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METAI-VOL V. No. 97 

Turkija Suskaldoma 
į Kelias Dalis 

SUVARŽOMI SOCIJALIS 
TAI NEW YORKO 

VALSTIJOJE. 

Legislatura priėmė du biliu 
prieš socijalistus. 

PADALIJAMA Į SEPTY 
NIAS DALIS. 

Kiekviena svetimų bus 
išnaudojama. 

San Rėmo, bal. 22.—Paki
lus tarp talkininku nepasiten
kinimams ir negalint veikti 
priderančioje sutikmėje, čia 
premjerai nutarė* Turkiją pa
dalinti į kelias dalis ir apie tai 
pažymėti taikos sutartyje, da
romoje su Turkija . 

Bet tu teritorijų likįmą ap
spręsti at idėta tolesniam lai
kui , kuomet ta rp talkininku 
sušvelnės nesutikimai. 

Atkirstos septynios dalys. 

Xuo Turkijos vienu užsimo
jimu atskel ta : Armėnija, Me-
s o p o t a m i i , C i e i l i j a , S i r i j a , 

Palestin; Georgia ir Azer-
beidjan. 

Svarbiausia doma atkreipta 
j Mesopotamiją, Siriją, Cicili-
ją, taippat į Arabiją. Xes tos 
teritorijos yra tinkamos talki
ninkams eksploatuoti ekono
miniu ir politikiniu žvilg
sniais. , 

Negali pasidalinti. 

Tomis Turkijos teritorijo
mis labjaųsia interesuojasi 
Prancūzija ir Anglija. Tr vie
nai ir kitai norėtųsi kuodau-
giausia ten pasipelnyti. Bet 

kadangi abi viešpatija jaučiasi 
nepasitenkinusi ki ta kitos vei
kimu, tad tų teritorijų likimas 
paliekamas apspręsti patoges
niems laikams. Taip bent nori 
Anglija, gi šitos turi klausyti 
Prancūzija. 

Kitos teritorijos. 

Taryba ilgai diskusavo Kur
distano klausime. Pagaliaus 
nu ta r t a tą provinciją p e r du 
metu palikti turkams, paskui 
pavesti viešpatijų ( tautų) są
jungos kontrolei. 

Smirna laikinai palikta grai
kams. Bet galutinai dar nenu
spręsta, kokių ribų ten turi 
laikyties graikai . 

Italija mėgina gauti pieti
nius Anatolijos pakraščius. 
Bet ir tame klausime dar ne
tar tas galutinas žodis. 

Baigs susirinkimą. 
Vokietijos klausimas stovi 

kaip stovėjęs. Nieko tokio 
y aptingo nenutar ta . 

Tuo tarpu premjerai atei
nantį šeštadieni turės iškeliau
j i kas sau namo. Nes jie ir 
namie turi daug svarbaus dar
bo. 

Armėnijos mandatas pasiū
lytas neutralėms viešpati
joms, Norvegijai ir Švedijai. 
Talkininkai neprisiima manda 
to, nes iš Armėnijos nemato 
sjfu jokio pelno. 

Albany, N. Y., bal. 22. — 
Ne\v Yorko legislatura (įsta
tymų leidimo butas) priėmė 
du biliu, a tkreiptu prieš so
či jalistų partiją. Jei tuodu bi
liu patvir t ins legislaturos se
natas, paskui gubernatorius, 
tuomet socijalistų part i ja at
eityje negalės statyti ir rinkti 
jokių savo kandidatų į vals
tijos valdvietes. 
Biliu pri imta 88 balsais prieš 

56, Tad aišku, kad sumanymu 
neturėjo pe rdaug didelio 
prielankumo. 

Vienam biliuje pasakyta, 
kad negali but kandidatais į 
valdvietes žmonės iš tokios 
partijos, kurios principai, dok
trinos ir politika priešingi 
Suv. Valstijų ir Ne\v Yorko 
valstijos konstitucijai. 

Ki tu biliu autorizuojamas 
generalis valstijos prokuroras 
pa t raukt i tieson tokias politi-
kines organizacijas, katrų 
principai priešingi šalies ir 
valstijos konstitucijoms. To
kios organizacijos turi but at
skirtos nuo rinkinių. 

Labai keisti tie legislaturos 
sumanymai. Nes jie pakels 
valstijoje pasą lingu priešinin
kų politikoje. 

TRIMIS AMEMKOS GAR 
LAIVIAIS VEŽAMI ČE

KAI SLOVAKAI. 

Jie iš Siberijos bus pristatyti 
Europon. 

NEVYKSTA BOLŠEVIKAMS 
SU PREKYBA. 

Vladivostokas, b a l H (su
vėlinta).—Suv. Valstijų trans
portas Mount Vernon, di
džiausias garlaivis, koks kuo
met nors buvo Įplaukęs Vladi
vostoko uostau, vakar išplau
ki su 3,500 čekų-slovakų ka
reivių ir su (Uk) vokiečių nelai
svi ų. J i s plaukia į San Pran-
eiseo. Iš ten per Panamą i 
Gibraltarą ir pagaliaus i Trie
stą. 

Ki tu du transportu, Prcsi-
denl Grant ir America, plau
kia Suezo perkaso keliu, taip
pat į Triestą. Šitiedu veža 18,-
000 čekų-slovakų kareivių. 

Penkių mėnesių kelionė. 
Anglija taippat turi parvež

ti iš Siberijos Europon dalį 
čekų-slovakų kareivių. Anui! 

PASKIRTAS TĖMYTOJAS 
TAIKOS KONFEREN

CIJOJE. 

Washingtono, bal. 23i — Su
lig prezidento AVilsono noro, į 
miestą San Renio, Italijoje, 
pasiustas Suv. Valstijų amba
sadorius Ryme,-Johnson. 

Talkininku tarybos konfe-
rencijoje jis neturės balso. Bet 
bu s kaipo tėmytojas. J i s pra
neš čia vyriausybėj apie nu
veiktus talkininku darbus. 

Mūšiai Netoliausia Nuo 
Meksikos Sostines 

AIRIŲ SUOKALBIS — PRA 
SIMANYMAS. 

New York, bal. 23. — Ang
lijos reprezentantai paskelbė, 
kad buk čia sudarytas kažkos 
prieš Angliją airiu suokalbis, 
yra tik vienas piktų žmonių 
prasimanymas. 

AIRIAI PRIEŠINGI ANGLĮ 
JOS AMBASADORIUI. 

GAL CARRANZA PAS
KELBS KARĖS 

STOVĮ. 

Apie tai yra nepatvirtintų 
žinių. 

i 
Newark; N. J., bal. 23. 

ja keliolika tukstanėių tų ka- N f* J e r a « * ****&* a i l > i " k o " 
mitetas, kurs darbuojasi Airi
jos nepriklausomybės reika
lais, valstybės sekretoriui Col-
by pranešė, kad Anglijos am
basadorius (ieddes nebūtų pi i-
pažintas Airijos ambasadorių. 

rr 

Vokietija Reikalauja Skait-
iingesnes Armijos 

ARMIJA REIKALINGA VI 
DUJINIAMS REIKALAMS. 

Prancūzija aš t r ia i tam 
priešinsis. 

Paryžius, bal. 22.—Vokieti
jos vyriausybė talkininkų ta
rybos, turinčios susirinkimą 
San Renio, Italijoj, reikalauja 
leisti jai padidinti savo armi
ją ligi 200,000 vyrų. Nes pagal 
taikos sutart ies Vokietija gali 
turėti tik 100,000 vyrų. 

Tas reikalavimas išreikštas 
notoje, induotoje prancūzų už-
rubežinių reikalų ofisui su 
prašymu pasiųsti tą notą talki
ninku tarybai mieste San Re-
DIO. 

Notoje pareiškiama, jog 
skaitl ingesnė armija reikalin
ga palaikyti vidujinę tvarką 
Vokietijoje. I r pagaliaus <lai 
todėl, jog pati dabart inė armi
ja pasipriešins jos paskirsty
mui. 

Nori veikiančiosios armijos. 

Tolia u s sakoma, kad Vokie
tijos vyriausybė ir toliaus tar
nyboje nori palikti visą gene-
ralį štabą ir oficierų korpuse. 
Tai visa reiškia, kad Vokietija 
nori pasilaikyti visas veikian
čiosios armijos metmenis. 

Štai kokių armijos dalių no
r i : 12 divizijų infanterijos su 
art i leiija; 3 divizijų rai tar i jos; 
penkių specijalių brigadų, ku-
riosna ineitų po du pulku in
fanterijos (šaulių) ir po dvi 
grupi artilerijos. 

Be to dar norima: po vieną 
batalijoną sunkiosios artileri
jos prie kiekvienos divizijos 
infenterijos; 16*0 lėktuvų, pa
dalintų į S grupes; ir keturių 
specijalių kariuomenės kom
panijų darbams prie geležin
keliu, y 

Gvardija bus demobilizuota. 
* 

Su paminėta nota Vokietija 
užrubežinių reikalų, ofisui in
dą vė dar dvi kitas notas. 

Vienoje iš tų sakoma, kad 
Vokietija demobilizuos ir pa r 
n a i k i n s p i l i e č i ų g v a r d i j ą , k a i p 

to reikalauja talkininkai. 

Kitoje—Vokietija reikalau
ja leisti jai padidint i skaitlių 
reichsNvehrų ir artilerijos neu
tral iam ruože. 

Prancūzija bus priešinga. 

Čia prancūzų oficijalėse sfe
rose sakoma, kad Vokietija 
tuo keliu mėgina atgaivint i 
savo senobinę armiją ir siste-
mačiai kovoja prieš Versail-
leso taikos sutartį . 

Copenhagen, bal. 22.—Laik
raštis Berlingske Tridende 
praneša patyręs, ka'd čia rusų 
bolševikų Krassino ir Litvino-
vo tarybos su anglų atstovais 
prekybos reikalais pas i baigų-

. šios be jokių pasekmių. 
Pasakojama, kad tasai ne

pavyk imas paeina iš to, nes 
bolševikam t rūks ta reikalingu 
kvalifikacijų apie prekybą. 

Sakoma, jog Krassin veikiai 
iškeliausiąs Rusijon, gį Litvi-
nov dar čia pasiliksą> politi
kos reikalais. 

Bolševikų valdžiai t rūksta 
t inkamų žmonių vesti painius 
reikalus. J u k ir Vokietijos so
cijalistų valdžia jokitao būdu 
negali apsieiti be pašalinių 
pri tyrusių žmonių. 

Sakoma, jeį Vokietijai bus 
leista pasilaikyti generalį šta
bą ir oficierų korpusą, tuomet 
vokiečių armija sugryš 1914 
metų vagon. Nes jei bus po 
ranka metmenys, nebus sunku 
prisiėjus reikalui, gauti ir 
ataudimo, iy. reikalingo skait-
liaus kareivių. 

Kiek žinom?., Prancūzija vi
somis pastangomis priešinsis 
tam naujam vokiečių reikala
vimui. Nes prancūzams tas yra 
pavojinga. 

Prancūzija nenori, atšaukti 
kariuomenės. 

San Reino susirinkime pa
kelta sumanvmas taikiniu-
k am s atšaukti iš Pareinio sa 
vo kariuomenę, kuomet Vokie 
tija išpildys kaikurias finansi
nes priedermes. 

Sumanymą paremia Anglija 
ir Itali ja. Bet Prancūzija aš
tr iai priešinasi. 

reivių pristatė jau Kanadon. 
I š t e n b u s p a i m t i K u r o p o n . 

Mount Vernon garlaiviui ke~ 
lionė iš Vladivostoko j Trieste 
užtruks penkis mėnesius. 

Šiuo gar la iviu keliauja su 
savo moterim) ir vaiku vienas 
' ' r audonas i s , ' ' Arkadii Anto-
novič Krakoveckii. J i s yra bu
vę* vyriausiaV žemietijos ar
mijos vadas čia Pajurės pro
vincijose. 

Kuomet japonai užėmė Vla
divostoką, ji< buvo gaudomas. 
Bei laimė skyrė jam laiku pa-
sprųsti ir atsidurti garlaivin. 

Keliauja ir konsulis. 
Krakoveckii pri imtas gar

laivin, nes jis yra stiprus ame-

San Antonio, Tex., bal. 22.-
— Iš Meksikos sostinės čia 
gauta žinių, kad prezidentas 
Carranza, regis, pareikalausiąs 
savo kongreso visoj Meksikoj 
suspenduoti asmeninę gvaran-
tiją, t y. visą šalį pastatyti ka
rės stovin, taigi militarinėn 
valdžion. 

Vietos Meksikos konsuliate 
nepatvirt inamos tos žinios. 

Dar dvi valstijos atsimetė. 

VVashington, bal. 22. —Gen. 
Benjamin tlill, gen. ObregoBO 
prezidencijalės kampanijos ve
dėjas, sužeistas mūšyje ties 
Contreras, kur revoliucionie
riai buvę įveikti, anot paskel
bimo čia iš Meksikos ambasa
dos. 

Contreras yra mažas mies
čiukas, netoli nuo sostinės 
Mexico Cit v 

^Tad yra aišku, kad revoliu
cionier ia i jau veikia pačioje* 
Carranzos pašonėje. 

(Jauta žinių, kad nuo ( 
ranzos valdžios atsimetė v; 1 
tijos Hildago ir Flaxcala. l'tjj 
valstijų legislaturos autoriza
vo savo kariuomenes pradėti 
karės veikimą prieš Carranza. 

Mexico City laikraščiai pa-
vesti kuoaštriausiai cenzūrai. 
Cždrausta laikraščiams blogai 
atsiliepti apie Carranza. 

S. V. stovės ant šalies. 

VVashington, bal. 22. — Kiek 
pat ir ta iš valstybės departa
mento, Suv. Valstijos į pakilu
sią Meksikoje revoliuciją at
sineš pasyviai. Nieko ypatin
ga neveiks. Tik apsaugos 
savo rnbežius. Tai tinkamiau
siai Dėdei Šamui politika to
kiuose atsitikimuose. ' 

rikonų šalininkas. J is prie 
kiekvienos progos patarnau
davo amerikoniškos kariuome
nės vadui gen. (1 ravės, (ii gen. 
(laidos laikais čia tas Krako
veckii turėjo prieglaudą ame
rikoniškoj karės stovykloj. 

Suv. Valstijų generalis kon
sulis Ifarris irgi iškeliavo gar
laiviu Mount Vernon. J is ke
liauja Japonijon. Tenai susi
eis ir pasi tars su amerikoniš
ku ambasadorių Morris. 

Skaidosi Geležinkelių Strei
kininkų Vienybė 

NEŽINIA KAS BUS SU BO 
NUSAIS BUVUSIEMS 

KAREIVIAMS. 

Daugelis priešinasi; šalis tu 
rės dideli deficitą. 

Washington, bal. 22. — Bu
vusiems kareiviams bonusu 
klausimas žemesniajam kon
greso buto sutinka smarkų pa
sipriešinimą. Kai-kurie atsto
vai stovi už tai, kad buvu
siems kareiviams reikalinga 
kokia nors pagelba jš vyriau
sybės pusės, ypač tiems, ka
triems pagelba reikalinga. Bet 
kad duoti buvusiems karei
viams pinigų, sako, butų jau 
perdaug to darbo. 

Taip tvirtina ir pats repub-
likonų l y d e r į Mondell. J is 
sako, kad buvusiems karei
viams kaip nors reikia pagel
bėti, bet ne grynais pinigais. 

Atkreipiama doma i deficitą. 

"Mes šitam klausime susi
duriame su tikrąja padėtimi. 
bet ne su teor i ja" , kalbėjo 
atstovas Good, iš Iowa valsti-
jos, skyrimų komiteto pinui 
ninkas. 

' ' P rae i to birželio mėn. 30 
dieną šalies pinigyne buvo 
$;i;;(X),000,(XK) deficito. Tas de
ficitas buvo padengtas trum
po laikotarpio valdiškais cer-
tifikatais. 

4 4Kaip mes ekonominiai ne
apsieisime, me.s ir be sumano
mų bonusų kareiviams su at-

VIENI SUGRYŽO DARBAN, 
KITI STREIKUOJA. 

einančio birželio 88 diena tu
rėsime $4,000,080,000 defici
t o . " 

Kareiviai viskuom buvę aprū
pinti. 

Atstovą? (iood tolinus pasa
kojo, kad nei viena pasaulyj 
šalis tiek daug nesirūpina sa
vais kareiviais, kaip Suv. Val
stijos savais. Kareiviai tarnv-
bes metu kuone augščrausiai 

i už kitų viešpatijų kareivius, 
buvo apmokami, jiems visko I 
buvo pristatoma, nepr i s t i .o ! 
jiems nei menkiausio daikt \ 

Nv* tam tikslui nei vyriau 
sybė, nei visuomenė nesigailė
jusi pinigų. 

Good pažymėjo, kad su šių 
metų pabaiga (birž. 30) bua i -
>ių- kareivių reikalais Šalier. 
vyriausybė bus išleidusi $2' : ',-
°4)8.9G3. (ii ateinanėinis t i dua
l in ia i^ metais tos išlaidos pa
didėsiančios. 

Didžiausia pagarba. 
"Didžiausias pagarbos žen

klas, kokį Amerikos kareivis 
kuomet nors buvo nešiojęs 
(dėvėjęs), bus jo pasišventi
mo ženklas, bet ne bonusas ' ' , 
sakė atstovas, Good. " A š nesu 
tikras, bet man atrodo, kad 
mes buvusiam kareiviui pada
ryt umėm didelę neteisybę in-
brukdami rankon pinigus. Nes 
tuomet tas kareivis butų ly
gus tam, ka t ras karės metu 
didelius pinigus pelnė su ka
rės kon t r ak ta i s . " 

Vakar Cliicagoje keli tūks
tančiai streikuojančių "switl i-
climenų* buvo sušaukti susi-
rinkiman. Išmaningesni vadai 
mėgino streikininkus perkal
bėti, kad jie gryžtų darban. 

