.

Nogales, Sonora, bal. 19.— 
Gen. Angvl Floros su 5/100 So
noros armijos užėmė Culiran, 
Sinalon soutinę, sulig oftcijalio 
iš Hermio-illo paskelbimo.

Revoliucijonimai maršuoja 
ant Mazatlano, svarbaus Si- 
naloa uosto. Tš ten jie paskui 
patrauk# į Nayarit valstijų. 
Tenai nori paimti tos valstijos 
sostinę Tepic.

Sakomi, kad Šimui buvusių 
Carranzos kareivių prisideda 
prie generolo Floros armijos. 
Jie turi au savimi pilnų išren- 
girną, inėtnuF ginklus, amuni
cijų ir maistų.

Ruošiamasi prieš Carranzą.

Du lakstančiu Sonora ka
reivių Iš ėin pasiųsta į Agnu 
Priptn ir į kitus miesto# Suv. 
Valstijų paruliežiais. Tenai jie 
pakol# kovų prie? Carranzo# 
kariuomenę. jei 
sinnėiiuiin prieš 
Suv. Valstijas.

Ant Soulhern
Mesico geležinkelio sulaikytai 
poftažierinių tjrankinių važinė
jimas. Juo važines tik karei 
traukiniai. Jis valdomas pn- 
čion Sonora respublikos*.

Neginkluoti kareiviai.

Sonora lyderiai nitriai prie
šinant Cai rantus aurai pasių
sti raivo kariuomenę per Suv. 
VaUtijų teritorija#. Bet po-

tokia butą 
Sonorą per

Pacific de

Maskva, bnl. 19.—Visa Rytų 
Silierija, į rytus nuo ežero 
Baikalo, pasiskelbi'* nepriklau
soma respuhlikn. Tuo tikslu 
anų dieną paskelbta prokla
macija mieste Verchnii 
U.linsk.

Proklamacijos turinys.

I‘roklemacijoje sakoma:
“Paliuosuotų plotų gyvento- 

jai per savo išrinktuosius at
siuvus nutarė:

1. Knd. turint omcaėje gv-j 
ogrsttai *r ek.-.jivKiih*. šitų plo
tų skirtumų nuo europinė# Ru- 
rfjo”, gyventojai Transbnikalo 
ir Amūro apskričių, jmjnrinių 
provincijų, knip tni Sachalino 
ir Kamčatkos ir aplink Kini
jos gcležinke^, šiuomj per sa
vo parinktus atstovu# va.-i- 
skelhin nepriklausomi vakari
nei respublikai (Imlševikinei 
Rusijai).

2. Kad nepriklausomoj ryti
nės Siherijo# respublikoj val
džia turi būt demokratinė, 
gvarantuojant i laisve visų 
sluogsnių gyventojams.

Rinkimai parlamentan.

3. Kml dabartinė valdžia 
yra pruvizijonnlė, kuri turi 
paskelbti rinkimus slcigiarną- 
jin susirink i man, kuriam turi 
būt atidovuujnmos visų nacijo- 
haliatų partijos; kad dabarti
ni*'! valdžiai turi būt suteikia
ma politikinių ir militirinių 
priemonių panaikinti visokių 
reakcijų, i

4. Kad pnn izijonniė* vaidila 
atsiliepin į visus buvusias 
Kolrako ir Setnionovo ofirio- 
nia, paragindnmn juos jmdėti 
savo-ginklu# ir sugryžti prie 
ramiojo <inrl>o, ir knd mirties 
bausmė panaikinama.

Bolševiku atsinešimas.

Bušijos liolšcvikų valdžia 
dar neišreiškė aavo nuomonė*# 
apie ta# |H*rvcr#mes Sibarijoje. 
BH. kirk žinomn. bolševikai, 
regis, sutik# su tuo apsireiški
mą Matyt, bolševikai j atsi- 
mrt tįsią Kilieriją taip atsineš.

I
i

Maskva, -bal. 19.—Oia prasi- 
Vlėjo taikos tarybos Latvijos 
su 'bolševikine Rusija. Pirmų 
Jięiiu ciirimaiuyiu lik pu/,iuro- 
mis. Iš pasikalbėjimų paaiškė
jo, kad tarybos prasitęs visą 
eilę savaičių.

laitvijos atstovybės pirmi
ninkas Seeherg jm*k»*lbė savo 
programų. Ir taip:

1. Rusija turi prijaižinti 
Latvijai pilnų nepriklausomy
bę ir nustatyti jai rubežius.

2. Rusija beminti su Latvija 
turi atsižadėti karės išlaidų.

3. Rusija >u l^itvija turi pa
sižadėti m*simnišyti j viduji
nius kita kitos reikalus.

4. Rusija savo ribose turi 
pripažinti lutvių nuosavybės 
teises.

5. Rusija turi sugrąžinti 
Išvijai užgrobtas nuosavybes 
ir npd raudas.

6. Rusija privalo prisi<lėti 
prie atlyginimo I-ntvijni už 
nuostolius rusų-vokiečių ir ru- 
sų-latvių karių motu.

Bolševikai .sutinku su etno
grafiniais l-alvjįni rubožiais. 
Bet nncijonalių latvių nuosa
vybių -teisių Rusijoje klausi
mas bu# rišniga.- pa-sinuuiant 
Rusijos įstatymais.

TALKININKŲ KONFEREN 
CIJA SAN RĖMO.

Suv. Valstijos neturi atstovo.

San Rėmo, Italija, bal. 19.— 
Čia suvažiavo talkininkų vieš
patijų premjerai ir diploma
tai. Jvyk# nugšėiaiisios tnrv- 
Ik»s konferencija.

Tiirjie suvažiavusių yra: 
Anglijos premjeras; Prancūzi
jos jiFemjcra.-*; maršalas Focli 
su palydomais; Anglijo# field- 
maršalas Wilwn; Italijos 
premjeras ir visa eilė kitų ša
lių premjerų ir diplomatų.

t Suv. VniRtijo# konferencijo
je nebus reprezentuojamos. 
Suv. Valstijos tik tėmysis, kas 
talkininkų bus veikiama.

Kewanee, IIL. bal. 19. — 
Wnlwurtli Manufacturing 
įstaigose durbininkni ris dnr 
striukuoju ir kariuomenė ne
atšaukiama. Pakilo* 
knip tik kariuomenė 
kaukta, streikininkai 
jiakelsių riaušes.

Tad adjutantas gen. Diek ki
ram nusprendė ir toiesniai čia 
juilnikyti kariuomenę.

gandas. 
hti« nt- 
ir vėl

Šaukiasi talkininkų diplomatų 
pagelbos.

Vladivostokas, bnl. 17.—Ja
ponai via žymiai praplėšia sa
vu vvikiiuHi ruožų. išilgai Ls- 
suriisko geležinkelio, jn]u>nų 
kariuomenė vietomis turi 
smarkius susirėmimus su rusų 
revoliucijonieriais, kuriems 
vadovauja Renino agentai.

Nnraminę *itn miestų j«|*>- 
nai patraukė > apylinkes ir pa
ėmė keti# kitus miestus, knip 
tai. Ibizilohmje. Nikolskų, 
Spasskajų.

Revoliueijonierini prieš tų 
ja;>onų veikimą smarkiai pro
testuoja, Jie kaltina talkinin
kus, kad šili> leidę japonams 
užimti Vladivostoką.

Teeinu jie ir pagelbos šau
kiasi ėia nuo talkininkų diplo
matų. Reikalauja, kini japonai 
kuovvikilius apleistų miestų, 
sugrąžintų paimtus nuo jų 
ginklus ir duotų dnr atlygini
mo UŽ padarytus nuostolius.

Sako jis neprasižengęs prieš 
visą legislaturą.

Albany, N. Y., bnl. 18. — 
Prubibicijonistas pryceris An- 
•lorsnn Tvurnlinn* atrado bt- 
čiuolįų jiariuj legislaluroj.

Ne\v Yorko legislatnros ju
ridini# komitetas nusprendė 
ahiisti sumanymą pašaukti 
Andersonų pasiteisinti. Ko
mitetas pareiškė, kml Adder- 
Mm šmeižė tiktai pavieniu# Ie- 
giidaturos atstovus, l#*t ne vi
sų legislaturą.

Reiškia, jei kas užpuola ša
lies dalį, tni menkniekis. Nes 
ta dali# nėra visa šalis.

TURI BŪT NUGINKLUOTA 
VOKIEČIŲ ARMIJA.

To pareikalausią talkininkai.

PASIBAIGĖ CAILLAUX'O 
BYLA.

Paryžius, l.«l 18. — Prnn- 
uuzfjo# semias imhnigė vesti 
Caillauzu bylą. Cailiauz yra 
buvęs firanetuij premjeras bu
vusio# karės1 pradžioje. Jin 
kaltinamas už šalies ifdavvstę. 
už norėjimą be laiko susitai
kinti su Vokietija.

(iotiKrnli*; pmlaimms knllu’*- 
dnuias praši'* jam susimylėji- 
mo.

Tomis dienomis smalas pas- 
kells savo ištarmę.

KAIP JAPONAI UŽĖMĖ 
VLADIVOSTOKĄ.

Sakoma, jie pirmieji 
* atakas.

pradėję

Vladivostokas, bnl. 
vėlinta). — Japonai 
kml jie neturėję jokio pasike- 
tinimo užimti Vladivostoką. 
£rt tai padarę, kuomet pnnm- 
1r neišvengiamo pavojaus nuo 
rimų revoliucijonierių.

Liudininkai teeinu# kitaip 
jMuoikoja. Visi tie, katrie tuo 
metu čia imvo tvirtinu, kad 
iš rusų revoliucijonierių pu
sė# nebuvo jokio pavojaus jn- 
potMuts. Japonai patys supro
vokavo rusų rcvoliucijonie- 
rius ir pasekmėje užėmė mies
tų.

12 (<m- 
sakosi.

TURKIJA YRA STIPRI 
TVIRTOVĖ PRIEŠ 
B0LAEV1K1ZMĄ.

Taip sako buvęs turkų 
ministeris.

draug jie pažymi, Iuui pagal 
tarptautinių ptiitymų ji# taip 
gali poilniyti. Tik negniiniK 
jam rausti apginkluotų karei
vių. Sulig įstatymų. Carrnnzos 
kareiviai iš Suv. Valstijų į 
Scaorą per ruhcžių gali perei
ti be vinklų.

Beginkle karitnuuote-. su
prantama, sonoriecinm* ndmi- 
#». Ja tnnjano gali snimti.

kaip jie atsineša j kitas atdei- 
lusia* nuo Rusijos paruliežines 
respublikas.

Tr iei bolševikai Siburiios 
- ĮjL.-ayy JTVL tara' 

respublikų pripažins, tuomet 
japonams Vladivostoke ir ki
tur nchiiH kas veikti ir turės 
prasišalinti.

Svarbu tas, kad atsidnlinu- 
«j uuo Rusijos Sibrrija gva- 
rantuojn teise* užrubežuiių ka
pitalams.

Surado progos.

Rusų revoliucijonierių žymi 
dalis kariuomenė# kokiais tai 
tikslais buvo ištrauktu iš mie
sto ir pasiųsta Į aplinkine# 
for* ifi k notas kalvas.

Japonai tni patyrę ūžtelė
jo ant miesto. Jie pirmieji 
nepradėjo šaudyti. Bet laukė, 
kol tą padaryti revoliucijom**- 
rių kareiviui, šitų sargyba, 
ocgaiiMumiu sustabdyt i jnj»o- 
nų kareivų) Itetetaio maršavi* 
mo miestan, jiukido į juos ke
lia žuvine.

Japonams to ir reikėjo. Pa
klojo jie sargybų. <>i kuom*-, 
tolinus japonams pBsiprieši-, 
nu rusų kadetai, jajtanai tuos 
eu kulkasvsidžiais išklojo.

*.v - —•*

Į lėlinis. knip to reikalavo An- 
I gliin. Tni vienn Kita. nnf« 
i suliniu a# negali ilgv-nmi gy
vuoti KonstantinoĮMilyj, kuo
met enropėmii nnl šio mi' ’■» 
uždėjo savo rankas.

•‘Prezidentas Wil#onas r 
finiko tei#yl#'*s turkų žvilgsiUJ, 

Nes jis reikalauja prašnliuli 
mus iš Konstantinopolio. Tai
gi ji- neteisingai atsineša ir j 
nuosava# aps-isprendimo prin
cipus. m** Konstantinopoli# 
yra turkų miestas. Turkija rei
kalauja nnnisticijos sulig to 
ir kilu trylikos principų pos
mų.

