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San Rėmo, bnl. 23. — Ma
tyt, Kanadai bus pavestas Ar
mėnijos mandatus ir Kanada 
paims globon tą šalį.

Talkininkai norėjo to? šalies 
mandatų įsiųlyti Suv. Valsti
joms. Bot kadangi Suv. Vals
tijos neratifikavo sutarties su 
Vokietija ir šaltai atsineša i 
tą nuindntą, buvo sumanyta 
mandatą pnvesti neiitraleins 
šalims.

Kaip kartas atsisako nuo 
tos garbės ir neutralės šalys. 
Nes kasgi gali imti apgrauž
tus kaulus.

Tad sumanyta glolmti Ar- 
. \_in$sūją Kanadai. Su

tuo globojimu surištas i šiai- 
das, sakoma, padengsią tal
kininkai.

Tuo žvilg-hiu visgi Angli- • 
jai bus naudos.

PRANCŪZIJA NESUTINKA 
K0NFERU0TI SU VO

KIETIJA.

Pasekmingai pasipriešina 
sumanymui.

Washingtono, Imi. 23. — Su
lig prezidento \Vilsono noro. į 
miestą San Hemo, Italijoje, 
pasiųstas Suv. Valstijų niiilia- 
sud orius Rymo, Jobnson.

Talkininkų tarybos knrife- 
’N'nrikno iic riMnrė- bn’cn 
bus kaipo temytojus. .Ii> pra
neš via vyriausybei apie nu
veiktus talkininkų darinis.

Jie ii Siberijos bus pristatyti
'■ Europon, 

’i------------
Vladivostokas, bnl. 14 (su

vėlinta).—Suv. Valstijų trans
portas Mount Viirnon. <Įb 
11.imll-iuMU.miVl*, kul,.- nUu 
met nors tavo įplaukęs Vladi
vostoko uostnn. vakar išplau
kė su 3.5(10 čekų-slovakų ka
reivių ir su (500 vokiečių nelai- 
svių. Jis plaukia j San Fran- 
eisco. Iš ton |»er Pnnamą į 
Gibraltarą ir |wgaliaus į Trie
stą

Kitu du transĮiortu, Prasi- 
deat Grant ir Anierica, plau
kia Sauso perkaso keliu, tnip- 
jwit j Triestą, šitiedu v<*žn 18.- 
000 čekų-slovakų kareivių.

Penkių mėnesių kelionė.
\nglijn taippat turi parvež-! 

ti iš Silierijc- Europon dalį 
čekų-slovakų kareivių. Angli
ja kelioliką tūkstančių tų ka
reivių pristatė jau Kanailon. 
Iš len bus paimti Eurojion.

Mount Varnon garlaiviui ko* 
lionė iš Vladivostoko į Trieste 
užtruks fienkis mėnesius.

Šiuo garlaiviu keliauja su 
savo moterimi ir vniku vienas 
“niuilimasiM,’’ Arkatiii Anto- 
noviė Krakovrekii. Jis yra bu
vęs vyriausiu žemietijos ar
mijos vada- čia Pajuivs pro- 
vi ne i jose.

Kuomet japonai užėmė Vla
divostoką. jis buvo gaudomos. 
Bet laimė skyrė jam laiku pa- 
spnjsti ir atsidurti garlaiviu.

Keliauja ir konsulis.
Krnkovis'kii .priimtas gar- 

laivin, nes jis yra stiprus ame- ku ambasadorių Morris.

Rymas. Imi. 23.— Vatikano 
pakilo didi rūpestis apie liki
mą praloto Jose Cnndido Pi- 
noI-Patrez, buvusiojo
' » ... vt

Guatemnlos bažnyčios priaui- 
t°. /

1919 metais vyskupas Pinol- 
Patrez buvo suareštuotas li«>- 
pus pn*zidentui Estrada Cab- 
rera. Jis buvo intariamas vei
kime prieš vyriausybę.

Šventasis Tėvas Beįiediktns 
Penkioliktasis Imdamas įsitiki- 
niiiH*,kad vyskupas nepamaino 
tai kaltinamas, susinešė su 
prezidentu Cabrera ir vysku
pas buvo judiiiosuotas. Paskui 
jum buvo leista apleisti šalį.

Vyskupas iškeliavo į Suv. 
Valstijas, iš‘ton praeito lap
kričio 1G dieną iškeliavo j 
Neapolį. Nuo to laiko ligšiol 
jokių žinių neturima apie vy
skupų.

Pirm iškeliausiant jum iš 
New Yorko jo rašytuose laiš
kuose pažymėta, kad preziden
to Cabrera agentui visur )»ns- 
kui jį sekioju. Ir jis bijjjs, kad 
kartais nebūtų nnnuodmtas.

Guatemalus prezidentas 
t'alirera pats totui* dienomis 
prašalintas nuo prezidimty- 
sėės. ir regis, bus ištremtas 
iš tos šalies, kaipo didžiau
sia* nenaudėlis.

STETT1N, Pomeranija, Imi. 
23 ( Rašo angį. įniki*, korespon
dentas ).— Prieš iu*<ugelHin<*ią 
vesti šalies nukalus Vokieti
jos soeijalistų vyriausybę pa 
kyla naujos galingesnė- spė
kos iiž pačiu* ajisukruosius 
militaristus. '

Neryknsią soeijalistų vy- 
riau-iylję Vokietijoje palaiko 
įvairių industrijų darbininkai, 
kuriems iš seniau buvo indieg- 
tas soeijalistinis imikslas.

Šiuo knrtu prieš vyriausvlM- 
jungiasi dvarininkai, tv. dale
lių žemės plotų savininkui./ 
Jiems (itigelbon eina vokiečiai 
žemdirbiui-ukin inkai.

Dvarininkų įsteigta ir (>a- 
laikinnn skaitlinga organizaci
ja vardu “Agrnrų sąjunga” 
pastaraisiais laikai.- su ntsidė- 
jiciu ėmė energingai ilnrbiiu- 
ties už išskyrimą uuu Etortu 
vyriHUNyiiės Pomeranijos, ryti, 
nes Prūsijos ir Mecklrnburgo. 
VisoKt* šitosi1 pri. vincijose no
ri mn paskelbti monarchiją.

Turi kariuomenės.«
“Mes būtinai turime atskilti 

nuo Beri juo vyriausybės!“ 
šitas obnlsis kuoplaeiaurin 
skleidžiamas tarĮw žemdirbių.

Tę uhfdsį ir visą atskilimo 
idėją (laremia 5,(mm> ginkluotu] 
kareivių, kituomet taninvusių i 
Paimi t i jos armijoje.
s Be to žemvaldžiai baronai 
yra įsigiję ilidelę kiekybę gin
klų ir niiiunicijos. Ir vis tai 
veikiama jjo pačiu Berlyno no
gimi. kur Kocijnlistai minisle- 
riai didžiuojasi įgiję augštaa i 
vnldvietos.

Aimanuoja socijalistai.

Teko kullmlie* su vienu w»- 
rijalistu, nugštesniuoju valdi
ninku.

Ji- sako, jog soeijalistų vy
riausybė darbuojasi (uitenkin- 
ti vi-u> gyventojų .-Itiog-nius. 
žada įvesti svarbia* Šalyje re- 
fnrmas, žadu durto žmouee pa
daryti laiiiiingni*.

Bet tai visa, sako, nepaten
kina nei iiionareliistų. nei (Mi
šių mažažemių, katrie yrn nuo
latinėje žvmvnldžių intnkoje.

Sako, lie žemvaldžiai baro
nui gerai žino, knd industrijų 
dfirliinnikni stiprini paremia 
sucijalisfinę Elierto vyriniisy. 
Im,*. Jiem* nufirieiti prie darbi
ninkų. TihIcJ jie imu veikti 
žemdirbyste^ niožuoM*. Jie ži
no. knd žemdirbiai yru dau
giau stipTv-ni už miestų dar
bininku*.

Taigi vyriausybei—tikras 
vargas, skiuidėri soči jai istns. 
Sakė, dangun žino, ką Eberto 
vyriaonybė galė> pradėti, kuo 
met pakils naujos roinrtės. 
Ypač nelengva jai pasiekti ry
tinę Prūsiją.

Studentai lavinasi.
Groifstralde aną dieną toko

New York, Imi. 23. — Ang
lijos reprezentantai (ja.-kells’1. 
kad buk ėia sudarytas kažkos 

'prieš Angliją airių suokalbis 
yra tik viena- (liktų žiuonht 
prasimanymns.

AIRIAI PRIEŠINGI ANGLĮ 
JOS AMBASADORIUI.

San Rėmo, Imk 23. — Va
kar padaryti pienui kontro
liuoti Dardanclius. Dardanelių 
kontrolė bus pavesta dviem 
talkininkų (tarptautinėm) 
komisijom.

Viena iš tų komisijų tvar
kys garlaivių plaukiojimą tu
ja perteka, nustatys mokesti 
už naudojimąsi perteka ir ves 
visus generaliiis reikalus.

Kita komisija bus militari- 
nė. Jai bus pavesta apsaugoti 
pertaką ir reikalingą kariuo
mene palaikyti abiem Dardu- 
nelių šonais.

Bus atviri visiems.

* Talkininkai nusprendė, kad 
Dnrdaneliai bus atviri viso pa
saulio vieftpntijonte prekybos 
reikalais, kaip taikos, taip ka- 

! ris metu.
Nieko tikrai nežinoma, ar 

I tose komisijose savo atstovus 
i turės Suv. Valstijos.

Vakar buvo aptarinmi 
ir Armėnijos nmeŽinl.

Gaus Erzerumą

Prie Armėnijos priskirtas 
Erzerumns.

Konstantinopolį kontroliuos 
u ugi toj i komisija iš atstovų 
Anglijos, Prancūzijos jr Itali
jos. Tame klausime visgi dar 
nepasakytas galutinio žodi*.

Rusų bolševikų pažnnginvi- 
nius unt Painu m irgi buvo dis 
kilsuojamas.

Militarinini ekspertai pa
reiškė, kud bolševikų knriuo- 
menė peratipri ir todėl Pntoum 
turi būt jiems atiduota b« mu- 
• • c
KIO.

Bet fHlkininkntn. csniln fns—
padaryti. Ne* Pntoum svarbus 
tuo, kad surišta* su žibalo lau
kais.
"----i------- -------------

Tnip tas sumanymo* ir nu
ėjo niekais.

A ilgši o ji taryba gavo Vokite 
ti.ios notą, kurioje klausiami 
talkininkai leisti Vokietijai 
padidinti skaitlių snvo armi
jos ligi 290,000 vyrų.

Rytoj premjerai pertraukia 
kunferrnriją ir pasiskirsto.

dnr

Paryžius, .tol. 23.—Ijiikrai
čio Malin korespondentas iŠ 1 
Kan Reino konferencijos pra
neša, kad Anglijos premjerus 
IJoyd George pakėlę* suma
nymų lalkininkų konferencijon 
(Nikviesti Vokietijos kanclienį-

Premjeras George sakė, jog 
kanclieris šinmljp nugščinusio- 
je taryboje Imtų laimi (Ntgel* 
dmitinas. Nes tuomet hutų ga
linta plačiau ir drąsiau pndfo
kusuoti apie nauju* ekonomi- 

/ niu* ir noliūkinius santikins 
su buvusiu priešininku. Tas 
padarytų daugnu naudos ir 
patiem* talkininkam*.

Lloydo George sumanymą 
pilnai parėmė M ai i jos premje
ras Kilti. Bet Prnnruzijo- 
premjerns Millprnnd aštrini 
pasipriešino sumanymui. Jis 
(ja re iš k ė, kad IJoyd George 
imąaja klaidingų pužiurų, jei 
mėgina perdnug susiartinti su 
Vokietija, kuomet galimu pil
nai apsieiti ir be tu.

Is Revoliucijos Meksikoje
7 KITOS VALSTIJOS PRI-i volimijonieriui kontroliuoja 

StDEDA PRIE REVO Iptarfaunali Tchnantenec.
LIUCIJOS.

_ > 

CAILLAUX IŠGELBĖTAS 
NUO MIRTIES BAUSMĖS.

Senatas nepripažino jo 
išdaviku.

Paryžius, bnl. 23.—Pranmi 
zijos senatas, kurs kaipo aug- 
šėiausins šalies teisinas teisė i 
buvusį Prancuzijos premjerą 
Caillauz, kaipo išdaviką, di
džiuma halsų pripažino, knd 
buvęs premjeras nėra išdavi
kas ir jis nebuvo susinešęs su 
priešininku.

Tukino budu ji* apsaugotas 
kuų mirties bausmės. Bet dar 
seks galutina senato ištarmė.

NEŽINIA KAS BUS SU BO- 
NŪSAIS BUVUSIEMS 

KAREIVIAMS.

Daugelis priešinasi; šalis 
rėš dideli defititą.

tu-

t

Newark. N. J., Imi. 23. — 
New Jerscy valstijos airių ko
mitetas, kurs darbuojasi Airi
jos ncprikluusomyln-s reika
lais, valstybės sekretoriui Col- 
by pranešA, kad Anglijos am- 
hnsadoriujt Geibios ni*butų pri
pažintas Airijos ambasadorių.

rik<»nų šalininkas. Jis prie 
kiekvienos progos |uitarnau- 
dnvo tbuerikoniško* kariuome
nės vaidui gen. Graves. Gi gen. 

Gaidos laikais vin tas Krnko- 
veckii turėjo prieglaudų ame
rikoniškoj korės stovykloj.

Suv. Valstijų griirndis kon- 
sulig I kuris irgi iškeliavo gar
laiviu Molini Vemon. Jis kc- 

į liauja Japonijon. Tenai susi
eis ir pa.-itars su amerikoniš-

Į matyti, kaip keli šimtai 
j miestu universiteto sludentų 
ninširuojniu. Jj,. 1uri reicli- 

įsvviliru umiuiniiu., turi šautu- 
vns. ijiviiiiiints atlieku šali
mais miesto.

Jie visi yra tarnavę piliorių 
■ gvardijt.je, iš kurįos jmliuo- 
I Minti tolnndžio 10. Pasiimi*- 
suojant jie pa.-iėmė nnffnrm .’ 
ii* ginklu-. Pasiėmė Ir di. , 
amunicijos.

šiandie valdžia grnž.iuo 
jų reikalauja sugrąžinti gink
lu.-. Bnl studentai neklauso.

Pavojus vyriausybei.

Vienas komunistą- mane in- 
tikrino, kad tie ir kiti stu
dentai, susilieję su buvusiąja 
Pabaltijo* armijos kuriuome- 
n(. gali padaryti daug bloga 
.-cn*ijnli.-tų vyriausybei. Jie 
vieni nesugriautų vyriausybė*. 
Bet jiem* (inkilus, knip lamin
tai atsirastų tūkstančiai pudė- 
jėjų ir vyriausylH1 neatsilaiky
tų. Neišgelbėtų jos miestų dar
bininkai.

I ’ ___ ,
Žymus universitetas.

Gn*irswnldo nni versi totu*—. į

žymu.- tuo. knd jį lunko turtin- ' 
gų žemvaldžių vaikai. Tenai 
jie studijuoju su tikslu pnvn- 

į duoti savo (ėvus užimtose* jų 
(Kizirijose.

šilus universitetns yrn iš
leidęs didžiausią nuošimtį kni •* 
žėriu vyriausybei įvairių aug- 
štųjų* valdininkų. Tad jis ir 
yra luhjausia pavojinga* soei- 
julistam.-, katrie nori apvaldy
ti

vadus yni gen. P. Elius Calles. 
Jin .-ako, kad Sonora davė 
nrioHiM «r»t ..r»- * —**•
liucija (Nikeli* naują |x>litiki- 
nę imrtiją. Tu (Nirtijn esanti 
“progreso” partijų.

Vyriausias revoliucijos va
liau dar mųaiskirtUK. Vado 
priedermes laikinai (tildo So- 
noro* gubernatorius lluertn.

■ /---------
CARRANZA NORI TAIKIN 

TIES.

Sakoma, kad tai jo tvgis per- 
vėlu. «

-L_?. -4

einančio birželio 30 diena tu
rėsim- defiei-
to.“

Kareiviai viskuom buvę apru 
pinti.

Atstovas Gotai toliau* paša- 
' kūjo, knd nei viena (msaulyj 
1 šalis tiek daug nesirūpina sa
vais kareiviais, knip Suv. Vai- i 
-lij-is savais. Kareiviai tnniy-1 
k-s metu kuone augščiaueial 
už kitų viešpatijų kareivius 
I uvo apmokami, jiem* vi.*’;e ! 
h.ivo pristatuiiiH, nepristl.o* 
iuian,. munl/latiuin ilgiui » I

Ne* tam tikslui nei vyriau 
syliė, nei visuomenė nesigailė
jusi pinigų.

Good (jažymėjo, kad su šių 
metų |Hibiiign (birž. 30) bu.Il
sių kareivių reikalais šalie- 
vyriniisylM’ bus išleidusi

‘ 'h *9TI.* Gi ateinančiai- fl-ka 

Į lininis metai* tos išlaidos pa- 
didrsiančjos.

Didžiausia pagarba.

“Didžiausius (Nigiirtos žen- 
i klns, kokį Ameriko* kareivis 
I kuomet nors buvo nešioję* 
(dėvėjęs), liu> ju jiasišveiiti 
mo ženklns. liet ne tonusas“, 
sakė atstovas Good. “Aš nesu 

mes buvusiam kareiviui padn- 
rytumėm didelę neteisybę in- 
brukdnmi rankon pinigus. Nes 
tuomet tas kareiviu hutų ly
gu* tam, katra* kari** metu 
didelius pinigna pelnė su ka
rės kontraktais.“

visi; Vokietiją.

RACINE TURI 58,593 
GYVENTOJUS.

Washington, tol. 23.—Pagal 
(KiskiUinio gy ventojų surašy
mo, Raeine, Wis„ turi viso 
38A‘>3 gyventojus. Per dešim- 

11 į matų priaugo dauginu *.fl,. 
j (M 10 gyventojų.

Waahington. tol. 22. Bu- 
vusi<*ms kareiviams bonusų 
klnilsimas žemesniąjnm kon
greso Imt,, sutinku smarkų pa 
sipriešinimą. Kui-kurie atsto
vai stovi už tui, knd buvo- 
sieins kareiviams reikalinga 
kokiu nors |>ageibu iš vyriau- 

tUKik vtwA Iru.
• ą • • • a ** 1 * - —

trieilis pagelto reikalingu. Bet 
knd ihmti buvusiems karei
viams pinigų, sako. Imtų jau 
perdaug to darbo.

Tnij> tvirtina ir (mts rejmls 
likonų lyderis Momlell. Jis 
sako, kad liovusiems karei- 
vienu kniji nor< reikia (inge! 
heli, bet ne grynais pinigui*. 

Atkreipiama doma i deficitą.

“Mes šitam klausime susi
duriame su Iikrąjn padėtimi, 
bet m* su teorija**, kalbėjo 
atstovas GihhI, iš lova valsti
jos, skyrimų komitetu pirmi 
ninkas.

“Praeito birželio mėn. M 
rltrmm p!l!’hl!r’ '
^.'IJIimi.imni.iiimi deficito. Tas de
ficite* buvo padengta* trum
po laikotarpio valdiškais n<r 
tifikatais.