Tie vadai norėjo pasakyti , 
jog streikas yra kenksmingas-
visuomenei ir visuomenė ne-
prijaučia streikininkams. Dar 
norėjo pareikšti , kad jie toles-
niai nekovosią prieš pačią 
šalies vyriausybę. 

Bet kuomet tik buvo prisi
minta apie gryžimą darban, 

baisiausią trukšmą. Neduota 
kalbėti. Imta šaukti, kad va
dai juos 'pa rdavę . 

Pasekmėje policija turėjo i-
simaišyti ir ištuštinti salę. 

Po to nepavykusio susirin
kimo dalis streikininkų, pata
riama savo vadų, sugryžo dar
ban, gi žymesnėji dalis pasili
ko streikuoti. 

Tas reiškia, kad streikas 
suskaldytas i r galų-gale vi
siems streikininkams prisieis 
gryžti darban. 

Pranešta, kad kaip šiandie 
bus turimas dar vienas strei? 
kininkų susirinkimas. Nes po 
paranka iš kalėjimo paliuosuo-

ilidžiuma susirinkusių pakėlė Į t a s s v a r b i a u s i a s streikininkų 
vadas ir organizatorius Gru-
nau. Nuo to tad prigulės to
lesnis likusių streikininkų vei
kimas. 

Rytinėse valstijose irgi gry-
žta normalėn vagon traukinių 
važinėjimai. 

1 stockyardus galvijų pr 

POLICIJA KAUJASt SU 
STREIKININKAIS. 

Butte, Mont., bal. 22. — Ar
ti Neversvveat vario kasyklų 
vakar buvo pakilusios riaušės, 
kuriose dalyvavo streikuojan- tatoma daugiau kaip noru 
tieji kasyklų danbininkai. Še- liais laikais, 
rifas pasiuntė prieš juos savo 
pagelbininkus. Ištiko kruvi
nas susirėmimas. 

Pasekmėje pašauta 14 dar
bininkų ir vienas serifininkas. 
Gydytojai tvir t ina, kad keli 
pašauti nepasveiksią. 

Šitos apvlinkės vario kasvk-
lose per metų eiles gyvuoja 
darbininkų nepasitenkinimas. 
Reikia pasakyti , kad perdaug 
čia darbininkus kursto indus-
trijalistai agitatoriai . Bet rei
kia pažymėti, kad darbininkai 
•begalo ir išnaudojami. 

Pastaraisiais laikais dalis 
darbininkų sustreikavo, nes 
kompanijos sumažino jiems 
uždarbius. Kompanijos sakosi 
tą padariusios del atpigimo 
vario. Sako, karės metu vario 
svarui buvo mokama 25c, gi 
šiandie tik 18c. 

Tik su anglimis yra vargo 

ANGLEKASIAI STATO 
AUGŠTUS REIKALA

VIMUS. 

New York, bal. 22. — Čia 
turi tarybas kietųjų angleka-
syklų kompanijų atstovai su 
anglekasių atstovais. Daro
mas naujas kontraktas. 

Anglekasiai pareikalavo 60 
nuoš. didesnio užmokesčio. 

Klausimas, ką į tai atsak 
kompanijos. 

PRIĖMĖ ANGLIJOS AMBA
SADORIŲ. 

Washingtonas, bal. 22. — 
Vakar valstybės sekretorius 
Colby savo ofise priėmė nau
ją Anglijos ambasadorių Si r 
Geddes. 
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14ETTTVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Kiną kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENTMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR r PLĖNYJE: 

Metams 
Pusei Metu 8.50 

w;v. VALST. 
Metams f5.00 
Pusei Metu 8-00 

Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigrai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order'" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

''Draugas" Puljlishing Co. 
1800 W. 46th St Ohicago, HL 

Telefonas McKinley 6114 

1 partijos, nenorinčios klausyti 
daugumos. Reguliaminas taip
gi kalba apie parlamento trio-
bo» priežiūrą, apie jos patar
nautojus, apie algas ar atlygi
nimus skiriamus atstovams už 
sugaištą laiką, apie kovą su 
absentejizmu, t. y. tingėjimu 
vaikščioti į posėdžius, apie 
k rasos ir telegrafo skyrių par
lamento namuose, apie steno-
grafų priedermę ir jų tvarką. 
Jei parlamentas turi savo at
skirą spaustuvę, tai ir apie 
ją regulamioie turi būti kal
bos, kada ir kokius darbus 
gali atstovai užduoti tai spau
stuvei ir per ką. Dar yra ir 
kitų dalykų įeinančių į regula-
miną, o negalinčių įeiti į kon
stituciją. Senosios konstituci
jos dažniausiai nekalba apie 
regulaniiną, bet nuims reikė
tų pažymėti konstitucijoje, tą 
parlamento teisę, kad obstruk-

Pastabos Prie Kon
stitucijos Projekto. 

i 

Beveik visose demokratiško
se Šalyse uždraustas yra or
derių priiminėjimas iš sveti
mų. Taip tat paradyta ir ši
tame projekte. Bet naudinga 
butų padaryti šiek tiek išėmi
mo politikos tikslams. Respub
lika neleidžianti priimti sveti
mų orderių negali jų davinėti 
svetimiems. Tas sumažina 
skaitlių priemonių, kuriomis 
gali pasinaudoti Lietuvos di
plomatai tėvynės tikslams. 
Beito prie paragrafo gal reik
tų pridėti žodžius: 4 ibe minis
trų kabineto leidimo/ ' 

Sulig ^)9 teisių sumanymo, 
arba projektų įnešimo prie
dermė palikta vien abiejų par
lamento rūmų nariams. Bet tą 
teisę būtinai reiktų duoti taip
gi ministrų kabinetui. Bepil-
dydamas įstatus jis įgija prak-

: tikos, kurią reikia sunaudoti. 
(.Duodant ministrams projektų 

įnešimo teisę susidaro pavo
jaus teisdavybei, nes ji greit 
gali virsti partijinės politikos 
įrankiu. Bet parlamentas vis
gi turi teisės tą pavojų pama
tyti, parodyti visuomenei ir 
sutrukdinti. Jeigu parlamen
to didžiuma ir ministrų ka
binetas sutaria perdaug poli
tikuoti įstatymų leidime, lai 
tą reikia kentėti. 

Senatas yra reikalingas, kad 
sumanymai nepergreitai tap
tų Įstatais. Bet Lietuvoj ne
galima dalinti į provincijas. 
Jos neturi šaknų nei istorijo
je nei tautos gyvenime. Ge
riausia tat butų senatorius 
rinkti apskričių taryboms. Pro 
jekto autorius gerai padarė, 
kad senatoriams paskyrė pa
sižymėjimą dora, mokslu, poli
tikos ir ekonomijos žinojimu. 
Bet gal reikėtų pastatyti aiš
kų konkretinį pasyvi senatorių 
cenzą. 

Prie įstatų apie parlamen
tą reikėtų pridėti vieną para
grafą: "Kiekvieną kartą, ka
da naujai išrinkta atstovų 
pusė pradeda dalyvauti par
lamento posėdžiuose, jo prezi-
dijumas pirmiausiai paduoda 
priimti arba atmesti savus 
kiekvieaio buto įstatus apie po
sėdžių veilimą ir tvarką, vadi
namus regulaminu." Be re-
gulamino negali būti nei vie
na parlamento įstaiga. Regu-
lamino negalima įtraukti Į 
konstituciją, nes jis turi tan
kiai mainytis. Regulaminas 
dažniausiai apima kelis šim
tus ]>aragrafų. Tarp kitų da
lykų jisai parodo, kokiu bū
du galima kovoti su parla
mentine obstrukcija, kurią kar 
tais pavartoja nesąžiningos 

Latviams tad tuo jaus atsi
darė aky*, jie aiikiai pamatė, 
su kuo turi reikalą. 

Latvių spauda Šiandie kal
nus griauja ant kokų ir tą 
pasiuntinį varo lauk. 

Latviai turi tiesos <taip da
ryti. 

Nes kaipgi, pav., tokia Ame
rika pasielgtų, jei čia bile ko
kios šalies pasiuntinys imtų 
šaukti, kad ta ar kita valsti
ja neprigulinti Suvienytoms 
Valstijoms, bet kitai kokiai 
viešpatijai! Tokį storžievį į-
sodintų laivan i r kaipo niekšą 
pasiųstų ten, iš kur atkeliavęs. 

Lietuviai labjaus už kitus 
pažįsta lenkus ir jų prigimtį. 
Tad su jais susidėti atsisako. 
Latviai iš arčiau nepažinojo 
lenkų. Apvylė lietuvius, susi
dėjo su jais. Dabar gali pasi
džiaugti. 

Parašė 
Kun, D-ras. A. MalįausJris. 

* VALDŽIA. 
61. Kiekviena valdžia paeina 

nuo visuomenės, kiekviena val
džia funkcijonuoja sulig kon
stitucijos. 

62. Nei vienas valdininkas 
neturi teisės gauti nuo sveti
mos valstijos titulų, dekoraci
jų ar pensijų ir jais naudoties. 

63. įstatymų leidime daly
vauja abu parlamento rūmu ir 
vykdančioji valdžia ribose kon
stitucijos nurodytose. 

64. Rinkimai ar kitokie bal
savimai turi but viešojo poil
sio dieną, liuosesniuoju laiku. 

65. Rinkimuose ar referen-
Uad tas latviams išeis geran. dum'e dalyvauja visi pilnatei-

cijonistai mažiau galėtų ka- Nes# nusikratys Varsa vos pc- ^siai vienos ir kitos lyties pilie-
riauti su regulaminu. n i jos ir p i inkš labjaus prie čiai. J ie turi ne vien teisę, bet 

broliškos sau tautos — liet i- ir priedermę dalyvauti rinki-
vių. Tas duos naudos latviams muose ar referendum'e. Kas 
ir mums. Tokiuo būdu blogas 
išeis geran. 

Lietuvos Konstitucijos Projektai. 
Antra dalis. šalies pusėje, kurios atstovai 

ar senatoriai jžėjo iš parla
mento. 

Referendumo reikalauti pa
likta 30.(XM) žmonių. Ar neper--
mažaf Jug vienoje geroje dirb
tuvėje bus tiek žmonių. Tada 
gali atseiti, kad del vienos 
dirbtuvės visa šalis negalės 
nurimti, o turės kas mėnesį 
daryti referendumus. Tie gana 
brangiai atseina. Referendu
mo teisę reikėtų duoti nema
žiau kaip 50,000 žmonių. To
dėl ir Hl** pridėtume 75,000 
vietoje 50,000, kada konstitu
cijos permaina kyla ne iš par
lamento, o iš pačios visuome
nės. 

Kuomet 50,000 piliečių įneša 
sumanymą į parlamentą, ir 
parlamentas jį priima, tuomet 
nėra reikalo duoti 90 dienų 
laiko referendumui. Jug tada 

j piliečių įneštasis sumanymas 
niekuomi nesiskiria nuo pačiu 
atstovų įnešto sumanymo. Re
ferendumo teisė turėtų būti 
vienokia visu rųšių sumany
mams, ar jie buvo valdžios į 
nešti, ar pačių atstovų, ar ini-
cijatyvos teisėmis iš plačios 
visuomenės. Beveik neprošalį 
butų, jei teisdavinės inicija-
tyvos teisę turėtų mažesnis 
skaičius, sakysime 15,000 pi
liečių. Tas skaičius turi savo 
atstovą parlamente, tas galėtų 
turėti ir teisę paduoti suma
nymą parlamentui. 

Tik tada, kada sumanymas 
paliečia konstitucijos permai
ną, reikėtų reikalauti 50,000 
arba 75,000 parašų ant petici
jos įnešančios sumanymą į 
parlamentą. 

Savo pastabas apie kitas to 
konstitucijos projekto dalie 
paduosime vėliau. 

Taikos Tarybos 
Susirinkimas. 

Italijos mieste San Reino tu
ri susirinkimą augštoji talki
ninkų taikos taryba. Aptaria
mi nepabaigti klausimai, su
rišti su pasauline taika. Ne
pabaigtu ir neišrištų klausimų 
v ra daugvbo. Taikos konferen-

* \ ^ « . * • -

ei jai kuone vienerius metus 
užėmė padarvtį taikos sutartį V a s t i * balsų daugumos. 

\\e užtektinos priežasties rinki
muose ar referendum'e neda
lyvavo, tas yra baudžiamas 
sulig įstatymų. 

tib\ Balsavimas yra slapias. 
Rinkiniai yra sutvarkyti sulig 
proporcijonalės reprezentaci
jos principų. Kad būti išrinktu, 
kandidatas turi gauti daugiau 
pusės balsų tu rinkėją, kurie 
turi teisę tuose rinkimuose bal
suoti. Jei nei vienas tiek balsų 
negavo, renkama antrą kartą 
iš tų, kuriedu daugiau balsų 
gavo. Antrą kartą užtenka pa

su viena Vokietija. Tad daug 
dar laiko turi užimti išrišti ir 
kitokius klausimus. 

Tarytoje vadovaujančią ro
lę turį Anglijos, Prancūzijos i r 

Italijos ministerių pirminin
kai. Nėra Suv. Valstijų atsto
vo. Ne Uel to Suv. Valstijos 
taryboje nereprezentuojamos, 
kad pastarąją senatas ne rati
fikavo taikos sutarties. Bet 
del to, kad taJkininkai per
daug jau nukrypę šalin iš sa
vo pirmiau užimtų pozicijų. 

Kituomet labai dailiais žo
džiais skelbė demokratijos 
principus Anglija ir Prancū
zija. Buvo momentų, kuomet 

Pastaba. Pilnateisiu piliečio 
skaitosi vienos ar kitos lytie* 
pilietis, sukakęs 21 metų am
žiaus, nenustojęs savo teisių 
teismo nusprendimu už savo 
piktadarystes. 

67. Tie balsuotojai, kurie ar 
dėlei ligos, ar dejei kariavimo 
ar dėlei kitos svarbios prie/.as-

lyties pilietis. 
71. Išrinktieji į parlamentą 

vienų ar .kitų rūmų atstovai at
stovauja ne atskiras vietas, bet 
visą Lietuvos tautą. Dėlto at
stovai ar senatoriai nėra su
rišti jokiais rinkėjų įsakymais 
ir, balsuodami, teklauso tik sa 
vo sąžinės ir težiūri visos tau
tos labo. 

72. Nei vienas tuo pačiu lai
ku negali būti abiejų rūmų at
stovu. 

73. Jei kuris iš karininką ar 
valdininkų tampa kandidatu į 
atstovus, jam turi but suteik
tas pavelijimas prisirengti 
prie rinkinių. 

74. Valdininkai ar karinin
kai nereikalauja jokių savo 
valdžios pavelijimų, kad išpil
dyti savo priedermes, kaipo 
parlamento atstovai. 

75. Kiekvienas parlamento 
atstovas turi teise liuosai kal
bėti parlamente. Nei vienas 
parlamento atstovas negali bū
ti nei teisiamas nei baudžiamas 
už savo nuomonę, kurią jis iš
reiškė parlamente, kaipo at
stovas. Bausmę už netikusį pa
sielgimą parlamente tegali pa
skirti tie rūmai, prie kurių nu
sikalt usysis priguli. 

76. Parlamento atstovas ne
gali but suareštuotas posėdžių 
laiku taippat bent 40 dienų 
prieš posėdžius, išskiriant tai, 
kas pasakyta §77. Bet tas ne-
gvarantuoja, kad atstovas bu

kta jo prezidentai, kuomet to 
reikalauja Valstijos Taryba ar 
bent viena ketvirtoji dajis se
natorių ar atstovų rūmų. 

$6. Sutrumpinti ar pailginti 
savo posėdžių laiką tegali tik
tai parlamentas, abejiems ru-Balsuoti gali ir turi kįekvie-, 

nas pilnateisis vienos ar k i t o s į m a m s sutariant. Pats parla 
mentas paskiria laiką, kada vėl 
susirinks. 

87. I r vieni ir kiti parlamen
to rūmai patįs išrenka savo 
prezidentą, vice-prezidenta bei 
kitus savo oficjjalistus, nusta
to savo veikimo tvarką. 

88. Kiekvieni parlamento rū
mai sutveria sau po vieną ypa
tingą komitetą, sudėtą iš tų rū
mų prezidento, vice-prezidento 
ir kit*ų iš parlamento narių iš
rinktųjų oficijalistų. Visi kiti 
vienų ir kitų rūmų komitetai 
yra skiriami arba šitųjų ypa
tingųjų komitetų arba pačių 
parlamento rūmų. 

89. Nei vieni parlamento rū
mai neturi teisės balsuoti, jei 
nesusirinko didesnė tų rūmų 
atstovų pusė. 

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

91. Senato ir atstovų rūmai 
atskirai svarsto sumanymus ir 
nutaria. Bendri abiejų rūmų 
posėdžiai yra tiktai tuomet, ka
da renka Valstijos Tarybą ir 
respublikos prezidentą arba 
taiso konstituciją. Kuomet 
abieji rūmai susirenka į ben
drą posėdį, senato prezidentas 
veda visą susirinkimą. 