••Turkija šiandie kuone bai- 
gimnn smaugti melagystėm!# 
priešininkų, katrie užnuodiję 
visą pasaulį prieš Turkiją, 
kml niekas nedrįsta jiakelti 

į protesto, kuomet turkam# da
roma dalelė neteisjln*.

Nocijonalistu klausime.

“Kn» palyti nncijonalistų. 
jų buvo ncpcrdnugia.-urfa ir jie 

[taikinga! ntsi ‘
Smirnos. Kiek juilauku# jie 
buvo priversti gmli savo na
mus nuo graikų užpuolimo ir 
jn skaitlius- staiga prnrb’jo—~ 
augti didėjant priešininko vei
kimui.

“Nacijonnlhstai pakilo ir su- 
siorgnnizavo m* užpuolimai, 
liet apsigini mui, ir kuone 
kiokviemuu susirėmime užpuo
lėjams nepavyko. Talkinin
kams buvo pasiųlyta paskirti 
neutralę komisiją ištirti žudy
nes Mariislie. Bet talkininkai 
nesutiko su tuo pasiųlyniti. 
Me# laimi gerai žinome, jog 
žuvo ten tūkstančiai turkų, 
kaip ir tūkstančiai urmėmp. 
Turkai nėra angdni. Bet tokie 
nėra ir kitų rasių žmonės Tur
kijoje.

••Amvrikn Imvo kviečiama 
pasiųsti kariuomenę į Arinė- 
niją su tiksiu sulaikyti žudy
nių armėnų. Nuo lo įniko, knip 
Armėnijoje gyvuoja valdžia, 
armėnai ten nužudė šimtus to
torių. B«t nieką# neparagino 
Artiiviini•- jiasiųsti k«,n«»wr:ę- 
nę nplrausti totorius.

“Armėnija praneša p 
liui apie tuksiančiu.* nelaiu 
gų armėnų, išsisklnidnaių p* 
Mažųjų Aziją. Bet podraug 
nutylima apie tūkstančio.# 
moraliniam; pabėgėlių, kurie 
išvyti B namų Armėnijoje.

Pinigai armeramz.
••Amerika pristotė- tiikstau- 

<*iu> dolierių armėnų jtašoljHti 
—lulslaringn iii- tikslam.-. Bet 
armėnai praleido šimtus tuk- 
stiitičių dolierių pro|»agan<lni. 
Armėnai savu turtu# pa varto
ja skvlhiniauis ir tuo pačiu lai* 
ku reikalauja išmalda#. Argi 
Amerikai ta* nebūto žinoma,'*

-— —— □

Konstantinopolis, bal. 18.— 
Daug iš čia buvo žinių npie 
Turkijos padėtį, semiamų iŠ 
talkininkų versmių. Tad rei
kia ilnbar ]Kiklnusyli. ką pa
tys turkai saku apie save ir 
savo viošpntiją.

»S<*ffa ls*v yra buvęs nesenai 
Turkijos užrubežinių reikalų 
mini-teris. Jis be paniekinimo 
atsineša j Ajigliją. kuri užė*mė 
Konstantinopolį ir jam su ki
tais kabineto narinis prisiėjo 
pasišalinti iš užimamų vietų. 
Ji# sako esąs pasitenkinęs 
nors tuo, kml nesisukti po I 
ranka Anglijai.

Seffa bev pareiškia, knd 
kuomet larlšcvikai nugalėjo 
■Denikinų, šiandie jiems nesun
ku.* dniktns apimti Kaukazą, 
iš Tiirke.-tano užtelti I’ersijon 
ir Afganistanan ir iš ten ]m-1 
traukti ant Indijos.

••Jeigu sultnmis tik jaireik- 
štų. kad taMii boiševilrų- veiki
mus yra priešingas Magometo 
mokslui, islamų gentys kaip 
Immntui susimestų jicrsų-nfgii- 
nų juinibežinis ir sulaikytų 
imiševikus. Bet suitnnns nega
li šiandie taip daryti, kuomet 
Turkija aknldomn ir turkai 
kenčia priapaudimus,*’ sako 
buvę# minlsteris.

Atsistatydinimas kabineto.

“Pastarasis kabinetns turė
jo griūti,” pasakojo tolinus 
Seffn boy, ‘'nes atsisakė* pa
smerkti Musta|»lui Ketmd ir 
nncijonalistu# pavadinti suki- 

t

I

Paryžius, bal. 18. — OinĮ 
kiilbunm, jog tomis dienomis 
\nglijn, Prancūzija, Belgija 
ir Italija bendrai pareiknlni!- 
sinnčios Vokietijos, kad ji kuo- 
veikinus nuginkluotų savo ar
mijų, knip to reikalauja tai
kos sutarties sąlygos.
Priešingam atsitikime bus su- 

Inikv,*;,# maisto #i:«ntP’.»&s į* 
Vokietijų.

SIBERIJOJE ĮKURTA ŽE

MIETIJŲ VALDŽIA.

Maskva, bal. 18. — Vžbni- 
kalėi Siberijoj Įkurtu nauja 
rusų žemietijų valdžia. Lniki- 
nu soldinė pi rinkta V ordiniam 
-Fdinske. Prezidentas yrn kaž
koks Aregnikov.

Šiandie japonai rin valdo
mųjų. Pamažu jie okupuoja 
vis platesne# apylinke# ;>o 
smarkių susirėmimų su revo- 
liucijonierinis.

Susirėmimai Manchurijoje.
Gauta ėin žinių, kml japo

nu kariuomenė turi kruvinų 
■ susirėmimų su čekais ir ki- 
{aaiė tie.*; Kiialar, Manrhnri 
joje, už 500 mylių j vnknru# 
nuo Darbino, šalimui# Ribėti* 

' joR rubežių.
Khalare japonai turi

i me Kiniui# rūtinio aeležinki'
I Iio stotį. Patį geležinkelį sau- 
I goja kinai kareiviai. Tarpe 
į tų ir kitų įvyko ratai rėmimu*, 
j Kinams pageltam veikiai atėjo 
! čekų-dovakų skaitlingas Įni
ręs. kituomet veikęs Irkuvke.

Iš ko tas prasidėjo.
Susikirtimu*- kinų >u ja|x>- 

nais pakilo, kuomet jitjionai 
suareštavo kelis rusu# gele
žinkelių darbini ii k lis, katrie 
norėjusieji sustreikuoti. Kiliai 
tiž suareštuotu** užsistojo, ne# 
tie durbininkni Imvo jų prie
žiūroje.

čekni-s lovukai stoju kinų 
pusėn, ‘nes jiems tos geležin
kelis buvo reikalingas. Pir
mieji japonai pradėjo šaudy
ti.

Kiek-palnukiis kova jau vi
ri* ir abi pusi šaukėsi jmgel- 
bos.

Nežinomos susirėmimo pa
sekmės. Bet nuamoniaujamn, 
kad kareiviuose nuostoliai hns 
dideli.

BAIGIASI STREIKAS ANT
I

(ieležinkelių kompanijos 
.. J skelbia, knd streiko# aut ge- 

,IZ' i ležinkelių praktikalini kaipir 
t*- ... *

i pnKibliigęs. .Nes didžiuma
streikininkų jau gryž<» darban. 
Negryžusių vieton jNi>tntnini 
kiti.

Taip yra (’liirngoje, New 
York** ir kitur. Rotai katram 
“sivitcluiieniii “ dar mėgina 
toiesniai streikuoti.

(’liioagujc streikiniakų va
liai, federalio ilistrikto proku
roro s|Miudžiami, atsisakė agi
tuoti tarp* streikininkų. Tik 
viena- Rejiding pasipriešino. 
Tasai uždaryta* kalėjimnn.

Viena# streikininkų vadas 
Cnlltdian sakosi jis lankų* 
streikininkų susirinkimus. Bet j 
susirinkimuose neagituoją# už 
streikų. Vietoje to jis susi* 
rinte imuosi* pasakoją- pnsnkus 
ir dainuoją#.

Fiileralis prokurorą- va
dams. ]Miri*iškė, ’ id jei esama 
kokių dariu* nepasitenkinimų 
darbininkai turi teisės kreip
ties naujai įsteigton geležin
kelių darbo tarybon, bet ne 
streikuoti.

■ ■ ■ 1
inešė j okupacijų .
mL* Ylll l»t ?
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nepastovus oras; gali būt lie
taus; maža atmaina tempera* 
Inrnjr.
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aonaa adrvKm. ITnlunl cvrlautla alų- 
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Rinkimų mulu visi žmonės 
kalba, dienraščiai rašo apie «ų- 
žinės laisvę, tiktai ne visi su
prantu kas tai yra sužino ir kų 
reiškia jos laisvė,

Žodis sųžinė reiškia du ganu 
skirtingu daiktu. Dažniausiai 
suline vadiname tų jausmų, 
kuris kyla mumyse kų nors Ido 
ga padarius. Tas jausmas vi
suomet būva kartus, gūsiais 
smarkesnis, gūsiais siijmesnis. 
Prie to paties priškaitoiuv ir 
džiaugsmų savais gerais dar
bais. Šitos sulinės vardu vadi 
muniLsis jausmas yra mus ap
siėjimo. vaisius. Pirma puda 
rome gerų ar blogy darbų, pu*

• saldų pnsitenki- 
n«nų artai kartų, išmelinėjimų.

Nuo tos jausminės sužinos 
skiriasi protinė sųžinė, kuri 
pirma laiko duoda suprasti, 

' kų žmogus turi daryti ir ko lie
ji valiu jam daryti. Protinė sųži- 

nč yra įprotis atsiminti doros 
F taisykles tada, kada reikia kų 

nors daryti ir sumaiiylųjį dar- Į 
* l>ą apsvar.-tyti doros taisyklių 

šviesoje. Ntai pavyzdis. Tėvas 
mirdamas palieka savo turtų 
l»e užrašo. Tų turtų reikia jm- 
Sidni n it i <»• jeni 
vaikam. Viei as žino kiek tėvas j 
paliko,kita- nežino. Zinuntysi* > 
galėtų didelę dalį pasisavinti, 
mažų dalį juisidniinti su broliu, 
bet atsimena doros įsakymų 
•’Nevogk“ ir tų įsakymų pri- Į

iucuv gerą ar 
į kui jaučiame

I
im liašni uko

taikindamas prie savęs jnisuhi- 
lina no broliu visų tėvo jialiki- 

p jnų. Tokiam, atvejyje viri ra
ko, kad tas teisingasis brolis 
turi sąžinę. Jis jų turėjo dar 
prieš pusidnliasiaut. Ir pasida
lino tėvo imlikimu teisingai ne 

_ <lel malonuus buriančio jaus- 
juo, o dėl to. knd atsiminė do
ro* įsakymo ir reikalų tvurky- 
ti juomi savo ajisiėjinuj.

kiitaij) suprantant sąžinę iiv- 
11 aišku darosi, kodėl ]sditikai 
(gim’ijHM apie sųžinės laisvę. 

Juk jie visi nori, kad žmonės 
žinotų doros įsakymus, pildy
tų juos ir jaustųsi linksmi iš 
pildę ir kentėtų graužimų su- 
laužę doros įstatu*, 'rikiai la
bai retas nedorėlį* ir drauge 

i begitiis guklų išdrįsti pasisa
kyti viešai, kad nori paliuosuo-, 

f ti nuo asinenmės juumninos ar
fa protinės sųžinės.

Bet politikoje du žodžiu 
“Sąžinės laisvė” reiškia visai 
Ir* V,(r Tn lajjęč JM.Iif it-njn 
reiškia uorų. kad viešjjatijo* 
įstatymai ir vuldininkm nesi
kištų į vidujinius žmogaus dvit- 
rios dalvkus, kuriais jis neken
kia nei visuoinenri. nei kitiems 
&UMinėins. o tiktai jiuts savu dū
šiai. Senovės Boruos teisėjo bu 
vo taisyklė “De internis prac- 
tor nūn iudicat’* (t. y. ridaji-

nių dalykų teisinas neteisia). 
Tų taisyklę ]>asisavino ir Ka 
tulikų Bažnyčia. Ji vietoje žo 
džio “praetor” pastatė žodį 
“Ecdesia” ir išėjo, kad Baž
nyčia neišdaviuėja ištarmių 
apio vidujinius žmogaus jaus
mus arba mintis. Jos teisinas 
siekia tik viršujinius veiksmus 
ir žodžius.