“Kaip ims ekonominiai ne- 
Hpsicirime. mes ir be sumano
mų bonusų kareiviams sn at-

NUŽUDYTAS DAR VIENAS 
DARBININKŲ VADAS.

nužudytas dar 
darbininkų unijų va- 
J. Colenuin. Jis vakar 

1H4 We-t 
pišuutlH*. 

val.*ind<*" ■ J

Chicagoje 
vieno
dus, E. 
vukare savo ofise,
\Vasliington gat.. 
Praėjus kelioms 
mirė. Žmogžudį- | m-pradu 

lb-t prieš mirsiant t'olru 
atgavo sąmonės ir pasauė, 
kas toksai jj pršovė. Jis išS'im- • 
dijo “Mickey” Norri.- ir dar 
Jolm llaley. Pasakė, tiedu ži
nančia, kas jj pašovė. Bet ji* , 
jut* žmogžudžio pavardė* ne- 1 
žinąs.

• Policija suareštavo Norri* ir • 
Hnley. Bu.- ieškoma* žmogių- * 
dis.

• 1
Waihington. ImiJ. 23. — Ap

turėtą žinių, kad Curraiuui 
darbuojasi už taiką. Jis jsi- 
siųlęs Šono ros gubernatoriui 
hin tiksln pnulėti t!?rrh25. 
Bet rovoliucijunierių agentai 
IVasbingtono pareiškia, kad 
tasai (’airanzos žygis yra per- 
vd ils

ite to, gauta žinių, kad 
grn. Ųiii Meksikoje nesužeis-

BALANDŽIO 23. 1920 m.

Chicago. — Šiandie lietus 
šnirinu; rytoj gražu* oras, bei 
labinus Šalčiau.

Be to, reroliucijinia veiki
mas prasidėjo Nauvo Lenu, 
Hidalgo ir dalimis Jaliaco vai- 
alijoj. Kuone visur Carranzos 
ganu zonai pereina rcvoliucijo- 

Zarnlccas, niūrių .pusėn.

ORAS, ■ ■ ■■ —■ •

Agnu Prieta, tol. 23. — Prie 
rcvolincijon prieš Cnrranzą 
Meksikoje prisidėjo dar val- 
sdijoa Gnerrrro,

-______ -

nsiniii
. *-^01



2 DRAUGAS' Penktadieni?, tat. 23 1920 m.

UETCVIV KATALIKŲ DlKMlArnS

“DRAUGAS”
Siu ka,xlicii4 Ifekyrua nokHImiiu,

PRHMVMER.4TOS KADTAl 
C5U GAGOJ ni rrstEMVJKi

Mruun. ....................................... S«.Oe
I'u-I Mėly 3.SO

8VV. VALAT.
Metami ...................................... >5.1X1
Pum-1 Metų .................................. 3.00
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Pastabos Prie Kon
stitucijos Projekto.
Beveik visose demokratiško

se šalyse uždrausta* yra or
derių priiminėji mos iš sveti
mų. Taip tat parašyta ir ši
tame projekte. Bet naudinga 
butų padaryti šiek tiek išėmi
mo politikos tikslinus. Respub
lika neleidžianti priimti sveti
mų orderių negali jų davinėti 
svetimiems. Tas sumažina 
skaitlių priemonių, kuriomis 
guli pasinaudoti Lietuvos di
plomatai tėvynės tikslam*. 
Dėlto prie puragrafo gal reik- 

: "be minis
trų kaitinėto leidimo. “

Sulig §99 touuų sumanymo, 
arlia projektų įnešimo prie- 
dermė palikt? vien abiejų par 

• Janu-nto huiių nariams. Bet tų 
tciaę būtinai reiktų duoti taip- 

| gi ministrų kabinetui. Bepil- 
I dydanin# įstatu* ji# įgijo prak 

> lakos, kurią reikia aunandoti. 
i Duodant ministram* projektų 

įnešimo teisę susidaro pavo- 
" teisdavyliei, ne# ji greit 

(ali virsti (Mirtijinė# jiolitiko? 
trankiu. Bet jiarininenta 
gi turi teisės tų pavojų jmma- 

Įtyti, parodyti visuomenei ir 
KUtmkdinti. Jeigu parlami-n , 
to didžiuma ir ministrų ku
pinėta* sutaria perdaug poli-1 
tikuoti įslntymų leidime, tai; 
tų reikia kentėti.

.Selinta# yra reikalingas, kad 
sumanymai nej?*rgreitai tuj>- 
tų įstatai*. Bet Lietuvos ne
gulima dalinti į provincija.*. 
Jos tetari šaknų nej istorija, 
ji* nei tautu# gyvenime. Ge
riausia i

!' rinkti ui>.~■

■ fekto autorius gerui jiadnrė. 
kad Mmaturiain# paskyrė pa- 
f Hižyuiėjinią dura, mokslu, |?>li- 
* tiko# ir ekonomijų# žinojimu, 
į Bet gal reikėtų pa.*tu1yti aiš- 

‘ kų kmikretinj pusyvį senatorių 
L cenzą.

Pjie įstatų apie parlamcn- 
L tų reikėtų pridėti vieną parn- 
t* gridą: “Kiekvienų kartų, kn- 
• <ia naujai išrinkta atstovų 
L pu^»• pradedu dalyvauti par- 
i lament o posėdžiuose, jo prezi- 
r dijutiui# pirmiausiai paduoda 
• }*iinuli nrlia atmesti savu? 
i kiekvieno buto įstatu# apie po- 
t sėdžių vedimų ir tvarką, vndi- 
r nnjun# rcgulaniinu.” Be rc- 
f gulamin > negali būti nei vie- 
| na iMirinmento įstaiga. Regu- 
* lamino ueraliniA Įtraukti į 
L konstitucijų, ne* jis turi tan- 
i kiai mainyti*. Rcgulamina* 
t dažniau#iui npiuui kelis šim- 
j tu? paragintų. Tarp kitų dn- 
I lykų ji?ui parodo, kokiu bu- 
f du galima kovoti su parla- 
| mentim* obstrukcija, kurių knr 
t j«avnrtojii nesąžiningo#

i’V pritikti žodžiu**:

• •

,#• vis-

tat butų senatorių# 
skriėių laryhoms. Pra

partijos, nenorinčio# klausyti’ 

dnugumos. Reguliaminas taip
gi kalba apie |virlnmanto trio- 
bos priežiūrų, apig jos patar- 
nūn tojus, apie idga# ar atlygi
nimu# skiriamus utstovam# už 
sugaištų laikų, apie kovų ?u 
ahsentejizmu, t. y. tingėjimu 
vaikščioti į posėdžius, apie 
kroso# ir telegrafo skyrių par
lamento namuose, apie steno- 
grafų priedermę ir jų tvarkų. 
Jei jMirlamenta# turi savo at
skirų spaustuvę, tai ir apie 
jn regu lamine turi būti kal
bos. kada ir kokius darbu? 
gali atstovai užduoti tni spau
stuvei ir per kų. Dar yra ir 
kitų dalykų įeinančių į reguln- 
minų, o negalinčių įeiti į kon
stitucijų. Senosios konstituci
jos dažninusiai neknlbn npie 
'■ ' 

tų (uižyinėti konstitucijoje, tų 
parlamento teisę, kad obstnik
ei jonistai mažinu galėtų ka
riauti su ri'gulaininu.

Referendumo reikalauti pa
likta 30.000 žmonių. Ar nejier- 
maža? Jug vienoje geroje dirb
tuvėje bus tiek žmonių. Tada 
gali atsviti, kml dvi vičnos 
dirbtuvė# visa šalis negalės 
nurimti, o turės kas mėnesį 
flnry ti referendumus. Tie gana 
brangini ntseina. Referendu
mo teisę reikėtų duoti nema
žiau kaip 50.000 žmonių. To
dėl ir §119 pridėtume 75,000 
vietoje 50,000, kada konstitu
cijos ]x*nnninu kyla ne iš par
lamento, o iš |iuėios visuome
nės.

I^uomet 50,000 piliečių įneša 
sumanymų j jnirlamentų, ir 
parlamentas jį priimn, tuomet 
nėra reikalo duoti 90 dipnų 
laiko referendumui. Jug tadn 
piliečių įneŠtaiua sumanymas 
niekuomi nesiskiria nuo pačių 
atstovų piršto numanymo. Re
ferendumo teisė turėtų būti

Latviam# tod tuojau? at«i- 
i U r ė aky?, jie aiškiai pamatė, 
su kuo turi reikalų.

Latvių apuudn Šiandie kal
nus grinuja imt lenkų ir tų 
pasiuntinį varo lauk.

latviai turi lieso# taip da
ryti.

Nes kaipgi, par., tokia Ame
rika pasielgta), jei čia bile ko
kios šalies pasiuntiny# imtų 
šaukti, kad ta ar kita valsti
ja neprigulinti Suvienytoms 
Valstijoms, bet. kitai kokiai 
viešpatijai? Tokį storžievį į- 
sodintų Jaivan ir kaipo niekšų 
Išsiųstų ten, iš kur atkeliavęs.

Lietuviai Iobjau# už kitus 
juižįsta lenkus ir jų prigimtį. 
Tari su jais susidėti atsisako. 
Latviai iš určiau nepažinojo, 
lenkų. Apvylė lietuvius, susi- 
•Vjo u j.’r- Daba gali pasu 
džiaugti.

Gal tas latviam# išeis geran. 
Nes nusikratys Varšuvos po
nijos ir pu »r.k? labjau? prie 
broliškos #au tautos — Ib-t i- 
vių. Tas duos naudo# latviams 
ir mums. Tokiuo budu bloga* 
išeis geran.

Taikos Tarybos 
Susirinkimas.

vienokia visų rųšių surnany-
ninnis, ar jie buvo valdžion į-
nešti. ar pučių utstovų, ar ini-
cijntyvos teiaėuiis iš plačius
visuomenės. Beveik neprošidį
butų, jei
tyros teisę
skaičius.

tcislavinė# inicija-
turetų maže.-nis

sakysime 13,01)0 pi-
liečiu. Tns .skaičius turi mivo
atstovą parlamente, tas gidėtų
turėti ir teisę pietuoti suma
nymų parluinentui.

Tik tada, kada sunuinymu# 
jmlirčia konstitucijų# permai
nų, reikėtų reiknlniiti 50.000 
arba 75.000 parašų ant jietici-

i jo# plėšančio? sumanymų j 
parlamentų.

Savu pastaba? apie kitn? to 
konstitucijos projekto dali? 
paduosime vėliau.

Latviai ir Lenkai.
timinjs lenkų politikai ki- 

tuomet apdūmė aki# neatsar
giem* liti vintus Prikalbinu lat
vi u >• apvilti lietuvius ir t-uei^ 
dėti su Varšuvos ponija, lat
viui jjukliiUbė. J r jie. apsilen
kę lietuvių, bendromis jėgoiui* 
#ti lenkai? nuo bolševikų paė
mė Dvrnskų ir liolševikus nu
galėjo l.et gali joj.

Lietuviui mųmvydcjo 
vinn.i# tu susiartinimo su 
kijn. Ne# žinojo. kad ta* 
eini atsilieps latviuose.

fui ji ir įvyko.
Pasak diųašų iš Rygu*. tar

pt1 latvių ir lenkų pakilę dide
li nesutikimai. Nesutikimam* 
pradžių davė Rygon atkelia
vę# Latvijai paskirta* 'lenkų 
pusi imtiny «.

Tasai iš pirmos dienos, ne- 
piisilaikydaiMn# nei mundagu- 
nio dėsnių, latviam# Rygoje 
pranešė, knd l^iįvija lie lenkų 
leidimo negalinti daryti taikos 
su boĮfievikim* Rusija, kml 
LolgąJija priklnnsanti no lj»t- 
vijai. bet Lenkijai.

lul- 
Len- 
kur

1

Lietuvos Konstitucijos Proj
Antra dalti

Italijos mieste San Rėmo tu- 
susirinkinių augsioji talki

ninkų taikos taryba. Aptaria
mi nepabaigti klausimui, su
rišti su pasauline taika. Ne
pabaigtų ir neišrištų klausimų 
yra daugybe1. Taikog konferen
cijai kuone vienerius metus 
užėmė padaryti taikos suturtj 
su viena Vokietija. Tad daug 
dar laiko turi užimti išrišti ir 
kitokius klausimu*.

Taryboje vadovaujančių ro
lę turi Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos ministerių pirminin
kai. Nėra Suv. .Vulstijų atsto

1 ž*Hw pasėja, kurio# aHtoviti 
! ar M-nntoriai išėjo iš parla- 
į metilo. J

Baihuou gali ir turi kiekvie
nas pilnateisis vieno* ar kito# 
lyties pilietis.

71. Išrinktieji j parlamentų 
vienų ar kitų romų ūtatuvai at

stovauja ne atskira* vietas, bet 
visų Lietuvos tautų. Dėlto at
stovai nr senatoriai nėra su
rišti jokiais rinkėjų įsakymais 
ir. balsuodami, teklauso tik an 
vo sąžinės ir težiūri viso? tau-

; tos labo.
72. Nei vienas tu.i pačiu lai- 

I ku negali Imti abie/t rūmų at
stovu.

73. Jei kuri? iš karininkų ar 
valdininkų tampa kmiuidatu Ji 
atstovus, jam turi hut suteik
tas pavelijimas 
prie rinkimų.

74. Valdininkai 
kai nereikalauja 
valdžios jiavelijimų. kad išpil
dyti savo priedermes, kaipo 
parlamento atstovai.

75. Kiekviena* jiarlamento 
atstovas turi teisę liuesai kal
bėti jmrlmneiitc.. Nei vienas 
parlamento atstovas negali Im
ti nei teisiamas nei baudžiama# 
už savo nuomonę, kurių jia iš-

ri

vo. Ne de| to Suv. Valstijos
tarylMijt* nerejrrezent tiojamos.
knd pastarųjų senatas ne rati
fikavo taikos sutartie**. Bet
dėl to, kad talkininkai fier-
daug jau nukrypę šalin iš sa
vo pinniufi užimti; pozicijų.

Kituomet labai dailiai# žo
džiais skolliė demokratijos
principus Anglija ir Prancū
zija. Buvo momentų, kuomet
Anglijo# premjera? pasimly- 
fiavo deinokrnlinge-4ii> už mu
sų gerbiiunųjį prezidentų Wil- 
#onų. Prancūzijos atstovai 
#aldžiais žodžiais atsHiepdavo 
apie žmoniškumų.

Bet taip buvo daroma tais 
laikais, kuomet tom# viešpati
joms grūmojo pavoju*.

Šiandie vienur ir kitur pra
gaišo tie saldų? ir dailų# žo
džiai. 1‘riešininkai parldokšti. 
Tad talkininkams reikia irntie” 
Tenobmių inipenjali?thuų idė
jų. Ir ja* ikunvti.

Tu? idėjos vykinamos arti
muos1 Rytuos1, kur jau paky
lu troškinantieji* durnų delie- 
?ys.

Laikraščiai rašė apie n<*»u- 
t ik imu# Anglijo* 
zija. Pažymi, knd 
kiniai pukdę dol 
dėl sivarnnkau# 
veikimo.

Iš viršau# idnnlo
sn. Bet reikia manyti, kad ne
sutikimų juiti šaknis gludo 
kur-kitur. Ar tik n*4m» arti
muos*1 Rytuos1 — už Arabijų. 
Pidestinų, Egiptu, už. kita# 
Turkijos leritoriju#. Nes šian
die Anglija ?u Prancūzija tie- 
«wm» lenktvn'iHii in -n -nvn im• • 
l^rijalistiniai# siekiniais. Ta# 
lenktyniavimas pasekmėje pa
kirs jei no vienų, tai kitų.

l’uo tarpu prazidentns tt’il- 
eonas, kurs kituumet pasitikė
jo apsukrių pranruaų ir ang
lų diplomatų gražiais žodžiai?, 
šiandie tėmijasi į tų nvlcmtų

mi Prnncu- 
tio nesuti- 
Vokictijo.-. 

prancūzų

kaipir tie-

Pnrašė
Kun. D-ras. A. Malmuskis.

2. VALDŽIA
GI. Kiekvieua valdžių paeina 

nuo visuomenės, |(ivkvieim val
džia funkcijonuoja sulig kon
stitucijos.

63. Nei viena* valdininkas 
neturi teisės gauti nuo sveti
mu# valstijos titulų, dekoraci
jų nr pensijų ir jai# naudoties.

(13. įstatymų leidime daly
vauja aini parlamento ramu iri 
vykdančioji valdžin ribose kun- j 
Stitucijos nurodytose.

64. Rinkiniai nr kitokie lial-
'žavimai turi Imt viešojo poil- 
’ i: n ..11 t|fV&TIIU*U idlKkl* •

65. Rinkimuose ar refvren-
dum’e dalyvauja visi pilnatei
siai vienos ir kito* lyties pilie
čiai. Jie turi ne vien teisę, lx»t 
ir priedermę dalyvauti rinki
muose ar refeaeiMluni’c. Kas 
lx> užtektinos priežasties rinki
muose ar referendum’e neda
lyvavo, tas yra Imudžiamaa 
sulig įstatymų. <

66. Balsavimas yra slaptas. 
Rinkimai yra sutvarkyti sulig 
pruporcijonaiė* repreaentaci- i 
jus principų. Kad būti išrinktu. I 
kandidatas turi gauti daugiau | reiškė j>arlamentc, kaipo at> 
pusės halsų tų rinkėjų, kurie 
turi teisę tuose rinkimuose bal
suoti. Jei nei vienas tiek bnlsų 
negavo, renkama antrų kartų 
iš tų, kuriodn dainium balsų 
gavo. Antrų kartų užtenka pa
prastos balsų daugumos.
Pastaba. Pilnateisiu piliečiu 

skaitosi vienos nr kito? lyties 
pilietis, sukakęs 21 metų am
žinus. nenustojęs savo teisių 
teismo nusprendimu už savo 
piktadarystes. U

67. Tie lialsuojojui, kurie ar 
delei ligos, ar įleisi kariavimo

prisi rengti

ar knrinhi- 
jek’Ų savo

pa
liu-

ne-

ar delei kito? svarbios priežaa*

stovas. Bausmę ui netikusį }>a- 
tiielgiiuų jiarlamente tegali 
skirti tie rūmai, prie kurių 
sikaltusyiū* priguli.

76. Parlamento alstova#
gali būt suareštuotas posėdžiu 
laiku taippat bent 40 dienų 
prieš povėdžius, išskiriant tni. 
ka* ĮiHMikvta §77. Bet ta* ne- 
gvarantuoja. kad atstovas bu
tų neapskundžiamas teismui u? 
savu piktadarystę ar nueikalti- 
nių.

77. Parlamento atstoja* 5įr 
suomet gali būt suareštuotas ir

kia jo pre»drutai. kuomet to 
reikalauja Valnijos Tarybų ar 
bent viena ketvirtoji dali? se- 
Yiahnių ar atitov^ rūmų.

96. Sutrumpinti ar pailginti 
savo |M»aėdžlų laikų tegali tik
tai parlamenta?, abejiems rū
mams sutariant. Pala parla
menta? paskiria laikų, kada vėl 
susirinks.