92. I r vieni ir kiti parlamen
to rūmai sprendžia paprasta 
balsų dauguma. Kiekvienas su-
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tų neapskundžiamas teismui už | manymas gali but įneštas į vie-
savo piktadarystę ar nusikalti
mą. 

77. Parlamento atstovas vi
suomet gali but sqar£«tttot$s ir 
baudžiamas už tėvvnės išdavi-

ties negali dalyvauti rinkimuo-j 1UQ) ^ tas piktadarystes, už 
se, turi teisę prisiųsti savo j kurias įstatymai skiria mirties 
balsavimą, raštu rinkinui oiiei- jįausmę ir už kitas stambias 

piktadarystes, jei tapo sugau
tas bepiktadariaudamas. 

jalistams 

a) Parlamentas.1) 
68. Parlamentas susideda iš 

senato ir atstovų rūmų. 
69. Rinkimų apskričiai yra 

nustatomi įstatymų keliu. Jvon-

Latviai ir Lenkai. 
(iudrųs lenkų politikai ki-

tuoniet apduiiu' akis neatsar
giems latviams. Prikabbino lat
vius apvilti lietuvius ii; susi
dėti su Varsa vos ponija. Lat
viai paklausė. I r jie, apsilen
kę lietuvių, bendromis jėgomis 
su lenkais nuo bolševikų paė
mė Dvinska ir bolševikus nu
galėjo Letgalijoj. 

Lietuviai ' nepavydėjo lat
viams to susiartinimo su Len
kija. Nes žinojo, kad tas kar
čiai atsilieps latviuose. 

Taip ir įvyko. 
Pasak depešų iš Rygon, tar

pe latvių ir lenkų pakilę dide
li ne.sutikimai. Nesutikimams 
pradžia, davė Rygon atkelia
vęs Latvijai paskirtas lenkų 
pasiuntinys. 

Tasai iš pirmos .dienos, ne
prisilaikydamas nei mandagu
mo dėsnių, latviams Rygoje 
pranešė, kad Latvija be lenkų 
leklimo negadinti daryti taikos 
su bolševikine Rusija, kad 
LetgaJija priklausanti ne Lat
vijai, bet Lenkijai. 

Anglijos premjeras pasirody- stitueija draudžia dalyti šalį į 
apskričius taip, kad tas dalini
mas virstų priemonė kovai su 
kita partija. Tokie rinkimai 
yra neteisėti. 

70. Rinkimai turi but tą pa-
ėia dienų visur. Juos paskiria 
parlamentas patogiausiu pilie
čiams laiku ir patogiausiose 
rinkėjams vietose. 

Senatorių ar atstovu rūmų 
pusei atsinaujinant, ruikimai 
naujų senatorių ar atstovų yra 
ne visoje šalyje, bet tiktai toje 

davo deiuokiatingesjiis už mū
sų gerbiamąjį prezidentą Wi\-
soną. Prancūzijos- atstovai 
saldžiais žodžiais atsiliepdavo 
apie žmoniškumą. 

liet taip buvo daroma t*i$ 
laikais, kuomet toms viešpati
joms grūmojo pavojus. 

Šiandie vienur ir kitur pra
gaišo tie saldus ir dailus žo
džiai. Priešininkai parblokšti. 
Tad talkininkams reikia imtie" 
senobinių imperijalistinių idė
jų. Ir jas įkūnyti. 

Tos idėjos vykinamos arti
muose Rytuose, kur jau paky
la troškinantieji durnų debe
sys. 

Laikraščiai rašo apie nesu
tikimus Anglijos su Prancū
zija. Pažymi, kad tie nesuti
kimai pakilę del Voukietijos, 
del savarankaus prancūzų 
veikimo. 

lšviršaus atrodo kaipir tie
sa. Bet reikia nianvti, kad ne-
sutikimų pati šaknis gludo 
kurdutur. Ar tik nebus arti
muose Rytuose — už Arabiją, 
Palestiną, Egiptą, už kitas 
Turkijos teritorijas. Nes šian
die Anglija su Prancūzija tie
siog lenktyniauja,su savo im-
perijalistiniais siekiniais. Tas 
lenktyniavimas pasekmėje pa
kirs jei ne vieną, (tai kitą. 

Tuo tarpu (prezidentas Wil-
sonas, kurs kituomet pasitikė
jo apsitkrių prancūzų ir ang
lų diplomatų gražiais žodžiais, 
šiandie tėmijasi į tą nelemtą 

2) Parlamentą aš p.avadin-. 
čiau "Tautos Taryba," kadan
gi jis reprezentuoja tautą..Pre
zidentą ir ministerius kartu aš 
pavadi i įčiau * * Valstijos Ta ry-
ba ." Jie reprezentuoja tautos 
vykdančiąja valdžią. 
mmm*mmm.- •- - M į ^ ? Į ^ " ^ ^ ^ ^ ~ • • 

jų darbą. Tėmijasi ir lu«ke-
riuoja progos, kad tarti Jiems 
karčią tiesą į akis. -

Kad talkininkų taryba lab
jaus užburta nuosaviais reika
lais, kaip pasauline taika, tad 
yra tuščias daiktas šiandie 
laukti iš jos mūsų Tėvynės 
pripažinimo. O juk sit tuo pri
pažinimu butų atliktas labai 
didelis darbas Pabalti joje. Te
nai pasibaigtų karė, prasidė
tų atstatydinimo darbai. Kaip
ir išnaujo atgimtų Lietuva. 

Daugiau vilties, kantrybės 
ir ištvermės lietuviams. Dieva
is savo malonės leido Lietu
vai pakilti iš pelenų ir griu
vėsių. Leis jai ir gyvuoti. 

78. Parlamento posėdžių lai
ku kiekvienas kriminalis prieš 
parlamento atstovą procesas, 
jo areštas, ar kitoks jo laisvės 
panaikinimas yra atidedamas 
vėlesniam laikui, jei to reika
lauja bent viena trečioji dalis 
tų parlamento rūmų, prie ku
rių kaltininkas priguli. 

79. Parlamento atstovas ne
gali but priverstas stoti į teis
mą, kaipo liudytojas. 

80. Parlamento atstovas gali 
atsisakyti išduoti valdžiai tuos 
asmenis, kurie davė jam infor
macijas, kaipo atstovui. Krata 
parlamente tegali būti tiktai 
sutikus parlamento preziden
tui. 

81. Nustoja buvęs atstovu 
kiekvienas, kurs tampa apmo
kamu valdininku, išskiriant mi
nisterius. Apmokamas valdi
ninkas nustoja but valdininku, 
tapdamas parlamento atstovu. 

82. Parlamento atstovų išrin
kimo legališkunią (kredencija
lus) peržiūri ir sprendžia ne 
parlamento vieni ar kiti rūmai, 
bet augščiausysis Lietuvos 
teismas. 

83. Atstovavimo terminui 
pasibaigus nauji parlamento 
atstovų rinkimai turi but ne 
vėliau dviejų mėnesių po tokio 
pasibaigimo. 

84. Valstijos Taryba gali pa
leisti vienus ar kitus ar abiejus 
parlamento rūmus, bet tiktai 
ret'ercndmn'o keliu, t. y. pavez-
dama tai nubalsuoti patiems 
Lietuvos piliečiams 2-o jų bal
sų dauguma. 

8o. Parlamentas pflts susi
renka paskirtu laiku i savo pa
prastuosius posėdžius. I nepa 

nus ar į kitus rūmus. 
93. Kiekvienas klausimas ar 

sumanymas tik tuomet tegali 
Imti parlamento išrištas ar pri
imtas, kuomet ir vieni ir kiti 
rūmai nubalsavo ir priėmė 
kiekvieną jo artikulą ir para 
grafą atskirai. 

94. Ir vieni ir kiti parlamen
to rūmai turi absolutį k 'veto.? ' 

95. Jei kokiame klausime se
natas nesutinka su atstovų rū
mais, ir vieni ir kiti rūmai iš
renka bendrą komitebi, į kurį 
lygiai ineina atstovų, išrinktų 
iš abiejų rūmų. Tas komitetas 
bendruose posėdžiuose riša ki
lusįjį klausimą ar nesutikimą. 
Jei ir tuomet abi pusi nesutin
ka, sumanymas yra arba atme
stas, arba pavedamas nubal
suoti pačiai visuomenei, jei to 
reikalauja kurie nors parla
mento rūmai arba Valstijof5 
Taryba. 

96. Parlamentas leidžia įsta
tymus, parėdymus ir juos pa
naikina. 

97. Kilus abejojimui, autori-
tatyviai paaiškinti įstatymus 
tegali tiktai parlamentas įsta
tymų keliu. 

98. Leizdamas įstatymus, 
parlamentas privalo vadovau-
ties ne anarchijos ar betvarkės 
gaivalais, ne pavienių numylė
tais neprigulmybės jausmais, 
bet iuejle ir troškimu tvarkos 
bei laisvės. 

99. Įstatymų sumanymą turi 
teisę įnešti ir vienų ir kitų rū
mų atstovai. Kiekvieną įstaty
mų sumanymą, kurį įneša at
stovai ar senatoriai, parlamen
tas, prieš nubalsuodamas jį, 
siunčia vykdančiąja! valdžiai, 
kad patirti jos motyvuotą nuo
monę apie tą sumanymą. 

100. Parlamentas renka val-
stijosprezidentą ir ministerius, 
patvirtina arba atmeta ekzeku-
tyvės valdžios padarytąsias su
tartis su svetimomis šalimis, 
nustato adnmistraeijos sutvar
kymą, kontroliuoja administra
cijos veikimą, atmaino adniini-

CLUCAGO, UJULBGIS 
Telefonas Vanda bOSS 

fal&adot: - K Iki 11 i£ ryto; 
^ po P'fttu iki S vak. KeduHo-
mls nuo 6 Iki 8 vai. vakare. : 

& » m mm m 

-*—-

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoją 18 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82 ro St.. Chicago. I U. 

8PECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

aiškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
lkl 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yarda 687 
1 » • • • 

I 
H 

K— 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Res. 122V W. 4» Avenae 

Telefonas Cicero 8658 
Ofiso Cicero 49 

KATiRAMTT LIETUVIŠKAI 

prastąjį susirinkimą jį s,ušau-^stracijos srityje netikusiu* 

prezidento bei ministerių parė
dymus ir reguliuoja teismo 
įstaigas, prižiūri, kad butų iš
pildyta konstitucija, nustato 
saiatikius su kitomis valstijo
mis, paskelbia karę, įvykdo tai
ką, paskiria mokesčius, nusta
to išlaidas, užtraukia skolį, 
sumažina ar įsteigia naujas 
viešas tarnystes, paskiria aug-
štesniesiems valdininkams ir 
karininkams algas, nustato 
mieras, saikus, parūpina tau
tos apsiginimą. Armijos rekru
tą vimą ir jos didumą nustato 
įstatymai ir nurolo jos veikimo 
sferą. Nuo karininkų gal but 
atimta pensija ar ranga tik su
lig įstatymy. 

101. Joki svetima kariuome
nė negali but pasaiudyta val
stijai, ar pereiti per valstiją, 
nebent jei tai pavelytų parla
mentas. 

102. Ir vieni ir kiti parlamen
to rūmai bei jų komitetai gali 
pareikalauti, kad ministeriai 
dalyvautų jų posėdžiuose, klau
sti jų informacijų, paaiškini
mu* teirauties. kaip yra veda
ma valstijos administracija. 

'vDaugiau Bus. 

\ 
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Lietuviai Italijoje. 
Manvdamas atlikti tėvynei 

t inkamą darbą, Vatikane pa
skat in tas , pasirjžau atlankyti 
salą Asinarą salo Sardinijos, 
kur laikoma apio 5000 rusu be
laisvių, jų g\ tarpo, kaip pra-
BC&ė vienas haltgudis belaisvis, 
esama daug lietuvi*}. 

Leidimą į važiuot į salą išrū
pino kard. Gasparr i . Nuvykęs 
tenai kovo 4 d. radau štai ką: 

Asinarą tai Sachalinas min-
ja turo je , čion tik prasikaltėliai 
ligšiol buvo laikomi, dabar-gi 
i r karo belaisviai. Nė kokios 
kul tūros , nė vegetacijos nema
tyt i . P e r 300 dienu metuose 
blogas o r a s : lietus ir baisus 
vėjai . Akmeniniai kalnai vieto
mis prisidengę netarpstanėiu 
pušų krūmais. Belaisviai gyvo-
na ' š ė t rose , maisto ir vandens 
j iems pr i s ta to iš Sardinijos 
Rusijos belaisviams, žemdir
biams iš kilimo, koktu į tuos 
akmeninius pūdymus žiūrėti 
kur nė bulvės nė kopūsto nepa
sirodysi. Tantal io kanėios da r 
pr ie to, kad vandens bangos i s 
visu pusių į salą plaka, o atsi
gėrimui kiekvienas gauna per 
dieną nesūraus vandens po pu
sę l i t ro. J e i nuobodumas butu 
mi r t ina liga, visi butu ligšiol 
išmirę (jie čion pr is ta tyt i lap
kri tyje, 1918 metuose). Tik 
vienas, esą, aus t ras tos ligos 
mir t ina i suimtas pasileido nuo 
kaljio viršūnės i jūres . Kitomis 
ligomis išmirusių y ra 58, pa
laidotų ypat ingame kapinyne, 
kur duobei iškasti atsiėjo pir-
miaus supilti užtektinai žemės. 

I tal i jos valdžia šituos belais
vius laiko žmoniškai, ne kaip 
priešininkų, bet kaip alijantų 
belaisvius: visi apdengti tinka
mai , valgio duodama pakanka
mai (bent nesiskundžia nie
kas ) , išmokamos, visiems ka
riškių algos. 

Neturėdami ką veikti belais
viai ėmė organizuotis. Tur i mo
kyklą pirmamoksliams mokin
tis , daromos paskaitos, dusyk į 
savai tę s ta tomas vaidinimas 
tea t re , dainuoja ukrainiečių 
choras . Pasaul io politika ati
džiausiai sekama. Kai-kurie ge
ra i prasi lavinę italų kalboje, 
viską sužino iš vietinių laikraš
čių, be to čion ateina visokių, 
rusų kalboje ledžiamų Paryžiu
je ir Berlyne, laikraščių. 

Labiausiai apšviesta belais
viu dal is—žydai : jų čion esama 
apie 180. J i e visų reikalų prie
šakyje, j ie i talams veda belais
vių raštinę, j ie vadovauja pa
čių belaisvių organizacijose. Ne 
sunku įspėti, kaip rusų muži
kėliai savo pažiūras nusistatė 
Asinaroje. Išskyrus ")—600 uk-
rainų patr i jotų, poros šimtų 
kitų neprisidėjusų nė prie ko
kios par t i jos , beveik visi pr i 
klauso pr ie komunistų. Susior
ganizavę į dominuojančią salo
je daugumą, komunistai terori
zuoja neskaitl ingus savo anta
gon is tus : ukrainus , l ietuvius, 
baltgudžius, latvius. Komuni
stų obalsis—gryžti visiems į 
sovietų Rusiją. 

Aišku, kad šiokioms aplinky
bėms esant, lietuvių Asinaroje 
sunku buvo ištirt i . Man prakal
bėjus į belaisvių minią išpra-
džių rusų kalboje, paskui-gi at
siliepus į l ietuvius lietuviškai, 
nė vienas neišdrįso prisipažin
ti viešai lietuviu. Tik vakare 
sutemus atėjo keletas j kamba
rį pasikalbėti . Pakalbint i grįžt 
j Lietuvą neparodė smarkaus 
no ro ; komunistų įgązdinti bijo 
pakliut į kariuomenę. Aš abe
joju, Kad mūsų tautiečiai turė
tų noro važiuot į sovietus, ir 
tik tuomet bus sužinotas jų 
persver iant i s noras , kuomet 
sovietai pareikalaus belaisvių 
gražinimo. Šitoks tų žmonių 

nusistatymas dalinai paaiški
namas jų a tsargumu. Mat, jie 
buvo savo akimis matę kitus 
savo draugus pr igautus . Pusė 
metų atgal buvo čion atvažiavę 
Kolčako dalininkai ir, prisivi
lioję apie 2000 vyrų, išsivežė į 
frontą. Lenkų oficierai paėmė 
be ceremonijų lenkus: kas iš 
lietuvių i r ukrainų apsiėmė su 
lenkais važiuoti, ta i buvo paža
dėtas pargabenimas į tėvynę, 
bet Asinaroje pasiliko įspū
džio, kad tie l ietuviai i r Uk
rainai pakliuvo į legijonus ir 
kariauja prieš savuosius. Šitas 
įspūdis vi r to t ikrąja nuomone, 
kuomet pradžioje 1919 metų 
dvidešimts keli gudai, prisiėmę 
lietuvių vardą, iškeliavo su len
kais. Koks-gi jų buvo nusiste
bėjimas, ka ip Modanoje (italų 
ir p ranymų sienoje) juos pasi
tiko lenkų of icierai i r liepė 
vilktis į legijonininkų mandie-
ras . Žinoma, tie atsisakė i r grį
žo atgal į Asinarą. Komunistai 
t r iumfavo; nepasit ikėjimas vi
sais po to apsilankančiais pa
didėjo. 