Keliolikos šimtų metų prity
rimas parodė, kad tų teisino 
kišimusi dar lnbiau reikia su
siaurinti, būtent atimant nuo 
viešpatijos vcklžios ir jos teis
mų galybę tvarkuiti žmonių 
dvasios išganymo dalykus, 
nors tie dalykai apsireikštų žo
džiais ir darbais. Žmogaus iš
ganymas pirmiausiai priklauso 
nuo to ar asmuo yra teisinga
me nr klnidinmme tikėjime, 
i>el ne viešpatijos darbas yra 
parodyti žmogui kokis tikėji
mas yra tvsingas. Ne valdinin
kų uždavinys yra stabdinti 
žmogų, kada jis atsimota nuo 
teisingo tikėjimo ir pereina 
prie klaidingo. Pati žmogaus 
sųžinė, ir tik ji viena atsako, už 
išsirinkimų gero ar blogo tikė
jimo. už pildymų jo arini ne
pildymų. Tų viešjiatijos nesi
kišimų j stambiausiųjų sųžinės 
sritį politikai ir vadina sąži
nės laisve.

Galima ir šiaip ir taip mrn- 
tyti apie tu vardo gerumų. Ne
sunku butų tam dalykui parin
kti daug aiškesnį ir tinkamesni 
vnrilų; liet žodžių reikšmė ne
liek priklauso nuo jų aiškumu, 
kiek nuo sutarties. Iki šiol yra 
sutarta sųžiuės laisve vadinti 
viešpatijos nesikišimų į asme
nų išganymo dalykus. Tas ne
sikišimas yra geras ir būtinai 
reikalingas. Todėl ir įneš sto
vime už sųžinės laisvę.

Jų skelbdami neiuintijamc 
visai pKliuusuoti asmenis nuo 
išminties parodančios blogo ir 
geH darl>o skirtumų, nenorime 
imliuosuoti nei širdies, nuo jau
smo jmūkiančiu blogy ir girion 
čio genų. Tik norime, kad išga 
nymo dariu; vestų vien tikėji
mas vien savomis priemonė
mis, ir kad tikėjimo priėmimas 
arba atmetimas nebūtų nei 
I (audžiamas nei raginamas 
viešpatijos priemonėmis.

Mokyklom nuo Baž
nyčios Atidalini- 
mo Rėmėjams.

Kalbindami lietuvius reika
lauti mokyklos utidHliniuio 

, nuo bažnyčion kaikurie rudo 
Suvienytų Valstijų ]iavyxdj. 
Bet štai pinu kelių dienų Su
vienytų Valstijų Darbo De- 
partninentns, t. y. valdiška į- 
staiga išsiuntinėjo laikraš
čiams ir visuomenei ln|H*lj 
vnniu: ••Wimt <io įtroving 
Children NeedT“, t. v. Ko nai
kiu nugttntieins vaiknmsf

Alsu kyliui* pridėtas ten jiat. 
Tarp kitų vaikinu* reikalin
gų duigtų yra ir šitie trys: l) 
Uppurtunity for ndigious trui- 
ning, t. y. prugn lavinti* ti
kėjime. 2) l’rop-r niūrai uud 
spiritu*) infliieiiee in home, 
t. y. gera, dūrinė ir dvasine 
įtekmė namieje ir 3) Teacliing 
uf etnndards of riglit and 
u rong in duily life, t. y. Skir
tumo laqi gero ir blo^o tai
syklių įbokininuts kasdien gy
venant.

Paminėju* tuos dnigtųs Su
vienytu Vnkfijii vyriausybė 
klausia :llasYour Child Tbe«e? 
(Ar turi jus vaikas tų daig
ių!) Jeigu jis vaikščioja į 
parapijos mokyklų, tai jia turi 
nur* pirmų ir trečių. Jei Lie
tuvoje bus atidalinta mokykla 
nuo bažnyčios, tai vaikai ne
turės tų daigtų, kurių reikalų 
tuip skelbia Suvienytų Val.-

Federacijos Apskričio Posėdis.
(rahaiga)

Persekiojimas ir Atidalinimas 
Bažnyčios nuo Viešpa 

tijos.

Pirmiausiai Amerikos jui- 
vvzdis nėra pilnas Bažnyčios 
atidalinimas nuo viešpatijos, 
nes Bažnyčiai ir atskiroms 
vyskupijoms, ir jiarapijoms 
ir net bažnytinėms draugi
joms Suvienytose Valstijose 
valia incorijoruotis arba iš
siimti čarterins. Pilims ir vi
sišku* atidalinimas gali už
drausti tikėjimų visai. Taip 
krikščionių Bažnyčių buvo a- 
tidnlinta nuo Rymo viošpnti- 

YVtn Krodn Jnnnojn iW 
Kastantino Didžiojo laikų, t. 
y. nuo 42 metų iki 312. Toki* 
atidalinimas turėtų vadintis, 
ir krikščiony* jį vadina, per
sekiojimu.

Bažnyčios ir Viešpatijos San
tykiai Amerikoje.

Amerikos vyriausybė tikrai 
palaiko išmintingus santikiu* 
su Katalikų Bažnyčia ir ki
tais tikėjiriuiis. Burnojimas 
nnt Dievo čia uždraustas kon
stitucijoje. Kas metai yrn |m- 
dėko* dienu Igipkričio mėne- 
sije ir prezidentas skelbia ti
kėjimo pilnus pakvietimus, 
kud pilireini dėkotų Dievui už 
visų gerų. Vilios augščinusios 
valdvietės, Icftip karė* Depar
tamentas, Finansų Sekreto
rius ir kiti nuulHtni išsiunti
nėja visiems dvasiškiems nž- 
kvietinms į liendrą darbų. 
Nors tat Amerikoje vadinasi. 
Bažnyčia atidalinta nuo vieš-1 
pa rijos, bet ym gražus jų-! 
dviejų sugyvenimus ir ben- į 
dras darbas. Amerikoje var
das yrn atidalinimo, lx*t tikry
bė yra sugyvenimo.

Ncprigulmingos Viešpatijos
Sutartis su neprigulmin- 

ga Bažnyčia.

Apsaugoti Bažnyčių nuo 
pasaulinės valdžios persekio
jimų geriau gali sutarti* ne
gu utidulinimus. Bažnyčių v- 
ru neprigulminga nuo viešpa
tijos, viešpatija neprigulmingu 
nuo Bažnyčios. Abidvi žino 
viena kitą, abidvi gerbia vie
na kitą. Abi dirljdmni vieno
je tautoje susitariu-turp sa
vęs. Ta sutartis vadinasi kun 
kordatas. Ne šiandien laikn* 
suslntvti visus konkordato 
purugrnfus. Bet jeigu Dažny* 
čia. nepripažintų viešpatijos, 
tai nepripažintų didelio šule 
savęs esančio daigto. Jeigu 
viešpatija nepripažintų Bažny
čios, j kurių ištiesų priklauso 
daugiau negu 2 ir pusė mili
jonų lietuvių, tni butų aklu.

Kadangi Bažnyčia yra no- 
prigiihiiinga nuo viešpatijos, 
todėl ji savo dvasiškijos, 
nuildnanrių if jmmaldų reika
lus aprūpina savo lėšomis. 
Todėl lietuviam* kutulikiuus 
nereikė* <lėti juokesrią žydų 
sinagogoms. Todėl ir pliuvo- 
tojai, bei ininkšl4i|)ročiai nvza- 
hdninkai, arba nuoširdus sek- 
tiuliai sudarantieji naujas re
ligija*. turis* jas aprūpinti 
savo lėšomis.

įvedus Bažnyčios sutartį su 
viešpatija, metrikus, veikiau
sia, rūšy* vien dvusiškijn, o 
tie inetrikui turės vertę ir
viešpatijai, nes ir jai jie yrn 
rei kalingi. Tiktai metrikų 
knygos turi Imti pastoviai; to
dėl teisę jn* verti galės ne-

tijų Darini Departamentu* per 
Vaikų Biurų. spausdindama-- 
savo leidinius valdžius Iro
mis valdžių* Hpan.-tuvėjt\

kiekvienas uždnuinantia, o 
'stambi žmonių kuopa, maž
daug, parapijoj didumo. To
dėl naujieji tikėjimai prieš 
gausiant metrikų vedimo tei
sę* turi pirma regisi moti*. Ku- 
rinmasi* Seimas turi nustaty
ti mažiausių skaitlių, reikalin
gų imu jam tikėjimui regis 
truoli, sakysim 100<» nrba 2000 
žmonių. Kurie du r prie to skni 
(liaus impriaugę, tie galėtų 
sudaryti savo metrikus teisme 
drauge su asmenimis visai ne 
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KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

a p*
T> I

Apie airius.

Klausimas. Ar airiai yra to
ki pat Rymo-Kotaiikui. kaip 
ir lietuviai T Jei taip, kodėl jų 
apeigos skiriasi nuo mus. Me* 
Kristaus atsikėlimų iš numi
rusių švenčiame trečių dienų 
įjo mirties paminėjimo, u jie 
antrų dienų.

V. A. Jokubauskis.

Atsakymas. Airiai ir Lietu
viai yra to imties H. Katalikų 
tikėjimo. Abeji vienaip tiki tų 
visa, kų Dievu- apreiškė ir tų 

Bažnyčia' 
apreiškė 
vu-a^in-.- 
tautų ti-

APIE DPABU2IU8.

turinčiais tikėjimo.

Rezoliucijos.

Aituos višnu dalykus 
’-nr-b- AptVri^n Mstovų
«ėdi* išneši* šitas rezoliucijas.

1- itia Kad Lietuva hutų 
demokratinė respublika, ku
rios visi piliečiai 1h* skir
tumo lyties, tautos ir tiky
bos turi pilnas ir lygias tei
ses. Toje respublikoje turi 
būti spaudom, susirinkimų 
ir tikėjimų laisvė, liet tikė
jimai savo kulto (t. y. |>u- 
maldų ir «U jomis surištų 
dalykų) reikalus apmpinn 
savo lėšomis,

2- ra Amerikoje eina agi
tacija ožkrdfianti lietuvius 
ūbaisiais kylančiais iš sve
timtaučių ir reikalaujanti 
atidalinti Bažnyčių nuo vieš 
{uitijos la*i mokyklos. Ta a- 
gitacijn yru pavojinga ir 
kenksminga.

3- čia Tikėjimo mokslus na* Bažnyčios kalendoriuje ir 
Lietuvos mokyklose turi bū
ti duodamus vaikams neuž- 
dvdnnl dūlio Atskirų mokes
čių arba sunkenybių ant tė
vų unvim'ių to nekalt? &r«vo 
vaikams.

4- tu 'f rys viršminėtos re
zoliucijos turi būti pasiųs
tos į Kuriainųjį Lietuvos 
Seimą.

Bendroji Bonu Komisija.

Priėmus rezoliucija* dar 
buvo kai Įjos apie tui, kad 
Bendroji Komisija susidėjusi 
iš katalikų ir laisvamanių 
Chicagoje su tikslu priimti 
Lietuvos Misijų jiasirodė nc- 
juivykusi. Priimta Misijų pri
ėmė, bet iškasčių neapmokėjo, 
padarydama žymios skriaudos 
usimmini-. siekiančios šimto 
ir dviejų šimtų dolierių. J pa
sitikimo komisiją tgj»o netei
sėtai pakviesta daug netiku
sių asmenų. Apyskaitų iš jei- 

( įso noišilMvė. 4jmžti« pa
vyzdi* jjarodanti*, kų padaro 
katalikų l»endrovimas su lais- 

’vainaniaia.

Buvo kulbos apie naujai su- 
Mdftrhtvin ortriinĮOartifi tlM*’*- 
jusiu savo j>o*<*dį Av. Jurgio 
svetainėje. A pūvančius tų 
faktų Uq>o priimta rezoliucija.

Federucijoe Apskričio f»o- 
*i*dis, iškliuvęs pranešimo a- 
]>ie jjoM*dį organizacijos 
parduudnnčiug bonus, bu- 
\ usį A v. J ingio fivetuini’ji*, 
pereina tolinu ap^varstinėli 
savo dionotvarkA dalykus.

Raudonojo Krvtiau* Prakal
bu*.

