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Dardaneiiai Bus Atviri 
Visoms Viešpatijoms 

Armėnijos Mandatas Siūlomas 
Kanadai 

NEŽINIA KUR ŽUVO GRA-
NADOS VYSKUPAS. 

GAL KANADA GLOBOS 
ARMĖNIJA. 

Nes neutralės šalys nesutinka 
sn mandatu. 

DVI KOMISUOS KONTRO
LIUOS DARDANBLIUS. 

Apaštalu Sostas susirūpinęs jo 
likimu. 

TRIMIS AMERIKOS GAR
LAIVIAIS VEŽAMI ČE-

KAJ-SLOVAKAL 

PASKIRTAS TĖMYTOJAS 
TAIKOS KONFEREN

CIJOJE. 

Armėnija gaus Erzerumą. 

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

Talkininkai norėjo to? šalies 
mandatą įsiūlyti Suv. Valsti-

Sau Rėmo, bah 23. — Va
kar padaryti pienai kontro-

Dardanelių 

Rymas, bal. 23. — Vatikane 
pakilo didi rūpestis apie liki
mą praioto Jose Candido Pi-
nol-Patrez, buvusiojo Graną-
dos vyskupo Nicaraguoj ir 
(Juatenialos bažnyčios prima-
te. / 

1919 metais vyskupas Pinol-
Patrez buvo suareštuotas lie
pus prezidentui Estrada Cab-

i rera. Jis buvo intariamas vei-
J kime prieš vyriausybę. 

Šventasis Tėvas Benediktas 
Penkioliktasis būdamas jsitiki-
nime,kad vyskupas nepamatuo 
tai kaltinamas, susinešė su 
prezidentu Cabrera ir vysku-

Jie iš Siherijos bus pristatyti 
Europon. 

Washingtono, bal. 23. — Su
lig prezidento \Vilsono noro, i 
miestą San Kerno, Italijoje, 

•m J- ~~«.~i „ i i i . / ! pasiustas Suv. Valstijų amba-Viadivostokas, bal. 14 (su- ^ , \ _ T , ... . v o , . , ... ! sadonus Kvmo. Johnson, 
veimta).—Suv. \alstrpi trans-i . : , i 

> r TT » r ' lalki-mnku tarvbos konto-' 
portas Moun* \ ernon. Ui-; ; , , _ J 
\». .. , . . , , . ""stroncijoje jis neturės balso. Bet I 
džiausiąs garlaivis, koks kuo-ft , . . . _. 

, • i , , n j - bus kaipo temytojas. Jis pra met nors buvo įplaukęs \ ladi-
vostoko uostau, vakar išplau
kė su 3,500 <Vkų-slovakų ka
reivių ir su 6(H) vokiečių nelai-
svių. Jis plaukia j San Fran-
eiseo. Iš ten j>er Panamą i 
Gibraltara^ir pagaliaus i Trie
stą. 

Kitu du transportu, Presi-

Neturi Ramybes Vokietijos 
Soeijalistu Valdžia 

PAKYLA PRIEŠ EBERTĄ matyti, kaip keli Šimtai to 
VOKIEČIAI DVARININKAI. 

neš čia vyriausybei apie nu
veiktus talkininku darbus. 

Studentai lavinasi karei
viavime. 

AIRIŲ SUOKALBIS -
SIMANYMAS. 

PRA-

' ' pas buvo paliuosuotas. Paskui liuoti Dardaneliu 
kontrolė bus pavesta dviem, u ; j | | , i u Y o į( ^ :ųūv:<: ^ . 
talkininkų (tarptautinėm) j V v s k t t p a 8 i 5 k e l iavo j Suv. 
k o m i s l i ° m - j Valstija. Iš-ten praeito lap-

V.ena š tų komisijų tvar-1 ^ ^ 1 6 x i i e n a ^k{Ąiayo j 

New York, bal. 23. — Ang-
I Ii jos reprezentantai paskell>ė. 
! kad buk ėia sudarytas kažkos 

dent Grant ir America. plau-|prieš Angliją airių suokalbis 
kia Suezo perkaso keliu, taip- i yra tik vienas piktų žmonių 
pat i Triestą, šitiedu veža 18,-1 prasimanymas. 
000 čeku-slovaku kareiviu. 

Penkių mėnesių kelionė. 
Anglija taippat turi parvež

ti iš Siberijo> Europon dali j 

AIRIAI PRIEŠINGI ANGLI
JOS AMBASADORIUI. 

STETT1N. Pomeranija, bal. 
23 (Rašo angį. lai k r. korespon
dentas).—Prieš nesugebančią 
vesti šalies reikalus Vokieti
jos socijalistų vyriausybę pa 
kyla naujos, galingesnės spė
kos B ! pačius apsukrnosius 
niilitaristus. \ 

Nevykusią soeijalistu vy
riausybe Vokietijoje palaiko 
Įvairiu industrijų darbininkai, 
kuriems iš seniau buvo indieg-
tas soeijalistinis mokslas. 

miesto universiteto studentu 
muštruojasi. J i e turi reieli-
s\vohro uniformas, turi šautu
vus. Lavinimus atlieka šali
mais miesto. • 

Jie visi yra tarnavę piliečių 
gvardijoje, iš kurįos paliuo-
suoti balandžio 10. Pasiliuo-
suojant jie pasiėmė uniformas 
ir ginklus. Pasiėmė ir da .„ 
amunicijos. 