Spėju, kad lietuvių Asinaro
je labai nedaug esama. I š apsi
lankiusių pas mane užsižymė-
jau šiuos: 1. Szoc Tadeusz, 
kalbėjo lenkiškai, Ašmenos 
apskr., valse. Soly, 46 metų, ve
dęs, austrų paimtas į nelaisvę 
ties Suchaczovv 1914 m. paim
tas italų 1918 m. Tiroliuje. 2. 
Tret jakov Osip, baltgudis nuo 
Novogrudko, Minsko gub. o. 
Kalvait is , lietuviškai kalbąs, į 
Lietuvą grįžt nenorėtų dabar, 
bet iš Asinaros išsiliuosuot 
malonėtų. Savo pavardę labai 
nenoromis sakė, tai susilaikiau 
nuo kokių nors tyrinėjimų. 
Esąs iš Kauno gub. Užklausiau 
a r daug saloje tikrų lietuvių. 
" N e ž i n a u , " atsakė, bet tas žo
dis ta ip sunkiai i š tar tas , kad 
galima buvo jį išversti pr ie
šingai : "ž inau , tik negaliu sa
kyti . ' Pal ikau Kalvaičiui 
pluoštą lietuviškų laikraščių. 

Tndonm buvo sužinot, a r 
daug mūsų vyrų išvažiavo iš 
salos su lenkais. Man patiekta 
sąrašas su viršaus 200 pavar
džių, Suradau, kad kovo 25 d., 
1919 m. išvažiavo: 1. Antanas 
Iviipkus (Jono ir Magdalenos), 
gimęs 1895 m. giminių antra
šas : Pasval is—Ana Antanai
tis. 2. Kozlo\vski Stanislaw 
(Jono i r Salomijos), gim. 1893 
m., Kryglėnai , Panev. apskr. 3. 
Skrebis Juozas (Jono i r Vikto
r i jos) , gim. 1886 m. iš Kropiš-
kių, Novo-Aleks. vedęs, antr . 

fJvowno Polonia. Skrebis Jonas . 
4. Jursza j t i s Ivan (Martyno ir 
Mari jonos) , gim. 1890, ta rnavo 
201 puh^e 15 rotoje, nevedęs, 
antr . Bernotiškiai, Raseinių 
apskr. 5. Birba Michail, katali 
kas, Volinijos gub., tu rbūt ne 
lietuvis. 6. Žemaitis Jonas , 
apie jį nespėjau paimt smul
kesnių žinių. 

Be to su estonais 17.XII.19 
yra išvažiavusių du l ietuviu: 
1. Milinkiewicz Anton, gim. 
1890, Gajdi, Nov^aleks. Kovno. 
i r 2. Newerdowski Iwan, gim. 
1888 m. Rassejni , Zvirbi. 

Numirusių sąraše lietuviški] 
pavardžių nematyti . 

Kun 

TAUTOS FONDO 
REIKALAI. 

Atvykus Lietuvos Finansi
nės Misijos atstovui, kun. J . 
Žiliui, susirinkime, laikytame 
gruodžio 3 d. pr ie i ta pr ie išva
dos, kad, sėkmingai Lietuvos 
Paskolą darant , reikia tūlam 
laikui sulaikyti ki tas visokias 
rinkliavas, tai-gi i r T. F . nuo 
viešos agitacijos susilaikė, bet 
kad Lietuvos paskola eina la
bai iŠpalengvo, o šelpimo rei
kalai y r a ta ip svarbus, kad to
liau jų at idėti nebegalima. 

Ats idar ius susinešimui "su 
tėvyne, pasipylė prašymai nuo 
visų kultūrą nešanėių įstaigų, 
kaip v a : 

1. Kauno L. K. Moterų drau
gijos. 

2. " S a u l ė s " Švietimo Dr-jos 
Kaune. 

3. Moksleivių Susišelpimo 
Draugijos Šveicarijoje; 

4. Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Kaune . 

5. Kūdikėlio Jėzaus vaikams 
prieglaudos Kaune . 

6. Lietuvos Darbininkų Dar
bo Federacijos. 

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

Tur int tokių daugybę prašy
mų, negalėdami išpildyt nė 
vieno, pr ivers t i esame kreiptis 
į gerbiamąją visuomenę, pra
šydami sušelpti Tautos Fondą 
savo aukomis. 

Štai pargrįžęs iš Lietuvos 
gerb. l)r . J . J . Bielskis nuro
do, kad Lietuvoje labai daug ko 
trūksta, ypat ingai daug našiai 
eių pašelpos reikalauja. Tai-gi 
gerb. T. F . skyriai, darban, 
nes tėvynė ištiesus rankas šau
kiasi mūsų pagelbos. Atminki
me jos vargus , ištieskime ja i 
paguodos ranką. T. F . y ra pa
šventęs šimtus tukstanėių poli
tikos reikalams, kad pagelbė
jus Lietuvai laisvę įgyti, t ikras 
esmi, kad tą pa t padarysime 
ir kultūros šelpime. Tai-gi, a-
merikiečiai katalikai, darban, 
tėvynė laukia mųs. 

K. J . Krušinskas, 
T. F . Sekretorius, 

456 Orand St., 
Brooklyn, N. Y. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
N A U M I E S T I S ANT ŠEŠU 

PĖS 13 KOVO 1920. 

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI. 

Klausimas. K o d e f n ė r a pa
žymėta ant " D r a u g o " kalen
doriaus pirmą gegužės Darbi
ninkų šventės? 

F . Masalis. 
Atsakymas. Kas ki ta yra 

darbininkai, kas kita socijalis-
tai . Socijalistų part i jos šventė 
yra gegužio 1 d. Ta pačia die
na katalikai švenčia šv. Jokūbo 

Nabažnuikui pralotui Olekai 
mirus klebono į»r vis netur i 
me. Gandas eina, kad pas mus 
pareisiąs klebonauti pa ts -Sei
nų vyskuipas su savo pagelbi-
n inku kanauninku Aleksandru 
Grigaičiu. Juodu gyvęjsia čio
nai laikinai, kol lenkai laiko 
užėmę Seinus. 

Vakar buvo telefonograma 
is Lazdijų, kad lenkai suėmę 
kim. kan. A. Grigaitį ir išve
žę į Suvalkus. 

Iš Ijįusijos parvažiavo p . 
Jasiulai t is , buvęs čionai kita
dos vargoninku. Kas žin ar 
jis norės grįžti vargoninkau-
ti, nes būdamas Rusijoje ėjęs 
kokius tai kursus. 

Už J u r b a r k o muitinėje val
dininku "buvo Ju rg i s Naujokai
tis iš Juškakaimių, Šilgalių 
valsčiaus. Bebūdamas valdi
ninku Naujokaitis užsikrėtė 
dėmėtąja šiltine. J o brolis Jo 
nas jį parsivežė į tėviškę į 

Apašta lo nužudymo sukaktu
ves. Darbininkų šventė Ameri
koje y r a p i rmas rugsėjo mėne
sio panedėlis. J a diena y r a pa
žymėta " D r a u g o " kalendoriu
je. 

Juškakaimius . Čia nabašnin-
kas ir mirė. JLs buvo apie 40. 
metų amžiaus: 

Naumiestije dėmėtosios šilti
nės nėra bet Šakiuose ta bai
sia liga serga apie 70 žmonių 

Kai-kuriė ūkininkai pralobo 
bepirkliaudami Šilgalių vals
čiuje. 

Gelgaudiškio klebonas buvo 
smarkiai susirgęs; rengėsi 
mirt i ir tur tą padalino gimi
nėms, bet išgijo. 

P a s mus dabar karštos ei
na agitacijos prieš r inkimus. 
Visokių part i jų atstovai agi
tuoja išsijuosę; tik krikščio-
nys-demoTvratai užsilaiko ra
miai. Trumpu laiku pamaty
sime, kurių daugiau taps iš
r inkta . 

Dienraščiai pareina iš Ame
rikos visai netvarkiai . Kar ta i s 
su viena diena pareina trys 
vėlesni numariai , paskui atga
bena vieną-kitą senesnį numa-
rį (Tas pa t s y r a i r Ameri
koje su Lietuvos laikraščiais. 
Krasoje matyt didelė bet va r k f 
Red. pr ierašas) . 

V. B. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Šv. Marijos į Dangų ž m i m a s . 

Klausimas. Visi katal ikai 
15 rugpjūčio švenčia į dangų 
ėmimą Šv. Marijos Panos. Aš 
esu skaitęs Naują Testamentą 
ištisai ir niekur neradau ap
rašyta Jo s mirties ir ėmimo j 
dangų. Kolegijoje būdamas 
girdėjau religijos mokintoją 
aiškinant, kad galima yra bū
ti katal iku ir netikėti , jog 
Marija tapo paimta į dangų. 

August inas Gricius. 

Atsakymas. Taip, Šv. Rašte 
niekur nėra aprašyta 'Marijos 
mirtis ir jos kūno paėmimas 
į dangų. Bet dėlto negalime 
sakyti , kad tas paėmimas ne
įvyko. Evangelijos baigiasi V. 
Jėzaus užžengimu į dangų, o 
Marijos paėmimas į dangų į-
vyko vėliau. Šv. Liukas Apaš
talų Darbuose aprašo Šv. Pet
ro ir Šv. Povylo pasidarbavi
mą. Kadangi Marija nebuvo 
apaštalas, dėlto tame Šv. Liu
ko veikale nėra Marijos gy
venimo aprašymo. 

Daug yra tikėjimo tiesų V. 
Jėzaus apreikštų, o betgi ne
užrašytų į Šv. Raštą. Pavyz-
dis, k a d Teikia švęsti nedėlią 
vietoje snbatos, kad .reikia 
krikštinti mažus kūdikius, 
kad valia valgyti virtą gyvuo-
lių kraują ir t . t. 

Tas tiesas, kurios užrašytos 
Šv. Rašte, lengva sužinoti, kad 
jas Dievas apreiškė žmonėms. 
Bet ilgai t runka patir t į a r Die
vo apreikšta yra, ar ne, t a tie
sa, kuri netilpo į Šv. Raštą. 
Bažnyčios uždavinys y ra su
žinoti ir apskelbti žmonėms 
Dievo apreiškimą'. Bažnyčia 
sužinojo ir apskelbė, kad Ma
rija y ra be nuodėmės pradėta . 
Bet apie paėmimą Marijos kū
no į dangų Bažnyčia dar ne
apskelbė, ar tai yra Dievo ap
reikšta ar ne. 

Nėra abejonės, kad Marija 
persiskyrė su šiuo pasauliu, ir 
kad jos kūnas tapo paimtas į 
dangų. Kol kas dar neaišku 
ar į tą tiesą mes tur ime tikė
ti, kaipo į Dievo apreikštą 
mums tiesą, ar tik reikia ją 
pripažinti ta ip ka ip pripažįs
tame senosios praeities nuoti-
kius. Taip Dievas t ikra i ne
apreiškė mums, kad Vytautas 
buvo didis Lietuvos kunigaik
štis, bet niekas apie tai neabe
joja. Lygia dalimi ir Marijos 
ėmimas į dangų gali būti iš

gis vaizbaženklis išima abejojimą iš pirkimo. 

TRADE MARK 

Oleomargarine 

įįtĖ0 Oleomargar ine y ra 
pad i rb t a iš švar iaus pieno, tau
ku ir pas iūdyta sulyg skonio. 
Jos padi rb imas y ra labai saugo
j a m a s k a d tik t inkamiausi daly
kai bu tų var to jami . 
Tur t inga maisto ve r t ė j , nepaly

ginama skonije, pr ie inama kai 
n o j 4 — t 

OTBK Oleomargar ine siū
lo jums geriausia tavora už že
miausia kaina . Užsisakyk šian
diena. Tavo krau tuvin inkas tau 
pr is ta tys . 

A R M O U R A C O M P A N Y 
CHICAGO 

tori jos faktas, nors nebūtų 
Dievo apreikštas. 

Teeiaus iš kaikurių ženklų 
galima spėti, kad Marijos pa
ėmimas į dangų yra Dievo ap
reikštas, nes paprast iems isto
rijos nuotikiams Bažnyčia ne
skiria švenčių. Kai-kurie Baž
nyčios Tėvai aiškiai tvir t ina, 
kad Marija tapo į dangų im
ta. Tas Šv. Tėvų tvirtinimas, 
tas šventės įvedimas d a r nė
ra galutinis Bažnyčios žodis, 
bet iš to jau numanu, kad ka
da nors Bažnyčia paskelbs, 
jog Marijos į dangų ėmimas 
yra Dievo apreikšta tiesa. Kol 
Bažnyčia to nepadarė^to l ne
galima vadinti ėreitiku žmo
gaus netikinčio į Marijos 
no paėmimą į dangų. Taip 
reikia suprast i ir to kunigo 
žodžius, kuris tamistai kalbėjo 
kolegijoje. 

Kun. P . Bučys. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai : 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

l l th S t , 
Jurgis Bataitis, v(ice-pirm., 1428 

So. l l th St., 
Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 

New Jersey ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

džiunas, 1017 Swifts Ave. 
Ižd. Antanas Čižauekas, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Luksis 

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

nedėldienį mėnesio. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. 

VYRIAUSIAS KATALIKU 
KOMITETAS. 

F E D E R A C I J O S TARYBOS 
IR AM. L IET . R. K. F E D E 

RACIJOS VALDYBOS 
<. ANTRAŠAI. 

-rr- . 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victory Str. 

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

Nut. Rast. — Jurgis Bukantis 
1201 So. Victory Str. 

Finansu-Rašt, — Tavadoras Sta-
nulis 502 So. Utica Str. 

Kasierius — Antanas Bakšys 1339 
So. Victory Str. 
Kasos Globėjai: — 

1. Pranas Kasdelevičius 1017 — 
Eight Str. 

2. Jonas M. Leškys 1329 So. Jack-
IttO .-• Kun. Pr . Bučys, prezidentei , 

2634 W. 67-th Str., ChięmJ | | f^ras/Pocius 726 Eight S i 
111. 

Kun. J . J . Jakai t i s , vice-pre-
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass. 

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

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

K. J . Krušinskas, iždinin
kas , 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y. ' • 

Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus , 443 Pa rk 

ave., Bridgeport , Conn. 
L. š imutis , 456 Grand str., 

Brooklyn, N. ¥ . 

•W L frji'tt 

Victory Str. , 
2. Jeronimas Šianulnas 759 Sherį-

dan Road. 
Knygins. — Pranas Kapturauskis 

1321 So. Victory St. 
Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 

.Urbonas 911 Eight St. 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie

ras Burba 1416 S. Prescott Ave. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -nia 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. Wau-
kegan Illinois. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY-
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.), 
+9m*ę*wwe**s***m<****w** I Cicero, 111. 

Dvasiškas vadovas, prof. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, 111. 

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

Vice-pirmininkas F. Veryga, 
4539 So. Marshfield ave., Chicago, 
111. 

Nutarimų raštininkas J. Purto-
kavS, 4437 So. Farfield ave., Chica* 
go, UI. 

Finansų raštininkas B. Nenarto-
nis, 4412 So. Richmond st., Chica-
go, 111. 

Iždininkas kun. Ig. Albavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, 111. 

Iždo globėjai: 
St. Jucevičia, 726 W. 18th St., 

Chicago, 111. 
J. Rupšis, 4430 So. Maplewood 

ave., Chicago, 111. 
Direktoriai : 

J. Steponkaitė, 4545 So. Fair-
field ave., Chicago, 111. 

J. Petraitis, 4358 So. Washtenaw 
ave., Chicago, 111. 

B. Sekleckis, 3427 Auburn ave., 
Chicago, 111. 

A. Valančius, 1442 So. 49th Ave., 
Cicero, 111. 

A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 
Chicago, 111. 

J. Rupšis, 4430 So. Maplewood 
ave., Chicago, 111. 

'Kun. M. L. Krušaa, 3230 Auburn 
avei, CĮiicago, 111. 

F. Vet-y^a,. 45Šį|4o. Marshfield 
ave., Chicago, 111. * 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
5farquette Road, Chicago, 111. 

Kun. Ig. Albavičius, 717 W. 18th 
St., Chicago, 111. 

Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 
st., Chicago, 111. 

A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi
cago, m . 

Agitacijos komisija: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago, 111. 
St. Jucevičia, 726 W. 18th st., 

Chicago, 111. 
, A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi
cago, 111. 

B. Ncnartonis, 4412 So. Ricfc 
mond st., Chicago, 111. 

J . Šliogeris, 1447 So. 50th ave., 
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Penktadienis , bal. 2Š 192)0 m. 

Bolševikų Žudynės E&tcr*ij*je ir 
Latvijoje. 

Besibaigiant šiai pasaulinei 
karei , vyr iausysis vokiečių ka
rės š tabas, negalėdamas įveikti 
priešų ginklu, pinigus surink
tus 6-taja karės paskola palei
do į Rusiją, kad joje sukurtų 
revoliuciją. Tokiu būdu norėjo 
pr iešus nusilpninti rytuose, 
kad didesnę dalį savo kariuo
menės pasiuntus į vakarus, 
prancūzų žemėn. Tų tikslų vo
kiečiai pasiekė. 

T a r p revoliucijos sūkurio 
grei tai iškylo radikališkiausia 
srovė, vadinama maksimalis-
ta is a rba bolševikais, kurių va
dais y r a daugiausia žydai. J i e 
pinigų ir visokių nurodymų ga
vo iš Berlvno, todėl kuomet 
Rusijoje užviešpatavo bolševi
kai, vokiečiai pirmieji , o pas
kui ir Aust ra i pripažino jų val
džių teisėtų i r su j a Lietuvos 
Bras to j padarė sutart į vasar io 
9 d., 1918 metais. 