Dienotvarkėje dnr buvo 
praneš imas anie atvažinvimij 
kunigu Petraičio ir Mirono sp 
prakalbomis Kaudonojo Kry
žiau* reikalais. Kadangi juo

visa, kn Katalikų 
skelbia kaipo Dievo 
mų. Čia UUAVlaalu* 
užtenka, kad abiejų
kėjunaa butų viena*.

Bet tikėjimo vienybė* taqi 
lietuvių ir airių yra dar dau
giau, nes abeji laikosi didžiu
moje lų |*aėių apeigų. Apei
gose reikia atskirti visatinę ją 
būtinųjų dalį nuo liuesų vie
tinių nriui tautinių pridėčkų.

Būtinoji apeigų dalie airių 
ir lietuvių bažnyčiose yra ta 
puti: vienaip laikomos .Mišios, 
vienai]) dalinami tie patys sa
kramentai, vienaip šventina 
tui daigiai ir daug kitų tokių 
dalykų eina vienaip. Bet ]m> 
skaitytinių Mišių lietuvių ku
nigas lietuviškai kalba maldė- 
les, airių kunigu* angliškai. 
Yni skirtumas kalboje, k’t nė
ra. tikėjime. Metiniame pilna-

du nesikreipė j Federacijų 
pranešdami savo nikeliavimo 
tikslų, tai smengimas jied
viem maršrutų paliktus tiems 
asmenims ir irganizarijouw, 
prie kurių juodu kreipėsi.

Posėdis užsibaigė pusiau po 
dešimtai vakare. Kun. F. Ku
dirka atkalbėjo maldų.

Leninų. Bolševikų vadas iSeitm 
šviesesniK už kap'Kalistų kara
lių

Tame antrame skyriuje au
torius ruėo: •‘Nuuan»ybi*s atė« - 
nuliui* tai skaudus dalykai*. 
Jam gali pajausti tik tie, kurie 
nuosavyb«5« neturi: Rnrijos 
driskiai, ir gal dar... katalikų 
ricimoliai. nors jie tik patys 
sau tą atsižadėjimą praktikuo
ja, kitiems-gi visiem* tos nuo
savybės nepavydi” (p. 16). 
Pripažįstant, kad vienuoliai 
mųvivydi nuusavyls*s ki
liems, nors patys jos atsižada, 
galima buvo apsieiti nepara
šius, buk katalikų vienuoliai 
gali prijausti nuosnvylx*fi atė 
mimui. Vienuoliai, kiek £:nome, 
netiki, kad žudyme-, kruvina 

nuosuvybes aU*uiuuas galėtų 
prašalinti visuomenės vargus. 
Patys atsižadėdami nuosavy- 
bės iš prityrimo žino kaip tat 
yra sunku. Tas supratimas 
duoda jiernianyli ir skaudėji
mą tų. is kurių atimama nuosa
vybė. Vargu tat atsiras katali
kų vienuolių inteligentas, kuris 
prijuustų svetimos nuosavybės 
priverstinam atėmimui.

Trečiame skyriuje kailio apie 
Krikščionių Demokratų tik
slus, ketvirtame apie tai kas 
trukdo Lietuvos laisvę, šitame 
paskutiniame skyriuje (išsaky
ta, kad jų trukdo didžiųjų ša
lių kapitalistai. Kada darbi 
mukai įgys tikros jiegos politi
koje, tada ir Lietuvos nepri- 
gulmyliė sustiprės.

Galima ginčyti* su daugeliu 
autoriaus sakinių. K ai-kurių 
visui negulima pripažinti. Bet 
visa knygutė yra pilu* gryno* 
ir karštos darbininkų meilės. 
Tumui savu gerumu ji ypaUin 
irai žymi.

davome uuo musų atstovo 
Lietuvoje, Daktaro Rutkausko 
laiško, kuriame jisai rašo, kad 
buvo daug vnrgu |janršta, kol iš 
Liepojaus musu siųstieji dra
bužini i»urgabenta Kaunan. 
I lūšims rašytas kovo 7 dM 1920 
m. Tni-gi pranešame visii'ma 
geradariams Amerikos lietu- 
viauuų kurio aukojo drabužiu* 
Lietuvos |j<iturgeliams, kad ta 
jų auka jau 'pasiekė savo tik
slų. t. y. kad drabužiai jau yra 
dalipami Uetuvus jiavargė- 
liauiK Gal netrukus gavusieji 
«.u ap.uuui piuat’s savu grindų- 
rrams Amerikoje, dėkodami 
jiems už jų aukų ir gailestin
gumų

4 ► 

Būtinas reikalas.

Iš sugrįžusiu Dr. Bielskio su- 
žinobu kad I Jvtuvojc yra bud
ims reikalas sušelpti tuojaus 
vnikiis-našlaiėius. Yra manoma 
pastatyti jiems Kaune prie
glaudų (nes Kaune našlaičių 
dauginusia ir randasi) ir mo
kyklų. Jau vrn aprinktas plc 
cius ir net nikus žaditmn namus 
pradėti statyti. Čia tai musų 
pareign ir padėti tuos munus 
Įjastatyti. L R, K. R. yra jjasi- 
ridėjęs gelbėti Lietuvos h vi siu 
ringas įstaigas tuose reikaluo
se. Tai-gi atsilankius į lietu
vių kolonijų* su tais reikalais 
kalliėtojams, lietuviui 
nepasigailėti aukų.

.VinAfM/ihv.

Kun. J. Petrniėio prakalbų 
Liet, llaud. Kryžiaus Rėmėjų 
rmteliiis. *'

Balandžiu 17 d- Brockton, 
Mase.

.Balandžio 16 d. Brighton, 
Mass.

Balandžio 19 <L So. Boston, 
Mase. •

Balandžio 20 d. Cambridgf 
Mass.

Balandžio 21 d. l^atvrencc, 
Mass.

Balandžio.25 d. Chicago. III. 
(18-ta gatvė).

Balandžio 26 d. Chicago, III. 
Town of laike.

Balandžio 27 d. Chicago, 111. 
Bridgeport.

Balandžio 28 <t Chicago, IU. 
Mest Side.

Balandžio 29 d. Chicago, 111. 
North Side.

Visais reikalais kreipkitės i 
pu*:

turėtų

A iri joji* ym Av. Kazimiera* 
ir Lietuvoje yrn Av. Patrikas. 
Bi-t tą žino tik kalbantieji 

i Brevijorių asmenys. Aiuip žino j 
cr'-s Gk Liviuvąįt- švenčia *A>. t 
Kazimiero ir tik Airijoje Av. 
Patriko dienas. Tai yra vieti
nė apeigų iškilmė vienur vie
nokiu kitur kitokia.

Taip pat vielinis apeigų 
skirtumas yru V'. Jėzaus at
sikėlimo minėjimas. Ir Airijo 
je ir Lietuvoje vienaip ir la
biausiai tu* atsikėlimas yru 
uiiuėjiiuias Velykų Mišiose. 
Lietuvoje to*» Mišios iškilmin
giau laikomus aukšti rytų; 
Airijoje jų iškilmė yru pn- 
prastu sumos briku. Lietuvo
je prie lu dar pridedama vie
tinė atsikėlimo apeigų laikoma 
prieš Mišias. Airiui tų uj»eigų 
utidulina nuo Mišių. Kai ku
rios tauto* jų perkelia į Di- ■ 
džiovios įSubuto* vakarų.

Tas (Mukėlumis nereiškiu j 
klnidK tikėjime, nes tarpui 
turp ivenčių nevi soda buvu 
taiji ilgi, kaip tarpu tarp at
sitikimų, kuriuos šventės iš
reiškiu. Tnip Av. Marijos į 
dangų žengimu šventė yra 15 
rugpjūčio, o užgimimo šventė 
trimis -savaitėmis rėlinus 8 
rugsėju. Aišku, kud Marija 
pirmu turėjo užgimti, u pus- 
kai tapti į dangų imta ir bu
ku tarpas taip tųdviejų at- 
m tikimų turėjo būti 
negu 24 dienos.

Trumpai sukant, 
noru skirtumo tarp 
lietuvių katalikų. Apeigų skir
tumai yru tiktai smulkes
niuose dalykuose, kurių Baž
nyčia iK-naikina.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
r - “

Korespondentui Bockford, 
Tll Knd Irow«w,»r*tiil«>nniTn rrrt 
mašina rašyta tas gera. Nege 
ra tik tiek, kad tikroji tauri* 
tos pavardė pasirašyta au mn- 
ėiiui. Rmšant laiškų ar kore*- 
]M»ndeiM’ijy «U mašina. juirašiĮ 
reikia pudeli «aya runka Ka- 
«hngi Tomistą dabar prisiun
tė. savo parašą, tai korespou-.tranic sĮyrilUą sųrtalo
dt-iirijo* porrašlnėt nri^rrik”*JgTvta df autokratu: Gary ii

ilgesnis

tikėjimo 
airių ir

i

Kui. P. Bučys

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo « Designing Mokykla.
Mu*U* u- <ua. ir mokymo l/udu Jųa 
trumpu laiku Mmokalta rlao ama

lo.
M** turime OJdžuualiui ir cnrlau- 

*tua kirpimo, daairslns ir «iunmo 
•krriu*. kur Makv>«uaa r»um rvru* 
prakUko* boMimoklMdama*.

Vlauuao aluvimo akytiuo** nudUno* 
» armuo* alaktraa JMųpu

KvIoClarn* ktckvMO* atattl bllo ko- 
kluo laiku, dienų Ir or vakariu, pa- 
aiiiuri-U ir puaikuibm dai aųiysų.

l-atu-rei larvmrv buIik tnlvroa, vt- 
•oklo *UlUiu ir dydUo 18 bot kurioj 
madų knyga*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL

d. F. Kmaik-ka. Vod«Ja*
l»0 N. 8TATK STREET. CH1CAOO. 

Kampa* luk* 8t. ant 4>tų lubų

J. Tumaaonis, rpIct.,
456 Graud 8L, 

Brooklyo, X. Y.

NAUJOS KNYGOS. 
________ »

Foeis, Naujos Gadynė* 
Priešaušryje. Kaina 15c*. (Spau
da “ Darbininko“ 242 W. 
Broadu'ay, So. Bcudou, 1930 
ul p.* 32.

Aiškus, pilnas karštų jaus
mų, šviesių minčių ir gen] ži
nių išdėstymas apie Fvnrblanjų 
šiandie lietuviams dulyiup-apie 
dari u mnkų reikalus sutiljo |M> 
augšėuiu minėtuoju vardu. Poni 
senai ir gerai žino Amerikoje 
visi mokau Lieji lietuviškai sluri- 
tyA. Ju knygutė nedidelė, bet 
dėl to k nugeriaurini tinka 
plačiom* .-kailytojų įuimumis. 
J s idėjų* jų j kišenių lengva 
per.skaityt važiuojant traiuva-

___

T*l. Dravar

Z/r. C. Z. Veztdis
LIKlt VIS I>I.NT1KTAS 

Valančio*: *uo » ryto iki » rak.
NodMten;!* poK*l autoriau,

• t I* BM- ABMLianO AVUILlM 
" *rtt 47-toa (latre*

( h J
»

JOSEPH C WOLON 
detuvis Advokatas

M *O. LA HALI.E milliFT 
Orv«ni*A TaL SunboMt »: 

Vakarai* ttll W. ll-nd *txwt 
T*! TU*k«rt)l «»»» 

cmt'AGO, ILL

r
Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvi* Dentista* 

*04*1 So. Mitfeigaa. AvvUMM. K.irtaii. tll.
VALATOMl • M 9 ntan,

MmI

l‘o Įžangos Uosis pažymi 
skirtumą tarp Dvinokratijoa i< 
“ Demokratijos.M Tikroji de 
lookratija bus t a du. kada prie 
išdirby*lės ir prekybos įstaigų 
|»Us jkttrtoa l»ti<ln»* taryho» iš 
darbininkų Ir. darbdavių. Ali

Dr. M.StupnidT’
3107 So. Morgsu otreot 

CUICAGO. IUJ■ OUI 
TeiMim** Ta;** 

e*L»ado*: — I ?kl 11 i» ryt*'. 
, ; 4 r-c H*lM iki * T*K No<iaj4>-

xnl» Etjo i Iki l ral. taluo*.

v

PIRKITE KARES TAUPY 
M0 ŽENKLELIUS WBH.)

M "y,** - '

UFerke.nl


l’inuadiputs Gat 1900 W. DRAUGAS
/ •f

3

PITTSBURGIEČIAMS.