87- D vieni ir kiti parlamen
to rūmai patįs išrenka tavo 
prezidentų, nce-preaidentų bei 
kitus savo oficijalistus, nusta
to savo veikimu tvarkų.

88. Kiekvieni parlamento rū
mai sutveria sau jm> vienų ypa
tingų komitetų, sudėtų H tų rū
mų prezidento, vieo-prvxidento 
ir kitų iš parlamento narių iš
rinktųjų oficijaliatų. Visi kiti 
vienų ir kitų rūmų komitetai

V.'PJL" *• ’ ,i . .

tingųjų komitetų 1 arba pačių 
parlamento ramų.

89. Nei vieni parlamento rn- 
mni neturi teisės balsuoti, jei 
nesusirinko didesnė fų rūmą 
atstovų pusė.

90. Senatu ir atstovų rūmų 
posėdžiai yra vieši. Reikalau
jant įstatymais pažymėtam at
stovų skaitliui, kiekvieni rūmai 
gali slaptai laikyti savo posė
džius.

91. Senatu ir atstovų rūmai 
atskirai svarsto sumanymus ir 
nutaria. Bendri abiejų rūmų 
posėdžiai yra tiktai tuomet, ka
da renka Valstijos Tarybų ir 
respublikos prezidentų arba 
taiso konstitucijų. Kuomet 
abivji rūmai susirenka į ben
drų |x*sėdį, senato prezidentus 
veda visų susirinkimų.

4J2. Ir vieni ir kiti jiarlanicn- 
to rūmai sprendžia paprasta 
balsų dauguma. Kiekvienas su
manymas gali btit įneštas į vie
nu* ar į kitus ramus.

93. Kiekvienas klausimas s r
sumanymas tik tuomet tegali 1

Vyry ir Moterų Robų Kirpi
mo ir Darigaing Mokykla.

trwv laiku ttarakalt* rtoo ama
to.

Mm turimo didlMuMu* Ir rwi»»- 
«lua kirpimo, dMitatat tr atuvltao 
afekto*, kur ktokrlouM gauna goroa 
prakala* ifMUuoktoaamaa

VlsuM* drrfao okyrluoM matine* 
rarouioo alektroo Jiaga

Kriokiamo kl«k»l«n( atolU bllo ko. 
kiuo laiku. <tt«o* ir ar vakarai* n*- 
nuariu tr paalkalbOU <tol atlygi#

I'.tt.rni darnmc* aull* mlocoa, n- 
ooklo oUllaua Ir dydtio U bet kurtu 
madų knyroa
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ties.negali dalyvauti ririkimuo-
baudžiamas už tėvyuės išdavi

se. turi trise primušti srvo
h* įsa vii.ia raštu rinkimą oiiei-
jnlistanis.

a) Parlamenta*.')
68. Parlamenta? susidedu iš

senato ir atstovų rūmų.
69. Rinkimų apskričiai yrn

nustatomi įstatymų kdiu. Kon
stitucija draudžia dalyti šalį į 
apskričiu? taip, kad tas didini
mas virstų priemonė kovai su 
kita partija. Tokia rinkiniai 
yra neteisėti.

70. Rinkiniai turi bul tų pa
čių <lieiių visur. Juo* paskiria 
parlamentas |iut<>giausiu pilie
čiams luiku ir {iatoginusiuse 
rinkėjam? vietose.

■Senatorių ar atstovų rūmų 
pusei atsinaujinau^ rinkiniai 
naujų senatorių ar atstovų yra 
no visoje šalyje, liet tiktai toje

*) Parlamentų aš pavadin
čiau "Tautos Taryba.’* kliau
gi ji* reprezentuoja tautų Pre
zidentų ir miiiisteriu# kartu aš 
pavadinčiau "Valstijos ’fary- 
*1x4.” .Jie reprezentuoja tautos 
vykdančiųjų valdžių.

jų liarbų. Tėmijasi ir 1 u ke
ri no ja progos, knd tarti jiem< 
kurčių tiesų į akis.

Kad talkininkų taryba la li
jo ils ukuirta mioMiviat* reikli- 
lai?, kaip pasauline taika, tad 
yra tuščias daikte* šiandie 
laiuti ir jo- mūrų Tėvynė* 
p. .pažinimo. o juk sii tuo pri
pažinimu butų attikta* Inboi 
dtdf.lt- 'Įnrbji? * > Te
mti pasibaigtų korė, prasidė
tų atstatydinimo darbai. Kaijs 
ir išimųjų atgimti) Lietuva.

Daugiau vilties, kantrybės 
ir ištvermė# lietuviam#. Dievą- 
iš -avo malonė? leido Lietu
vai pnkdti iš jM'letių ir griu
vėsių. LrL jai ii gyvuoti.

mų, už tas piktadarystes, už
kuria* įstatymai skiria mirties
liausmę ir už kita* stambias
piktadaryste*, jei tapo sugau
ta* liopiktadaruiudanias.

78. Parlamento posėdžių lai
ku kiekviena* krūniuali* prieš
parlamento atstovų proceso*.
ju areštas, ar kitoks jo laisvės
juuiaikininia* yra atidodrtuia#
relcsniam laikui, jei to rcika 
hiujn lient viena trečioji dalis 
tų parlamento rūmų, prie ku
rių kailininkas priguli.

79. Pariamento atstovas ne
guli būt pn e ratas stoti į teis
mų, kaipo liudytoja*.

80. Parlamento a t slavas gali 
atsisakyti išduoti valdžiai tuos 
asuieiiis, kurie davė jam infar-j 
niucija*, kai j si atstovui. Krkte 
parlamente tegali būti tiktai 
sutikus imrlmncnto preziden
tui.

OI -< • ų .. - 4 •oi. numoju tnnfs atmuvu 
kiekviena*, kurs tampa npino- 
katnu vnldininku, išskiriant mi- 
nisturius. ApuiotuuuM vai*li
niukas nustoja bnt valdininkų, 
tapduma? ifarlanicnto atstovu.

H2. Parlamento atstovų išrin
kimo legališkumų (kredenrija- 
lu?) peržiūri ir sprendžia ne 
(Mirlamcnto vitmf ar kiti rūmai, 
bet augšėiansytns luietuvos 
teismas.

83. Atstovavimo terminui 
pmdbuigus nauji parlamento 
atrtnvų rinkimai turi būt ue 
vėliau dviejų mėnesių po tokio 
paailuugimo.puMbiugimp.

84. Valstijos Taryba gali j>a- 

leisti vienu? ar kitu* ar abiejus 
f f* T?**? i ii?*— t^re*

būti parlamento išrištas ar pri
imtas, kuomet ir vioni ir kiti
niurni nubalsavo ir priėmė
kiekvienų jo artikulų ir para
grafų atskirai

94. Ir vieni ir kiti parlamen
to rūmai turi nlisolutį "veto/’

95. Jei kokiame klausime no
na t a# nesutinka su atstovų ra-
nulis, ir vioni ir kiti rūmai iš
renka liendrų komitetą, į kurį
lygiai ii h1 i na atstovų, išrinktų
iš nbiejų nuuų. Tas komitetu? 
bendruose posėdžiuose riša ki
lusįjį klausimų ar nesutikimų. 
Jei ir tuomet abi pusi nesutin
ka, sumanymas yra arija atme
stas, arba pavedamas nubal
tu loti pačiai visuomenei, jei to 
reikalauja kurie nor* puria 
nientu rūmai arba Valstijo;; 
Taryba.

96. Parlamentas leidžia jat*- 
tymus, parėdymu# ir ju»K pa
naikina.

97. Kilu* aliejojimui, u u tori- 
tatyviai paaiškinti }?unymu* 
tegali tiktai [airlainento? įsta
tymų keliu.

98. Leisdama? įstatymu*, 
parlamenta? privalo vadovam 
tie* ne anarchijos ar betvifrkė? 
gaivalais, ne pavienių nornylė- 
tai? neprigultnybč? jausmais, 
liet meile ir troškimu tvarku* 
bei laisvės.

99. įstatymų sumanymų tori 
teisę įnešti ir vienų Ir Eitų iM- 
mų atstovai. Kiekvienų jirtaty- 
mų sumanymų, kurį įneša ut 
siuvai ar senatoriai, pHrhunen- 
ta?, prieš nubalsuodamas jį, 
Aiuuūiu vykdanūiajai vaidkuu, 
kad patirti jos motyvuotų nuo
monę apie tų sumanymų.

__
• * «*•uuomiMH ifta-

stijo* prezidefttų ir ministeriu*, 
patvirtina arba atmeta ckzrku- 
tyvė* vuklKiue-jMularytaMiaa su
tarti* ?n svetifliomib šalimi*, 
įmetate admnietracijoe sutvar 
Uymų kunlrtdhmja adminiatra-

refervndum’o keliu, t. v. jsivez 
danui tai nul>al?uofi patiems 
Lietuvos piliečiiuu? 2-3 jų įtai
sų dauguma.

83. Parlamentas ]>als susi
renka paskirtu laiku j savu pa 
pnmtaoKHi? posėiMiiK. | nepa- w _ __
prastųjį susirinkimų jį anšau- Gracijos'. urih j* netikusiu*

prenidunto Itei niim«terių parė
dymu# ir reguliuoja teismo 
įstaiga*, prižiūri, kad butų iš
pildyta konatiturija, nustato 
-..—n.:-. - — -..u .Mumuo vniBUju- 
min, paskelbia karę. įvykio tai
kų, paskiria mokesčio?, nusta
to išlaidą?, užtraukia skolų, 
sumažinu ar įsteigia naujas 
viešas tarnyste*, paskiria aug- 
štMmieairm* valdininkam? ir 
karininkam? algas, nustato 
mieffHK, saiko p. parūpina tau 
tos apsiginunų. Anuijog rokru- 
Utvhnų ir jo? didumų nustato 
įstatymai ir uuroto jos veikimo 
sferų. Nuo karininkų gal būt 
atimta jieųsija ar ranga tik su
lig .įirtat;

101. Jol 
uū utųpd* bul pasamdyta val
stijai, ar porelti per valstijų, 
nvlicnt jei tai pu velytų jiurla- 

‘oŠKmouiau —

• -

IM’ntuja
yrs-.;.

lolti Kvotimą knriuomo-

1112. Ir vieni ir kiti parlamen
ki rūmai lwi jų komitetai gali 
pareikalauti, kad mmiateriai 
dalyvautų jų pus-stžiuose, kiau 
ati jų informacijų, paaiškini
mų, loįrautics, kaip yru vnda-

«jo* veikimų, atmaino adniini ima valstijos ndininiatrarija.
I * (Daugun Bus.

sm.uk
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Lietuviai Italijoje.
Atara*dfrrnn« atlikti tėvynei! nn*i«tatymn.« dnlinni pariSki- 

tinknmą dnrlią, Vatikane pa I nnmns jų atsargumu. Mat, jie 
.‘•katintns, pasirįžau atlankyti “■*—••
salą Asinarą šalę Hardi ui jos, 
kur laikoma npie 5(MXI rusų l>e- 
taisvių. jų gi tarpo, kaip pra
neši1 vienas bnltgudis ls>lnisvi.«, 
CNunn daug lietuvių.

leidimą į važiuot į salą išrū
pina knrd. Gaaparri. Nuvykęs 
tenai kovo 4 <1. radau Štai kii:

Asinara tai Sachalinas min- 
jatureje,čion tik prasikaltėliai 
ligšiol buvo laikomi, dabar-gi 
ir karo lsdaisviai. Nė kokios 
Kiiilnros, nė vegetacijos nema- 

k tyli. Per 300 dienų metuose 
vilinga* oras: lietus ir baisus 
vėjai. Akmeniniai kalnai rieto- 

pušų krūmais. Belaisviai gyve- 
šėtrose, maisto ir vandens 

pienis pristato iŠ Sardinija*. 
Rusijos belaisviams, žemdir
biams iš kilimo, koktu į tuo? 
akmeninius pndymus žiūrėti1 
kur nė bulvės nė kopūsto nepa
sirodysi. Tantalio kančios dar 
prie to, knd vandens bangos ii 
visų pusių į salą plaka, o atsi
gėrimui kiekvienas gauna per 
dieną nesūraus vandens po pu
sę litro. Jei nuobodumas butų 
mirtina liga, visi butų ligšiol 
išmirę (jie čion pristatyti hų>- 
krityjv, 1918 metuose). Tik 
vienas, esą, austras tos ligos 
mirtinai suimtas pasileido nuo 
kalno viršūnės j jūres. Kitomis 
ligomis išmirusių yra 58, pa
laidotų ypatingame kapinyne, 
kur duobei iškasti atsiėjo pir- 
luiaiis supilti užtektinai žemės.

Italijos valdžia šituos lietais- 
viUK laiko žinoniškni, ne kaip 
priešininku, bot knip alijantų 
belaisvius: visi apdengti tinka
mai, valgio duodama pakanka
mai (bąnt ncsiskiuidžia nie-. 
kits), išmokomos risienurrinr- 
riškių algos.

Neturi'dami ką veikti belais
viai ėniė organizuotis. Turi mo- 
kyklą jurmainoksHams mokin
tis, daromos paskaitos, dusyk į 
savnitę statomas vaidinimas 
teatre, dainuoja ukrainiečių 
choras. Pasaulio politika ati
džiausiai sekama. Kaikurie ge
rai prasilavinę italų kalboje, 
viską sužino iš vietinių laikraš
čių, lie to čion ateina visokių, 
rusų kalboje ledziainų Paryžiu
je ir Berlyne, laikraščių.

Labiausiai apriesta Mata- 
viu dalis—žydai: jų čion esama 
apie 180. Jie visų reikalų prie
šakyje, jie italams veda bclais- 
vūj_raštinę, jie vadovnuja pa
čių belaisvių organizacijose. Ne 
sunku įspėti, kaip rusų muži
kėliai savo pažiūras nnstatatė 
Asinnroje. Išskyrus 5—600 uk- 
rainų patrijotų, poros šimtų 
kitų nepriridėjusų nė prie ko-

W%*»«• •••• /**• 
klauso prie komunistų. Susior
ganizavę į dominuojančią salo
je daugumą, komunistai terori
zuoja neskaitlingu* savo anta
gonistus: ukrainus, 
haltgudžius, latvius, 
str obalsis—grvžti 
sovietų Rniriin.

Aišku, kad šiokioms aplink) - 
bėuta esant, lietuvių Aainarojt 
sunku buvo ištirti. Man prakal
bėjus į belaisvių minią ižpra- 
džių rusų kalboje, pnekui-gi at
siliepus į lietariun lietuviškai, 
nė vienas neišdrįso prisipažin 
ti riėšai lieturiu. Tik vakare 
sutemos atėjo keletas į kandai- 
rį pasikalbėti. Pakalbinti grįžt 
t r.i»»lnvn neparodė Hmarirnui 
noro; komunistų įgąsdinti bijo 
paktiut į kariuomenę. Aš abe 
joju, kad musą tautiečiai turė
tų noro važiuot į sovietu?, ir 
tik tuomet bus sužinotas jų 
ncrsveriantis noras, kur.net 
aorirtai pareikalnu? l*elaisvių 
grąžinimo. £6toks tų žmonių

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

lietuvius,
K»muni- 

visiems j

huvo savo akimis matę kitus 
savo draugus prigautus. Pusė 
metų atgal buvo čion atvažiavę 
Kolčako šalihinkai ir, prisivi
lioję apie 2000 vyr% išvežė j 
fpontų. Išlikų o fi ei era i paėmė 
lx* ceremonijų lenkus: kas iš 
lietuvių ir Ukrainą npmėmė su 
lenkais važiuoti, tai buvo paža
dėtas pargabenimas j tėvynę, 
bet Asinaruje pasiliko įspū
džio, kad tie lietuviai ir Uk
rainai pakliuvo j legijonus ir 
kariauja prieš savuosius, šitas 
įspūdis virto tikrąją nuomone, 
kuomet pradžioje 1919 metų 
dvidešimts keli gudai, prisiėmę 

rara)* lUtroUnvo <rn len
kui*. Koks-gi jų buvo muiibie- 
bėjimas, kaip Modanoje (italų 
ir prancūzų sienoje) juos pasi
tiko lenkų oficierai ir liepė 
vilktis j legijonininkų mandie- 
ras. Žinoma, tie atsisakė ir grį
žo atgal į Asinurą. Komunistai 
triumfavo; nepasitikėjimas vi
sais po to apsilankančiais pa
didėjo.

Spėju, kad lietuvių Asinaro- 
je labai nedaug esama. Iš apsi
lankiusių pas mnne užaižyniė- 
jau žinos: 1. Szoc Tadeusz, 
kalbėjo lenkiškai, Ašmenos 
apskr., valšč. Soly, 46 metų, ve
dęs, austrų paimtas į nelaisvę 
ties Suchaczosv 1914 m. pa i ni
tas italų 1918 m. Tiroliuje. 2 
Tretjakov Osip, baltgudis nuo 
Novogrndko, Minsko gub. 3. 
Kalvaitis, lietuviškai kalbus, j 
Lietuvę grįžt nenorėtų daliar, 
bet iš Asinaros išsiliuoraot 
malonėtų. Savo pavardę labai 
nenoromis sakė, lai susilaikiau 
nuo kokių nors tyrinėjimų. 
Esąs iš Kauno gub. Užklausiau 
ar daug saloje tikrų lietuvių. 
“Nežinau,” atsakė, liet tas žo
dis taip sunkiai ištartas, kad 
galima buvo jj išversti prie
šingai: :sžinau, tik negaliu sa
kyti.” ^Palikau Kalvaičiui 
pluoštų lietuviškų laikraščių. , 

lodomu buvo sužinot, ar 
daug musų vyrų išvažiavo iš 
salos su lenkais. Man patiekta 
sąrašas su viršaus 200 pavar
džių. Suradau, kad kovo 25 d., 
1919 m. išvažiavo: 1. Antanas 
Rupkns (Jono ir Magdalenos), 
gimęs 1895 m. giminių antra
šas: Pasvaliu—Ana Antanal- 
.tis. 2. Kozlovskį Stanislaw 
(Jono ir Salomijos), gini. 1893 
m., Kryglėnni, Panev. apskr. 3. 
Skrebis Juozas (Jono ir Vikto
rijos), gini. 1886 m. iš Kropiš- 
k’.ų, Novo-AJeks. vedęs, antr. 
Kovno Polonio. Skrebis Jonas. 
4. Jurszajtis Ivan (Martyno ir 
Marijonos), gim. 1890, tarnavo 
201 pulke 15 rotoje, nevedęs, 
antr. Bernotiškiai, Raseinių 

5. j?!***
kas, Volinijos gub., turbut ne 
lietuvis. G. žemaitis Jonas, 
apie jį nespėjau paimt smul
kesnių žinių.

Be to su estonais 17.X11.19 
yra išvažiavusių dn lietuviu: 
1. Milinkiewiez A n ton, gim. 
1890. Gajdi, Novosleks. Kovno. 
ir 2. Neverdovski Ivan, gim. 
1888 m. Rassejni, Zvirbi.

Numirusių sąraše lietuviškų 
pavardžių nematyti.