Neveizint to grei tai austrai 
pietvakaruose, i r vokiečiai va
karuose tapo sumušti ir turėjo 
t raukt ies atgal . Paskui kilo re
voliucijos tose šalyse i r nuo 
sostų tapo 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
rutė j kilusioje po nuvertimo 
senovės valdžių, gal jiems bū
ti blogai. Tada jie ėmė terori
zuoti (bauginti) žmones, už 
p in igus s a m d y d a m i maiš t in in
kų iš blojciaus*i"u v i suomenės 
sluogsnių iš visų luomų, par t i 
jų i r tautų. Bolševikai paleido 
iš kalėjimų Įvairius prasikaltė
lius. T a i p sustiprėję bolševi
kai pagavo minias \ savo ran
kas ir vis toliaus platinosi po 
visų Rusijų, užimdami kas kar t 
daugiaus miestų ir kaimų. P r i e 
to plėšė gyventojus, žudė prieš-
tariaujančius ir skaitė priešais 
tuos visus, kurie pr ie jų nepri
sidėjo. 

Tos baisios viską naikinan
čios bolševikų vilnys grei tai 
plūdo iš šiaur-rytų į piet-va-
karus ir besibaigiant 1918 me
tams pasiekė Estonijų, Latvijų 
ir Lietuva. 

» 

K a i p elgėsi bolševikai užim
tuose kraštuose, tegul mums 
apsako vienas karininkas, kur
sai pa ts vienas ištruko iš tų, 
kuriuos bolševikai buvo pasky
rę nužudyti."Bodševikų: įsiver
žimas buvo ta ip net ikėtas , kad 
j au negalėjau apleiąti miestų 
(Dorpa tu ) . Kalėdų šventes ra
miau praleidau savo šeimynoje, 
nieko nebijodamas, nes nieko 
neveikiau prieš bolševikus. 

Nakčia iš sausio 4 d., 1919 
m. išgirdau bildesį p r ie durių. 
Paėmiau nuo stalo lempų ir ei
nu pr ie durių, kad j a s at ida
r ius . K a i p tik a t idar iau, tuo-
jaus būrys taikė į mane šautu
vus, šaukdami: ' r a n k a s aug-
š tynT Pr isakė man atiduoti 
ginklus, nes priešingai tuojaus 
mane sušaudysią. Atsakiau, 
kad neturiu nei jokio ginklo. 
P radė jo ieškoti, {metė maišau 
mano laiškus i r kitus daiktus, 
kurie jiems pa t iko: kaip tai 
drabužius, pinigus ir t t . Ant 
mano protesto ir reikalavimo 
surašyt i juos į protokolų, atsa
kė m a n : * ponas eisi su mumis, 
t a i t am bus laiko. ' Perkrač ius 
namus, man, sargyba apsiaus
tam, įsakė grįžti į kambar į ; 
tuo ta rpu kitus kambarius kra
tė. Pamačiau, kad visų namų 
bolševikai pėstieji i r raitieji 
apsiautė, o ant laiptų pastatė 
kulkasvaidį. Supratau, , kad 
nėra nei kalbos apie mano pa-
liuosavimą ir kad mane laukia 
kalėjimas. Raminau savo arti

miausius, guosdamas, kad pa
simatysime. St ipr i sargyba ve
dė mane į IM>UCLJOS namus, kur 
buvo jų komitetas i r tuojaus 
pradėjo mane klausinėti. Ko
miteto pirmininkas paklausė 
manęs, delko tarnavau baltoji' 
gvardijoje, kar iavau prieš bol
ševikus, rengiau apsigynimų ir 
tt. Atsakiau, kad nieko pana
šaus nedariau ir praš iau pr iro
dymų, ant kurių galėtų parem
ti savo užmetinėjimus. Kuomet 
neatkreipė atydos į mano žo
džius ir kas kar t naujus davė 
užklausimus, atsakiau, kad vel
tui atsakinėčiau, nes ir t a ip ne
nori man tikėti. Tuomet man* 
pasiuntė į bajorų skolinamųja 
banką, kur jau apie šimtų pa 
našių aukų buvo patalpinta ke
turiuose kambariuose, o viena
me iš jų buvo uždarytos mote-
rįs. Sėdėjo jie ar gulėjo aplin
kui. Mažai kas miegojo, visi 
buvo prislėgti nuliūdimo, nes 
nieks nežinojo kokia ateitis 
juos laukė. Dauguma kalinių 
buvo man nepažįstami, bet pa
ėjo iš miosto, buvo tai]) jų taip-
pat ūkininkų ir jaunų studentų 
iš apgynimo sųjungos. T a r p jų 
apie dvidešimts pažinau. Veltui 
butų buvę aprašinėti jų nusi
minimų. Visus baugina karšta 
ateitis. Pr ieš porų dienų pen
kis vvrus sušaudė. T« :v,inia dar 
labiaus prislėgė nelaimingus 
kalinius. Klausinėjimų dau
giaus nebuvo. Valgio galėjome 
gauti iš namų. Nuolat atvesda
vo naujus sugautus, bet lygiai 
t i o k p a t K o n o s n i ų j ų i š v e s d a v o 

iš kambarių, ta ip kad tas pats 
mūsų skaitlius pasilikdavo. 

•r 

Papras ta i apie 12 valandų 
nakčia vardais iššaukdavo ke
letą uždarytųjų " a n t tardy
mų/ Pasilikusieji užvydėjo 
tiems 4 i l a imingiems" įgytos 
laisvės, nes jųjų nei vienas 
daugiaus negrįžo ka l ė j iman . . . 

Buvo man atmintina naktis 
sausio 9 d., 1919 m. Visi tylėjo. 
Apie kų-gi galėjo kalbėti t a rp 
savęs, kadangi visi lygiai buvo 
nelaimingi. Laukė apie pusnak 
tį ineinančio sargo ir ilgos nak
ties galo. Tuo ta rpu i nėjo sar
gybinis ir pašaukė mane ir dar 
antrų kalinį. Maniau, kad eisi
me į teisina ant tardymo. Tų 
patį manė ir-kiti. Pažįstamieji 
prašė mus, idant užeitumėme į 
jų namus ir jų vardu šeimy
noms prancštuniėme apie juo.-? 
ir paguostumėme. 

Septyni ginkluoti sargybiniai 
nuvedė mus į policijos namus. 
Laukėme koridoriuose. Neužil
go atvedė iš kitų kalėjimų po 
du, po tris , bet tų nepažinau. 
Smegenys pradėjo greičiaus 
veikti. Užėjo baisių minčių, kad 
gal visiškai nemano tardyt i , 
tik mirtin vesti, bet už kų i 

I r vėl atvedė keletu naujų 
kalinių kiti kareiviai, kurių j 
vvresnvsis turėjo aut savęs 
švarkų ir kelines, pagrobtus iš 
mano namų. Širdis pradėjo 
stipriaus mušti. Atvesta dti stu
dentu po 1G metų amžiaus. 
Verkė abudu, kruvindami 
mums širdis. Toliaus nežinau, 
kaip ten laikas praėjo. Mintys 
bėgo kaip žaibas. 

4 Po du į e i les! ' sušuko ko
manda. Pirmyn, m a r i ! ' Išgir
dau užpakalyje balsingų verk
smų. Dar dabar stovi mano 
akyse verkiančio auksuotojaus 
Kippasto veido išvaizda. 4Ko 
verki, tu, kvaily." t a rė jam 
sargybinių vadas. ' A r ne lei
sta dar sykį prieš mirtį paverk
t i ? ' — a t s a k ė Kippas tas . ' K a s 
nori tave, kvaily, užmušti? K a s 
tau tų pasakė? '—vėle i tarė 
raudongvardietis . 

priėmė kaipo vilties žibtelėji-
mų. Pagriebė vadui už ranlcų ir 
su ašaromis dėkojo už paguo
dos žodį. Neužilgo pradėjo lyg 
klajoti. Baimė ir baisi ar t inan
ti mir t is ta ip gyviai veikė į jo 
protų. 

Išėjome už miesto ant kelio. 
Buvo GO sargybinių, kurie vedė 
mus apsiautę. P r i eš mus ii 
paskui mus kareiviai jojo rait i . 
Mes ėjome poromis ; pr ieš ma
ne ėjo aštuoni vyrai . Du t a r p 
jų buvo ponai von Samson, 
dvarininkai, apie 60 metų am
žiaus, tie ėjo lazdomis pasirem
dami. Šalę manęs ėjo mėsinin
kas Starkas . Neatsimenu jau, 
kokios mintį s tuomet man per
bėgo per galvų. Baimė prieš 
mirtį, žinoma, buvo st ipriau
sias jausmas. Mintijau apie kų 
tai, a ts idusau. . . i r tas j au ny
ko iš mano fantazijos. K a s to
liau bus, j au man buvo visvien. 
Mintijau apie savo moterę ir 
kūdikį. J ų paskutinieji žodžiai 
atsisveikinant: 'Kuomet tave 
užmuš ir mes eisime paskui ta
ve, ' nuramindavo mane. Vis
kas maišėsi mano galvoje. 

Vedė mus per turgavietę i r 
toliaus keliu į laukų už mie
sto. Tuo t a rpu įvyko baisus 
nuotikis. Kippas tas ėjo pro ša
lį savo sesers namo. Staigu su
šuko: k8udiev, A lma! ' Kuo
met norėjo tuos žodžius vėl at
kartoti , sudavė j am šautuvu 
per galvų. Norėjo ginties, pa
grobė ur, šautuvo vamadžlo ir 
šaukė: 'Alma, Alma! ' Smū
giai krito į jį ir jis puolė ant 
žemės. Sargybiniai keletu šū
vių paleido į jį; ant galo revol
veriu per galvų sudavė. Keletu 
s u i m t ų v y r ų a p a l p o . A u g š t a i 
languose. pasirodė šviesa. . . 
Priėjome pr ie upės Embach. 
Sargybiniai sustojo aplinkui. 
Vadas sušuko: * nus i rengt i ! ' 
Tuojaus mečiau nuo savęs vir
šutinius drabužius, bliudelį ir 
valizų. Pažvelgiau į upę. Spin
dėjo ji t amsumoje juodais 
vandeniais ir viliojo prie sa-
vvs. J o s verpetuose galiu p ra 
žūti, bet ne kaip žvėris mirčiai 
pasmerktas—tokia mintis per
bėgo man por galvų. Sumaniau 
akies mirksnyje, bet aplinkui 
stovėjo kareiviai vienas pr ie 
kito. Tiktai vienoje vietoje 
prie pačios upės buvo t a r p a s -
gal trijų žingsnių t a rp raitųjų 
ir pėstininkų. Čia reikia upę 
perbėgti , žybtelėjo man mintis 
ir grei ta is žingsniais pralenkęs 
savo draugus i r a ts idūriau ant 
ledo. Bėgdamas pastebėjau, 
kad visa upv užšalusi Už kokių 
50 žingsnių pradėjo į mane šau
dyti. Susilenkiau, bet tuojaus 
pajutau sopulingų dusimų kru
tinėję. Pasikėliau ir bėgau to
liaus iki man nepr i t rūko jicgų. 
Kuomet pradėjau daii y ties, 
pamačiaus šautuvų ugnį, pas
kui nurimo. Praė jus miliutai 
pasigirdo šūviai iš revolverių. 
I r vėl nutilo. Nelaimingos au
kos pradėjo savo kelione po le
du upės vandenyje! 

Bėgau ir ėjau, parpuldavau 
ir vėl keldavau. P i r š tu užkim
šęs žaizdų krutinėję, perbėgau 
apie 8 viorstus. A t radau netur
tingo žmogaus grintelėje pasi
gailėjimų ir pagelbų, nes leista 
buvo man tenai pasilsėti . Ne
galima buvo vienok ras t i nei 
šmotelio tyros materi jos žaiz
dai užrišti. Visų dienų pergulė
jau grintelėje, o vakare leidau
si į kelionę, nors kraujas nuo
lat lašėjo iš mano kūno. Tokiu 
būdu atlikau 40 viorstų kelionę 
iki a tvykau pas mano pažįsta
mų ūkininką, kursai mane nu-
vei6 prie mano kariuomenės. 

Kelioms dienoms prasl inkus 
Dorpate vėl bolševikai pradėjo 
masines nekaltų aukų žudynes. 
Kuomet sausio 14 d. suomiu ir 

Ta ip st ipriai troško gyventi [esti] kariuomenės ėjo Dorpatą 
Kippastas , kad tuos žodžius atimti nuo bolševikų, dar jie 

suspėjo 200 žmonių nužudyti. 
Suvarydavo po 20 žmonių į 
banko skiepus ir tenai pr ie 
sienų sušaudydavo nuo durų. 
Kuomet tie sukrisdavo, vėl ki
tus 20 suvarydavo ir dar ant 
pusgyvių lavonų stovinčius 
krauger ia i nušaudavo. Tokiu 
būdu visų rūsį pripi ldė lavo
nais bei mirštančiomis aukomis 
iki durų. I š 1800 katalikų D >r-
pate beliko tik 2. K a s nesuspė
jo pabėgti , tas žuvo iš bolševį-
kų rankų. Į Rygą atėjo bolševi
kai tame pa t sausio mėnesyje, 
1919 m. ir birželyje tapo išva-
rvti . 

Žmonių kalba nėra ta ip 
st ipri , rašo J . E . vyskupas () ' -
Rourke, kad galėtų išpasakoti, 
kaip baisius kentėjimus pakėlė 
miesto gyventojai. Bolševikų 
valdžios įsakymu pačioje Ry
goje buvo nugalabinta apie 10 
tūkstančių žmonių, neskaitant 
tų, kurie* pražuvo iš plėšikų 
rankų. Baisus badas viešpata
vo mieste. Ki tados žydintis ir 
tu r t ingas miestas Ryga, dabar 
yra apmi ręs : iš 600 tūkstančių 
gyventojų dabar pasiliko tiktai 
200 tūkstančių. 

Kuomet bolševikai užėmė 
Rygų, sudarė miesto milicijų iš 
pačių merginų 18—24 metų. 
Buvo jų 1000. Apginklavo jas 
šautuvais i r revolveriais ir jos 
netiktai miesto sargybų pildė, 
bet buvo ka r tu ir budeliais, ga-
labydamos mir t in pasmerktuo
sius. J o s parodė nežmoniško 
kraugeringumo. K a s 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 jausmu, kad savo aukas 
baisiausiai kankindavo. 

Kaip buvo sužvėrėję bolševi
kų kareiviai , tegul paliudija 
vieno latvio bolševiko atviras 
laiškas, pasiųstas jo moteriai . 
{ lietuvių kalbų "išverstas taip 
skamba: "Brang io j i Atmina! 
Su savo rota j au esu Dobieine. 
Dobleine labai man liūdna be 
tavęs, bet tas niekai; turiu vii-
tį, kad neužilgo užkariausime 
paskutinę buržujų šalį, paskui 
atvyksiu Rygon ir laimingai 
turtuose gyvensime, ^ a l i u ką 
naujo pranešt i tau. K a r t u su 
draugais užmušiau tavo seną
jį ponų. Tiesa, maldavo, kad 
viskų patintumėme, kų norime, 
kad t iktai jo gyvybės pasigai
lėtumėme. Bet aš šoviau į jį 
penkis kar tus ir užmušiau. Pa
ėmiau visus pinigus, mano-gi 
draugai paėmė visus auksinius 
daiktus. Mažų mergelę mano 
draugas peiliu perdūrė kaip 
paršelį. Laukiu atsakymo. 
Siunčiu tau bučkį. Tavo Ir ikis . 
Mano ad re sa s : 2 sunkioji ar t i 
lerija. Raštinė J . B. Krakšt in . 
Vasario 3 d., 1919 m. Doblen. 

Birželio mėnesio baltagvar-
diečiams i r vokiečiams pavyko 
Rygų at imti iš bolševikų rankų 
rrontiniu antpuoliu, pere inant 
tiltu per Dauguvų. Baisiai var
ginami rygiečiai ir apylinkiniai 
gyventojai galėjo lengviaus at 
sikvėpti, -o anos merginos—bu
deliai buvo nubaustos už savo 
pik tadarys tes : septyni šimtai 
jųjų visokalčiausios karišku 
teismu buvo pasmerktos mir
ty n ir iš tarmė tuojaus išpildy
ta. M. 

ŽYDI KUR A M E R I K I E Č I A I 
MIEGA. 

Paryžius.—Šimtas keturias-
dešimts vyrų, po priežiūra vie
no iš geriausių daržininkų 
Prancūzijoje, sunkiai dirba pa
dailinime Argonne kapinių, 
kur palaidota 23,000 Amerikos 
kareivių. Daržininkas, kuris 
per 30 metų Wwo tarnystėje 
Prancūzijos prezidentų, darys 
viskų, kas tik y r a galima, kad 
padaryt i šitų vietų t ienų 'iŠ 

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJU KAMPELIS. 

Dovanų reikale. 
Iš priežasties geležinkelio 

darbininkų streiko, sustojo tais 
keliais visoks judėj imas; tai-gi 
ir kareiviams dovanų siuntimas 
likosi apsunkintas . ' Tuo būdu 
ir kreipiama domė visiems L. 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų sky
riams, kad jie, kaip tik bus ga
lima, pasiųstų tas dovanas 
Centran. 

Prisiuntė. 
Šiomis dienomis gauta du 

baksu su dovanomis iŠ Man-
chester, N. H. i r iš Lewiston, 
Me. Taip-gi du paku i< Union 
City, Conn. Iš kitų kolonijų ir
gi pažadėta jau, bei streikas 
sutrukdė darbų. 

Gauti pinigai. 
Perei tų savaitę gauta pini

gai iš sekančių L. R. K. Rėmė
jų skyr ių: Kingston, Pa . 
$2(K).D0, Balt imore, Md. Mot. 
Sųjungos kuopos—$32.75, Phi-
ladelphia, Pa . $9.01), Home-
stead, Pa . $200.00, Ne\vark, N. 
J . $130.00. 