Pirtaburghe’o apylinkėje ftu- 
<lėiioinis 25 imlainmiu, 2 ir 9 
giružių bus ncpApraslų kon
certų. Juos duos Amerikos 
Muzikos Kusivienijiiuus(Music 
Leagtic of Amerika). Tos or
ganizacijos sostinė yra New 
V«-*-V*> T*“ kęnra»rt»; tais lutu-, 
rviicevillėje ir Suhu’je.
Lavrenoevillės koncertai bus 

Arsenalo Teatre ir prašilta* 3 
Vai. ix> pietų. Solio koncertai 
bus Alontefiuiv Hali svetainė
je ir prasidės vakare. . • 

hn< bet' T• 
tango* ženklelius reikia pasi
rūpinti gauti iš aukšto. Val
kams ttlus ženklelius dovinės 
mokyklose, be ženklelių vai
ki) neleis į koncertus.

Wurlita<T Piano kompanija 
paskolina pijantis tiems trinu* 
koncertimis. Visas koncertų 
surengimo išlaidus padengia 
Pittsburgb’o draugai.

J tuos koncertus kvitaiauii 
ypač Pitteburgh’o dirbtuvių 
darbininkai. Platesnių žinių 
rengėjui žadu jniskelbti vėliau.

* - i * . ra ■■ -i . ■
SCOTTVILLE. MICH.

Balandžio 12 d. ėia sudegė 
Smith aud Cobe Co. gnrodžius 
Bu 18 automobilių, daugybe vi- 
ttokių j raukiu, mašinų ir nitto- 
mobiliams taisyti reikmenų. 
Sudegę automobiliai ir daiktai 
•Įkainuojami j 40.000 dol.

Gaisras kilo per neatsarga- 
uių vienu nuujui priimto lietu
vio mcdianiko iiutoušo Prikiš, 
kuris dvi savoiti atgal atvažia
vo iš Knnkakee, III. jadiurėti 
tėvų ūkės, kuri randasi netoli 
Jėoottvdies, ir taine gufadžiuj 
guvu darbų. Jis, k-izdaiuas it 
Fordo automobilio gandinu, 
suglaudė batarėjų vielas, ku
rios pagimdė ekšpli&zijų. Po to 
tuojau ekspliodavo ėin pat sto
vintis su gąsdiną indas. Ketu
ri vyrai-darbininkai ir ofiso 
klerkas vos spėjo išbėgti lau
kan. Pats Mat. Urbu ir kitas 
darbininkas ttpdegė, bet nepa
vojingai. Nespėta nė pinigų iš 
ofiso išnešti. *

Taip tai Lietuvių Ūkininkų 
kolonija neteko vienu iš geriau- 
■ių garadžių.

Ūkininkas.

pradėjo munirt'ti ant valdybos, 
kodėl ji tų pinigų iki Šiol nvpg 
siuntė. Pirmininkai* aiškinusi. 
*‘Shprti ninirns dabar prez. 
Smetonos vardu gali Imti kib
ia, ne* netoli jau seimas. Jei 
Smetona gautų pinigus, o ne- 
pasiliktų prezidentu, lai kas ta
da butų!” Reiškiu, vyras ne
jutai iki a>meniui, kuriuo pil- 
kitikėjn ir pasitiki visa Lietu
vos vaistyta.

J. Adamavičius iš So. Boslo- 
io aiškina, tad visai nereikia 
pinigų aukoti ir siųsti datar 
negalima. Girdi. nutorioti 

įsas ir nieko neveikia: Putrinė 
So. Bostono siuntė per drau
gus. o atsakymo iki šiol dar ne- 
gavo ir kitokias neaųmoncs 
pliaukšti. Bet kada suprantac- 
tieji dalykus nariai gražiai 
jam ntsakė. lai p. Admnuvi- 
ėiu> daugiau nė taiso neJie- 
prašė.

Trnkšmas vis gi nepainbaigė. 
K. Sidabras ir kiti sandariečiai 
visa gerkle šaukiu.kad nesiųsti 
dabar pinigų, laukti busiančio 
*enno. Tada gal bus geresnė 
valdžia. Mat sandariečiai nori 
bolševikiškos valdžios. Katali
kai priešinasi, sakydami, jeigu 
nenorite )*asitikėti Lietuvos 
valdžių, tai reikia siųsti nors 
Raudonųjam Kryžiui. Goltaki- 
me mažus kūdikius, kurie ba
linu jn: aprūpinkime sužeistus 
kareivius, kuri<* miršta nesu- 
‘aukdnmi jokios pageltas. Kilo 
karkti ginčai. Pirmininkas 
mokėjo uguį sukurti, tat užgn- 
syti jau ueįsteiigi‘. Kų-gi dary
ti. ž>usignrbia leisti per balsus, 
tat kiti šaukia, kad jokio tai 
gavimo nereikia, nes tns bal
suota jau per kelis susirinki
mus.

Kiek aprimus vis-gi leista 
per balsus. Dalykas taip buvo 
sumaišytas, kml didžiuma įta
riu nežilojo nei už kų balsuo
ja. Tokiu Gudu, aviu pirminin
ko pasidartaviinui, lnisvainu- 
nių aandariečių troškimai liko 
patenkinti—nubalsuota pinigų 
nesiųsti.

Kas dabar galės manyti, kad 
‘‘garsi draugijų” ncpajūldė 
veidmainystę. Teisybė, kas len
gvai žada, ta> sunkiių duoda.

Narys,

CAMBRIDGE, MASS.
PITTSBURGH. PA.

— 
Trukfimlngas Sv. Juoaapo 

draugijos susirinkimas.

Lietuvos Alisiius maršrutas

Balandžio 6 d. bažnytinėj 
avetainėji- buvo lx*rtainiius su 
brinkimas Av. Juozapo drau
gijos. Apart kitų tarimų, ant 
put galo, likim tik anti-bulševi- 
kamn, pirmininkas imu 
kirtimu di uugų,k< ttaryaime i-u 
pinigų siuntiniu j Lietuvų: nr 
Mušime, &r dar laikysim! Klau
sia it iiržin<x!amas draugijos 
uuuinmo. Juk r-pnlm imaicnyji- 
draugija jiaskyrėLii-t uvinj $1,- 
OlM) ir uutarė tuojau* jiasiųsti 
Lietuvon valutylx'*s prezidentui 
A. Smetonai, per kelis šnairin- 
kimus šia tarimas buvo atkar
totas. Bet draugijos valdyta, 
neataižvolgdamu kaip dnlmr 
Lietuvai pašeipa yra reikalin
ga, vieton kuoveikinusin tuos 
pinigu* puniųati, pusę metų iš- 
luiko ir dar nepanuntė.

Siame susi rinkime ]mairodė, 
kad. vietoj pnsūipdi, valdytas 
nariams rūpėjo tuos pinigus 
auluikyli ir atšaukti draugijos 
nutarimų. Todėl pirinjninlui? 
ir pakrlt* tų klausimų, kuri* lu- 

io būt užbaigtas pusę metų

Pjttabiirglie ir agyiiukėje. Mi
sija lankysis U et u vos imis v ės 
i’a h kolos reikalais tomis dieno
mis šiose vietose:

Suimtoj, balandžio 24 d., 7:30 
vai. vakan-, Homvstca<i, ra. ir 
Braddock. Pa.

Kisieliuj. ImJandžio 25 <L, 1 
vai. |mi pietų Duque*ne, Pa.; 
7 JM) vaL vakare Suuth Sidc 
PittNlmrgb. Pa.

Pmicdėlyj, balandžio 26 d., 
7:30 vai. vakare, BentleyiTllc, 
Pu. ir Donorą, Piį.

Heredoj, balandžio 28 d., 7 JM) 
vai. vakare, bobų 1‘ittsOurgfi, 
Pa. ir Allegbeny. Pa.

Ketverge, talandžio 29 <1.. 
7:3U vai. vakare, MrKees 
Rueks, Pa. ir Petin Avo., Pitts- 
burgh. Pa.

i'elnyėmj. ladunitao 3U *1, 
"i iii) vai. vakare, Bridgevillc, 
I’a. ir Vaadergrift, I’a.

• *. .. * * j*-,.v MMntinMt ♦ a imu vauuniav 
27 ik, bus iškilmingas priėmi
mas Lietuvos MisijusFurt Pilt 
viaibutyj, iOtb ir Penu uve., 
Ųitisburgli, Pa.

Viai l’iltaburgiio ir apylin
kės lietuviai kvicčhuui daly 
vanti šiaiiM* iškilmingame po- 
kilyj, uos apurt Lietuvos Mta-

(Pabaiga).

Pamatę Lietuvos krašto žti- 
vėdrų lvkiojnncius puvaudviiiu 
pulkus., prisimins mums, kad 
jau esame arti tėvų šalies! 
DžiaUKsmAs veršis iš krutinės 
visiems, vienas troškimas išsi
lies į tikrų rcalyta, šalti šiur
puliai musų kūnų varstyti, pra 
<lės, kai-kurioms sųžinė išmeti
nės. luitas ausyse skambės 
‘•Pirkite tanių, ar pirkai tanių 
ar kėlei parpuolusių tėvynę!” 
A*tai vėl balsas skamta?s iš 
slaptos nematančios versmės, 
‘•A, nuvertais .esame atsistoti 
ant krauju išpirktos didvyrių 
žemės.” Kiekvienų iš veido aiš
kini ctIAii Tulžimi, knip įvairios 
husigiaiuiuio m tiekius juos 
knnkįs.

Grįšime nebevisi lietunai. ku
rie atvažiavome į Amvrikų. Ko
dėl? Todėl, kad jau semti kiti 
miega, ar-gi jii* lieišbus kuomet 
susalo jų krutinės, prispaudė 
sunki žemė ir dideli pamink
lai iškalti.iš sunkaus akmens!

Sugrįš tik tie, kūnų krutinė
ję meilė dar gyva. Grįš lietuvės 
prie savo motinos, kų jas užau
gino ir kalbos išmokino, nekur
tų jus praust- ir jų kasas suka
ko, tat grįš su išbalusiais vei
dais, akimis dulkių išgriaužto- 
mis. sudžiūvę, sumvnkėję lyg 
iš ‘‘.Sibiro nelaisvės,” o tik 
grįžta-iš tos aukso šalies, trok
šta nors kapuose atsilsiui gaut 
ramhj vietų.

Retų iš raus tėvynė išlydėjo 
šion šalin, kuriis nebūtų buvęs 
gamtos aprėdytu. Ji rupiuosi 
ir gyveno, vargo ir kmitėjo su 
likusiais savo vaikais; dirtai ir 
laukė. J; laukė, kada ti< sunkus 
pančiai atsirakinu nukris nuo 
jos raukų ir kojų, kada ji galės 
pasiliuosnoti nuo vergijos jun
gu ir sulaukti laiiningits diene
lė* savo gyveniine. kada link
sma tarjie savųjų sugrįžusių 
vaikų sukinėsis. Jau ji liuosa 
yrn tik dar nelinksmu, nes ji 
laukia niusų sugrįžtant, ji sap
nuoja njiie musų kelionę.

Dienos slinko, Įnikus bėgo, tė
vynės sopuliai mužėjo, nes ji 
permatė gidų savo kentėjimų. 
Iškentėjo, sulaukė! ’l’ad-gi ji 
pati suko dabar: “Kiekvienoj 
dienoj saulė vis skaištesuė ant 
įminęs teka, naktyj mė'nttiis su 
žvaigždutėmis man prauašauju 
ir kalta sakydami: ‘Pasitikėk, 
jau tavo laimė artinasi lemto
ji, u t vargui suvu, jM-rgyvenai 
priespaudos tamsiaaias dienas, 
dabar visi dangaus sutvėrimai 
kų biizga ir niricuormu negęsta 
—šviesime aiškiau* lik tau. ro
dysime taip-gi, kud tavu sūnus 
ir dukterys laimingai tiesiu ke
liu pas tavo sugrįžtų, tave my
lėta ir trinto tave i 
kų. ’ ” '

Kuomet mus laivus ramiau 
pradės plaukti, tuomet jau ži 
tmsimv. matydami lyg debe
sius, kalnus, jiušynus Lietuvos. 