Kun...............
"f., ■ • 1 ! .----

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI.

rx

Atvykus Lietuvos Finansi
nės Misijos atstovui, kun. J. 
žiliui, susirinkime, laikytame 
gruodžio 3 d. prieita prie išva
dos, kad, sėkmingai Lietuvos 
Paskolą darant, reikia tulnm 
laikui sulaikyti kitas visokias 
rinkliavas, tai-gi ir T. F. nuo 
viešos agitacijos susilaikė, liet 
knd Lietuvos paskola eina la
imi išpalengvo, o šelpimo rei
kalai yra taip svarbus, kad to
liau jų atidėti nebegalima.

Atsidarius susinešinnii su 
tėvyne, pasipylė prašymai nuo 
visų kultūrą nešančių įstaigų, 
kaip va:

1 V Vnfera drau
gijos.

2. “Saulės” Švietimo Dr-jos 
Kaune.

3. Moksleivių Susišelpimo 
Draugijos Šveicarijoje.

4. Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Kaune.

5. Kūdikėlio Jėzaus vaikams 
prieglaudos Kaune.

G. Lietuvos Darbininkų Dar
bo FederaeijoR.

7. Vilniaus Našlaičių šelpi
mo Komiteto ir daugelio kitų 
įstaigų.

Turint tokią daugybę prašy
mų, negalėdami išpildyt nė 
vieno, priversti esame kreiptis 
į gerbiamąją visuomenę, pra
šydami sušelpti Tautos Fondą 
savo aukomis.

Štai pargrįžęs iš Lietuvos 
gerb. Dr. J. J. Bielskis nuro
do, kad Lietuvoje laimi daug ko 
trūksta, ypatingai daug našiai 
čių pašeljKJS reikalauja. Tai-gi 
gerb. T. F. skyriai, darban, 
nes tėvynė ištiesus rankas šau
kiasi musų pagelbos. Atminki
me jos vargus, ištieskime jai 
paguodos ranką. T. F. yra pa
šventęs šimtas tuksiančių poli
tikos reikalams, kad pagelbė
jus Lietuvai laisvę įgyti, tikras 
esmi, kad tą pat padarysime 
.ir kultūros šelpime. T6i-gi, a- 
merikieėiai katalik. 1 darb*n. 
tėvynė laukia niųs.

K. J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius, 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Juškakaimius. Cią niihnžnin- 
kas ir mirė. Jis buvo apie 40 
metų amžinus:

Naumiestijo demštoMos *:l!i- 
nAs nėra bet šokiuose ta bai
sia liga serga apie 70 žmonių 

Kai-kurie ūkininkai pralobo 
bepirklinndami Šilgnliu valš- 
čiujo.

Gelgaudiškio klebonas Imvo 
smarkiai susirgęs; rengėsi 
mirti ir turtą padalino gimi
nėms, bet išgijo.

d
Pas mus dabar karštos ei

na agitacijos prieš rinkimus. 
Visokių partijų atstovai agi- 
tuojn išsijuosę; 
nys-demok ratai
mini. Trumpu laiku 
sime, kurių daugiau 
rinkta.

Dienraščiai narei n n
rikes visai uętvąrkioi. Karlai* 
su viena diena pareina trys 
vėlesni nuirta riai, paskui atga
bena vieną-kitą senouiį nume
rį (Tas pats yra ir Ameri
koje su Lietuvos laikraščiais. 
Krušoje matyt didelė lietvarkč 
Red. prierašas).

tik krikščio- 
užsilaiko ra- 

pamaty- 
taps il

iŠ Am*1-

V. B.

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
NAUMIESTIS ANT ŠEŠU

PĖS 13 KOVO 1920.

Klausimas. Kodėl nėra pa- 
žvrnėtn ant “Drancrn” Iralen- 
•ngjM'iJVTi' Jf*> n* •fWJF’r'w''T** r. . •••. -<t ♦». — %. - 

dorinus pirmą gegužės Darbi
ninku Šventėsf

Nahašninkui pralotai Olekui 
mirus klebono dar vis neturi
me. Gandas eina, kad pas mus 
pareisiąs klebonauti pats Sei
nų vyskupas su savo pagelbi- 
ninku kana įmink u Aleksandru 

1 «w»<**t*«*et

nei laikinai, kol lenkai laiko 
užėmę Seinus.

Vakar buvo telefonograma 
iš IjAzdijų, kad lankai suėmę 
kun. kan. A. Grigaitį ir išve
žę j Suvalkus,

Iš Rusijos parvažiavo p. 
Josiulaltta, buvęs Čionai kita
dos vargoninkti. Ka» žin ar 
jis norės grįžti vargoninkau- 
ti, nes būdamas Rusijoje ėjęs 
koktus tai kursus.

Už Jurbarko muitinėje val
dininku buvo Jurgi* Naujokai
tis iŠ JuŠkaknimių, Ailgalių 
vnlščiaus. Bebūdamas valdi
ninku Naujokaitis užsikrėtė 
dėmėtąją šiltine. Jo brolis Jo
nas jį parsivežė į tėviškę į

F. Masalu.
Atsakymas. Kas kita yra 

darbininkai, kas kita socijalis- 
tai. Socijaltatų partijos ivcntė 
yra gegužio 1 d. Ta pačia die
na katalikai švenčia šv. Jokūbo

Apaštalo nužudymo sukaktu
ves. Darbininkų šventė Ameri
koje yra pirmas rugsėjo mėne
sio panedėlis. Ta diena yra pa
žymėta ‘‘Draugo” kalendoriu
je

šv. Marijos į Dangų Ėmimas.

Klausimas. Visi katalikai 
15 rugpjūčio švenčia į dnngų 
ėmimą Šv. Marijos Panos. Aš 
esu skaitęs Naują Testamentą 
ištisai ir niekur neradau ap
rašyta Jos mirties ir ėmimo j 
dangų. Kolegijoje būdamas 
girdėjau religijos mokintoją 
aiškinant, knd galima yra bū
ti kataliku ir netikėti, jog 
Marija tapo paimta i dangų.

Augustinas Gricius.

Atsakymas. Tnip. šv. Rašte 
niekur nėra aprašyta Marijos 
mirtis ir jos kūno paėmimas 
į dnngų. B“( dėlto negulime 
sakyti, kad tas paėmimas ne
įvyko. Evangelijos baigiasi V. 
Jėzaus užžengimu j dangų, o 
Marijos paėmimas f dangų į- 
vyko vėliau. Šv. Liukas Apaš
talų Darbuose aprašo N v. Pet
ro ir šv. Povylo pasidarbavi
mų. Kadangi Marija nebuvo 
apaštalas, dėlto tame Šv. Liu
ko veikale nėra Marijos gy
venimo aprašymo.

Daug yra tikėjimo tiesų V. 
Jėzau* apreikštų, o betgi ne
užrašytų j Šv. Raštą. Pavyz- 
dis, kad reikia švęsti, nedėlią 
vietoje subatos, kad reikia 
krikštyti - mažus kūdikius, 
kml valia valgy ti virtą gyvuo
ti ų kraują ir 4. t.

Tas tiesas, kurios užrašytos 
Šv. Rašte, lengva sužinoti, kati 
jas Dievas apreiškė žmonėms. 
Bet ligai trunka patirti ar Die
vo apreikšta yra, ar ne, ta tie
sa, kuri netilpu į šv. Raštą. 
Bažnyčioj uždavinys yra su
žinoti ir apakėliai žmonėm* 
Dievo apreiškimą. Bažnyčių 
sužinojo ir apskelbė, kad Ma
rija yra be nuodėmės pradėta. 
Bei apie paėmimą Marijos kū
no į dangų Bažnyčia dar ne
apskelbė, ar tui vrn Dievo a;P 
reikšta nr ne.

Nėra abejones, kad Marija 
pereiskyrė «n šiuo |*a«mnliu, ir 
kad jus kūnas tn]x> paimtas į 
dangų. Kol ko* dar hesišku 
ar į tą tiesą nw turime tikė
ti, kaipo į Dievo apreikštą 
mums tiesą, ar tik reikia in 
pripažinti taip kaip pripažįs
tame Renosiu* praeities nuoti 
kius. Taip Dievas tikrai ne 
apreiškė mums, kad Vytautas 
buvo didis Lietuvos kunigaik
štis, bet niekai apie tai neabe
joja. Lygia dalimi ir Marijos 
ėimmn* į dangų gali Imti is-

tln , nltbafrnkll* Kftna abcjojlnva II pirkimo.
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Oleomargarine
-------------------------- — - — ■ ■ "■ *" /

i

HSįSf Oleomargarine yra 
padirbta iš Švariaus pieno, tau
ku ir pasiūdyta sulyg skonio. 
Jos padirbimas yra labai saugo
jamas kad tik tinkamiausi daly
kai butu vartojami.
Turtinga maisto vertėj, ncpaly-

/

l-
• J

ginama skonije, prieinama kai
noj —

Oleomargarine siū
lo jums geriausia lavora uz že
miausia kaina. Užsisakyk Šian
diena. Tavo krautuvininkas tau 
pristatys.

armour£;company
CHICAGO

%

furijos faktas, nors nebūtų 
Dievo apreikštas.

Tečiaus iš kuikurių ženklų 
galima spėti, kad Marijos jia- 
ėmimas į dangų yra Dievo ap
reikštas, nes paprastiems isto
rijos nuotikiams Bažnyčia ne
skiria švenčių. Kni-kurie Baž
nyčios Tėvai aiškini tvirtina, 
kad Marija tapo j dangų im
ta, Tas Šv. Tėvų tvirtinimas, 
tas šventės įvedimas dar nė
ra galutinis Bažnyčios žodis, 
bet iš to jau numanu, knd ka
da nors Bažnyčia paskelbs, 
jog Marijos į dangų ėmimas 
yra Dievo apreikšta tiesa. Kol 
Bažnyčia to nepadarė, tol ne
galiom vadinti eretiku žmo
gaus netikinčio j Marijos 
no jim-mimų j dangų. Taip 
reikia suprasti jr to kunigo 
žodžius, kuris tomistai kalbėjo 
kolegijoje.

Kun. P. Bučys.

So

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 

llth SL,
Jurgis Batnitis, vicc-pirm., 1428 

So. llth St.,
Aug. Juknialis, fin. rašt., 1626 

New Jersrv avo.,
Prot. sekr. Kazimieras Sniai- 

džiunas, 1017 Swifts Ave.
Ižd. Antanu Čižauckas, 1318 

New York Ave.
Kasos glob. Kazimieru Lukšio 

ir Jonas Jočio.
Maršalka Pranas Daugirda.
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedčJdienj ničnonn.

A.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
VAMITCTACatVAfiA a m t nu. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAL

L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA:’ »» i r • _________
Dvasiška* vadovas, prof. kun. P. 

Bučys, 2634 AV. Marquette Road, 
Chicago, IU.

Pirmininkas A. Nauaėda. 1641 N. 
Paulina st., Chicago, 111.

Vice-pirmininkas F. Arerygn, 
4539 So. Morahficld ave., Chicago, 
III.

Nutarimų raštininkas J. Purto- 
kiis, 4437 So. Farfield bit., Chica
go. III.

Finausų raštininkas B. Ncnarto- 
nis, 4412 So. Richmond st., Chica
go. IU.

Iždininkai kuu. Ig. Albavičius, 
717 AV. 18th St, Chicago, III.

Iždo globėjai:
St. Juccviria, 726 AV. ISth St., 

(Thicagu, III.
J.

ave.,

SV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.

Pinu. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Viclory Str.

Vicc-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str.

NuL Rašt. — Jurgis Kukantis 
1201 So. A’ictory Str.

Finamu-Rašt. — Tavadoms Sta- 
nulis 502 So. Uties Str.

Knsierius — Antanas Bakšys 1339 
So. Vlrtory Str.
Kiuior Globėjai: —

1. Pranas Kasdeicvičius 1017 — 
Eight Str.

2. Jonas M. I^cškya 1329 So. Jnck- 
^>•0 Su.

i

Kun. Pr. Budys, prezidentas, 
2634 W. 67-th str., Chicago, 
IU. ' /

Kun. J. J. Jakaitis, vice pre 
ridentas, 41 Proridence str., 
Worcester, Mass.

Kazys Černulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y.

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminstcr ave., Detroit, 
Mich.

XK. a. SMUaUUMMU, 1X4X111111- 
kas. 456 Grand rtr., Brooklyn, 
N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 443 Park 

ave., Bridgeport, Conn.
L. Simutis, 456 Grand rtr, 

Brooklyn, N. Y.

JĮ (BtoįrM Pocius 72G Eighi Št. 
5r-

1. KarimteruK Stulginskis 13^9K.
Vlctoiy Str. '

2. Jcrtniunas ŠimnlnM 759 Shtri- 
dnn Rond.

Knygih*. — Prnnns Kopturaudeis 
1321 So. Victory St

VoliBVtM Jinrjas: — Staniduvas 
Drbouas 811 Eight St.

Organo Užžiurėtojui — Kaziuue- 
rtu< Burba 141G S. Prascott Ave, 
Šv. Antano Draugija muarinki- 

mus laiko po 8-tai dienai pirmo 
M'kinudieni. kiekviena mėnesi, -n,a 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. IJnculn Širs. AVau- 
kegan Illinois.

PIRKITE KARĖS TAUPY-
mo ženklel S (W.SS.).

Rupšiu, 4430 So. Maplcwood 
Chicago, III.

Direktoriai:
Steponkaitė, 4545 So. Fair-J.

field ave., Chicago, III.
J. Petraitis, 4358 So. AVashtennw 

ave., Chicago, 111.
R. Sekltckis, 3427 Auburn ave., 

Chicago, iii.
A. Volančiua, 1442 So. 49th Avių 

Ciaero, Iii.
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

Chicago, III.
J. Rupsis, 4430 So Maplcvood 

ave., Chicago, IU.
Kun. M. L Krušas, 3230 Auburn 

ava, Chicago, IU.
t b'. Vcryga, 4.'»3V So. Marahficld 
ave., Chicago. III.

4‘fof. kun. Pr. Bučys, 2634 AV. 
Marqu<-ttc Road. Chicago, 111.

Kun. Ia. Alhavičitis, 717 AV. 18th 
SL, Chicago, 111.

Kun. F. Kudirka. 2337 W. 23rd 
•t., Chicago, UL

A. Dargi*. ”26 AV. iSth st., Chi
cago, III.

. Agitacijos komisija:
Prof. kun. Pr. Bnėvs. 2G34 AV. 

Mnrquette Road, Chicago. III.
St. Jucevičia, 726 AV. 18th ut., 

Chicago, III.
A. Dargia, 726 AV. 18lh irt., Chi- 

cnpo, III.
B. Neįtartoms, 4412 So. Riek 

mond st., Chicago, UL
J. Šliogeris, 1447 So. 50th ave., 

Cicero, UL

kur.net


Bolševikų Žudynės EstGuijujc 
Latvijoje.

IT

Besibaigiant šiai piuaulinei 
karei, vytinusysis vokiečių ka
rės Stabas, negalėdamas įveikti 
priešų ginklu, pinigus surink
tos 6-taja kūrės paskola palei
do į Rusijų, kad joje sukurtų 
revoliucijų. Tokiu budu norėjo 
priešus nusilpninti rytuose, 
knd didesnę dalį savo kariuo
menės pasiuntus į vakarus, 
prancūzų žemėn. Tų tikslų vo
kiečiai pasiekė.

Tarp revoliucijos sukuriu 
greitai iškylu radikališkiausia 
srovė, vadinama maksimalis
tais arba bolševikais, karių va
dais yra dauginusia žydai. Jie 
pinigų ir visokių nurodymų ga
vo iš Berlyno, todėl kuomet 
iiubijuju užviešpatavo bolševi- j 
kai, vokiečiai pirmieji, o pas
kui ir Austrai pripažino jų val
džių teisėtų ir su ja Lietuvos I 
Brastoj padarė sutartį vnsario 
9 d., 1918 metais.

Neveizint to greitai austrai! 
pietvakaruose, ir vokiečiai va
karuose tapo sumušti ir turėjo ■ 
traukt ics ntgal. Paskui kilo re- 1 
voliucijos tose šalyse ir nuo |' 
sostų tnpu numesti karaliai, 
kunigaikščiai ir kitokie valdo
vai.

Tuo metu bolševikai labai su
stiprėjo ir nebereikalavo dau
giau direkcijos iš Berlyno. Bol
ševikai gerai suprato, kad sui
rutėj kilusioje ]*o nuvertimo 
senovės valdžių, gal jiems bu. j kalinius. Klausinėjimų dau 

ti blogai. Tada jie ėmė terori
zuoti (bauginti) žmones, už 
pinigus samdyclvuii maištinin
kų iš blogiausių visuomenės 
sluogsnių iš visų luomų, parti
jų ir tautų. Bolševikai paleido 
iš kalėjimų įvairius prasikaltė
lius. Taip sustiprėję bolševin 
kai pagavo minias į savo ran
kas ir vis tolinus platinosi po 
visų Rusijų, užimdami kas kart 
dauginus miestų ir kaimų. Prie 
to plėšė gyventojus, žudė prieš-1 
tariaujančius ir skaitė priešais 
tuos visus, kurie prie jų nepri
sidėjo.

Tos baisius viskų naikinan
čios bolševikų vilnys greitai 
plūdo iš šiaur-rytų į piet-va- 
karus ir besiliaigiant 1918 me
timui pasiekė Estunijų, Latvijų 
ir Lietuvų.

Kai ji elgėsi Itolševikai užim
tuose kraštuose, tegul mums! 
apsako vienas karininkas, kur
sai puta vienas ištruko iš tų. 
kuriuos lmlševikai buvo (aišky-1 
rę nužudyt i. "Bolševikų įsiver-l 
žimas buvo taip netikėtas, kad 
jau negalėjau apleisti miestų | 
(Dorpatu). Kalėdų šventes ra
miau praleidau savo šeimynoje, 
nieko nebijodamas, nes nieko 
neveikiau prieš Imlševikus.