Gražus pavyzdis. 
Šv. Pe t ro ir Pauliaus draugi

ja iš Kingston, Pa . labai gra
žų pavyzdį davė, prisiųzdama 
per vietos L. R. K. skyrių net 
$87.50 Lietuvos pavargėlių ir 
našlaičių sušelpimui. J i e savo 
susirinkime apsvars tę reikalin
gumų Lietuvos varguoliams pa 
šelpos ir sudėjo kiekvienas po 
1 dol. Garbė tokiems "eraš i r 
džiams lietuviams. A r g i neat
siras ir daugiau tokių gerašir
džių draugijų, kurios paseks 
tokį prakilnų darbą. Šiandie 
turime jau keliolika tokių gaili-
girdingumo pilnų draugijų, ku
rias neprošalį bus čia paminė
t i : Šv. Antano dr-ja iš Du-
quesne, Pa . $200.00, Baiiiniore, 
Md. Vytės $200.50, šv . Ju rg io 
dr-ja, Trenton, &7J. $25.00, £>v. 
Vincento dr-ja ir D. L. K. Vy
tauto gvardi ja po $25.00, &v. 
Petro ir Paul iaus dr-ja, Brad-
dock, Pa. $50.00, Liet. Republ. 
Pašelp. Kliubas $25.00. Kitos 
draugijos yra davę po mažiau,' 
bet daug jų dar nėra suteiku
sios jokios pašelpos. Tai-gi 
kreipiama ir į jas domė, kad 
jos taip-gi nepasiliktų užpaka
lyje kitų. Lai savo susirinki
muose padaro kolektų ir per
duoda tas aukas vietiniam L. 
Raud. Kryžiaus rėmo j u sky-

ritu. 
Draugijų 

apie tai pagalvoti ir nelikti 
kurčiais an t šauksmų Lietuvos 
našlaičių. Lauksime, ka t ra ge-
raširdinga draugi ja bus po šio 
p i rmut inė! Lauksime! 

Visais L. R. K. Rėmėjų Bir
ios reikalais kreiT>kitės pas 
Centro raštininkų, 

* 

J . Tumasonis, 
456 Grand St., 

Brooklyn, X. Y. 
> 

L I E T . P ILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pi t tsburgh, Pa . 

Valdybos Antraša i : 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Mareinkevich, P. 
Bardzilauckas. ^ 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 
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I Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
i ir Šliubo Dienos 

yra \ k-nos i i />iii«'Miiiiju Ir atmintiniu žmogaus 
= gyvenime dienų. Todcl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 
55 kokį nors ženklą. 
E Mes tame dalyke pas iūlome gražius paveiks lus . 

i Pirmosios Komunijos 
| Dirmavones 
= Šliubo 

15x9 colių po 10c. 
14x8 colių po 10c. 

17x13 colių po 20c. 
S Tokia kaina juos parduodame, k a s ima nemažiau 10 egz., o kas tik = 
••; vieną, tai turi prisiųsti 5e. viršaus persiuntimui . •£ 
- > — 
E Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones r 
E istoriją. -
E De to ant paveikslų apačios yra atspausdint i tam tikri žodžiai ir z 
= pal ikta tuščios vietos, kur gal ima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir r 
r: laikus. Reikalaudami kreipkitės: įį 

| " D R A U G A S " PUBL. CO. | 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, 111. | 
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N A U J A K N Y G A 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: K u o . Pr. Bučys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos l ė šomis . 
š ta i trumpas turinys 

I. Žmogaus Ki lmė IV. Moteris 
I I . žmon ių Veislės V. ž m o g u s Dievo Pave iks las 
I I I . Dūšia VI. šv . l i a š t a s ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvi ldentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam jsigyti. N K A I N A 30e. 

"DRAUGAS" PUBLISH1NG CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, III. 

•„•« 
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Daug žmonių kreipėsi j "Drau
go" knygyną, norėdami gauti į-
vairhj "Gaspadinių-Virėjų" arba 
uiskiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi. pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIŲ GAMINIMAS" 
J o s k a i n a be a p d a r ų . . . . $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 

• 'MEILES G A L Y B Ė " 
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

' ' D r a u g a s " Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, 111. 
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DR. S. NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vtet* 
S252 Ko. HaLsted Str. 

Ant Viršaus l 'nivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliotais nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tards £544 

PASVORTU BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Balt ic Consultation Borcaa , Inc. 
33 So. Dearborn St, Chicago. 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

UBTUVBS 
Gydytoja* ir Chirurgas 

Perkels savo gyvenimo Tleta | 
Brigbton I'ark. 

M14 W. 43rd Str 
TeL McKinley StiS 

Ofisas: 175? W. 47th BU 

1
(47 ir W<Md #>t.) ^ L H 

Valandos: 10 ryto iki i po pletu, «:I0 iki T 
8:30 vakare N ©deltomis S iki XI rytaia ! 

Tel. Bouievard 1«0 f 

gražiausiu Prancūzijoje. Ame
rikos Raud. Kryžius aprūpins 
"Pai l sė j imo N a m u s " dcl lan
kytoji] kapiniu;. 
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas ntampti 

Ketver ta i s ir S u ba tomis. 
Didel iame pasir inkime šaunami. 

Visokie materijolal, va ikams drans-
i lai , glebės ir Jalratės. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilt ies 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveMc tiesa, nee net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką. ga l ima daryti kad 
t o ' i švengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ka gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir m e s t u r i m l i n k s m a g y v e n i m ą n e s 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
r a m a u s g y v e n i m o ta i i n s y g i k i t s a u 
farma bet kur gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi m e s patarsim kur 
ga l ima surasti l inksma v ie ta ugi Mi-
chigano l ietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienij imus ir drau
gystės ir parapijas ir v isokius pasi
l inksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu l ietuvių ūkinin
kų m e s savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobil ių 
ir taip toliau. Jau m e s neprivalom 
kreiptis prie svet imtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim v iens k i tam net svet imtau
čiai stebėsi matidami l ietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada l ietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami, pirkti uke kreip-
kit ies prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkitiee prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso m e s turini t a m t iks lu nus 
kirta komisija kuri j u m s patarnaus 
ir po laiku nesakysi , kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsit inka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO D R A U G I J A 
Custer, Michigan. 

c o Eaz . Daunoras 

{Telefonas P u 11 man I I 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
O f i s u 11711 Michigan Ave, 

(Adynos S:SI iki 8 Išryto — 1 Iki J 
t po pietų — l : S I iki t : S I vakare 

Nedėliotu t R nuo I I iki 11 tiryto 

Ploksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
IWJWWflWWIWItitRWBIIiiWWIIilWMMIWI 
P I R K I T E K A 8 S S TAUPY
MO fflNELBLIUS W.8.1.) 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVI8 ADVOKATAS 
454* 8. WOOD STREKT 

72« W. IKth STREET 
CBICAGO. 

a McKialey 4320 

Resld. »SS So. Ashland Blv. OhJcago. 
Telefonas Haymarfcet 8644 

DR. A. A. ROTO, 
R a s a s gydytoja* Iv chirurgas 

Speoi|altoias H o s e r i & o , Vyrišku 
Valkų ir v i so chroniškų Ilgo 

Ofttag: SS54 8o . Hatsted St., OhJcago 
Telefonas Drover 

VALAJTDAS: 10—11 ryto S—t po 
pieta 7—8 vak. MMAMomls 10—11 d. 
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GRAND RAPIDS. MICH. 

(Šitos korespondencijos pra
džioje buvo neapmintytas žo
dis. Redakcija jį išbraukė). 

" D r a u g o " num. 25 ir 68 ko-
resp. iš Grand Kapids, Mielu 
kuriose L. Vyčių 43 kp. yra 
kaltinama už neveiklumą ir su
rengimą Sleigh Kidc Paity. P. 
Vytis " D r a u g e " num. 23 ir 68 
tvirtina, kad tai buvo vyčiu su
rengtas išvažiavimas. Rašo: 
"buvo svarstyta per mitingą U 
atiduota ant nariu valios. 
Pinu. prižadėjo "užorder iot i" 
roges, bet iš kokios tai prie
žasties to neatliko." Pirminiu 
kė visai nebuvo prižadėjus, o 
vien buvo išrinkta sužinoti, 
kiek tokios rogės kainuotų per-
samdyti. Minėtos kuopos susi
rinkime buvo pakeltas klausi
mas kaslink išvažiavimo. Kada 
paaiškėjo, kad vos" keturi na
riai nori rengti išvažiavimą 
todėl įnešimas buvo atmestas, 
kad rengti išvažiavimą vyčių 
vardu. Dabar jau aišku, kad ne 
vyčių buvo išvažiavimas ir del-
ko pirm. "neorder iavo" rogių. 

Toliaus p. Vytis rašo: " K a s 
link minėtos kp. veikimo tai 
gal ir labai darbšti, bet visuo 
menė apie tai nežino. Koresj). 
p. Banis tiktai atšaukimus pa
duoda į lakraščius, o apie kp. 
veikimą nieko arba visai mažai 
terašo. ' ' P. Vytis čia save su
kritikavo. ••Draugo" 25 num. 
rašė "kad kuopa neveikli, o 08 
num. rašo kaltindamas koresp., 
kad mažai garsina kj>. nuveik
tus darbus. Kaslink garsinimo 
tai, tiesa, kad daugiau yra vei
kiama negu garsinama. Bet 
tame nematome jokio nusikal
timo. Geriau* daugiau dirbti, 

gu giities. l'žmetama ko
resp., kad tik atšaukimus rašo i 
laikraščius, o ne kuopos veiki
mą. Atšaukimą parašyti kuopa 

\ reikalavo, kore>p. turėjo tą 
reikalavimą pildyti. 

L. Vyčių 43 kp. skiria 50 
dol. dovanų tam, kuris ]>riro-
dvs, kad neteisybė buvo 
" D r a u g e ' ' 55 num. 

Vardan augščiau minėtos 
kuopos 

M. Šlapikauskaitė, pirai., 
1240 Hamilton ave. 

V. Ambutavičiutė, rast., 
1014 Hamilton ave. 

* — 
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YVESTVILLE, ILL. 

Balandžio 11 d. ant gatvių 
pradėjo draikyties lietuviški 
lapeliai, skelbiantieji "svar
b i a s " prakalbas ir kad kalbės 
"Nauj ieną" redaktorius. Nu
budau ir aš pasiklausyti tu 
1 * svarbių' ' prakalbų. Tai- gi,^ 
trumpai suglaudusi, parašysiu, 
apie ką kalbėjo p. Grigaitis-. 
Prakalbą pradėjo nuo sutvėri
mo lietuviškos valdžios. Pir
miausia teko vyskupui Karevi
čiui, kam jis, anot jo, važiavo 
Berlynan prašyti Lietuvai ka
raliaus. Berlynas, žinoma, pa
žadėjo kunigaikštį ne Urachą, 
nepamenu kokį kitą. Po to, kal
bėjo apie poterius. Paskui sa
kė, kad, girdi, Lietuvos Yal-
stybės Tarybou buvo išrinkta 
dvidešimt ypatų įr beveik visi 
kunigai, buvo kokie S ar 10. 
Teko Voldemarui, Yč-ai, o dau
giausia Dovydaičiui. bako, 
kaip šitas davatka paliko niini-
sterių'pirmininku, tai visi įmo
nės jo nekentė. Tiktai sviestu 
tepė ir gyrėŠloževičių.Tai, esą, 
ministerių pirmininkas buvo, 
l>et turėjo rezignuoti del to, 
kad klerikalą partijos jam bu
vo priešingos. 

Davė vėjo ir prezidentui 
Smetonai. Ant galo dar su
ėmęs, suglaudęs išpeikė, išnie-

kino Lietuvos dabartinę vai-
dzią. 

Po to užsipuolė ant Lietuvos 
pasiuntinių kitosna šalysna. 
Lietuvos Misija Amerikoje, 
•*irdi, viską nuo žmonių slepia. 
•Įsa, Lietuvoje dabar didžiau
sias skurdas, žmonės labiau 
persekiojami negu caro laikuo
se ir tt. 

Tą pačią nedėlią nezaležnin-
kų vyskupas turėjo laimykį, 
nes palaidojo du nabašninku. 
Vienas lavonas, jauno vaikino, 
ouvo parvežtas net iš Kalifor
nijos kasyklų, kur per Velykas 
jis liko užmuštas. Jo motina 
įuomtarpu buvo Westvilėje. 
Kitas lavonas buvo 70 metų 
noteriškės, kurios dukterys iš

sižadėjo. Pirmiau senutė gy
veno pas svetimus, vėliau bu
žo paimta į pavargėlių namus, 
kur, sako, per langą šoko ir už-
imuaė. 

Laidotuvių pažiūrėti susirin
ko daug žmonių, todėl proga 
buvo vyskupui išreikšti savo 
įiintis, iškeikti kataliką Bažny

čią. J is katalikišką Bažnyčią 
•iepė perkūnui užmušti. Sakė, 
kad visas pamaldas lietuviškai 
laikęs, kad kiekvienas supra
tu, o katalikų kunigai keikia 

jus. ir viską išdaro, nes jus ne
suprantat ką jie kalba. 

Keikia pastebėti, kad tarpe 
v.iopsotojų matėsi ir katalikų. 
Viena mergaitė, vytė ir chori
stė, net grabą nešė. 

VYcstvillės nezaležninkų vy
skupas Mickevičius pateko bė
don. Gal visi atmena tilpusį 
" D a r b . " paieškojimą "vysku
p o ' ' Mickevičio. Jo ieškojo vie
nas senas žmogelis iš Detroite 
Mieli., kuriam Mickevičius pa
ėmęs ir neatidavę^ 120 dol. Da
bar tas žmogelis atvažiavo 
VVestvillėn atsiimti iš nezalež-
ninko tuos 120 dol. Žmogelis 
sako, kad buvęs pas "vysku-
j ą " ir tas neužsiginąs. Kai tu
rėsiu, sako, atiduosiu; dabar 
neturiu. Koja reumatizmo su
traukta, pats, girdi, neturiu pi
nigą gydyt i es, gi tau iš kur ati
duosiu. Girdėjau, kad dalykas 
atsidūrė advokato ofisam 

Mainerio Pati. 

pats viršininkas asmeniškai ar
ba laišku. Kj-eipkis šiandie. 

J . Baurušaitis, 
L. V. beno pirmininkas, 
210 North 2nd St., 
Harrison, N. J. 

W0£CESTER, MASS. 

Balandžio 25 d. bažnytinėj 
svetainėj Labdaiy 'ės draugija 
rengia teatrą. L. Vyčių 26 kuo
pos artistai vaidins. " J Karužę 
jo jant" ir "Daina be galo". 
Bus ir daugiau pamarginimų. 

Pradžia 7 vai. vakare. Visus 
kviečiam atsilankyti. 

Komitetas. 

WAUKEGAN, ILL. 

S. L. R.-K. A. 177 kp. laikys 
mėnesinį susirinkimą nedėlio
ję, balandžio 23 d., 1920 m., Šv. 
Baltramiejaus parapijos sve
tainėje, tuo jaus po bažnytinių 
pamaldų. 

Visi nariai ir'norintieji prie 
Susiv. prisirašyti nuoširdžiai 
kviečiami i minėtą susirinkimą 
ateiti, nes daug svarbių reika
lų reikės aptarti. 

Visus kviečia 
177 Kp. Valdyba. 

^ w
 m 

Susirinkimas Ii. Iv. Ii. rėm. 
skyr. &v. Baltramiejaus parap. 
svet. bus 2:30 vai. po pietų. 
Būtinai visi nariai turi ateiti 
minėtan susirinkimas, nes turi
me daug svarbių reikalų aptar-
t ! 1. 

Nuoširdžiai visus kviečia 
' Valdyba. 

CICERO, ILL. 

1! Desenzano Mergelė'' scenoje 

NEWARK, N. J. 

Platus atidarymas durų my 
lintiems dailę. 

Lietuvos Vyčių 29 kuopos, 
Xe\\arke, X. J., benas mylin
tiems muziką plačiai atidarė 
duris. Mokantieji groti ant 
įvairių pučiamųjų instrumentų 
kviečiami rašyties vyčių benan. 
Nemokantiems gera proga iš
mokti. 

Vyčių benas jau pagarsėjo 
svetimtaučių tarpe, nes kelete 
sykių pasirodė viešuose susi
rinkimuose ir pasižymėjo. 

Viename susirinkime nutar
ta stengti.es sudaryti beną. kad-
ir iš o0 muzikantų. Nutarta 
kviesti rašyties benan mokan
čius groti lygiai ir nemokan
čius, o turinčius norą. Čia kiek
vienas #alės išmokti. Norime 
ateityje sudaryti stiprų lietu
vių beną. 

Daugelis vyrų savo Uuoslai-
kį ant! niekų praleidžia. Kiti 
sako persenas esu, kad galėčia 
išmokti. Xe, brolau. Senatvė 
mokslui nekenkia, reikia tik no
ro. Pašvęsk liuoslaikio valan
dėlę mokinimuisi, o pamatysi 
kaip išmoksi. 

Artinasi laikas, kada paro
doje reikės stoti po Lietuvos 
vėliava. Negėda bus svetimtau
čiams pasirodyti; lietuvių var
das dar augščiau pakils. 

Beno reikalais visas int'or-
[nacija* suteikia nariai arba 

j i 

a. 