Juodulys apsireikš ant krau
tų Lietuvos, iš ju* augs smai
lios viršūnės. M e* laibi visi 
žiopsoMinr laukę, n*ų akys 
tao«* nikreiptos ten. kur kve
piantis vėjelis gaivina alsuo
jančių krutinę. Ten žiurėsius- 
kaip ant kuinų pušy* žaliuoju, 
kur jų šniokšt imas nevienų 
lutduvob karžygį ruigtjįna ir

liepin snjmunti m eitiem sapnus. 
Ten. kur upt’se vanduo tykiai 
hėtra. kalta niunu jo tmpranfa- 
mn primins gėrovę. Ant kulno, 
kame Kaunas stovi, blizgia 
takšltiosv saulės spinduliui. 
Gražu, jauku, visų širdys 
džiaugsis.

Kuomet lniVa> pasisuks ban
guojančiu Nemuno vandeniam 
sa Lietuvos ainiais iš Ameri
kos, tuokart U. S. vėliava pasi
rodys sveikiiblniiia žvaigždutė
mis mirgi'dama musų trispalvę, 
tai ženklų, nepriguliningos lai
svos Lietuvon vėlintų!

Ijiiv.ui sustojus prie krantų, 
mes išlipsime ant savo brolių 
krauju išpirktos, imliuosuotos 
žemelės Lietuvoj. Pasitiksime 
jei gi'vas motinas savo tenai? 

•-v-, Imttič. nuHin’ bru 
linė ir troškuliai išsipildys ta
da.

Tai taip sapnuoja tikrieji 
Lietuvos sūnus iki įvyks realy- 
Im. dvasia jų kalba, taip jie rn- 
miiiH savo!

(*, jus jaunuoliui Lietuvos, 
sunkini nusidėsite tėvynei, jei
gu jus dnlmr apleisite jų, kuo
met ji <*sti vargo ir priešų gau
jos slėgiAiua! Jus rašote laiš
kus. kilnojate sparnus audroje, 
rcngint“8 skristi, tat kur tuje 
šile!

Mes lietuviui Amerikoje 
esame trenitinims ir dauguma 
buvome priverstais netekti da
lies savu tėvynėje. Mus laukė 
Sibiro tyrai ir šnltasif. kalėji
mas. todėl pMirinkome Ameri- 
kų deltų, kad nenorėjome būti 
caru iHTituis!

Aišku broliai, jeigu butų 
taip gerai svetimame kraštu 
gyventi, kaip jus- kad manote, 
ar-gi mes amei ikiečiai Imtume 
tiek tūkstančių dolierių sudėję 
m:l tėvynėm aukure, tad jų ap 
ginus. Ar Imtume mc?—seimus 
šaukę ir nešę protestus, jeigu 
taip gera čia gjventi, šaukę ga
lingai kaip vienas “Šalin prie
šai, šalin nuo Vilniaus, nes jis 
yra m isų tėvynė* sostupilis.” 
Ar imtume m.-s tiek bernų iš]iir-
k<>

Gentys Lietuvos, užtikrinu 
junta, jog teisvlk; kaliui j jus 
visu#. Nors netikėkit .manimi, 
tik meldžiu neta-gkite iš savo 
gimtinio Italu ir nepalikite se
nutės, kuomet ji varguos. (Intui 
ištnutėlių, gana išgamų, jų sai
kas kupinai- musų tautoje. Tė
vynainių širdys j jus kalint sto- 
kiiodnmos žodfltų tinkamiau 
jums nurodyti šitie dienos var
gus. (1 nelaimė, paniekinę mu
sų troškimus, patys persitik
rinsite apleidę savo šalį, šalj tų 
apictaianii nuskriausi te tėvynę 
Lietuvų!

C-’ia jūsų niekas nelaukia ki
tas kaip tik vien vargui. ilgė
sis, troškinanti durnai ir sun-vi I <1 • " • i vmi llilll i1 Mlilliill IK ollii’

uuu užuiutli. Ikib* dnriini ffch’žtnčso dirbtuvė-* •

burgbo ir l’ennsylvanijos val
stijos įžymesni iiiHertkonai.

Xra^.*ra*»*» žaala •*•*«.| O— >3t|ĮUX*W MiHt.AM** •*• —>**■». *^<* •••• 

siji'.rkil jias vietos stočių ko* 
mitelus, visose apylinkėse, ar
ta pas Pitlabutgiiu stoties ižd. 
Kaatiuitų Stravinskų- 
Curson St, S. fik, l’iltsburgh, 
Pa.

SjinudoM komis i ja:
Pranas Pikiri*, 
Juozą* Virbicką*.

«•. Tie tai laukia jūsų. Laukia 
jūsų dar siurtalėa išsipūtę, nu
tukę, anot p. Raėkaus: "kad 
jii<mrt milijonu* uždirbtumė
te.” Atvažiuosite gružu*, jau
ni, liet neilguiiL Iščiulps jūsų 
kraujų šios šalie* nutukę kapi
talistai. Imi kitokios rųšn-s val
katos. Atminkite, kad beturčiui 
nukankylHin darbininkui vis- 
tiek nr erkė čiulpia jo kraujų 
ar dielė juumi maitinasi! Vis- 
tjek nr nutukęs kapi lalistus jį 
išnaudoja ar nususęs cicilistas 
jį apmulkina, nes ėia tokių įm>- 
nų Intai dmig yra!

Pnmųstykite dabar gerai.
Jeigu jus noritv laimę1 rasti, 

tni neieškokite jos kitur apart 
savo tėvynės. Di ridu te ir lau
kite, mc« tėvynėj ilgėm* Liūti
nių neslepi nn, o skaisčioji sau
lutė vien tik švies jums Lietu
voj.

P. Gurėnas.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ.

REIKALAUJA.

Reikalingos — ('liumtar- 
niiiids fiiokesiinv $55 j manėsi 
ir

A. t A

kambarį-

Elms Hotel 
53rd St. & Cornell Avė.

Brang nioldorini musu nau
joj foundrej nnt Nori h vest 
šitie. Darbai pastovus per vi- 
orto tnotns. AnfdW*ttrio« nlu*»< 
ulsakmitivius ziuoiiem.-.

Hill Pump & Vaiva Co.

4601 Belmont Avcnue.

ANT PARDAVIMO
3 augsčių nutnas stt akmeni- 

nų priefiakių randasi po num 
3145 Emerald Avė.

Kaina žema. išlygos priena- 
mos. Atsišaukite:

American Statė Bank 
1825 Blue Island Avė.

REIKALINGAS.

Rip eauyor, pjiatiti vieno 
colio storuma medžius varto
jamus dcl rėmų. Geras darbas. 
Tlie Joseph Kiicka Company 

20th St. & Califomia Avė.

Moterį* Innkatyll Abnmu*.* (13.(0 
aųvaltUit* bulių*; Svaru*. Mrio*u* fa
briką*: trumpo* valanda*. 

Amcrtc-iui tJniei Mippty to. 
I4« IV. Au-Un — Atchuc 

Kauip. lai Snllr MrvcL

LEIBERIAI.
Dėl foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stewart Avė.

TI NVEIUAI
Prityrę* prie lladiatorlij; Atdara kapa 

NTAMBAllO Oli. CO.
I3M ti. Graviu M.

RKIKAUMUA*.
Itc*l*truota« aptlekoriua llotuvi*. 

arba "aj.prviitlce" *u *vra praktiku 
AtaUauklt* tuojau* tuliku I

Attehe-IrM-o*
l*<x) W. 10 Hlnt-i Chk-a^o.

< J. J. W.)

Ur.1KAI.IMH>-> Mri4K,AIT».Ourdoo >‘rrrų G*r« <lt-rn* įtintai »fl>roa 41 %»x*<i4q«i m»a H ė J.V»4Uf UlAdNNf J
gimm* ti <oir. <u.T94 tt r*4 tmirrta Mr. Arli Fntnklta4 luta* Mr. Atgrr

REIKALINGOS.
Jauno* moteris suvirs 16 

metų amžinus, dd švaraus 
lengvo fabriko darbo. Geros 
darini sųlygos ir geriausios 
algos.

Dlinois Miniature Lamp.
Division

2243 W. Harrison Str.

Valkai rrlkalimrl 13 ar 1? inrty 
amltaiu* d*t •rartubllnr darbo, pri- 
llt>iii«« oett-lkalinsu*. darUan pasto
vu*: ALsUauklla

l'nbrr M-linridrr Mfc- < o. 
J.117 fi. Uatm*Ji Avr.

fMiMarl*. Jaunu* ai mtiranc* , »ų 
•r ta- prityrimu, dirlrtl mariam Sva
riam fabrike; yvrv* vnluadra ir al- 
yoa. darbą* paatonta

1 tori m- A Ikrary Cu. 
4*1 W. Suprrkir Mn-vl

M*r**ll<-» l< Iki SO u>*<u umriau* 
nm timoktnaiuie J u* *1ųIi ir >pt*vo- 
II ant potrnr trutrinu ir tnokeaitnr 
Jum* *12 natallėj. lktnuku*lutu* uuę- 
ilr» kainu* mokama.
I olumlda UitutnUic and 1-uiHruUhr) 

Co.
1IU Wr*l l^kr MrrcL

Uutoliu plovėja* ir rrtirrall* liuat- 
l«T. manam fabnk*-; daria** p»»U>- 
* u*: tvirtam vyrui retu* valandų* ir 
nnkMl*. AUiMuKIt*

101 tV. Miprnr>r Mrrrt

JUOZAPAS NORVAiNIS
Mirė balandžio 16. 1920 5 vai. vakare. 48 metu am

žiaus.

Velionis paėjo iš Pivarunų Kaimo Rytavo Vals
čiaus. Paliko dideliame nuliudime moteri ir 3 vaiku
čius.

Laidotuvės bus utarninke ualanuukio 20. 1920 iš 
Dievo Apvaizdos bažnyčios į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvės po nunt. 1000 S. Canal Street.

Nubudus, moteris

Norvainienė ir vaikučiai.

Įjiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnininiit 

| Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

■=

rmoptm-- fm vlrao* lt 0>nrxniuJ*l Ir*' nttuinlii*u
= jrjvruluif (thiiii. T<h1<'1 iH*ri luTt-li ty dii-tty atHiuiiikiui
E kol,| nors Jrnkl*.
— Me* laaw dalyke |>a-aul<ira<' trnriu- |»*iclk-4ir».

= Pirmosios Komunijos ...A... 15x9 colių po 10c. 
= Dinr~vonės.......................................... 14x8 coliu po 10c.
= Šliubo..................................................... 17x13 colių po 20c.

- Tokia kaliui Juo* itartlntMlarac. Ua* Imu nrnuiUu 10 ejr*-. o Uu Uk 
X tletuj. tai turi priOyati &<-. tirpau* |K-r»hintlmul.
E Int lilrmatrmė* |intrik>4o l.rrlkAta *l*a Sakramento Dirmatonč* 
E MoriJu.

Itr lu ant |katrlk*ly apaėlu« yi* al*<t*UMltntl tam tikri kairiai ir 
X IvJIkta tiiM-io- tiriu*, kur galima niraijri tania*, j Mt t ardė, tirta tr 
X laika.*. Reikalaudami ItrripMlrii:

“DRAUGAS” PUBL. CO.
Ę 1800 W. 46th Str. Chicago, IU.
šimiiiuitmiimimHimiiuiiimumuinmiiiuiiHiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiiiuuiiiui 
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Pranešimas Lietuviams!
Šiuotni |.’mnešų kud manu patentai

Durniui — P jausti — Mašinų
• (Bread — Slieing — Maciūne)

Ir
Vaikams Verjmelis 
(Baby Carriage) 

tapo priimti Valdžios, Patento Skyriaus balandžiu 13, 
1920.

Stanisiovas Bivainis
4541 S. Paulina Str. Chicago, Dlinois.

A--------------------------------------------------------------------------------------------1 •
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Amerikos Lietuviai!

Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių!

LMtluvua luirliioinvnč. ravo Ir prlcAo kraują bedimui, dldttaualonila 
puatuniroiiil* bei var*ul* Uvijo U Lietuva* bolUevlku* Ir vokiečių bei 
ru»u bermontininku plėMkua.

JAetuvo* karitiunionė neleidžiu aittUnlem* Llaiitvo* t>rlo*uin*. yub. 
fneui* lenkuni* cillnu Lietuvon 
iuu*u kiliulio* dar labiau |>Ič4Ių 
Botų.

Motuvo* kariuomenė aptrynė _ 
lAetuvoa kuriuomonė jau iškovojo Lietuvai nrblnca vunla ir vualiu ra

vcrttl*. kad mu» virai pavargtu Ir 
Ir vėl Juos J vargijo* pančiu* |«n-

Ir trUu mūry broliu* Ir Ju turi*.