Nakčia iš sausiu 4 d.. 1919 
m. išgirdau bildėfį prie durių. 
Paėmiau nuo stalo lempų ir ei
nu prie durių, kad jas atida
rius. Kaip tik atidariau, tuo-, 
jaus būrys taikė į mane šautu
vu*, šaukdami: 'rankas aug- 
štvn!’ Prisakė man atiduoti 
ginklus, nes priešingai tuojaua 
įminė sušaudysių. Atsakiau, 
kad neturiu nei jokiu ginklo. 
Pradėjo ieškoti. Įmetė muišati 
mano laiškus ir kitu." daiktus, 
kurio jiems {mtiko: kaip tai 
drabužius, pinigus ir tt. Ant 
mano protesto ir reikalavimo 
Kurašyti juos į protokolų, atsa
kė man: ‘ponas eisi su mumis, 
tai tam bus Laiko.’ Perkruėius 
namus, man. anrgyba apsiaus
tam, įsakė grįžti į kamlmrį; 
tuo tarpu gitus Kamtmrius kra
tė. Pamačiau, kad visų namų 
bolievikai pėstieji ir raitieji 
apsiautė, o aut laiptų juistalė 
kulkosvaidį. .Supratau, kud 
nėra nei kalbu* apie mano pn 
i.u«*savimų ir kad mane laukia 
kalėjimas. Rauiiiuiu savo arti.

miauBtus, gausdamas
siinatysimo. Stipri sargyba ve
dė mane į jjolieijos namus, kur 
buvo jų komitetas ir tuojau* 
pradėjo mane klausinėti. Ko
miteto pirmininkus paklaus/* 
manęs, dulko tarnavau baltojo 
gvardijoje, kariavau prieš Isd- 
ševikus, rengiau apsigynimų ir 
tt. Atsakiau, kad nieko išna
šaus nedarinu ir prašiau priro
dymų, ant kurių gulėtų pnrem- 
ti savo užinetinėjimus. Kuomet 
neatkreijK- atydos j mano žo
džius ir kas kart naujus davė 
užklausimus. atsakiau, kad vel
tui atsakinėčiau, nes ir taip ne
nori man tikėti. Tuomet imm< 
pasiuntė į bajorų skolinamųjų 
bankų, kur jau apie šimtų pu 
našių aukų buvo patalpinta ke
turiuose kambariuose, o viena
me iš jų buvo uždarytos mote* 

irįs. Sėdėjo jie ar gulėjo aplin- 
Ikui. .Mažai kas miegojo, visi 
buvo prislėgti nubudimo, nes 
nieks nežinojo kokia ateitis 
juos laukė. Dauguma kalinių 
buvo man nepažįstami, bet pa
ėjo iš miesto, buvo tarp jų taip
pat ūkininkų ir jaunų studentų 
iš apgynimo sujungus.* Tarp jų 
apie dvidešimts pažinau. Veltui 
butų buvę aprašinėti jų nusi
minimų. Visus baugina kuršta 
ateitis. Prieš porų dienų pen
kis vyrus sušaudė. Ta žinia dar 
labinus prislėgė nelaimingus

kati

OKKUGAS
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Pirmosios Komunijos, Dirmavones 
Ir Šliubo Dienos

yra viesMie H ta actnJntiinu amognae
ItyvrulMr dtvuv. Tvak'i neiktum nori turėti i« dienų a'imtatasul 

buk) motu kenkta.
Neo tatnr ctabkr pnatatanae mitaa |ai*«4ks*tta.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių po 10c.
Dirmavones................................... 14x8 colių po 10c.
Šliubo......... ..................................17x13 colių po 20c.

T<ikta kaina Jam penJnodansr. ka- Inta nrmaalaa t« e*a, o knn ilk 
rivM. tai tart prtalųstl 3c*. virtau* pemiunllaaul.

Atil IHrnmtrmė* |invrli.*k, iArrikUla t I-a Nakrantctilo lUmmvonib* 
Istorijų.

Ilr tn ant imtritata aparkM ym atafnimtUnu Uuu tikri sndktal ir 
patiklu tOM-kia virina, kur Kalinta nlmšyti vantas, pavardė, virta ir 
talka*. Reikalaudami kreipkllėa:

• DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 W. 46th Str. Chicago, UI.
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suspėjo 200 Žmonių nužudyti. 
Suvarydavo pu 20 įmonių j 
banko skiepu? ir tenai prie 
donų s Glaudydavo nuo durų. 
Kuomet tie sukrisdavo, vėl ki
tus 20 suvarydavo ir <lar ant 
pusgyvių lavonų stovinėtus 
kraugeriai nušaudavo. Tokiu 
budu visų rusj pripildė lavo- < 
nais bei nuritančiomis aukomis 
iki durų. 16 1800 katalikų D ir- 
pato beliko tik 2. Kas nesuspė
jo pabėgti, tas žuvo iė bolševi
kų rankų. | Rygų atėjo bolševi
kai tame pat sausio mėnesy je, 
1919 m. ir birželyje tapo išva
ryti.

Žmonių kalba nėra taip 
stipri, rašo J. E. vyskupas O’- 
Rourkc, kad galėtų išpasakoti, 
kaip baisius kentėjimus jdilrėlė 
miesto gyventojai, Boltevikų 
valdžios įsakymu pačioje Ry
goje bu\u nugoiubuilu upių 1U 
tūkstančių žmonių, neskaitant 
tų, kurie pražuvo iš plėšikų 
rankų. Baisus badas viešpata
vo mieste. Kitados žydintis ir 
turtingas miestas Ryga, dabar 
vrn apmirę®: ii OHO tūkstančių 
gy ventojų dabar pasiliko tikta 
200 tūkstančių.

• Kuomet lx>lševikai užėmė 
Rygų, sudari- miesto milicijų iš 
pačių merginų 18—24 metų. 
Buvo jų 1000. Apginklavo jas 
šautuvais ir revolveriais ir joB 
netiktai miesto sargybų pildė, 
bet buvo kartu ir budeliais, ga- 
Inbydamos mirtin pasmerktuo
sius. Jos parodė nežmoniško 
kraugerį ngunio. Kas joms ne
patikdavo ant gatvių, tas žūda
vo nuo jų kulkų be jokio tyri
nėjimo ir teismo. Nepasiten
kindavo jos žmonių žudymais, 
bet dar ant tiek nustojo žmo
giškų jausmų, knd savo atikas 
baisiausiai kankindavo.

Knip bufo sužvėrėję bolševi
kų kareiviui, tegul paliudija 
vieno latviu bolševiku atviras 
laiškas, pasiųstas jo moteriai, 
f lietuvių kalbų išverstas taip 
skamba: “^Brangioji Annina! 
Su savo rota jau esu Doldeine. 
Dobi cine labai man liūdna be 
tavęs, bet tas niekai; turiu vil
tį, kad neužilgo užkariausime 
paskutinę buržujų šalį, paskui 
atvyksiu Rygon ir laimingai 
turtuole gyvensime. Galiu kų 
naujo pranešti tau. Kartu su 
draugais užmušiau tavo genų
jį ponų. Tiesa, maldavo, kad 
viekų paimtumėtne, kų norime, 
kad tiktai jo gyvy bės pasigai
lėtumėme. Bet aš šoviau į jį 
penkis kartus ir užmušiau. Pa 
ėmiau visus pinigus, n įsu ogi 
draugai paėmė visus u uksinius 
daiktus. .Mažų mergelę mano 
draugas peiliu perdūrė kaip 
paršelį. Laukiu atsakymo. 
Siunčiu tiu bučkį. Tavo /rikis. 
Mano adresas: 2 sunkioji arti- 
erija. Raštinė J. B. K rakštim 
Vasario 3 d., 1919 m. Doblen.

Birželio mėnesio baltagvar- 
4!------ —UlVVItUltn Si VUAtVLMUUn jJUVtMU 
Rvgų atimti iš bolševikų rankų 
frontiniu antpuoliu, pereinant 
tiltu per Danguvų. Baisiai var
ginami rygiočiai ir apvlinkinini 
gyventojai galėjo lengvinus at 
aikvėpti, o anos merginos—bu
deliai buvo nubaustos už saro 
piktadarystes; septyni 'šimtai 
jųjų vi s,, kalčiausios karišku 
teismu buvo pasmerkto)* mir
ty n ir ištarmė tuojau* išpildy
ta. M.

Ipriėmė kaipo vilties žibtelėji- 
mų. Pagriebė vadui už rankų ir 
su ašaromis dėkojo už paguo
dos Žodį. Neužilgo pradėjo lyg 
Klajoti. Baimė įr baisi artinan
ti įnirtis taip gyviai veikė į ju 
protų.

Išėjome už miesto nnt kelio. 
Buvo (K) sargybinių, kurie vedė 
mus apsiautę. Prieš mus ii 
paskui mus kareivini jojo raiti. 
Mes ėjome poromis; prieš ma
no ėjo aštiioni vyrai. Du tarp 
jų buvo ponai von Sanison, 
dvarininkai, apie 60 metų am
žiaus, lie ėjo lazdomis pasirem
dami*- Šalo manęs ėjo mėsinin
kas Starkas. Neatsimenu jau, 
kokias mintįs tuomet man per
bėgo jier galvų. Baimė prieš 
mirtį, žinoma, buvo stipriau
sias jausmas. Mintijau apie kų 
tai. atsidusau... ir tas imi ny
ko is niurni luitUuijus. Kas to
liau bus. ja„ man buvo visvien. 
Mintijau apie savo motorų ir 
kmiikį. Jų paskutinieji žodžiai 
atsisveikinant: ‘Kuomet tave 
užmuš ir mos eisime paskui ta
ve. ’ nuramindavo mane. Vis
kas nuiiš»’*si mano galvoje.

Vedė mus per turgavietę ir 
tolinus keliu į laukų už mie
sto. Tuo tarpu įvyko baisus 
nuotikis. Kippasta^ ėjo pro ša
lį savu sesers nnnio. Staigu su- 

1 suko: ‘Sudiev, Alma!’ Kuo
met norėjo (uos žodžius vėl at
kartoti, sudavė jaiu šautuvu 
per galvų. Norėjo ginties, pa
grok* už šautuvo vamzdžio ir 
šaukė: ‘Alma, Alina!' Smū
giai krito į jį ir jis puolė aut 
žemės. Sargybiniai keletu šū
vių paleido j jį; ant galo revol
veriu per galvų sudavė. Keletu 
suimtų vyrų apalpo, 
languose pnsirodė 
Priėjome prie upės 
Sargybiniui sustojo 
Vadas sušuko: ‘nusirengti!’ 
Tuo jaus mečiaa nuo savęs vir
šutinius drabužius, bliudelį ir 
valizų. Pažvelgiau į upę. Spin
dėjo ji tnmsumoje juodais 
vandeniais ir viliojo prie sa
vęs. Job verpetuose galiu pra 
žūti, bet ne kaip žvėris mirčiai 
pasmerktas—tokia mintis per- 
h’go man per galvų. Sumaniau 
akies mirksnyje, bet aplinkui 
stovėjo kareiviai vienas prie 
kitu. Tiktai vienoje vietoje 
prie pačius upėn buvo tarjias- 
gul trijų žingsnių tarp raitųjų 
ir pėstininkų. Cik reikia upę 
MTk’gti. žybtelėjo man mintis 

ir greitais žingsninis pralenkęs 
savo draugus ir atsidūriau ant 
edo. Bėgdamas jiastemjau, 
cad visa uj»- užšalusi Už kokių 

50 žingsnių pradėjo į mane šau
dyti. Susilenkiau, lx*l tuujaus 
mjutau sopulingų dusimų kru

ti nėję. Pasikėliau ir bėgau to
laus iki man nepritrūko jiegų. 
tuomet pradėjau daiiytics, 
Niinaėiaus šautuvų ugrų, pus
tui nurimo. Praėjus miliutai 
pasigirdo žuviai iš revoherių. 
Ir vėl nutilo. Nelaimingos au
kos pradėjo savo kelionę po lė
liu upės vandenyje!

Bėga u ir ėjau, parjmldnvau 
ir vėl keldavau. Pirštu užkim
šęs žaizdų krutinėję, perbėgau 
apie 8 viurstus. Atradau netur
tingo zhuįgaus griutelėje pasi
gailėjimų ir jsigellių, nes leista 
bule įiinti tenai pasiimti. Ne
galima buvo vienok rasti nei 
šmotelio tyros materijos žaiz
dai užrišti. Visų dienų pergulė
jau griutelėje, o vakare biriau
si į kelionę, nors krauju* nuo
lat lašėjo iš mano kūno, 'jokiu 
budu utlikau 40 viorstų kelionę 
iki atvykau ]>as mano pažįsta
mų ūkininkų, kursai mana nu 
veJZ: prie mauo kariuomenė*.

Kelioms dienoms praidiukus 
Dorpate vėl liolšcvikai pradėjo 
masines nekaltų aukij žudynes. 
Kutimot sausio 14 d. suomių ir 
estų kariuomenės ėjo l>orpa«Q 
niiiuli aęp boUvtikų, dar jie

P“- Dovanų reikale.
Iš priežasties geležinkelio 

darbininkų streiko, sustojo tais 
keliais visoks judėjimas; taigi 
ir kareiviams dovanų siuntimas 
likosi apsunkintas. Tuo budu 
ir kreipiama dūmė visiems K 
Rami. Kryžiaus Rėmėjų sky
riams. knd jie. knip tik bus ga
lima. pasiųstų tas dovanas 
Centram

Prisiuntė.
dienomis gauta du 
dovanomis iš Alan-

E
=i

I ginus nebuvo. Valgio galėjome 
gauti iš namų. Nuolat atvesda
vo naujus sugautus, bet lygiai 
tiek pat senesniųjų išvesdavo 
iš knmliarių, taip kad tas juits 
musų skaitlius pasilikdavo.

Paprastai apie 12 valandų 
nakčia vardais iššaukdavo ko

tletų uždarytųjų- ‘‘ant tardy- 
Imų.” I rsilikusieji užvydėjo 
I tiems ‘•laimingiems” įgytus 
laisvės, nes jųjų nei vienas 
dauginus negrįžo kalėjiman...

Buvo man atmintina naktis 
sausio 9 d., 1919 m. Visi tylėjo 
Apie kų-gi galėjo kalbėti tnrp 
savęs, kadangi visi lygiai buvo 
nelaimingi. Laukė apie pusnnk 
tį i neinančio sargo ir ilgos nok 
ties galo. Tuo tarpu inėju sar
gybinis ir pašaukė mane ir dar 
antrų kalinį. Maniau, kad eisi
me į teismų aut tardymo. Tų 

huitį manė ir kiti. Pažįstamieji 
prašu* mus, idant užeitumėme į 
jų namus ir jų vurdu še i my
lioms praneštumėine apie juos 
ir paguost u mėme.

Septyni ginkluoti sargybiniui 
nuvedė mus į policijos namus. 
Laukėme koridoriuose. Neužil
go atvedė iš kilų kalėjimų po 
du. po tris, liet tų nepažinau. 
Smegenys pradėjo greičiaus 
veikti. I žėjo liaisių minčių, kad 
gal visiškai nemano tardyti.
tik mirtin vesti, liet už kų!

Ir vėl atvedė koletų naujų 
kalinių kiti kareiviai, kurių 
vyresnysis turėjo ant savęs 
švarkų ir kelines, pagrobtus iš 
mano namų. Širdis pradėjo 
stiprinus mušti. Atvesta du stu
dentu po 16 metų uiužmus. 
Verki- abudu, kruvindami 
mums širdis. Toljatis nežinau, 
kaip ten laikas praėjo. .MintyB 
l>ego kai p žaibas.

‘Po du į eiles!’ sušuko ko
manda. Pirmyn, marš!’ Išgir
dau užpukalyjc Isilsingų verk
smų. Dnr dabar stovi mano 
akyse verkiančio auksuoto jaus 
KippnsU* veido išvaizda.r ‘Ko 
verki, tu. kvaily!’ tarė jaru 
sargy tanių vadas. ‘Ar ne Įri
šta dar sykį prieš mirtį paveik-: 
ti?’—atsakė K i pf uis tas. ‘Kas 
nori tavo, kvaily, užmušti? Imis 
tau tų pasuke!’—vėlei tarė 
rpudongvardietis.

Taip stipriui , troško gyventi 
Kippabtas, kad tuos žudžius

Augštai 
šviesa... 
Embnch. 
aplinkui.

ŽYDI KUR AMERIKIEČIAI 
MIEGA.

Šiomis 
boksu su 
chester, N. H. ir iš Lewistou, 
Me. Taip-gi du paku iŠ Ui uoli 
City, Conn. Iš kitų kolonijų ir- 
tri ns^fldėtn ž<vt* hrJ 
sutrukdė darbų.

Gauti pinigai.
Pereitų savaitę gauto pini

gai iš sekančių L. R. K. Rėmė
jų skyrių: Kingston, Po. 
$200,06, Baltimore. M d. MoL 
•Sujungus kuuiKis—$32.75, Phi- 
ladelpliia, Pa. $9.00, Hume* 
stead. Pa. $200.00, Netvark. N. 
J. $130.00.

Gražus pavyzdis.
Šv. Petru ir Pauliaus draugi

ja iš Kingnlon, Pa. labai gra
žų pa vyzdį davė, ] iriai ųzdauia 
per vietos L. R. K. skyrių net 
$87.50 Lietuvos pavargėlių ir 
našlaičių sušelpinmi. Jie savo 
susirinkime apsvarstę reikalin
gumų Lietuvos varguoliam* pu 
šelpus ir sudėjo kiekvienas po 
1 doL Garbė tokiems gorašir 
džiams lietuviams. Ar-gi neat
siras ir daugiau tokių gerašir
džių draugijų, kurios paseks 
tokį prakilnų dnrlių. Šiandie 
turime juu kciiuiikų tokių guili- 
girdinguuio pilnų draugijų, ku
rias neprošalį bus čia paminė
ti: šv. Antano dr-ja iŠ bu- 
ųuesne. Pa. $200.00, Baiiamore, 
.Md. Vytės $200.50, šv. Jurgio 
dr-jn, Trentmi, N "J. $25.00, šv. 
Vincento dr-ja ir D. L. K. Vy/ 
tauto gvardija po $25.00, šv.
’etro ir Paulinus dr-ja, Brau- 

dock, Pa. $50.00, Liet. Rcpubl. 
Pašelp. Kl i uitas $25.00. Kitos 
draugijos yra davę po mažinu, 
n*t daug jų dar nėra suteiku

sios jokios ]>aš«-lj>o?. Tai-gi 
creipianm ir į jas dūmė, kad 
,os taip-gi iipjMiniliktų vžpnkn 
yje kitų. Lai savo susirinki

muose padaru kolektų ir per
duoda tas aukas vietiniam 1- 
tauri. Kryžiaus rėmėjų skv- 

nui.
Draugijų ' valdybos turėtų 

apie tai pagalvoti ir nelikti 
kurčiais ant šauksmų Lietuvos 
našlaičių. įmuksime, katra ge- 
raširdingp draugija bus po šio 
pirmutinė! Įmuksime!

Visais L. R. K.*Rėmėjų Dr- 
jus reikalais kreiiikitės pas 
Centro raštininkų.

J. Tumasonis,
456 G rauti St., 

Brooklyn, N. Y.

LIET. PILIEČIŲ D R-J O S 
V AK. PA.

Pittsburgh, Pa.

Vaidybos Antrasai:

J. P. Petraitis— pirmininko*.
J. JantMMtlca*c—vice-plHnhrinkon.
J. W. Pntckcneh, nutarimų raš

tininku.
J. Daakšyė—fuauwų raštininkai. 
B. W, AVokbnar—iMItauku. 
Direktoriai:—S. Simonavitiua, 

J. Pakrumic, S. Listinakas, F. 
Vtnalovaa, J. Marrinkevieh, P. 
Bardrilauekao.

Ligonių direktoriaiJ. Kybar
tas, P. Martuoki!*.

Paryžius.—Aliutas ketitrins- 
dešiints vyrų, po priežiūra vie
nu iš geriausių daržininkų 
Praneįizijuje, snukiai dirba pa
dailinime Argono c kapinių, 
kur ptilaidiHa 23.(kM> AmPrHm 
kareivių. Daržininkas, kuris 
jx*r 30 metų buvo tarnystėje 
Pntni'uzijuH pmidentų. darys 
viskų, kas tik yra galima, kad 
padnrvti šifų vietų vienų ii Ikytojų kapinių.
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NAUJA KNYGA.

‘‘Žmogus ir Gyvuolys0

Is
_ . ••

Parašė: Ktn. Pr. Buėre
1*1 rietą Kataliku Spaudo* I įmūriju. IeSomia.