Xedėlioj, balandžio 2o d.. 
1920 m., šios kolonijos gabios 
lošėjos vaidins pirmą sykį Ci-
ceroj "Desenzano Mergelę, 
trijų veiksmų dramą. Iiezisic 
rium yra ponia M. Pasaukienė. 
J i deda pastangas, kad viskas 
butų tinkamai prirengta. 

Apart to bus ilga progra
ma. Pasitikime, kad atsilan
kiusieji pilnai bus patenkinti. 
Pusę pelno kuopa skiria para 
pijai. J. Z. 

WESTVILLE, ILL. 

Nuvykus VVestvillėn pir
miausia teko atsilankyti į L. 
Vyčių 85 kuopos susirinkimą. 
Nustebau pamatęs susirinkusį 
taip gražų jaunimo būrį ir taip 
tvarkiai vedamą susirinkimą^. 
Beveik visą kuopą sudaro čia 
gimęs ir augęs jaunimas. Šita
me susirinkime, apart kitų nu
tarimų, sutarė nupirkti Liet. 
Laisvės boną. Girdėjau, kad 
tas pats jaunimas sudaro ir 
bažnytinį chorą. Spėju, kad 
vietos jaunimo suorganizavime 
ir palaikyme draugiškų ryšių 
nemažai darbo bei energijos 
indeda vietinis klebonas, kun. 
L. S. Brigmanas. 

Viskas butų gera, jei ne tas 
piktas šašas ant lietuvių ktuio, 
t. y. nezaležjlinkai su savo vy
skupu. Westvilliečiai juos va
dina bambizais. Pasakojo man 
šitokį juoką. Vieną dieną neza
ležninkų vyskupas nuėjo val-
gyklon pusryčiautų. Prisival
gęs nezaležnii^kas bandė iš val
gyklos išsmukti neužsimokėjęs. 
Patėniijęs tai savininkas ėmė 
"vyskupą" šventinti. Nezalež-
ninkas pabėgo palikdamas val
gykloje savo kepurę. "Komi
tetas " turėjo ją išpirkti. 

Lietuviu katalikų parapija, 
klebonaujant kun. Brigmanui, 
kįla. Santikiai klebono su pa-
rapijonais labai geri. Miestelis 
gražus it Lietuvos kaimelis. 

Svečias. 

NAMINIAI GYVULIAI LI 
OŲ NEŠIOTOJAI. 

ivad naminiai gyvuliai, ypa
tingai katės ir šunės, yra ne
šiotojai Jigų, kuomet Įleidžiame 
į sergančių jų kambarius, yra 
t'aktas, kurį visas pasaulis pri
pažįsta; todelei militarė valdy 
ba Dover, Anglijoje, laikė sau 
už priedermę bandyt išnaikinti 
visas kates, kurios randasi ba 
rakuose ir taip kariškose kva-
tierose. 

Šis įsakymas paėjo nuo išty
rinėjimo priežasties pavojin
gos difterijos epidemijos prie
glaudos namuose Doveryje, 
kur oi'icieras patėmijo kelias 
kates. 

Jis gerai iššveitė kačių gerk
les ir nosis mėgindamas atrasti 
ar užkrėtimas nebuvo perduo
tas nif'o šių gyvulių vaikams. 

Tarp devynių kačių bakteri-
jologiški išradimai rodė faktą, 
jog keturios katės buvo nešio
tojos dii'terijos. 

"Užsikrėtimas 
It- l.iga 

žiurkes, Peles ir Tarakonai 
I neša. perus ir užkrečia muis

tą. Iš to kila visokios ligos! 
J-O išnaikina, juo?, Liauna- į 
mas klijaua ir powderio for- • 
nmj. Vartojamas nekurtuose 

I S. V. Vald. skyr. švarus, sau ' 
gus vartoj. Per 46 m. vartoj. 

JOHN OP1TZ IMCORPOEATID 
CKtmitt* r,i*i*±tiV4s 

UtCU, M*»Y«fc 

REIKALAUJA. 

Reikalingos (Itamber-
niaids mokėsime $35 į menėsi 
ir kambarį. 

Elms Uotel 
(33rd St. & Corncll Ave. 

PĄIE&K0 

Puieškau savo tėvo aš I.sotrorius 
Ambrozas Lietuvos kareivis Šilalės 
parap. Indijos kaimo. Prašau atsi
šaukti arba kasiinote pranešti tokiu 
adresu: 

Podoiini Anibruaui, 
Pėstininkų Pulkus 7 Kuopa. Šančiai 

Kaunas, Llthuania 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškiau savo brolio Stanislovo 

hapkus ir sesers Marijonos Dapkiu-
tės. Kauno Redibos, Raseinių Aps
kričio, Oirkalnio parapijos. Mišiuny 
kaimo. 7 metai kaip Amerikoje, se-
niaus gyveno Mahanoy City, Pa. Da
bar nežiniau kur yra. Kas apie jus 
žino ar j'«e patis atsišaukite, nes aš 
turiy labai svarbius reikalus prie jų. 

Pranas Dapkus, 
1407 So. Ereseolt Ave. Waukegan. 1U. 

l 'aieškau gero bučeriaus. Turi mo
kėti kalbėti Liet. Lenk. ir Angį. At
sišaukite: 

Kazimieras Zubil, 
12022 So. Halsted St. 

Telefonas PiiUnum 3641 

• y ^ » * » « » . ^ . * . » » • ' 
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KONCERTAS 
Artistes Unes Babickaites 

|vyks Nedelioj, Balandžio 2S, 1920 
KIMBALL H A U 3«4 S0. WABASH AV£NUE 

8:15 vai. vakare \ 
Jvoiifcrtc dalyvaus dar apart viršniiuėtos artistės rengėjos: p-nia Nora Gugienė, 

j). F. Stogis, p. Karolis Sarpdlius ir kiti. 
Tikietai ])arsiduoda: " D r a u g o ^ ofise, pas p. N. Gugienę, 3325 S. Halsted St., 

**Naujienų" ofise, Darbo Žmonių Knygyne, Dr. Graieiuno ofise, Universal State Bank. 
Visi kas nori išgirsti garsius niusų artistus, tepasiskubina gauti tikietą, nes vie

tos visos rezervuotos. Komitetas 
- * 

REIKALAUJA. 

TJNlfEJtlAI 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

STANDARD OIL CO. 
1350 S. LeaviU St. 

Reikalingi du vyrai dirbti su ma
nim keturias valandas savaitėj, turi 
būti plačiai susipažinę su žmonomis. 
Mokėsi u $5.00 už valanda. Jeigu no
ri užsidirbti $2r,.00 extra tai dabar 
grera. ixroga. Pasikalbėk su Šidlauskų, 
diena a r vakare šią savaitė, a tdara 
nuo 11 išryto iki 9 vakare. Kamba
rys 1400 — 

#JP S. $t*te Street 

F1NISHKKIAI 
Prie medžio darbo. Darbas pasto

vus. 

Deeorators suppl.v Co. 
2347 Arelier Avenuc 

RKIK VJJNGI VYRAI. 
Del generalio virtuvės pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 
Miss Ac'Kotvoii. Di« tinau 

Dosni tai Miiiuu'l Reest* 
20th and Ellis Av<'iuie. 

Iteikalingi 10 vyrų prie medžio 
box'Ų fabrike 47 % centu j valanda 
10 valandų j diena. Atsišaukite: 

Daviri G. Masuel l 
U t b And Ručine Ave. I". S. Vanl-

\mmm 
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j 
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IŠKILMINGAS 

VAKARAS! 
Rengiamas 

DRAUGYSTĖS ROZANČAVOS 
Nedėlioj, 25 d.. Balandžio 1920 ra. 

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

i š.rdincai visus užkvieėiame lietuvius ir lietuvaitės ėionykšeius ir 
1 ifi apielinkiu nes pirmu kartu mūsų kolonijoj pamatysit ko dar ne

matė. Muzyka bus net iš Lietuvos. 
Kviečia Draugystė Rožaneavos. 

1 • 
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PARSIDUODA LOTAI 
BJUGHTON PARKE 

Už maža kaina notoli dide
lių dirbtuvių kam reikalinga 
meldžiu atsišaukti po num. 
4400 Kedzie Ave. Ofisas at
daras kiekviena diena. 

•> > • » » • • i.a.i.,1. >. = 
S. D. JLACHAWICZ 

Hetuvya GrAboriua patarąauju, laido-
iuvtf.6 ko plKiauaia. lieikale meldžiu at
sišaukti. o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 Pi. Chicago, UI 
Tel. O U M I atat. 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo į kitą, gaišinant laika 
ir piningus. 

GOODYEAR 
siūlo pastovu da^ba su geru 
mokesniu 2800 NEPRITYRU
SIU VYRU prie guminio ama
to. 
(JEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UŽDARBYS MOKINANTIES 
'J'uri įųokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite su Factory Ein 
ployment Office. 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

ĄKRON, OHIO. 
Miestas Geras Progos 

REIKALINGAS 
PAJRTNERIS. 

AK noru partnerio kepėjistes (Ba-
kery) biznij arba kepėjo, gali būti ir 
dreiverys. Man vienam perdaug dar
bo turiu 2 kepyklas, 2 automobilius 
2 arklius 2 vežimus Elektra mixing 
mašiną, soda fountain saldainių, 
miltų ir t. t., ir daugybe kitų daly
kų. Pristatau duona aštuonuose 
miesteliuose. čion^is jūsų proga 
$1800 investmentas per puse viskas 
atvažuokite ir apžiūrėkite vieta. 

Joseph M. Ažukas 
114 E. Dakota Str., 
Spring VaUey, 111. 

Itcikaling-os moteris ar mergino:* 
prie plovimo indų (dishes) Katali
kiškoj Kolegijoj, arti Kankakee, 111. 
$3r,.00 j menėsi ir burdas ir skalby-
ma.s. Atsišaukite tuojaus j 

?'JDMMgo" AtlminiM. 
1*00 W. 46 Street 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mušu Karžygiams Šviesos Spindulių! .; 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iž Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusų bermontininkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos į vergijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų pamo ne prasilavinęs. (Janą tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti mūsų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai £,viet>ti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių žodis" . ' * 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškių žodžio" Redakcija, arba atiduokite j mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškiu Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 
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Didelis Balius ir Išleistuves 
Kuri Rengia 

3-čios JCuopos Susiv. Amerikos l ietuvių &arąiviai 
Subatoje, Balandžio (April) 24, 1920 M. 

Liberty Svetainėje 30 gat.^ ir Union Avenue 
r.-ad/ia T v i . vakare . Įžanga tOr. Ypatai. 

— _ - - _ - . . • 1 1 • 

Kviečiame visus liotuviiiK ir lietuvaitės atsilankyti } ta prakilmingą Balių 
nes teks paskutinj sykį teks pasimatyti su savo broliais Tėvynainis. 

^llllillllfillllllllllllllllllllllllftlieillllllllllliu. IIIIISIItlIlIlIlIlltJIIIIilIllilIlilIlIlttlIlIMIIfJ 

1 Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma i 
Jog Amerikoj randasi didžiausia Lietuvių l 'kininku Kolonija vi

soj Amerikoj tai yra Seottvillc. Mieli, ir su visų apielinkių miest»-
lais. 

Yra geriausia ir derlingiausia žeme. 
Yra Didžiausios del l 'kininku mašinerijų krautu-

i 

I 

SCOTTVILL1D 
SCOTTVILLJfc: 

vės. 
SCOTTVILLE Yra Geriausia turgai pardavimu ūkiškų produktų. 
SCOTTVILLE Yra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto iš-

dirbystė ir t. t. 
SCOTTVILLE Lietuvėj turi geriausias brangiausias farmas ir su 

geriausiais Įtaisimo eystema kaipo su šviesa ir vandeniu suvestu ir 
t. t. 

SCOTTV:!.* J: i . ' . - ; f; r. .;.r.^ :u..ic:.Lui viuis kitas kolonijas, 
Žemes našumų ir kurie gauna geriausia pelną už sava vasaros 
darbą. 7 

SCOTTVILLE Dabar atvykau iš Chicagoa su Automobilium su 
tikslu kad Apvažinėjus ir pamačius visas čion apgyventas lietuvių 
kolonijas kad galieėiau ko daugiausia apipaskoti sugrįžus už ke
lių dienų Chieagon, Kas norite su Automobilium iš Chlcagos va
žiuoti j Scottville, Mich., del pamatinio lietuviškų kolonijų ir pa
sirinkimo sau geros ūkės, Ateikite pas manės aš nuvešiu arba su
teiksiu paaiškinimą kaip j ten geriau nuvažtoti. Mano adresas: 

i 

I 
§ W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, III. i 
s 5 
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MAGDE. "Ak, kaip man niešti gal
vą ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
triilkimus, muilavimus — ir vitkas tos 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai grasus, švelnus ir iysti. 0 tai 
todjl, kad ai vartoju RVFFLES!" 

' K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? Xe !! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas ga lbū t 
smagesnio už čystą neniežiąčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas! °Su jomis nereikia kelių mėnesių "galvos 
t rynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-. 

U čiais^ suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanoj neatsina\ijintų. ^ 
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptjekoje. Kaštuos tik 

65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau, Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jųsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums J5C pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

• F. AD. R1CHTER O CO.. 380-330 #roądw*jr. # e w York 

iw 
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CHICAGOJE. 
APSISAUGOKITE! 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
* : 

Penktadienis, bal. 
Šv. Jurgis, kank. 

Šeštadicris, bal. 
iv. Fidelis, kank. 

23 

24 

d., 

d., 

T U R I T A U P I A I A P S I E I T I S. 
VALSTIJOS. 

VISKAS EINA BRANGYN 
CHICAGOJE. 

Ki ta ip prisieis didinti mokes-
{ t is. 

Ta ip sako Su v. Valstijų pi-
nigyuo sekretorius Hoitston, 
kur is tomis dienomis viešėjo 
Chieagoje. 

Hou-lon pareiškė, kad salios 
vyriausybė visomis pusėmis 
privalo apsieiti skupiai ariu; 
pareikalaut i nuo žmonių dau
giau mokesčiu. Nes kitaip bus 
tik susikrimtimų ir nepasiten
kinimų. 

Tuo labjaus Suv. Valstijos 
turi susiaurinti visokias išlai
das, jei turi noro pagelbėti Eu
ropai pakilti ant kojų. Tik di-
<ii> vargas ir su ta pačia Eu
ropa. J i labai palengva susi
pranta , kad jos laimingesnė 
padėtis priguli nuo jos pačios 
energingesnio veikimo, bei no 
nuo nuolatinio lukeriavimo, 
kad jai kas pagelbėtu iš šalies. 

Labai gražus sekretoriaus pa
tarimai. 

Bet štai iš W«shingtono pra
nešama, kad būrys kongreso 
atstovu ir- senatorių sumanė su 
savo šeimynomis nors per du 
mėnesiu pasivažinėti. Būtent, 
aplankyti salas Hawari, Guam, 
Pbilipinus, Japonija , Kiniją, 
Roreja ir, turbūt, dar Vladis-
fostoka. Toji kelionė, ka'rp sa
koma, • turėtu but at l ikta vv-
riausvbės lėšomis. 

Tai butu, "g raž i ekonomi
j a " , jei tasai gerbiamu atsto
vu sumanymas turėtu. Įvykti. 

Del didesnio taupumo sekre
torius Houatcn priešinasi net 
sumanvtiems buvusiu kareiviu 
bonusains, katriems, jei butų 
pripažinti , turėtų but išleista 
apie pora milijardų dolierių 

Apie tai pranešama oficijaliai. 
1 — 

lį Wa>!]5ngtono ofieijaliai 
pranešama, kad Cbieagoje pra-
i»y voniuias nuola t oi na b ran -
I;\M ir brangyn, nežiurint jokio 
" i a i r p r i e e " komisi jos veiki-

Sulig statistikų biuro Darbo 
departamente, laikotarpiu vtt 
sario 15 ir kovq 15, 1920, abel-
nas pragyvenimas čia pa brau 
gėjo 3 nuoš. Šiandie bus kur-
kas daugiau.. 

Sulyginus tai su 1913 metais 
Cbieagoje pragyvenimas pa-
brangęs 107 nuošimčiais, ty. 
daugiau karp dvigubai. 

Nereikia tad ir >tebėties, jei 
didžiuma darbininku, katrie 
nori nepriklausomai gyventi, 
reikalauja didesnių užmokes
čių. 

N U K E N T Ė J U S I E J I ŠAU
KIASI PAGELBOS. 

Teisės draudžia dėti į laik
rašti lapelius su apgarsinimais 
bs to laikraščio administraci
jos leidimo, Tečiaus ant 33-čios 
gatvės Chieago j e kas žin ko
kie asmenys, matyt sutarę su 
vaikais išnešiojančiais mųs 
dienraštį, be mūsų žinios, įdė
jo i tarpą jo lapį popergalius 
su užkvietimu į daktarų Grai-
čiuno i r Zymonto prakalbas. 
Pabaigoje pasakyta, buk į tas 
prakalbas kviečiant kas žin 
kokia "L ie t . Krikš . Liot. Dr 
gija.*' **Draugo'' redakcija su 
ta " D r - g i j a " netur i nieko ben
d ra i r labai stebisi jos apsėji-
mu, žeidžiančiu mųs dienraš
čio teises. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 

J . Naujalis, J . P ivar iuuas , L. 
\ o r k n s , P . Kuprionis , A. Stul-
ginskas, V. Jod^lįs , A. Grisius. 