• ’ Mi■
■■
I

Bet l.lelu.. ' - .:„.. r.u i<uu.11141*. kad uH
il<-n*» lAetuvu* Urriih neliktų iir-jamiok) Im •kaityti Ir raiyti. kad 
nt-Er)liu namo nrpraatlailnę*. Gana laiurnu mu*ų branyinj Tėvynėj!

Todėl Meno *irdia dar iryya, kieno Mrd1 da; tvak*l 1,-vynė* mei
lė, padėkite ėileMl mu«ų kan-iriu*: *iQaliltc Jiem* knygų aiųakltc 
aukų pmlRala. ut kuriuo* bu* |H>rkuma* kareiviam* l.nxaa. ne* da
inų*. kada nutilo Lietuvo* rtontuo** kovo*, pradėta uoliai Arlrirtl ka- 
• Me,*.*.,,, j,,.,u* *U*a,i*vi>ai, n,wkr*Ju*, d-iv.uv- j. ■ iĮIoumS.
didinamu Ju talkraAtl* ir -'KarUklų ?.odl«”.

Ktiyca* tr ptalcua alųaklte tiealal IJeluvon 41 uo adresu Kauna*. 
‘'Kariškiu Zodilo" Jlodaki-IJa. artu atiduokite | muaų I'rlagaeUa*

Mi; ŽodMo“ Redakcijai.
Broliai amerikiečiai, mmlftallėkltc mu*ų kariuomenei Sviraus.'

Kaunas, Lithuania.

I
Ii MII.■ ranka* Un*hinvtonc «Mki*l yni; mčjuii. knd ;lo |<r*iu«tu “Kar 14- 
g| Itiii llMltator-ltal

* “Kariškių Žodžio“ Redakcija,

PARSIDUODA
tXT FAKUAVniO S Kl.ATt 

medini* tumiu Su. Artrainn
Av*. — T Ir 4 kambariu.
cu*L mokant.

A talka ūkite:
3T5M baiinamoi! M.

Tel. E<u;l«wuod 4(13.

i*AllSlI*(4>DA LAKAI PIGIAI
Gcl«*u ir umUaVua krautuve Ik 

prirriratic* mirtie* vyro. Llrlurių ap-

■ ■■■
■

■■
■ 
I 
■ 
■ 
I 
I 
■ 
I 
I 
■ 
■

AJTT CAHIiAVIMO
buč<rnė Ir rroceraė lietuviu apgy- 
vestoje vielota. Bitui* iMirbta* por 
lx metu. Atattauklte:

I. I.YU.V
1131 S. Tnkm Ate.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Aš nusipirkau fnnuų. Taigi

mventoj Vi*toj prie pM liet u vilk ra į . . ..„-.hiuKiti H—4 bamba-batnyčlra. Gera pr<«u lietuviui. Al-i,U* *v U ]'linll|,»>in .> » Kaili OU 
ulkauklto Muo adrealL

4
4A3T S. Uood M. ClUracn. III.

o. v.

AKT PAIUJAVIMO
t tr i luMubariŲ murini* tlat na

riui*. arti X!-rt>o» Ir la-uvltt Clutvių 
Rando* |x> IH | in/maaj. kulną 
14000. verta* *5000. Talija t tr 1 fia
lai l>o 4 Ir 5 kambariu* *u & kamba
riu tumeliu utpakallj. rand 
kulnu tr.too

X. C. Urarityrati, 
t« ko. Ln b

TrlrTnaa* Cratlkl 1*10.

r*.

t riti namą Lietuviu apgvventoj 
vietoj ant 21 Pioce arti lynavitt 
Gatvės. Klimą $4~UU, ]tar*i- 
duos už $3750. Visi piningai 
nereikalingi. Norint daugiau 
informacijų, sasižiimkitc sų

JOS VONDRAK,
1404 W. 18 Strcel

Nr.
SK <• • į



4 DRAUGAS

Į CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Pirmadienis, bal. 19 
8v. Hermogcras.

Antradienis, bal. 20 
Sv. Teotimas.

d..

d..

KARES DEPARTAMENTAS 
PARDUOS DAUG 

MĖSOS.

žmonėms bus progos nusipirk 
ti pigini.

X 
IŠKILMINGOS LAIDOTU 
VES A. A. R. SULLIVANO.

Dalyvavo keliolika tūkstančių 
žmonių.

DĖL LIETUVOS BORŲ

-

)

i

Pirmadienis, bal. 19 1920 m.

29

■ 
I 
I 
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Jau laivai eina stačiai j 
Liepojų, Lietuvos portą. 
šipkarčiŲ kaina iš Ameri
kos porto j Liepoją $ 122. 
50. Šipkarles parduoda

------------------- —
Tat-gi, kuomet į jūsų namus 

I atsilankys tonų pardavinėto
jai, pirkit tiek, kiek gnlito. Vi
si pirkite.m* tik visi pirkdami 
sudėjime rciknliiujniną sumą. 
Tėvynė už mi bus mums dėkin
ga. Kuomet sugrįšime į savo 
šalį, ląisvn tėvynė visus mus 
priglaus, knip ištikimus sūnūs, 
dukteris, piliečius. Knip link
sma, įlinkimi bus tadn gyventi 
gimtojo, laisvoje šalelėje. Dar
buokimės tuip kaip skruzdės, 
kurios po mažų šapalėlį nešda
mos sukrauna, sulmdavoja di- 
džiausį skruzdyną. Pirkdami 
Lietuvos Laisvė* tonui mes 
statome tėvynės rūmą, kuria
mi* linksmus, laisvi galėsime 
gyventi.

Pardavinėdamas po namus 
tonus gauni visako pritirti. 
Užeini naman, mandagiai už
klausi. nr «*uit<» lamsto^ pirkę 
Lietuvos l-nit>vu.- liūnų, tUizmii 
gnuni šiurkštų užrėkimą: “O, 
kmn jie reikalingi. Tokiai val
džiai nė skatiko neduočiau.*’ 
Pradedi aiškinti, kad nereikia 
valdžią kaltinti. Jeigu dntorti- 
nė valdžia negera, tai išsirink
sime kitų. Demokratinėse šaly
se valdžia būva tokia, kokią 
žmonės išrenka. Apie tai, kokia 
bus valdžia, vėlinu ]iakallM-tu- 
me, dnbar-gi ginkime tėvynės 
laisvę nuo priešų. Bet kas tnn 
—bolševikėlio neperkalbėsi. Jis 
nepasitiki valdžia ir gana. 
Kaip jis valdžia pasitikės, kad 
pats savimi nepasitiki.

Kitur klausia. kas atsako už 
paskolintus Lietuvai pinigus. 
Atsakai, jog Lietuvos vaistyto 
visu savo turtu. Tai. sako, jei- 
gu Lietuva visu savo turtu at
sako už paskolintus pinigus, tai 
bilc kur galėjo pasiskolinti 
penkis milijonus dolierių. žino
ma, kari gnlėjnZ’in jam privedi 
Ir vieną ir kitų pavyzdį, kad 
Lietuvos vaistyto nori ne sve
timiems, tot sttiems nuošim
čius mokėti. IJetnvn nenori 
ekonominiai ir finansiniai keno 
malonėj būti, tot pati valdy
tiem.

Balandžio 28 <1. p. Mcldnžio 
svetainėje Lietuvos Laisvės 
tonų stoties komitetas rengia 
svarbias prakallias. Todėl visi 
kviečiami tosna prakalbosna.

A. L. Stakeliunas.

kkCSE. S4». M «M* aMu*al-
Matam*, *aa*toaai — tr tufm ■■ IMA WB to |Uh»-

i*M| 4**iwl t" A M la* toa tori to- BAfto, »-i«- mm atoa- toriM, ri rt l»l.w... trr-rr!>rr f 
vraRUEFLLSt Ar 
fe? Nei! Ar kve-, 

vanduo? Na U RUF- 
tai papraržiauaiaVii-noR partijos žmonės drą

sini ir nelejsėtai vadinosi Chi- 
vagos Lietuvos Tarvbn. Ji 
daug kartų blogai pnsižymėjo, 
tot 2 tolnndžio padarė gerą 
revoliuciją. Čia paduodame jos 
branduolį.

Kadangi Lietuvos Valdžia 
deda visas pn.-tangas praša
linti Rpsižkus ir Lenkiškus 
totvnrkės gimdytojus Lietu
vos Valstijoj!

Kadangi Lietuvos Valsti
ja. kaip ir visos kitos valsti
jos. reikalauja disciplinuotos 
tvarkos palaikymo, knro 
metu, ir norinnroiimn krrf<- 
lo nuo vidujinių išdavikų! 

Kadnngi Lietuvos Valdžia 
šiuo žygiu atsišaukė j Ame
rikos Lietuvius, prašyda
ma jų moralė? ir materija- 
lės paramos.

Kadangi laijM* Amerikos 
Lietuvių, per paskutinius 1 
penkerius metus, buvo prie- 1 
šingų Lietuvos Nepriklauso- ! 
mytoj. Tn žmonių grupė ' 
miniai mėgina kenkti visam 
veikimui, Lietuvos gerbū
viui, nenorėdami tikėti, kad 
Nepriklausoma Lietuva ga
li savistoviai gyvuoti. Minė
ta grupė į nieką neatsižvelg 
dnmn varo purviniuusin 
prieš Lietuvos reikalus agi
taciją. ką ir šiandien su tą
ja |>ačią taktika daro, pa
sidalinę net j dvi frnkeiljas. 
t. y. Socijal istai ir Komu
nistai. Ypač pastaruoju lai
ku gerai pasižymi nekuria 
socijalistų veikėjai prakid- 
toso ir pn Dienraštį “Nau
jienas” o Komunistai, shlei-1 
sdami įvairiu? aiMišaukinitis, 
tnrp ramiai gyvenančių 
žmonių.-prieš Lietuvos Val
džią ir Lietuvos Laisvę.

Mes, Cliicagofi Lietuvių 
Taryba, mintydami visą tai 
ir gerui suprasdami augš- 
ėiau nurodytų Lietuvos prie 
šų tikslus —t užkenkti da- 
hnrtiniitni )niko pardarinėji- 
mni L L. P. 
atsišaukiame ’ 
vos sunu? ir 
imtiiptuinėt 
blogos valios 
žinotumėt kas 
kas bloga. Mes tikimės, kad 
jus mokėsite apvertinti savo 
Laisvę, ir priešų niekšišku
mo suprasit, nlskirsit nieln-• •
gj mm teisingo, ir stosit vi
si kuip vienas už Nepriklau
somos Lietuvos Respubliką.

Pasirašo:
Ben. M. Butkus, Pirm., 
Jonas P. Evaldas, Rašt. 

Bal. 2 (L, 1920 in. Chicago. 
Viskas čionai yra gera. Blo

ga lik tas saviniinasis vienos 
partijos Tarybai nepriklau
sančio jai vardo ir autorite
to.

" —“ yhukų a odov luitiprintojit.
karo prigrtbt gamtai tnteikt Imoffut priktanunti groij. O ka* r>! 
jbut ifrairtnio ui ilgu*, bliiganta*. i velniu • plaukt-*? Ka» galbūt 
<mage«nio ui čj-»ų nenit rinči* galva* oJ*?

panaikina p!ei>kana*t Su jomit nereikia keliu mfneeię galvot 
trynimo: dviefa ar trijų dien* Mąyje RVFFLES pradH m alinti 
£ lakinai, o aavaitt* laike jo jau nei iym4» nrlilu I Paikai tik retkar- 

it tuvilgant u»!v* hu» utlektinu. kad plridanot neattinanjintų. * 
Nuupirkte »i*nakt RUFFLES bonkuif aptiekoje. Kaimo* tik 

6jc . bet ju* Mkyaite. kad joe verto* daug Jaugiau. PaaiUtuiimai 
pridėti prie krekvirno* bonkutH- Jei negauti!e jutų apuekcįe, tai 
atk i* tk H e mum* “5c. pačio marktmia, ar mociey order iiokiu adre»u:

r. AD. RlCHTCn O COW 3ŽS490 Btoathmy. New Yort— -■

%n*tonM Borai pritaikinti akiniai 
bau pal*nrvt«l!nu 4«1 Ju»y aklų. 
KootnH tu kenti nuo <n.l*ou »kau- 
dMlmo. kuomet rnldl-e llc.eel i kru 

' r*, kuoraet ekaital ar elu*’ ar ik- 
' fcai. tai tuomet yra lenkta*, knd 
reikia Jums aklnit). Mano 18 metu 
rtalyrlmtui prlduo* Jum* nerlauil* 
patarnavima ui prieinam* kaina 
net Ulp lentai net Iki 11.00.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland Av. Chicago Į 
. F<t*mku« ■uteikiema* d>kaL 

Kampa* 18-toe ra t *4*. 
S-<'loc lubon viri 1*1*11'o aptirko*.