Alai IrtnuiuiH turiny*

I. SmuKmu* Kilmė IV. Motrrt.
II. Amonių VrMO V. tanoRo- Įlieto P* valkata*
III. ItaAta vf. St. Raita* Ir Mok. apie iax>ctj.

Kiekviena* punktas yra nuoaokllai U tvUdentK* Ir aiškiai ifcdėe- 
tytaa

Ncraiome pa prrimu, n«ti m ta turlnj l rado }a» didelę Vertų. 
Verta k lėkt lenam įsigyti. KARIA SOc.

“DRAUGAS" PUBLISHING CO.
1800 W. 46-th Street, Chicago, 10.

------------ - ------------------------------- ----------- - .A

Daug žmonių kftūpėoi į “Drau
go** knygynų, norėdami gauti j* 
vairių “Gaapadinių-Virėjų” arba 
aiškinus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokių knygų tarime. Ji 
Vadimui;

‘'VALGIU GAMINIMAS”
Jos kaina be apdarų .... $1J3!! 

su apdarais '............................ $1.50
Taippat turime kitų labui gra

žių didžiai naudingų knygų:
‘‘MEILĖS GALYBĖ”

Kaina su apdarais 
Kaina be apdarų .

Užsakymus šiųskite niuo adresu

’ “Draugas” Publ. Co. 
1800 W. 46 Str.. Chicago. BĮ.

.. 73c. 

.. 45c.

••-------- /■a- -

P.IMPOItTV IIUAKRA8 
PILDOME

OVKA1.

PARMOS Z ŪKĖS.
Juu dhttlunuu net nustojo vlltl«a 

kad nrbns ntpIrintM pracyvenltnas 
Ir nrrelh tlaaa. na pat) ryrtaa- 
«ybf nuirtojo dsrbavusl neculėdaau 
sumstl būda. rallmu dorjtl k«d 
to Mvonpu* m <Uur įmonių kad 
lo nekenčia kius-ffl upt fu taleriui 
sm fsrtnerUl neperka mulato bet 
da parduoda ui te« saunom sora , 
kaina »r mum) turtas «t:r* k*M>ra 
ir n>M turim Iinkams gyvenimą pu 
nuairirdi atnianavUnai volai Oar- 
niamlejle ta atlašiai Mi kuri* nodiu 
ramaus «>v«mu»o lai uurynklt aau 
terma bet kur mllma surasti mra 
vieta nes reikia farmn taip rinkti* I 
patinkama kaip kad ralkmaa raac- I i 
dtunAato *tMl o renku* rnargiaa Jei- 'f 
ru tamsta koMplrkai kur ląrtna 
po ta m noboal užrnn^dintas tai yri pa Mi 
lysiniinaa syvenitno kad apaivedus 1; 
blosa pačia taigi mes puteralm kur J
Kalima sunustl Itnkama vieta opi Ml- M
■ ;>.ann'> neturiu naujinau tarpe mes ■ 
čionai turim audrienUtmua tr drav* 
ryatta Ir parapijas tr rleokiua paai- 
iinluiaiinlmua muau kolonijoj Jau y- 
ra ir trana t artinau lietuvių ūkinin
kų mes savo terpe turim visokių 
niuAinrrtjų kaip tai ketndlrbywt*tl 
maSlsti. infinų malūnų automobinų 
ir taip teita u. Jau mes neprl vajom 
kreiptis prie avetlmtauCių reikale 
kad ko kam pritruksią mes paal- 
KellraUin viens kitam net svetimtau
čiai eieMM matldair.l lietuvių darb*. 
tuma ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka ferma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo <teu< kitoks nm 
parrldaujarto kad ko dauriauaia do
rų Ir darbščių tmonlu a traliuotų Ir 
č:a ap.lKTventu pas mua Gorbla- 
mle kua norėdami pirkti ūke kraip- 
kitles prie dorų Irleisliuru tmontu o 
ne prie iknaudoto'ų arentų kario ne 
paijsta Dirvo bs svieto tik doreli 
taun kmipkitlek prie Antano
Draaristča Cuatar Mtrluran kur 
visi dn>l Ir teletnrl Ūkininkai pri- 
klauao mes turim tam tikirtu nua- 
k irta komisija kuri juma patarnaus 
Ir po talku nesakysi, kad arenta* 
apravo ant »IO» ar (tauriau kut 
tankiausia taip atsitinka, su danriuu 
informariju kreipki tas kuo adreau:

SV. ANTANO DRAUGIJA
Cnster, Michigan.

c-o Kas. Daunoras

I

/I

tr v
PRANE8IMAB.

Dr. M. rSTIUKOLIS
Ort/tojM U CMrarflM 

>'«rk«4a Mv» Kr*M>aw I

•
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ERNEST WEINER 
ORY OOODS 

1800 W. 47th taunp. Wood SU 
Mm d.otam* engvbM Motpa* 

Ketvertai* tr Butatoaiir.
Diden&me pa»innkinis tasaami 

VlMkkl* UMkUtfUulAi. dfAUlk-
ItaL kleba* tr

į

SAIatal BH. CklrMo
tfr ,__ i-^-- - ■

79c 79c
PLUNKSNOS.gražiausių Prancūzijoje. Atoth

rikos Rauti. Krvžiuš aprūpinsiu __ - . n-
“PailsėjiuM* Namus” dėl lan-i PIRKITE KARĖS TAUPY- 

1MO SBNRLELIU8
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I LIETUVIAI AMERIKOJE.
............. ................ ........ ......... ..
GRAND RAPIDS. MICH.

________
(dilus kores|K>ndencijos pra 

eilioję buvo neapmintytas žo
dis. Redakcija jj išbraukė).

“Draugo" num. 23 ir 68 ku- 
resp. iš Grand Rapids, Mich.. 
kuriose L, Vyėių 43 kp. įkra 
kaiti namu už neveiklumų ir su
rengimų Sleigb Ridv Party. P. 
Vytis “Drauge" num. 25 ir 68 
tvirtina, kad tai buvo vyčių su
rengtas išvažiavimas. Rašo: 
“buvo svarstyta per mitingų ii 
atiduota ant narių valios. 
Pirm, prižadėjo “užorderioti’’ 
roges, iM't iš kokio* tai prie- 
žastipk to naatKkn." Pinoinin-

VISOJ UVllUVO pii^uui.ųus, u 
rieti buvo išrinkta sužinoti, 
kiek tokios rogės kainuotų ]>er- 
samdyti. Minėtos kuopos susi- 
rinkune buvo įkeltas klausi
mas kaslink išvažiavimo. Kada 
paaiškėjo, kad .vos keturi na 
rini nori rengti išvažiavimų 
todėl inešiuias buvo atmestas, 
kad rengti išvažiavimų vyčių 
vardu. Dabar jau aišku, kad ne 
vyčių buvo išvažiavimas ir dėl
to pirm, “neorderinvo" rogių. 

Tolinus p. Vytis rašo:“Kas 
link minėtos kji. veikimo tai 
gal ir labai darbšti, bet visuo 
menė apie tai nežino. Koresp. 
p. Banis tiktai atšaukimus pa 
duoda j lakraščhis, o apie kp. 
veikimų nieko arba visai mažai 
terašo." P. Vytis čia save su 
kritikavo. “Draugo" 25 num. 
rašė “ka«l kuopa nereikli, o 68 
mini, rašų kaltindamas koresp.. 
kad ruožai garsina kp. nuveik 

^4tn» darbus. Kaslink garsinimo 
tai, tiesa, kud daugiui yra vei 
kiamu negu . garsinama. Bet 
tame nematome jokio nusikal
timo. Geriaus irlrti,--V’ ’
negu girties. ko-
resp.. kmi tik atšaukimus rašo i 
taikraščius. o ne kuopos veiki 
mų. Atšaukimų parašėli kuopa 
reikalavo, koresp. turėjo tų 
reikdsviuių pildyti.

L. Vyčių 43 kp. skirin 50 
<loL dovanų tum, kuris priro- 
dys, kad netrisybė buvo 
“Drauge" 55 num.

Vardan augščinu minėto* 
kuopos

M. Slapikauskaitė, pintu, 
1240 liauni ton av1. 

V. AmbuUvičiutė, rašt.. 
1014 Jlaiiiihon avė.

WE8TVILLE, ILL

Balandžio 11 d. ant gatvių 
pradėjo draikyties lietuviški 
lapeliai, sktdliisntieji “svar
bias” prakalbs* ir kad kaltos 
“Naujienų" rodaktorius. Nu- 
lindau ir aš pasiklausyti tų 
“svarbių" prakalbų. Tni gi, 
t nulipai suglaudusi, parnš jsiu. 
apie kų kaltojo p. Grigaitis. 
Prakulltų jirudi-jH nuo sutvėri
mo ItHitviškos valdžios. l‘ir- 
miauria teku vyjJrapui' Karevi- 
čitū, kmn jis. anot jo, važiavo 
Berlynan prašyti Dfatuvai ka 
r alinu k. Berlynas, žinoma, pa 
Žadėjo kuulguikšlj ne Urachų, 
nepamenu kdq kitų. Po to, kal- 
Is'jo apie poterius. Pnakui sa
kė, kad, girdi, Lietuvos Vai* 
irtybės Yarylmn toro Išrinkta 
dvidešimt y|iatų ir beveik visi 
kunigai, hnvn koki<« S ar 10. 
Teku Voldemarui. Y'ui, o dsu- 
giausu* Dovyuaiūui. baku, 
kaip šilus davatka | m liko nnrip- 
sterių pinui ninku, tai visi šmo- 
io j«» inikvntr. 7*<Ktai svirtini 
lept'' ir gyri'Mli'ževit’jų.Tai. r*ų, 
ministerių pirmininkas buvo, 
tot turėjo resiguooli dėl to, 
knd klerikalų partijos jam to
ro priešingu*. •
» Davė vėju ir pietoteutui pas dar augšėinu italais, 
tonaintint AkI

■

.  .................................  -t 
kino Lietuvos dabartinę val
džių..

Po to užsipuolė ant Lietuvos 
pasiuntinių kitosna šalysna. 
Lietuvos Misija Amorikoje, 
jirdi, viskų nuo žmonių slepia. 
<sų, IJetuvojr dabar didžiau- 
«ias skurdas, žmonės labiau 
persekiojami negu caro laikuo- 
-c ir tl.

Tų pačių nedėlią nezaležnin- 
kų vyskujias turėjo lahnykį, 
nes palaidojo du' nabašninku. 
Vienas lavonas, jauno vaikino, 
buvo pan ežtas net iš Kalifor
nijos kasĄklų. kur per Velykas 
iis liko užmuštas. Jo motina 
tnomtamn
Kium Ui volioti buvo <U metų 
moteriškės, kurios dukterys iš
sižadėjo. Pinui a u senutė gy- 
w» jMis sATtinms, vėliau bu
vo ]mūiuu j jiavargėliŲ iuuuiul 
kur, sako, per langų šoko ir už- 
iraušė.

Ijūdotuvių pažiūrėti susirin
ko daug žmonių. »todrl proga 
buvo vyskupui išreikšti savo 
alutis, iškeikti katalikų Bažny- 
'ių. Jis katalikiškų Bažnyčių 
*iepė perkūnui užmušti Sakė, 
knd visas pamaldas lietuviškai 
laikus, kad kiekvienas supra
stų. o katalikų kunigai keikia 
jus ir viskų išdaro, nes jus ne
suprantat kų jie kalba.

Reikia {^įstebėti, kad tarpe 
uopsotojų matėsi ir katalikų. 
Viena mergaitė* vytė ir chori
stė, net grabų nešė.

Vfeatvillėš nezaležninkų yy- 
4-kupas Mickevičius pateko bė
don. Gal visi atiiM'iiH tilpusi 
•'Dųrh.” paieškojimų “vysku- 
pu" Mickevičių. Jo ieškojo vie
nas senas žmogelis iš Detroit, 
Midi., kuriam Mickevičius ]ia- 
ėmęs ir neatidavęs 12U dol. Da
bar tas žmogelis atvažiavo 
IVestvillėn atsiimti iš nezalež- 
ninko tuos 120 dol.. žmogelis 
•ako. kad buvęs pas “vysku
pų" ir tas neužsigiuųs. Kai tu
rėsiu, sako, atiduosiu; daliar 
neturiu. Koja reumatizmo su
traukta, |«its, girdi, neturiu pi
nigų gydytiem, gi tau iš kur ati
duosiu. Girdėjau, kad dalykas 
atsidūrė advokato ofisam 

Mainerio Pati.

pats viršininkas asmeniškai ar
ija laišku. Kreipkis šiandie.

J. BauruŽaitis, •
L. V. beuo pirmininkas, 
210 North 2nd St., 
Harrison, N. J.

DRAUGAS

NAMINIAI GYVULIAI U- I
GŲ NEŠIOTOJAI,

s

WORCESTER. MASS.

Bulandžio 25 d. bažnytinėj 
svetainėj Labdary^ draugija 
rengia teatrų. L. Vyčių 2t> kuo- 
jm>h artistai vaidins. Karužę 
jojant" ir ,J)uinn l»e galo’’. 
Bus ir dauginu pumarginimų.

Pradžia 7 vai. vakare. Visu* 
kviečiam atsilankyti 

Komitetas.

WAUKEGAN, ILL.

S. L. R.-K. A. 177 kp. laikys 
uuumąiiu .susirinkimų iivUebu- 
jo, balandžio 25 d., 1920 m.. Sv. 
Baltramiejaus jiarapijos sve
tainėje. tuojaus po bažnytinių 
pamaldų.

Visi nariai ir norintieji prie 
S m; i v. prisirašyti nuoširdžiai 
kviečiami j minėtų susirinkimų 
ateiti, nes daug svarbių reika
lų reikės aptarti.

Visus kviečia
177 Kp. Valdyba.

• •

Susirinkimas R. K. R. rėm. 
aky r. Ssr. Baltramiejaus parap. 
«vet. bus 2:30 vai. po pietų. 
Būtinai visi nariai turi ateiti 
niinėtan susirinkimas, nes turi- 
me daug svarbių reikalų aptar
ti.

Nuoširdžiai visus kviečia
Valdyba.

CICERO, ILL.

“Desena&no Mergelė" scenoje

Ncdėlioj, lialandžio 25 d., 
1920 m., šios kolonijas gabios 
lošėjos vaidins pirmų sykj Ci- 
ceroj “ Desenzanu Mergelę,’ ’ 
trijų veiksnių dramų. Režisie
rium yra jmiiia M. Pasankienė. 
Ji deda pastangas, kad viskas 
butų tinkamai prirengta.

Apart to bus ilga progra-, 
nta. Pmutikiihe, kad atsilnn-’ 
riusieji pilnui bus patenkinti. 
Pusę jielno kuopa skirin jMirn- 
pijai. J. Z.

NE W ARK, H. J. WESTVILLE. ILL.

Platus atidarymas durų 
Imtiems dailę.

my-

Lietuvos Vyčių 29 kuopos, 
Nfttarke, N. J., beria* mylin
tiems muzikų plačiai atidarė 
duris. Mokantieji groti ant 
įvairių pučiamųjų instrumentų 
kviečiami rašyties vyčių irenan. 
Nemokantiems gera proga iš
mokti.

Vyčių tonas jau pagamėjo 
svetimtaučių tarpe, nes keletu 
sykių pasirodė viešuose susi
rinkimuose ir pasižj mėjo.

Viename susirinkime nutar
ta stengtios sudaryti tonų kad- 
ir iš 50 muzikantų. Nutarta 
kviesti rašyties benan mokan
čius groti lygiai ir nemokan
čius, o turinčiai! norų, čia kiek
vienas galės išmokti. Norime 
ateityje sudaryti irti pirų lietu
vių tonų.

Daugelis vatu savo huufiltu- 
kj ant niekų praleidžia. Kiti 
sako persenan esu, kad galMra 
išsunkti. Ne, brolau. Senatvė 
mokslui nekenkia, reikia tik no
ri. Pašvęsk liuoslailcio valau 
daię mok mini u mi, o pamatysi 
kaip išmoksi.

Artinasi laikas, kada paro
doje reikia stoti po Lietuvos 
vėliava. Negėda Ims svrtimteu- 
riaine pasirodyti; lietuvių var-

Nuvykus We.-tvi|lėn į ‘ 
įnirusia teko atsilankyti j E 
Vyčių 85 kuopsi* susirinkimų. 
Nustebau pamatęs susirinkusj 
taip gražų jaunimo būrį ir taip 
tvarkiai vedamų susiiinkiiuų. 
Beveik visų kuopų sudaro čia 
gimęs ir augęs jaunimas. Šita
me susi rinkimo, apart kitų nu
tarimų, sutarė nupirkti Liet. 
Laisvės bonų. Girdėjau, kad 
i«* jiatB jaunimas sudaro ir 
bažnytini ėborų. Spėju, kad 
vietos jaunimo suorganiMiviuie 
ir palaikyme draugiškų ryšių 
nemažai darbo bei energijos 
indeda vietinis klclMuias, kun. 
L. S. Brigmanns.

Viskas butų gera, jei ne tas 
piktus šašu* ant lietuvių kanu, 
t y. neaaMninbii su savo vy
skupu. WMtvniie<’iai juos va
dina barabiuiis. Pasakojo man 
Stok} juokų. Vienų dienų i»*zįi 
ležninkų vyskupas nuėjo val
gyklai puertėiiiutų. Prisival
gęs neualcžuinkus iumdė t| vai- 
gykiob išsmukti pdužaiinokejęs. 
’*atėuujęK tai savininkas ėmė 
"vyskupu”Šventinti. Nesalež- 
uiltpon iNOMegu pniikiiajiuts vai- 
gykloje savo kepurę. ‘•Komi
tetas" turėjo jų išpirkti.

Lietuvių katalikų jmrapiju. 
klebonaujant kun. Brigiuanui. 
kįla. Santiloai kiels>tin su pn- 
rapijonais labai geri. Miesteli a 
gražus it Lietuvos kaimelit.

Švedas.

pir-

Kati iiiuuummi gyvuliai, ypa
tingai totčs ir šunės. yra ne
šiotojai ligų, kuomet įleidžiame 
i sergančiųjų kambarius, yra 
faktas, kurį viens (Misaulis pri 
liažiKta; (odelei militarė valtly 
bn Dover, Anglijoje, laikė sau 
už priedermę baiulyt išnaikinti 
visas kates, kurios raudasi Imi 
raituose ir taip kariškose kva- 
tivrose.

šis įsakymas |>aėjo nuo išty
rinėjimo priežasties pavojin
gos difterijos epidemijos prie 
glaudo? namuose llovoryje, 
kur uficierau pntėinijn kelias 
katęp.

Ji* gerai i&Rvoitė kačių gerk
les ir linai* mfarinthmas atrauti 
ai udui-liuuu nebuvo j Muiluo
tas nuo šių gyvulių vaikam*.

Tarp devynių karių bakteri- 
jologiški išradimai rodė faktų, 
jog keturios katės.buvo nešio
tojos tliftejrijos.

Užsikrėtimas KO
Ir l-tan

Žiurke*. Pclra ir Tarukw»i 
i oriu i>«ru* Ir ulltrn'ta maia- 
' tn. K to hitą vimltio* Itfba!
J-u lAruukln* juo*- liauna- 1 
iiumi klljau* ir pvailvrto tor- i 
muj. V arto Janiu, nr kuriui** 1 
K V. Vald. aky r Svarua, anų ' 
rua varioj. Per 44 m. vartoj.