Nuta r ta ir kitokių svarbių 
dalykų. Broliai, sujuskimė. Vi
si iš vieno darban, kad mes 
aštuoniolikiečiai nepasirodytu-
įnėin nerangiais . Veikime tėvy-
i»ės labui, kad paskui nereiktų 
pa t i r t i gėdos. 

J . Grisius. 

tai 

I š BRIGHTON PARKO. 

CHICAGOS VYČIŲ DOMEI. 

Xuo žinomos šio mėnesio 
pradžioje vėsulos daugiausia 
nukentėjo \felrose Park mies
telis. 

Sulig paskutinių apskaity
mų, 225 namai sunaikinta ar
ba apgriauta arba pagadinta. 
Nuostoliai siekia $.">:>{>,IM). 

Tuo tarpu paselpos gauta 
vos $70,000.' 

Vėtros metu daugelis žmo
nių neteko visos savo mantos. 
Saukiasi pagelbos. 

MOTERIS ELGETAUJA. 

Kaltinamas vyras. 

P O L I C I J A NORI 8 VAL. 
DARBO D I E N O J E . 

(b*k Parko (Chieagos prie
miestis) policija savo viršinin
kui padavė reikalavimų aš
tuonių valandų darbo dienoje. 
Šiandie ten policija savo poli-
eijines pareigas atlieka per 
dešimtį valandų. 

CUKRUS EINA BRANGYN. 

Kaikuriose miesto dalyse en-
' k r u s pardavinėjamas po P>1 
I centą svarui. 

Krautuvininkų, ypač mūsų 
smulkesniųjų krautuvininkų, 
už tą negalima kaltinti . Xiv 
jie perkant priversti mokėti 
augštas kainas. Kal tas yra eu- Y." ! " 

i butu galima imt 
kraus trustas, kurt vvnausv- , 
t . • , - v. ;. . , • ,v: ; karnų k 
be atsisako pažaboti ir leidžia 
plėšti žmones. 

Andai teisman Kreipėsi pra
žilusi senyva moteriškė, pra
šydama teisėjo Trnde jai pa
gelbėti, išgauti nuo jos vyro, 
Michael Pofluek, 1025 S o . R o -
bev icat., užlaikvma. 

Pašauktas teisman vyras 
pranešė, kad jo moti ris neno 
rinti gyventi namie, tik no
rinti elgetauti. Tasai jos 
elgetavimai, suko, surištas su 
religijiniais jos įsitikinimais, 

Teisėjas visgi įsakė vyrui 
kas savai tė jos užlaikymui ski
rti po $10. 

NENORI ANGLIŲ ADMINI 
STRATORIAUS. 

Sumanymui Cbieagon pa
skirti f edera Ii anglių adminis
tratorių pasipriešino čia di
džiuma anglių kompanijų. JON 
sako, kad anglių krizis praei
siąs ir viskas bnsią kuoge-
riausia. 

Ka ip čia kompanijos nesi
priešins. J u k tuomet jom> ne-

i sau patin
amu už anglis. 

1 r 
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NUŠOKO I š VAŽIUOJANČIO 
GATVEKARIO. 

Pastos klerkas Hardy Lo 

V O K I E T I J A A T N A U J I N A 
SANTIKIUS SU VA

TIKANU. 

ši pa vasarį, kaip jau visiems 
yra žinoma, apleidžia Cliieagą 
ir važiuoja Italijon užbaigti 
pasaulinę dainavimo ir operos 
mokyklą gerai Cbieagos lietu
viams žinomas dainininkas (te
noras) p. Jus t inas Kudirka . 

Gyvendamas Cbieagoje dai-
miliukas Kudirka savo talentą 
ir galnimus dėjo, pynė vyčių 
darbuotėm J i s buvo žymiausiu 
dainininku Chic. Vyčių Ap
skričio choro. Nebuvo i žymes-
nio Apskričio choro koncerto, 
kuriame p. Kudirka nebūtų da
lyvavęs ir visados veltui, jokio 
atlyginimo nereikalaudamas. 

Chieagos vyčiai, a tmindami, 
kiek p. Kudirka pasidarbavo 
dailės srityje, susirinkime, lai
kytame balandž. 18 d., Šv. An
tano parapi jos svetainėje Ci-
ėero, Ilk, išklausę jo laišką, 
vienbalsiai nutarė įrengti no-, 
paprastą išleistuvių koncertą. 
Koncertui programa sudarys 
pats p . Kudirka. 

Koncertas bus gegužio 30 d. 
(ne 23 d. kaip buvo pranešta 
susirinkime, nes po to pa ts p. 
Kudirka pranešė, kad liko nu
keltas viena savaite vėliau) 
Pilsen Auditorium salėje. 

Slto nepapras to koncerto 
^rogranion, be abejonės, bus 
it -auktos pačios žymiausios 
CL ;cagos solistės l>ei solistai ir 
Apskričio choras. 

Šiame koncerte Cbieagos lie
tuviai paskutini, gal, sykį gir
dės p. Kudirkos gražų temrra 
(o labai ji mėgo Chieagos pub
lika), nes baigęs užrubežyje 
'dainavimo mokyklą žada va
žiuoti tiesiog Lietuvon ir dar-
buoties lietuvių operoje. 

Pi lsen 'o Auditor ium salė 
ebieagiečiams gerai žinoma. 
Sėdynės bus rezervuotos. Kai-
gi ai ui spauzdinti bilietai ir tuo
jau galima bus iš anksto įsigy
ti. 

Dirbdamas dailėje p. Kudir
ka užsi tarnavo, kad Cbieagos 
publika jį gausiai paremtų. 

I. K. S., Kom. Narys. 

Rymas, bal. 23. — Vokietija 
Mar šoko iš važiuojančio gat- nusprendė atnaujinti santikius 
vekario. Paslydo, parkr i to ir S u Apaštaliniu Sostu. . Ambu-
į 1 a užė ga 1 vos s megen i s. 
jau> mirė. 

Tuo- sadoriu Vat ikanas paskir tas 
Diego von Bergen. Vatika
nas savo atstovu Berlynan pa
siunčia pralota Pacelli. 

PCTItATIS S. FABIJONAS 

A. P E T R A T I S & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

RE AL. E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R I J U Š A S 
3249 So. Halsted Street. Chieago Illinois 

T f L C P H O N E BOULEVARD 6 1 1 

7 0 R D 0 IŠTAIGOSE NEDIR 
BA 30,000 DARBININKŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

Detroit, Mich., bal. 23. —Del 
treiko ant geležinkelių vietos 

^Onlo automobilių dirbtuvėse 
u turi darbo apie 30,000 dar- darni L. L. Paskolos bonus. Iš-

iialaiulžio 19 d. Dievo Ap-
veizdos parapi jos mokyklos 
kambaryj buvo posėdis L. L. 
jmskolos stoties. Posėdin atsi
lankė keletas ir naujų asmenų 
su geromis mintinus, kurie pa
sižadėjo Veikti, kiek tiktai pa-
jiegs, tame svarbiame darbe. 

Toliau sekė klausimas, kokiu 
būdu daugiau parduoti bonų. 
Nu ta r t a surengti prakalbas, 
dary t i agitacija ir raginti kits 
kita daugiau darbuoties. 

Nutar ta išrinkti asmenis, 
kurie eitų per namus užrasinė-

Balandžio 18 d. S. L. R.-K. 
A. 160 kp. laikė nepapras tų su
sirinkimų, į ju i r į atsilankė ne
daug narių. Tam gal pakenkė 
blogas oras . Susirinkimas bu
vo Nekalto P r . &v, M. P . baž
nytinėje svetainėje. Posėdį ati
darė pirm. P , Kvietkus. Malda 
atkalbėjo dvasios vadovas. Po 
to išklausyta rapor tas iš Ap
skričio darbuotės. Rapor tų iš
davė p . R. Andrel iunas ir K. 
Zaromskis. Taip-gi pranešė, 
kad tur i įžangos ženklus del 
vakarų, kurie bus per dvimeti-
nį Sus-mo Seimų. Kuopos na
riai pasižadėjo juos išparduoti . 
Rapor ta s pr i imtas . 

Nesant naujų inešimų, kuopa 
sutiko su Apskričio įnešimais. 
Po to r inkta atstovas. Atstovu 
vienbalsiai liko išrinktas kun. 
A. Briška. 

Neturint daugiau ko svar
styti , susirinkimas uJicit;rytas 
su malda. 

Reikia pažymėti, kad per 
praei tus du susirinkimu mųs 
kuopa sparčiai paaugo naujais 
nariais . Tas buvo matyti iš 
valdybos raportų. Praei tame 
susirinkime kuopon Įsirašė net 
12 naujų narių. Lieuiviai kata
likai aiškiai pradeda matyti 
S-mo organizacijos naudų. 

Narys. 

I 
I 
I 
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Švento Jurgio Parapijos Svet, 32 PL ir Auburn Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare . 

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chieagos Apskr i t i s Apvaikščios Organizacijos Šventę. 
Šiame vakareiyj gabiausi L-Vyčių Apskričio scenos mėgėjai sulos juokinga kome

dija " P O N O FELIKSO A T S I L A N K Y M A S . " 
Po programo tęsis šokiai. Visus kviečia L. V. C. A. 

• 
I 

• 
• i 
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I Teatras ir Šokiai I 
x R E N G I A 

LIET. VYČIU 8ta KUOPA | 
Sulos g 

* Vienaveiksmi Sceniška Vaizelį = 

i "NUTRUKUSI STYGA" 
Balandžio 25, 1920 

STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE, 158 E. 107th Street Roseiand, 111. | 
Pusę pelno skiriama Parapijai. . . | 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti kuoskaitl ingiausiai; ypačiai jaunimą, nes E 
galėsite pasišokti iki soties pr ie geros muzikos. Kviečia visus = 

I Lietuvos Vyčių 8 Kuopa. = 
fjillillliittilllliiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiif •iliiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiilill|llllllllllllillllllftiaiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiifliitiiitiiic; 

IŠ L. L. PASK-. STOČIŲ CHI 
CAG0S APąKR. SUSI

RINKIMO. 

Antradienį, balandžio 13 d., 
L. L. Paskolos Chieagos Aps. 
įvyko susirinkimas. Nežinau 
kaip kiti mano, l.ujt man išrodo, 
jog Chieagos lietuvių tarpe yra 
nusenęs paprotys , kuris labai 
kenkia visuomeniškam veiki
mui, t. y. jeigu sumanoma su
tvert i kokią nors organizacijų, 
arba organizacijų Apskritį , tai 
į p i rma susirinkimų susirenka 
daug atstovų, atsineša gražių 
minčių, sumanymų, pasižada 
darbuoties ir ta ip toliau. Malo
nu būva klausytios. Bet tas 
viskas ir pasibaigia pirmuoju 
susirinkimu. 

Štai, pavyzdžiui, kada susi
tvėrė L. L. Paskolos Chieagos 
Apskri tys, į pirmą, susirinki
mų suėjo tiek atstovų, kad net 
vietų truko, bet kada įvyko as
t ras susirinkimas—vos keli at
silankė. Kur-gi dingo visi kiti ? 
Ivur tos gražiosios mintys, ku
rios pirmam susirinkime buvo 
išreikštos I Kas jas įvykdys, 
jeigu ne mes p a t y s ! Sėdėdami 
namuose to nepadarysi m. 

Niekas nekenkia ta ip orga 
nizacijos a r draugijos darbuo
tei, kaip žmonių a r atstovų ne
silankymas į susirinkimus. Tai
gi, jeigu mes sutvėrėme L. L. 
Paskolos Chieagos Aps. ir jei 
norime, l^ad jis gyvuotų bei 
neštų naudų, koskaitlingiausiai 
lankykime jo susirinkimus. 

Pūkelis. 

IŠ W E S T SIDE. 

Pranešimas. 
\ 

\Vest Sidės Bendras Lietu-
vos Laisvės Paskolos Bonų 
pardavėjų susirinkimas įvyks 
pėtnycioj, balandžio 23 d., Auš
ros Var tų parapi jos svetainėj, 

nes svarbus reikalas yra, kurio 
negalima atidėti . 

L. L. P . Bonu Komit. 

PRANEŠIMAS. 

c 

Siuomi pranešu, kad L. Vy-
ių Chieagos Apskričio Choro 

praktika įvyks pvtnyčioj, ba
landžio 23 d., š. ni., Mark 
White Sąuare Parko svet., 8 
vai. vak. 

Kviečiame visus narius kuo
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
nauju narių atsivesti. 

Z. M., rast. 
Pastaba. Bus kalbama ir 

apie rengiamąjį vakarą, kuris 
įvyks balandžio 28 d., 1920 m., 
Pulaskio svet. 

Z. M. 

! 
N E P A P R A S T A S VAKARAS | 

* • 0 

Dievo Apv. parap. svetainėje. 
# # * 

Ned. 25 d. Bal. — April 1920. 
• • • 

Rengia L. Vyčių 4-ta kuopa. 
* 

i 

L. VYČIŲ APSKRIČIO CHO
RO NARIAMS IR RĖ

MĖJAMS. 

Siuomi pranešame, kad iki 
pabaigai šio mėnesio, t. y. ba
landžio 30 d., visi nariai ir rė
mėjai, kurie dar nenusiėmė pa
veikslų, meldžiami atsilankyti 
pas p. Pansirnų, 636 AV. 18 gat
vės. Reikia užbaigti nuo senai 
pradėtą darbą, t. y. padirbimą 
didelio paveikslo, kurį turi su-

0 

daryt i atskiri paveikslėliai visij 
choristų ir choro rėmėjų. Visų 
prašome pasiskubinti, nes šiam 
mėnesiui praėjus nė vienos die
nos nebus laukiama. -^-»^ 

Komitetas. 

Dainuos Choras, 
Solistai ir duetai. 

# • • 

Bus sulošta tragiškas 
* & # 

Karės vaizdelis 
$ * * 

"Už Tėvynę" 
Be to, dar kalbės pagarsėjęs 

# • # # 

Prakalbininkas p. A.M.Račkus 
* # # 

Prasidės 6:30 vai. vak. 
* # # 

Įžanga 35c. ir 50c. 
# * * 

Po programo šokiai 
B * # 

Muzika p. J . Jakaičio. 

KAINOS. 
Kainos kurios pri t inka kiekvie

nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
jums 10% iki 50% 

pirkinio; nekuria 

I TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

.vutaupinsime 
ant kiekvieno 
dalykai mažiau ! UU.J.VU. •u .ut tu negru wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti an t užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir |»e, for fitt-ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60. 
Pamatyki te mušu speeiiale eile 
siutu ir overkotu -po $15, 17,50, 
$20. $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšf-iau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis t% an t 
kiekviena pirkinio siunčiamo įJ 

Europa. 
• 

Atdara kiekviena diena iki 3 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-

I dėliomis iki 6 vai. vakare. 
1 S. GORDON, 

1415 So. Halsted Street 

s 

bininku. 
lygiai 7:30 vai. vakare, 

r inkta : P . Mockus, 8. Matas,] Visi būtinai atsilankykite, 

LIETUVIU ŪKININKU 
KOLONIJA. 

Atvažiuok i Vilas Countv, 
Wiseonsin, ir nusipirk uke ant 
lengvų išmokesėių; klimatas 
ideališkas, keliai geri, turgų 
užtektinai; Ežerai, Upės, Sal

diniai , Gera žeme ant kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su»mažų 
kapitalų. Didžiausia" Rietuvių 
Kolonija Amerike. Del pilnes
nių informacijų ir aplaikymo 
kningutes dykai adresuokite: 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai 

53 Sanborn Building 
Eagle River, Wisc. 

PAGARSINIMAS. 
Atyda, AŠtuoniolikiečiams svarbu 

žinot The Co-operative Society of 
America. Š6rus galima gaut po $35.00 
š{ mėnesyj kas ateis pas mane j 
Darbininku Krautuve užsirašit, tas 
gaus šėra už $34.00. Kas buvo ant 
prakalbu tas gerai žino vertė šorų, 
kas nežino ateikite pas mane, aš 
paaiškinsiu pasiskubinkite. 

E . Benaitė, 
1817 S. Union Avenuc. 

LletOTis Gydytoja* Ir Chirurgą* 
BoeelMMle: 1MM 8*. Mlchlraa Af«. < 

Dr. L L MAKARAS 

VYKAI IŠMOKITE BAKZASKLTYSTKS. 
Uit na ar vakarais. Uždirbkite Didelius 

piningus po keletos savaičių. Darbai pa
rūpinami, supos laukia darbininkų. Atva
žiuokite ar rašykite. Dept. A. 

Moler Rarbrr Collejre 
105 S. Well« Str. <'hlnwro. 
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V. W. RUTKAUSKAS i 
R 
P 
I • • 
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/ADVOKATAS 
OfIsaa D idmiest j J: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

TYI. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tol. Yards 4681 • 

• • 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY 
t MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) 

T«lef«iUM Pollrana 34* tr FUJIBUMI S1M 
ChicagoJ: 4516 So. Woml 8tr. 

Tik Kcty«nro rakake nuo 5:3© lkl TtM 
T e U C a g Tard. m . 

K m n 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA. 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Uetuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija "VVisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži-
n«"ja po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti . 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miesteli k u r i a m e , visi biznie
riai yra Lietuviai Ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes t rumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad Ir 

j blggiausiame ore visur galima 15-
' važiuoti. Žodžiu sakant visi paran-

kumai del farmeriu yra an t vietos, 
i visur Lietuviškai kalbama, sakoma 

ir dainuojama, taip tenai gyvenan
t i e j i jaučiasi kaip kad Jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisių8klte savo adresą, o mes 
prisiusime juros knygele su plates
niais paaiškinimais. paveikslais ir 
pienu. 

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