Kambnri. 14. 18, 18. 17 ir 1S
Tvatykite | mano para**. 

Valandoa: nuo T vai. llryto iki > 
vaL vakar*. Fanedčllal*. Serodo- 
ml. t- PetnvFlnm’v

Praeitą šeštadienį palaidota 
Molini Carinei kapinėse mt- 
bnšninko ll. Xul Ii vario kūnas 
jmi iškilmingų pamaldų, įvy
kusių šventojo Vardo katedro
je. Karstą bažnyčioje palaimi
no .!<> Angštojj Malonybė Ar
kivyskupas. Jo Malonyto 
llockforilo vyskupas Mohloun 
.-akė pamokslą.

Buvo surengtos nepaprastai 
iškilmingos laidotuvės | m gerb
ti buvusį demokratų partijos 
vudą. 1.4iidi<lu\e.-e djdyvuvu 
gnlicrnntorius Lovvden. mies
to majorą- Thompson, valsti
joj ir federaliai valdininkai, 
visu miesto taryba, daugelis 
teisėju, diplomatų ir politikų, 

i Daugelis žymią žmonių buvo 
nt keliavę iš Wn-liingtono ir 
kitų miestų. Tarpo jų buvo 
prezidento IVilsono sekreto
rius Tumuli y, daugelis sena
torių ir žemesniojo kongreso 
Imto atstovų.

Pačiam mieste buvo užda
ryti leismni ir valdiški ofi
sai. f

Iškilmingam ėjimo nuo na- 
bašninko rezidencijom j bažny
čią ir paskui nuo bažnyčios 
žymesnėmis miesto gatvėmis 
dalyvavo keliolika tūkstančių 
žmonių. Be įvairių draugijų, 
sąjungų ir visokių politikinių 
kliubų buvo 500 policmonų, 
tiek jtfit gaisrininkų ir įvai
riausiu pakraipų žmonių.

Nnbaš.r'inka- Sullivan pas-Į 
kui miv,. čia paliko tik vieną j 
visuose garbingą savo vardo 
paminėjimą. Nes dorai gyveno 
ir taip persiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Dėl streiko nnt geležinkelių 
ir pakitimo maistui kainų, 
karės departamentas paskel
bė, kad ('hiraguje iš karos 
samivlių bus parduotu žino- 
in-iii.- luė.-o.- perviršis, kelio 
likit milijonų svarų.

Apie tai jau iš karės tlejiar- 
tamvnto praneštu miesto ma
jorui, kad jis sulig savo nuo
žiūros (Hiskirtų krautuves, ku
rio. iip-iimtų pardavinėti žmo
nėms mėsą.

Bus parduodama sušaldyta 
jautiena, '■varui 1(1’įr.

BleŠin<-e j.-iiilit'im: 
V ienas svaras 15c.
25 uncijos blešinė 2.1c.
2 svaru 30c.
(i svarai S5c.
Kuiiųtio 12 svaru Mėsinėje 

$2.75.
Seniau armijos maisto jier- 

viršis žmonėms buvo pardnvi- 
nėjnmns didžiulėse departn- 
inentinėse krautuvėse. Gnl tnip' 
Ims ir dabar.

Miesto majoras yra Flori
doj. Laukinmii nuo jo žinių.

SUVAŽINĖTA 4 METŲ 
VAIKELIS.

Rankutėje atrastas centas.

Keturių metų Henry Perino 
išbėgo iš mimų, 2309 No. Hnl- 
stej gat.. su centu į artima 
krautuvėlę. Einant pro kam
pą Bt-hlcn avė. ir No. ('birk 
gat. užvažiavo gatvekaris ir 
nelaimingąjį sumalė.

Tuojau- nt važiavo nmbu- 
lansas. Vežant į ligoninę vai
kiuku- mirė. Ligoninėje jo 
stipriai suspaustoje rankoje at 
rastas rimtas, kurs pagamino 
jam nelaimingų likimą.

APSAUGOS ORGANIZACI 
JA.

Chicago.* didžturčiai pramo
nininkai pakelė sumanymą js- 
teigti mieste apsaugos orga- 
ūirAicijų. Tik.-d«*n — dtllbuoiiv!- 
įvairiomis priemonėmis, kad 
miesto gatvėse nebūtų su va
žinėjama tiek daug žmonių, 
knip šiandie,

(’l» M* vi V»4*»
ta "I7<i vaikai. Tai vis gatve- 
kiirių ir automobilių aukos.

Be kitko bus įsteigtas orga
nizacijos durim m s vesti fon
das.

$10,000 PADALINTA DAR 
BINTNKAMS

Aną dieną Bliickstonc vieš, 
būrio valdyba paminėjo de
šimtie- metų sukaktuves nuo 
į-teigHiio viešbučiu. $KLOOO 
pminlinta darbininkam* už jų 
uolių tamylup
-----------------------------------------------

KAIP GREIT BUS SUSITAI
KINTA.

Mokyklų taryba atrado n*- 
riausių priemonių prieš shv’ 
knojančius mokyklose inžinie
rius. Uždarė visas viešas mo
kyklas ir tūkstančius vaikų 
paleido gatvėsnn.

Nelnlmi kas gali sugalvoti 
tokių priemonę.

Sakoma, mokyklos uždary
to* tik savaitei. Bet .pikiu a- 
bvjoti tokiomis knThotnig, jei 
su inžinieriais neįvyks susi
taikymas.

Tuo labinus taip gali Imt, 
nes mokyklų taryba sako, kad 
inžinierini už savo darinis ir 
dalmr ima gerus pinigus.

KUONE VISA VALSTIJA 
STOVI UZ LOWDENĄ.

Gen. Wood laimėjo tik vieną 
pavietą

Iš oficijnlių pranešimų pra
eito balsavimo renkant nt-to- 
viu repiiblikomj konvencijon 
didžiumoje laimėjo guberna
torius Iznvden. norįs patekti 
kandidatu į prezidentus iš re- 
publikonų partijos.

(Jeneroln- Wootl Inimėjo at
stovų reprezentavimų lik vie
nu m pavieto iš visos valstijos.

ATRADO 5 BAČKUTES 
DEGTINĖS.

1‘rolnhirijiniiii agentai už
klupo snliunn jm num. 201 No. 
Stnte gnt.. kur liuosni buvo 
pardavinėjama degtinė. Saliu- 
no du Mtvininkn suareštuota 
ir sukonfiskuota ]«onkios bar- 
kuti-s degtinės.

KELIAS Į LIETUVĄ 
JAU ATSIDARĖ

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OHmm nMmksHyJ:

South La Šalie Street 
Katnbari* 124

TvL O-ntral 8S»O

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tel. Vania 4*81

■
is

E
A. OLISZEWSKI,

3251 So. Halsted St., Chicago, 10.

Pinigus į Lietuva taipgi persiunčia saugiai, greitai ir 
pigiai.

Bonų, siuom 
j visus Lietu- 
<lukterto ka<i 
sukluidintuis, 
žmonių, bet 
yra. gerai o

Ifi WEST 8IDES.

\Vesl Sidės lietuviai nejuo
kais sujudo perdavinėti Lietu
vos Laisvės tonus. Agitacija 
eina visomis pusėmis. įgalioti
niai lankosi po namus ir {tar
dą vi nė ja tonus.

Wostaidiečiai, atminkime, 
kad ne kas kitas prašo musų 
paskolinti pinigų, tot pati tė
vynė—Iaetuva. Ji ką tik atsi
kėlė iš numirusių ir šiandie
prašu tavęs, brolau, sesuo, pra
šo musų visų; kad padėtume 
jai sustiprėti. Pagclbą tėvynei 
mes galime suteikti tiktai pirk
dami bonus. Pinigai tėvynei 
šiandie ui via labiausia reika
lingi.
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Telefone* l’-uUtnen 14

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

cumritGAH 
Oftana tilt* Mlchlmn Avė.

Adyuoe 8;8* Iki > llryto — 1 DU 
1 po pietį} — «:>! Iki »:M vekor* 
Nedsiintoi* nuo 1* Ori 11 ‘torto

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja lt matai 

Ofl-aa 8148 So. Munmn 84. 
KcrtA is ro sb,, OiIcbso, UL 

8PEC1 JAUKTAS 
MotorUkų. VjrrUkų. Ulpcl chro 

niAkų Brv.
OFISO VAUANUO8: Nuo » ryto 
Iki 1!. nuo 11 Iki 2 po plat. nuo • 

Iki 1 **lan<l«l vnkara.
Nadėlloml* nuo • Iki i po pl«/_ 

Tolofona* Yards t»7

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS
Siuvu naujus vyriškus rukus, senus taisau, ir spalvotus 

dažnu. Lietuvėj pas Lietuvi!

JUOZAPAS STULGINSKAS,

655 W. 18th Street.. Chicago. Illinois.

JAU IŽĖJQ

“MEILES"
3 fiias NUM.

Ka* trūkliu m»llėa. 1*1 utalaako ir ekalto *'M*II<l** 
"Mėli!“ yra meiliau«la* Ir )vairlau»lva 12 puslapiu latnrsMta.

rKEYC'MEKATA METAMS TIK Sl.OO. 
"Meili" meiliai traukia vteua pri* akv«a. 
Kas "Mali*" syk] parakau e taa b* Jo* Ja t; negali gyventi. 
"Meiliai" pridera raetla kiekvieno lietuvio mimuose.
Stale Šįmet "MEHA,** DulJoto. Pa.

niimiiiiiiiiiimimimitiiiiiiiiitiimiiiiiiuHiiiiiuuiiiiuiinmuiuuiiiiiiitmimtuiim

DR. S. NAIKELIS

K-X-

r

I

LIETUVIS 
gydytojas ir CHiRrnoAu 

orimi ir <;*>aninw vtoat 
*183 So. Ilolmed Str. 

Valaadu. nuo • Iki U ryte: »« J Iki 
t t» plotų: nuo I I* Iki *tW vakaro

TrlHMUM tartie KM*
Oflaaa: 4712 So. Aahland Ate.

Ival «:H tiri 1 r. rak.
Trlrtoauo Urorao ?*4«

S. D. LACHAWICZ
Ua«a*y« OralMla* MtaraaiUu. M>8* 

:u>«M ko pirtaMia. Kcikala n.-ldtlu ai- 
.lUukti. • mana itart>« kam* HtenaMtoU 

2314 W. 23 PL Chicago, DI.

«

v

1551 — 53 W. Chicago Avi. 
arti Ashland Avė.

Cuh ar ant Bhnokesščiu.

reMoui Monro* IMA
Krautuve atdara Her*4*aLa ir

retnyftomi* Iki 4 ▼»! vakar*. Kitai*

"T—

J. P. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

LIETrviH ADVOBATAH 
«Mt a trooo irriuun

* m tr. iMh miun cnicAOO.
Mi Klalr* Utį

—.......... , ■ ■ ■
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. SllUKOL’lS 
uKTtrvni artfyiejM u GMrw*M Farkala «**• "

Hrtafcio*■u w. T«L Mr immi nai
• 1M iki

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8t

Katnp. 4! Court
Hm. 132! W. 4! Avenu* 

Telefoną* Cicero !<£!
Orieo Cicero 4*

K4LI1.UIE IJETCV1HA1

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KABPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir tt pas

P. KVORKA & SONS

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—viena ii di džiaugiu Chicagoje
Parduodame uf ktniauaią kainą, kur kitur taip neginsi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti u* cfiao darbam* yra naujau- 
aiaa madoa. Uflaikom viaokiua laikrodžiui, Ledui, fiiutn- 
niui ir deimantiniu*; gramafotio* lietuviškaii rekordai! ir 
koncertinių geriauiių, armonikų ruiilkų ir pnuffica ildir-
by»čių. Balalaikų, gąurų ir amuikų, kokių tik reikia. Dir- 
tome visokius ženklua drangyrtMnA, tatoine laikrodžiu! ii 
ui meiluti ritau instrumentui atsakančiai

mir Steponas P. Kazlawski
4633 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TekfooM: DROVER 7309U------------------ ----------------------------------- Z-č-------------------
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