'joms ortrz t>co»ro*ATt»
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REIKALAUJA.

Reikalingos — Clminber- 
mtuds mokėsimi- $-55 j menėsi 
ir kambarį.

Elms j.otcl
53rd St. & CoriiJl Avė.

PAIEŠKO

1'altAhau ravo tėvo a* laodoriua 
Ambroua IJutuvo* karaivl* ėllalė* 
purap. Indijon tinimo. Prafaiu nt*l- 
kaukti urtui knarmMo pranvMi tokiu 
•drrou:

lantloriui ttubrunil, 
Pt-'-Unlttkv Pulką. 5 Kuopa. kaiu-ial

Kauna*. IJUiuanla

PA1EAKOMMAK.
l’aiedkluu ant o brolio Stontalovo 

llupku* tr «r»rr» Marijonoj iNipklu- 
Ua Kauno Iti-dilim, Ha**lnių Aps
kričiu. (Mrkalnio pampljoa. Nikitinų 
kutino. 7 turtai kaip Amerikoj*. Me
ninu* gyvenu Muhaaoy City, I’a. Da
bar nnlinlau kur yrn Ka* apie jųr 
nno ar j‘e pati* umikaūkite, ne* a* 
turte labai avnrhlua reikalu* yri* jų 

Praną- Btųtkuo.
I KK bn. Prrvon Yvo. U'aukrgan. IU.

I*aic4kau gero t■ atariau*. Turi nio- 
ln-tl kalbėti Liet, lu-nk tr Angį. 
■ilaaJUle:

Kaiinucta* Zubll. 
18092 bn. Hablrd M. 

TtdrOiun*- I'ultouiu 9041

Dinarnrrnn* **,»••* 
• *»»uiw v vaz** 1Uv A JAA

BRIGHT0N PARKE

At-

Už ūmiu luiiua TH'loli dide
lių dirbtuvių katu reikalinga 
meldžiu aUiAnukti po 
4400 Kedzie Avė. Ofisa> 
duras kiekviena diena.

duju. 
at-

S. D. LACHAWICZ
t*ri«rt> Or»>.rrta» *at*r**u|'J. 1*/<1*

>• paimi.. Hm*. ai.
«U«uIrti, u mui. <uiv* tnali. ^«o**<:.'ati 

2314 W. 23 PL Chicago.. UI 
T«l <*u*i 11 N.

i A 1

REIKALAUJA. ■ 
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p
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Prityrę* prie Kad ta tori v; Atdara lapn lg 
STASIlAKO OIE CO. !|

1330 S. U-avIu SU g

I 
I
■
■
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IŠKILMINGAS

VAKARAS!
Kfikalmgi du vyrai dirbti au ma

nim keturliu valanda* atiraltėj. turi 
būti plačiai MuateaUnr *u tmoncinl, 
Mokeaių >1.00 ui valanda. Jeigu no
ri uiaidlrbtl S2t>.00 eXtra UI dabar 
gera proga Ihialkalbclt au Aldlnunkų 
įlietu* ar vakar* *lų aavalU. - Jaru 
nuo II lltryto iki * vakare. Kamba
ry* 1400 —-

2£O K btaU- Sim-l

lAMsHiailAI
Prlo iiMidtlo darbo. Darba* 

vua.

Dvcumtnr* Kiippl) Co.
934” Atvhor Av<-nur

pairto-

Kl'.lKAl.l.YGl VVK.M.
Bei gonernlio virtuvė* paatovau* 

ilurbo Ataihiuktlc.
M»m Ackrrron.
MMiacI Kct-M-
2Ulk nml Etlb

TMrUlian 
Uo-ptlnl 
Atrmtr.

Krlkallngl 10 vyrų prie mediin 
l>ox‘ų ftibrlk* 4T% centu 1 valandų 
10 rulnnjy Į diena. AUUiuuklte:

Datld G. .Masverll
tllli Aud Uacine Avc. V. S. Vardu

Ar atsibodo tau eiti iš 
darbo j kitų, gaišinant 
ir piningus.

GOODYEAR 
siūlo pastovu darbu su
mokesniu 2000 NEPRTTYBU- 
S1U VYRU prie guminio num
ito.
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS

vieno 
laika

geru

Į UZDARBYN MOKLNANTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirš 145 svarus.
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite yjuitiškni ar
ba susižinokite su Factury Ern 
ployment Office.

THE GOODYEAR TIRE 
RUBBER C0. 

AKR0N, OHIO, 
Miestas Geras Progos

REIKALINGAS 
PARTNERIS.

&

nuru Į»«rtn<rlu k<'l>rju*a* (Ba-Ak
• *rr> f ritmu Ulba krpSJo. sali liuU Ir 

dreivrry* Man vienam perdau* dar- 
1 Imi turiu J ke|<>'kl*a X aulumotylliui 
į 2 arkliu* 2 vetlmu* Elektra mlaltin 
į motin*, audu fouataln aaldulnlu, 
j nillly Ir t. L. Ir daugybe kilti daly, 

ku l’rtaOitau duona aktupnuo** 
■HlsatrUuuM' Čionai* Juaų praffu 
11*80 tnveatiuentaa per puac v lako* 
atvaduokite ir apturėkite viela.

Joseph M. Ažukas 
114 E. Dalote. Str., 
Spring Valley, UI.

Iteiluilingu* mulrrt* «r uit:amo* 
prir plovtato Indu rdtahv*) Knlnll- 
Si*ko> Kol*ifi>>J, «hi K*fikak««. III. 
43>> 4O | ir burdaa Ir aduilby.
ma* Ataltalikit* tuvjull* J

••1 trwa«u“ .Ulatlnl-t. 
BKin W. 41 Mn*r|

 -"
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uiuūiis bailus Ir išieistuves n
Kuri Kenai*

3-čioi Kuopos Susiv. Amerikos Lietuvių Kareiviai 
Subatojc, Balandžio (April) 24. 1920 M.

Liberty Svetainėje 30 gat. ir Union Avenue 
rtadiia t vnZ iak«t«< Ifetntut lUr. Y'palal.

n:u -I!.-- • ■ 9
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DRAUGYSTES R0ZANCAV0S 
Nedclioj, 25 <L, Balandžio 1920 m.

V. Balnio Svetainėje 1444 Wentworth Avenue 
Chicago Heights, Ulinois.

Hnllnml viaua ulkvlcči&tne lietuviu* Ir lietuvaite* ikrtiykAčtu* tr 
1* apirtinklų um |>lrti>u kartu tnu*ų kolonijoj >xuuul>»it ko dar ne- 
tnuti. Muaykn t>ua n«t M Uetuvn*.

Ktk-via Ilr»ur)«U- Hotančaio-.

aiimHaammmammmiimmmi

Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių!

w *
Urluvo* kariuomenė, ttavo ir prieto kraujų liciln’n*. dldllaualoiul* 

t>axtan*otnln l>«4 \arx*l* llrljo lt IJrturo* boltcvlku* Ir vokiečių bri 
runų bermontininkų ph-tlku*.

Uottn-o* kariuoturnė nelaidAla mutiniam* UrUivo* prtekam*. pol>- 
Metn* lenkam* yltluu luotu ton verkti*, kad mų* vuuU pureni tų Ir 
iuimų trnono* dar labinu plčtlų Ir vėl juo* | vcnnjo* pančiu* pūs
čiotų.

Uuluvo* kurluomenč opicynl' ir eina rnucų broliu* tr Jų turtų. 
Mottrro* kartuomtnė jau Mkovojo IJctuvnl enrblnm vardų Ir vlaatn 
puMaulų Kara*|.

Bet l.lcturoa kariuomenei rilkalinsu š»le»a. rnlkahiiiui. kad tani 
įima* l.ictuio* karvltl* neliktu nrpamokyta. *knlljrli ir r**ytU kad 
ncicrjitų nuuu uc|>ra«ll»vluya. Gana tamira* mu*ų brankioj Tev>Vėjl

Todėl kieno Mrdl* dar gyvn. kieno Alrdl dar trakai tėvynė* mei
lė. padėkite Aiicatl mipų kareiviu*: alųaklte jiem* knygų lituokite 
aukų plnlųal*. ut kuriuo* boa ptfkaiuun kamlrmma knyrn*. ne* da
bar. kada nuiUo Lietuvo* frontuose kovo*, pradėta uoliai fi-lcotl ka
reiviai: (teisiami jiem* knygynėliai, mokyklų*, daromos prakalto*, 
didinama jų laikmati* Ir ~Kn.rlAkiq 2odta".

Karstui tr ptolcu* *ių«klle U«*i*i Lirturon niuo ndrcmi Kauna*. 
“Kariaklų £o<IHo" lbxl*k«4ja, arba atiduokite | muaų Dclccartjo* 
ranka* Wn*hlnrtnno alMclal putymėjua. kad jie peralųatų “Kariš
kių žoiUlo" fli-dakeljal.

Broliai amerikiečiai, ncalcailvklte tuuaų kariuomenei Arlcao*!

“Kariškių Žodžio7’ Redakcija, Kaimas, Lithuania.
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I Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma
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Kvleėjatne ‘lava UetvvlMi Ir UHgrautė* atCI«nk>U i t* pratuiMiingi, Balių 
s=4 tek= paM ulini Aykt MUta t*»li«»ųii au a»vo trrunal* Te*ytu>it>>» 
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Rrrtaual* Ir dcrllnstajjida letne. 
DidMaurio* dėl Ūkininku luaMnerijų krautu-

GerUuiUu turini pardavimu ukiNtų produktu- 
Konuvitno produktų fabriku* yra Hvtmtto 14-

Lietuvėj tnri stirluunlaa brauclnuala* turmaa Ir au

Jor Amerikoj randaal didtlaualn Urtuvlu 1'kintnku Kolonija wi- 
aoj Amerikoj tai yrn HcvMtviUr. Mirti, ir au vlau aplellnklu nilcata- 
Inla.

SCOTTA’H.I.E
HCOTTVmLK

via.
S«?OTTVri.l.E
SCOTTVII.1.E 

dlrbyaU Ir L t
SCf «TTVIM.E

gvrtauotai* |tai*iu:o ayabrma kaipo *u fcvieaa tr vandeniu auvcatu Ir 
t. L

«C<JV ~ !. <• ! t r.r.'i VUM> kilu* kolonija*,
Srtiira tmAuiny ir kana Kaunu gcrlaual* pelną u* anva vanarue 
darb*.

f«coTTVfl.1.E Dabar atvykau I* ChlraK«»» «u Automobiliutn au 
tlkalu kad Apvaitnrju* ir pamašiu* visu* čion apitivala* lietuvių 
kolunljn* kad jai lėčiau ko dattflausia a| ipaakotl aurrilun ut ko. 
ItU dienu l'hlmr** 21SrfJS iU Aūtomobliuiui i* CiiHAKoa va
liuoti | Kriitlrtlk. >4Rh., dėl pamatiniu lli-tuvilkij kolonijų Ir pa- 
KlrtnkJmo »au nr<* ukča. Ateikite |iaa mane* ■< nuruMu arba *u- 
Unkaiu iiaalaklaima kaip j ten Stula u nuvulioU. Manu udreaa*: 

W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, III.

— -.-4
VAnor -At. 4«ų «*. «>as *a- 

/Ib.i'J... KmIui •*«,*,.*,*>. 
tW*Hl*ll«, a,*|htrt*lM — <r «ui* >•< 
«<<4« **• i* Hrt*-

Su. *r'J* tui
umt "KL. iw t»» i*» tf*« tt. 

*«ttab***<r tiurH. »**«« «••». *4** 
1*. anibu Mm. ir luttl o M 
iuM. iMi *1 rtrit.it tii rUZ.S •"

Ka.taiyr. RVFFLES? Ar 
tai gytluolf’ Ntl! Ar kir- 
Btantp vanduo? Net! RUF- 
l’l.ES yra tai pa;>r*>čianti* | 
•liautu ir odo* *Uktnirint«ji«, 
l priktauMnli srnti u lu* galįnirti F.-iĮjrJbt garniai Mtleikt žmogui ,

but grateanio ui tiru*. bli*a*očni«. ivelniut plaukuti Kai galbūt 
•mage-itiio už ėv*t< nenieiinči^ galvot oda?

MUFPLEH
panaikina pleiskana* I Su josii* nerr<kta kelią mtiicim galvot 
trynimo: dvieju ar trijų dienų lygyje RL'FFl.ES pradėt mažinti 
plrukaus O tavaiUt laike jų jau net ijiiih nHSu! Pinkui tik rrtkar- 
čiau uivilgant įtalvg bti> urtektiim. kad plei«kan->i n*3i*iratm«*n 

\3**yi«k«c ■tyriaiii kurCLES bonkuię aptukoje Nainio*‘tik 
Oje., bet jt)< «ak>»itc. kad jo« verto* daug daugiau. PaaiUctnunai 
pridėti prie kiekvieno* boa kūtė*. Jei ncgauutc jurų aptieltoįr. tai 
ataiųaktte nuimt jįc. požto markėm ik ar money under ix4nn atartu; 
——r. ad. sic trr z* o co.. ju-sm
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CHICAGOJE. jj
APSISAUGOKITE!

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Penktadienis, bal. 
Šv. Jurgis, kauk.

šeštadienis, bal. 
šv. Fidelis, kank.

23

24

d.,

d.,

TURI TAUPIAI APSIEITI S. 
VALSTIJOS.

Kitaip prisieis didinti mokės 
tis.

M JĮ J J- M J ,--

VIEKAS EINA BRANGYN 

CHICAGOJE.

Apie tai yiėrešama oficijalial

iš AVnsIiin^mno oficijnltai 
pranešamn, kml Chicagoje pra
gyvenimus nuolat eina bran
gy .i ir brnngyn. nežiūrint jokio 
“i’air prire” komisijos veiki-

Sulig statistikų biuro Darbo 
de]iartamente, laikotarpiu ve 
-a; io 15 jr kovo 15, 11)20, nbel- 
mi- pragyvenimas ėin pabrnn 
gėjo 3 mmš. šiandie bus kin
kas dauginu.

Sulvirimi- tni 1 *>13 motids 
Ihicaguje piag\vvmuuis pa- 

I bnuigęs 1<>7 nuošimčiui*, t v. 
i* | ė . *

danginu kaip «lvigu)mi.
Į Nereikia tad ir st>-hė ties, jei 
j didžiuma darbininkų, katrie 
( nori nepriklausomai gyventi, 

turi susiaurinti visokias išlai-. r‘;»kahmjn didrtmių užinokiMu 
rių.

—
Taip sako Suv. Valstiją pi ! 

nigyno sekretorių- lloit-ton. 
kuris tomis dienomis viešėjo 
Chicagoje.

Honston pareiškė, knd šalies 
wrian«vbč ri«mn?re pn«^mL 
privalo apsieiti skupiai ark.i 
jjcireikalanti nuo žmonių den
giau mokesčių. Nes kitaip Ims 
tik susikrimtimų ir nepnsitcn- 
kinimų. j didžiuma darbininkų,

Tuo lnbjaus Suv. Valstijos >i'T»rikhiii>nnmi j
• * • A • • R • • e . * J

Teisės draudžia dėti į laik 
raiti lapelius su nngarsinimais 
be to laikraščio administraci-1 
jos leidimo. Tečiaus ant 33-čios' 
gatvės Chicagoie kas žin ko 
kie asmenys, matyt sutarę su 
vaikais iineiiojančiais mus 
dienrnitj. be musu žinios. įdė- j 
jo j tarpą jo lapų popergalius 
su užkvietimu į daktaru Grai ■ 
čiuno ir Zymonto prakalbas. 
Pabaigoje pasakyta, buk i tas 
prakalbas kviečiant kas žin 
kokia “Liet. Kriki. Liet. Dr 
gija.“ “Draugo” redakcija su 
ta “Dr gija” neturi nieko ben 
dm ir lobai stebisi jos apsėji- 
mu, žeidžiančiu mus dicnrnš 
čio teises.

h GrilUrtUUO LILI UUU

KOLONIJŲ
CHICAGOS VYČIŲ DOMEI.

DRAUGAS
—T—==SL- -------------------
.1. Nnujalta, I’ivariunas, L. 
Norkus, P. Knprioni.s A. Stul- 
ginskns. V. Jodel-.s, A. Grįšim.

Nutaria ir V’oktą «rnrW»j 
dalykų. Broliui, tmjuskimė. Vi
si iš vieno darbini, knd mes 
ašt noiiiolikicėini nepairi rody tu
mėm nerangiais. Veikime tėvy
nė* laimi, kad paskui nereiktų 
patirti gėdas.

J. Grįšiu*.

Iš BRJGHTON PARKO.

P<mklabiems Imi. 23 1931 m.

*■■■ 
I■
I

i
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PAMINĖJIMAS liet, vyčių dienos

tins, jei turi noro pagelbėti Eu
ropai pakilti nnt koją. Tik di
di* vargas ii su ta ]tarin Eu
ropa. Ji laimi pnlrngx*a susi-l 
pranta, kud j<» laimingesni' į 

padėliu priguli mm jos pm*i»iJ 
e m* rg inges n i o veikimo, bet ne 
nuo nuolatinio lukeriaVimo., 
Juo! jai kas pagelbėtą iš šalies.

įgilini gražus sekreloriatm |ki- 
tarimni.

Bet štai iš Wushingtono pra
nešama, kad būrys kongreso 
atstovą ir .«ejintorių sumanę >-u 
mivo šeimynomis nors per du 
mėnesiu |ms j važmėti. Butent, 
aplankyti salas Hti'rnn, Guiun, 
Pliilipinus. Japoniją. Kinija, 
Kon-.in ir. turbut, dnr Vlrnlis- 
vostoką. Toji kelionė, kaip sa
komu, tun-tų bul atlikta- vv- 
riausylH*s lėšomi*.

Tai butą “graži ekonomi
ja”, jei tasai gerinamų atsto
vų siminnyimu turėtų įvykti.

D»*l didelio taupumo M*kn 
torius lloustcn priešinasi net 
sumanytiems buvusių kareivių 
bonimam-, |mtrieiux, jei hutą 
pripažinti, turėtą Imt išleista 
apie pora milijardų dolierių

NUKENTĖJUSIEJI ŠAU
KIASI PAGELBOS.

Nuo žinomos šio mėnesio 
pradžioje vėsillos danginusia 
nukentėjo Meiruse l’nrk mies
telis.

Sulig paskutinių apgkaity- 
mų. 225 namai sunaikinta ar
ba apgrinuta arba pagadinta. 
Nuostoliai siekia $536,taX).

Tuo tarpu piišelpu.- gauta 
vos $7(I,(XKJ.

Vėtros metu daugeli* žmo
nių neteko visos savo mantos, 
šaukiasi pagnilioR,

MOTERIS ELGETAUJA.

Kaltinair.as vyrus.

POLICIJA NORI 8 VAL. 
DARBO DIENOJE.

Oak l’nrko (Cldengon pric- 
riniestta) jiolicija savo viršinin
kui pat tavu reikalavimą n>- 
tnonių valandą darbo dienoje. 
Hiandie ten policija savo poli- 
cijinr- pareigas atlieka jier 
drBhntj valandų.

Amini teisman kreipėsi pru- 
ždum M-nyvn iiiuteriške, prn- 
šydnnui teisėjo Trudp jai pa- 
gelbėti, išgauti nuo jus vyro. 
Mielinei Polliiek, 1025 80. Ro- 
lM>y gnK, užlaikytmt.

Pakauktai triimiiui vyr3> 
pranešė, kml jo moteris neno 
rinti gyventi namie, tik no 
rinti elgetauti. Tanai jos 
elgetavimas, sako, surištas su 
ivligijiniais jos įsitikinimais

Teisėjus visgi įsakė vyrui 
kas savaitė jos užlaikymui ski
rt* po $10.

NENORI ANGLIŲ ADMINI 
STRATORLAUS.

CUKRUS EINA BRAN^GYN.

Kaikuriose miesto dalyse cu
krus |iardnvinčjanm- po' 31 
rentą svarui.

Krautuvininką, ypač musų
smulkesniųjų krautuvininku. į 
iiž tą negalima kaltinti. Net j 
jie perkant priversti mokėti j 
angštu- kainos, Kulta* yrn ru-1 
kraus triista.-. kurį vyriausy
bė atsisako pažaboti ir leidžiu, 
plėšti žmones.

Sumanymui Chicagon pa
skirti lederulį miglią udmini- 
(rotorių pasipriešino ėin di
džiuliui miglių kompaniją. Jo 
sako, knd anglių krizis priu-i- 
.f t.

f riŲja ii

riausia
Knip ėin kompnnijirs 

priešinu. Juk tuomet jom* 
hutą gulima imti -mi juitin- 
kainų kainų už anglis.

tinka.* tračią kuoge-

neši
nę-

šį ]iuvasarį, kaip jau visiems 
yrn žinoma, apleidžia Chicagą 
ir važiuoja Itidįjon užbaigti 
pasaulinę dainavimo ir ojs ros 
mokyklą gerai Chicago* lietu
viams žinomas dninininkas (te
noras) p. Justinas Kudirka.

Gyvendamas Chicagoje dai
nininkas Kudirka savo talentą 
ir gabumus dėjo, pynė vyčių 
darbuotėm Jis buvo žymiausiu 
dainininku Chic. Vyrią Ap
skričio choro. Nebuvo įžymes
nio Apskričio clmro kom erto, 
kuriame p. Kudirka neimtą da
lyvavęs ir visados veltui, jokio 
atlyginimo nereikalaudamas.

Chicago* vyčiai, atmindami, 
kiek p. Kudirka pasidarbavo 
dailės srityje, susirinkime, lai
kytame Italnnd/. »o d., šv. Au
linio parapijos svetainėje Ci
cero, III., išklausę jo laišką, 
vienbalsiai nutarė įrengti ne- 
paprastų išleistuvių Iconrertą. 
Koncertui programą sudarys 
pats p. Kudirka.

Koncertas bus gegužio 3d d. 
(ne 23 <1. knip buvo pranešta 
; usiriiikimr, nes ]n> tu jiats p. 
Kudirka prair-šė, kati liko nu 
keltai viena r-a vaite vėliau) 
Pilsrn Auditoriu-u salėje.

šito nepaprasto koncerto 
progrmimn, Ih* aliejtmės, Ims 
įi n ilk tos pačios žymiausius 
Ch'cagus solistė* bei solistai ir 
Apskričio choras.

šiame koncerte Cliicngos lie
tuviai paskutinį, gal, sykį gir
dės p. Kudirkos gražų tenorą 
(<> Inkai ji mėgo Chicago* jmls 
likit), nes baigęs užruliežyje 
dainavimo mokyklų žada va
žiuoti tiesiog Lietuvon ir-dar- 
buoties lietuvių operoje.

Pilsen’o Auditorium salė 
chiragiečiahis gerai žiimnui. 
Sėdynės bus rezervuotos. Bai
giami SĮuiluulinti bilietai ir tim. 
.imi gulima‘bus iš anksto įsigy
ti.

Dirlhiniuns dailėje p. Kudir
ka iižttihirmivo, kad Chiragos 
publika jį gausiai paremtą.

I. K. S., Kom. Narys.

NUŠOKO IŠ VAŽIUOJANČIO 
GATVEKARIO.

VOKIETIJA ATNAUJTNA 
SANTIKIUS SU VA 
. TIKANU.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Pošto> klerku* llnrdy Lu
Kur šoko iš valiuojančio imt-
vekario. Paklydo, parkrito ir _ _____ _ _
įlaužė galvos >mt gr*iii>. Tuo- * H1,|orin Vatikanui! 
jaus mirė.

Ryroas, Imi. 23. — Vokietija 
nusprendė atnaujinti .-antikių!, 
-n Apaštaliniu Sostu. Amba- 

i paskirta - 
I Diego von Rergien. Vatiki - 

~ ( nn* savo atstovu Berlynan įmi- 
«. siunčiu pralotą l’arolli.

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

Rt*L ĖST ATE - INSURANCE 

Europiam American Bureau 
IimbIi*

Ncrr a. m t j u aa s
n«» u ««teH t>rwt

TtL«Vhomr Boult<»*D • >!

r

r UKDO ĮSTAIGOSE NEDIR 
BA 30,000 DARBININKŲ.

Detro t. Mich., Imi. 23. —Dėl ■ 
trriko aut geležinkelių vietos j 

Fordo nutomobiltŲ dirbtuvė.^* ‘ 
neturi d artai apie 30,(Xi0 dar-! 
htainką.

Balu tulžio 19 <1. Dievo Ap- 
veizi los para j ėjos mokyklos 
kambaryj buvo isisėdis L. L 
paskolos stoties. Posėditi atsi
lankė kv|eta> ir naujų asmenų 
su geromis inintimis, kurie pa
sižadėjo veikti, kiek tiktai pa- 
jiegs, tame svariname darluv

Toliau sekė klausinins, kokiu 
budu danginu parduoti būną. 
Nutarta surengti prakaltais, 
daryti agitaciją ir ragirti kits 
kitą daugiau darbuotiem.

Nutarta išrinkti asmenis,’ 
kurie eitų per namus užrašine-! 
darni L. L. Paskolos tarnus. K ; 
riukta: I‘. Morkus, S. Matas,j

Balandžio 18 d. S. L. 1L-K. 
A. 1G0 kp. J‘»ibt. ,M jmprastę su
sirinkimą, j kurj atsilankė ne
daug narių. Tam gal pakenkė 
blogas oras. Susirinkimas bu
vo Nekalto Pr. šv. M. I*. baž
nytinėje svetainėje. l’oMsij ati
darė pirm. P. KviKkns. Maldą 
ntknlbėia vadovuf*.
tu oJdauayiu rąj>orl<u ii Ap
skričio darbuotos. Raportą iš
davė p. R. Audreliunafl ir 1\. 
Žaromskia. Taipiri pranešė, 

j kad turi įžangos ženklus dėl 
vakarų, kurio bus per dvimeti- 
nį Sus-mo SeiMią. Kuopos na
riai pasižadėjo juos išparduoti. 
Raportas priimtas.

Nesant naują inešimų, kuopa 
sutiko su Apskričio įnošininis. 
Po to rinkta atstovas. Atstovu 
vienbnlsiąi liko išrinktas knn. 
A. Briška.

Neturint daugiau ko svar
styti, susirinldii'.,.; uždarytas 
su innlda.

Reikia pažymėti, kad per 
praeitus du susi rinkimu mus 
kuojia s pareini'paaugo naujais 
imliais. Tas buvo matyti iš 
vaidybos nųmrtn. Praeitame 
susirinkimo kuopou įsirašė net 
12 naujų narių. Lietuviai kata
likai aiškiai prm'idn matyti 
S-mo orgnnizaeijos naudą.

Narys.

IŠ L. L. PASK. STOČIŲ CHI 
CAGOS APflKR. SUSI- 

RINKAMO.

Antradiorą, balandžio 13 <L, 
U L. Paskolos Chfeagos Aps. 
įvyko susirinkimas. Nežinau 
kaip kiti mano, liet man išrodo, 
]<»£ Ciiieagos liethvių tarpt* yra 
nusenęs paproty^ kuris laitai 
kenkia visumneniėkinn veiki
mui, t. y. jeigu sumanoma su
tverti kokiu nors organizaciją, 
arba organizacijų Apskritį, lai 
j pirmą susirinkimą susi renka 
daug atstovą, atsineša gražių 
minčių, suiminymų, ]iasižndn 
darbnuties ir taip toliau. Malo
nu būvu khmsyties. Bet tas 
viskas ir pasibaigia pirmuoju 
nusirinki mu.

Štai, pavyzdz-iui. kada nusi
tvėrė L. U Paskolos Chicago* 
Apskritys. į pirmą susirinki
mą suėjo tiek atstovų, knd net 
vietų truku, liet kada jįtyko as
tras susirinkimas—vos keli at- 
sihtnkė. Kur-ri dinvn visi įriti* 
Kur tos gražiosios mintys, ku
rios pirmam susirinkime buvo 
išreikštos? Kns jas įvykdys, 
jeigil ne mes patys! Sėdėdami 
mimuose to ncpadarysitit.

Niekas nekenkia taip orga 
nizacijos ar draugijos darbuo
tei. knip žmonių ar afstttvij ne
silankymas j susirinkimus. Tai 
gi, jeigu mes riitvėrėme L. L. 
Paskolos Chicago* Aps. ir jei 
norime, knd jis gyvuotų lw>i 
neštų naudą. kosluuUingmusiai 
lankykime jo susirinkinius.

Pūkelis

w IŠ WEST SIDE.

Pranr«imjut

----------“T
W<wt Sidės Bendras I Jei ti

ro* laisvės Paskolos Bonų 
! pardavėjų su irinkimas įvyks 
pėtnyčioj, balandMo 23 <U Auš
ros Vartų iMirapiio.* svetainėj, 
lygiui 7:3U vnl. vakare.

Visi I
•uu vai. virauv.
balinai atsilankykite, j

S

■ a■
a i

I

Linksma Spektaklių
--------Bwitt---------- i * -;

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRITYS 
Subatoj, Balandžio-April 24 d., 1920 
Švento Jurgio Parapijos Svet., 32 PI. ir Auburn Avė.

* Pradžia 8 vai. vakare.

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chicagos Apskritis Apvaikščios Organizacijos šventę. 
šiiutM* vnknrolyj gabiausi I.. Vyčių A)>k rivio arenos mėgėjai snloš juokingą kome

dijų “PONO FELIKSO ATSILANKYMAS.”
Po programo tęi«* šokiai. • *•**•*• <• L. V. O. A.

i

■
R■

I a a■
■■
■b■ l l
■■■■

Teatras ir Šokiai
-----------------RENGIA------------------

. LIET. VYČIU 8ta KUOPA
------ Sulos-------

Vienaveiksmi Scenišku Vaizdi

“NUTRUKUSI STYGA”
Balandžio 25, 1920

f STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE, 158 E. 187il> Sūnt Roseland, UL 
= Pusę pelno skiriama Parapijai.

I

-= =

=

Ntmširdžini kviečiame risus atsilankyti ktioskaitlingiausiai; ypačiai jannirni.L, ne* S 
= galėsite pasišokti iki soties prie geros muzikos. Kviečia ristis g

Lietuvos Vyčių 8 Kuopa. = 
umiimmrtuiiimiminiiuuuiiiit įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiitiimiHmmiiiiiimimimnuumumHiuiuimiiuimmunic

nes svarbus ri-ikalm* yra, korio 
negalima atidėti.

L. L. P. Bonu Komit.

PRANEŠIMAS.

šiuomi pranešu, kari U Vv 
čių ('hicngoH A pokričio Choro 
praktika įvyks pėtnvčioj, Imi- 
iandžio 23 d„ A m., Mark 

\Vhile Kųuart* Parko Fvnt., 8 
vai. vok.

Kviečiame visu* narius kim
okai ti i ilgiausiai atsilankyti ir 
liauju narių atsivesti.

x Z. M., rašt.
Pastaba. Bus kalbumą ir 

apie rengiamąjį vakaru, kuris 
įvyks balandžio 28 iL, 1920 m., 
l’idai-lrio sveL ,

Z. M.

NEPAPRASTAS VAKARAS ’
• w •

j Dievo Apv. parap. svetainėje.

• • *
Ned. 25 d. Bal. — April 1920.

• e e

Rengta L. Vyčių 4-ta kuopa.
e • •

Dainuos Cioras, 
Solistai ir duetai.

• • •

Bus sulošta tragiškas
•f •

Karės vaizdelis
• • •

C

KAINOS.
Kalno* kurio* pritinka kiekvie

nam kltanlul. Gvarnutuojain* knd 
vutauplnglnH J urna 1P« uu 
ant kiekvieno pirkinio; nekuri* 
dalrkal maiji> u nota aholcaale 
iuuoo*. .Vyl. - J

Vyru ir Jaunu valkynu galan 
drabullal padirbti ant utar.kyruo 
bei. neateUMuktl alutal Ir overko- 
tal au dlrtcltaj* Ir be. for fltt-nK 
Ir kitokio Myilaua 
Pamatykite muau 
•tutu ir overkoiu 
1*0, I9Z.S0. IH.
Mlutal po HE Iki |*S. Motino Wh 
no. siutai po |H .iki |i0. Valku 
siutai tr overkotal li.W Ir aug€- 
Oiau. Vyru kelines |<. tr aupfa'iau. 
Mellnns pusrllnee kelines |t M Iki 
117.H. Fpeeljalta nuoUmlia k% ant 
kiokvlotta pirkinio dunCirmo 
Europa.

Atdara kiekviena diena iki • 
vai. vakare 8ubatotuls 10 vai. Ne- 
dAlIomia Iki * vai. vakare.

8. G0RD0N,
1415 So. Halsted 8treet

---------------- —---------------------g

!»»-»• Iki IfO 
(pecital* ell* 

po III. 17.tO. 
ir MO. Juodi

L. VYČIŲ APSKRIČIO CHO. 
RO NARIAMS IR R±- |

MAJAMS.

fiiuomi pranešame, kad iki 
jmįmigai šio mėnesio, t. y. ba
landžio 30 d., visi narini ir rė
mėjai, kurio dur nenuai&mė |«i- 
veikslų. meldžiami atstluikytj 
pas p. Paimirną, 636 W. 18 gat
vės. Reikia užbaigti nuo avinai 
pradėtą durim, t. y. pmlirbimą 
didelio paveikslo, korį turi su
daryti atskiri paveikslėliui visu 
choristų ir clmro rėmėjų. Visų 
jirašome pasiskubinti, nes šiam 
mėnesiui praėjus nė vienos die
nos nebus laukiama.

Komitetas. į

Už Tėvynę”
* • •

Be to. dar kalbės pagarsėjęs
• • •

Prakalbininkas p. A.M.Račkus
• • •

Prasidės 6:30 vai. vak.
• • •

Įžanga 35c. ir 50c.
• • • •

Po programo šokiai
• • ♦

Muzika p. J. Jakaičiu
■■■

T

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA.

Atvažiuok j Vila.* County, 
AVfetrtmrin, ir nusipirk ūkę nnt 
lengvą fšmakesčių; k H mulas 
ideališkus, keltai gori, lungn 
užlėk tinai: Hierni. tfpėa, ftid- 
<inin'.. Uvrn žeme nnt kurio* 
gulima užaugyti iki 250 bude
lių bulvių pradedant su mažą 

• kapitulų. Didžiumas Lietuvių 
Kolonija A menke. Dėl pilnes
nių informaciją ir aplalkymo 
kniugutes dykai adresuokite:

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai

53 Sanbom BuUding.Sy J 
EagTe River. Wtac. V

PAGMUOiIKM
Atyda. AataRRlonkloMaai* avarini 

Alnai Ttir Co-opar»ihr« Modely nf 
Amrrlaa. drrua malini* mint pv ll-.aa 
M) ni^DMyJ kaa atvia n*» mase | 
Itarblnlnku Krautuve utatraMt. Ua 
«aua frrra ut ttt.oa Kaa buvo ant 
prakalbu ta* a«n>t tino vertė BZrų. 
k.u> patino atrtkllr t>*>» mane, a* 
paaMklnaiu paalakuMnklU.

K. BcftalU.
Iti? S. t nka> AvratM*.

*  '

vvkai umjKna n*ax*-Mt-rt*TW. 
l>Uma •» v«W*tala VMIOAlt* tnilr-l*« 

a«>>*r». r* «siwih» r*»ii<at t>»-
rup4M.Hu t>l» UUht* ousioimkiu Al.fc- 
bbstiH* ar r»«rkN* Oatit A.

IMrr nubar <:*llnr«
IM R «HIm a»r. CMr^r.

I..............   11

Dr. L E MAKARAS
lArtnrla Gyrt/toH* tr OiIrcrK**

T.Mmmm r*IlMa MI b Pallmas MM
CBkaMpą: 4615 Hu. Wood btr.

TMR—I Tarto TM.
■»

FARMU PIRKĖJAI

U'——

ITVoS”]

ADVOKATAS
OfUaa DMtnloitfj:

29 South La Salį** Rt2*et ;
Kambarį* M4 

TrL Ontml «S»0
________________________I
Vakarais, 812 W. 33 St. !

Trl Yanb 4«*l

PIRKITE KARES TAŪPY 
MO ŽENKLELIUS (WEE.)

i !
ia 
S

Pirmiau n»ru pirkau* FdLHMA 
pnulo ta 
Ue tuviu 
MtaaiM
LJHvvi* _______ ___ ___ ______________

I *r*hrrr*n*. um tau tam* labai ta
ra ant kurta* tinka* labai garai au
ga nvpataant kokie m«t»l nebutu. 
l'kucuttia mu«y pirk*)n buvo IkraM- 
nvja po daugel valaUJy b«t Unka- 
n>r,*»M vieloe niekur negalėje raaU. 
Vieta latad pulki farmoa mndaal ap. 
linkui mteeteti kuriam* btznle- 
rtal n» IJetarlal ir dar yra pmga 
keliem* biantartama atldaryu kitokiu* 
liiutio* ne* trumnatn* talka bua bu- 
<tavoj*ma ketataa dirbtuvių. Dar da
bar tema laitai puri auUgtaaat m 
lutu kompangu proaam* uu tuuag 
bcndroTd parduoda per pua pigiau. 
OnUlioo up*e cterai dabina via* *- 
plolinkt. vtour g*n keliai kad ir 
bloctauetame ore vleur galima 16- 

RaaeCĮ —
kūmai dėl fermeriu yra ant vieta*, 

i vlaur Ueluvflkal kalbama, mkoma 
j tr dainuojama, taip tanai gypaaan- 
■ ttaJal jau«!la*4 kaip kad lauadatoal 
, Lietuvoje.

Ka* noru e plalunlti paallkinlmn. 
tai prtatęaklta *avo adrcea. « mes 
artHuelm* Juma kerpėta au plato*- 

' nleh piallV.ulntata. »a«*ikelai* tr 
pina

"Liberty Land & investmeat Co 
3301 S. Holstad St. Chicago.

plaloanlua paaUkinlrtu* U 
bendrovta, apie LMuvtu 

IVlanlame. kur Jau daug 
tnrM ir dar luk»uu>dlai

rup4M.Hu
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