šiandie valdžia gražiuo 
jų reikalauja sugrąžinti gink
lus. Bot studentai neklauso. 

joms. Bot kadangi Suv. Vai?-, kys garlaivių plaukiojimą tą-j X e a p o l j X u o t o ] a i k o Vl^\o] 
Newark. N. J., bal. 23. — 

t i jos ne ratifikavo sutarties su 
Vokietija ir šaltai atsineša i 
tą mandatą, buvo sumanyta 
mandatą pavesti neutralėms 
šalims. 

ja pertaka. nustatys mokestį 
už naudojimąsi pertaka ir ves 
visus generalius reikalus. 

Kita komisija bus militari-
j nė. Jai bus pavesta apsaugoti į k u o < e p . l ž v n , - t . u ]iSli , , , , , ; , : , , , 

Kaip kartas atsisako nuo j pertaka l r reikalinga kanuo-į t o e a D r e r a agentai visur pas-

jokių žinių neturima apie vy
skupą. 

Pirm iškeliausiant jam iš 
I Xew Yorko jo rašytuose lais

tos garbės ir neutralės Saly-
Ne- kasgi gali imti apgrauž- nelių šonais. 
tas kaulus. 

Tad sumanyta globoti Ar-
mėuiįa. pavesti Kanadai. Su 
tuo globojimu surištas išlai
das, sakoma, padengsią tal
kininkai. 

menę palaikyti abiem Darda-

Bus atviri visiems. 

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

m r _ i i - .. • . 
i u w AviMęsiiru 

jai bus naudos. 
\ rsgi .vngii- » V S I l l C U t , 

Nieko tikrai nežinoma, ar 
i tose komisijose savo atstovus 

kui jį sekioja. Ir jis bijąs, kad 
kartai* nebūtų nunuodintas. 

(Juatenialos prezidentas 
Cabrera pats tomis dienomis 
prašalintas nuo prezidenty-
sėes, ir regis, bus ištremtas 
iš tos šalies, kaipo didžiau
sias nenaudėlis, 

čekų-slovakų kareiviu. Angii-I 
ja keliolika, tūkstančiu tų ka- ^ **<*? v a , s t I ^ a i r ^ k ° - | 
reiviu pristatė jau Kanadon. 1 , 1 , { e t a s ' k u r a *«*™9*a A i r i - j 
Lš Ton bus paimti Europon. 1* ne]»r.kla«somy^s reika-, 

Mount Vernon garlaiviui ke-j i a i s- valstyb<'s sekretoriui Col-
lionė iš Vladivostoko i Trieste b>" P r a n e ^ ' ka<1 A n ^ o s a m " 
užtrnks penkis mėnesius. * -

Šiuo garlaiviu keliauja su 
savo moterimi ir vaiku vienas 
"rautlonasis," Arkadii Anto-
novič Krakoveckii. Jis yra bu
vęs AyriausTas žemietijos ar-i 
mijos vadrtv čia Pajurės pro 

pažintas Airijos ambasadorių. ' 

PRANCŪZIJA NESUTINKA i turės Suv. Valstijos. 
KONFERUOTI SU VO

KIETIJA. 

Pasekmingai pasipriešina 
sumanymui. 

Vakar buvo aptariami dar 
! ir Armėnijos rubežiai. 

Gaus Erzerumą. 

Prie Armėnijos priskirtas 
i Erzerumas. 

Konstantinopolį kontroliuos 
augštoji komisija iš atstovų 
Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos. Tame klausime visgi dar 
nepasakytas galutinas žodis. 

Rusų l>olševikv] pažangiavi-
ma.s ant Patoum irgi buvo dis 
kusuojamas. 

Miiitariniai ekspertai pa
reiškė, kad bolševikų kariuo
menė perstipri irtotiel Patoum 
turi but jiems atiduota be mū
šio. 

Bet talkininkams gaila tas 

CAJXLAUX IŠGELBĖTAS 
NUO MIRTIES BAUSMĖS. 

vmcijose. 
Kuomet japonai užėmė Vla

divostoką, .jis buvo gaudomas. 
Bet laimė skyrė jam laiku pa-
sprųsti ir atsidurti garlaiviu. 

rikonų šalininkas. Jis prie ' 
kiekvienos progos patarnau-j 

i davo amerikoniškos karinome-; 
nės vadui gen. (Jraves. (Ji gen. j 
Gaidos laikais čia tas Krako-f 
veekii turėjo prieglaudą ame
rikoniškai korės stovvkioj. 

Suv. Valstijų generalis kon-
| sulis Harris irgi iškeliavo gar-
: laivių Mount Vernon. Jis ke-

Pavojus vyriausybei. 

Vienas komunistas mane in-
tikrino, kad tie ir kitį stu-

Siuo kartu prieš vyriausybe. , , . . . . . , 
. . , .• . : , • (lentai, susidėję sn buvusiąja 

jungiasi dvarininkai, tv. dide- u , .... .. , . 
,. e , , . . . . I Pabalti jos armijos kanuome-
l'u žemes plotu savininkai.' ,.' , • .. , ,, 
T.' ,, . , . . . . ; ne iraii padarvti daug bloga 
.tiems pagelbon eina vokieeia:: .. ,. , ' • , • 

,. f. . , . . , . soeijalistu vvnausvbri. Jie 
zenutimiai-ukminkai . . ' ." , * • , . 

vieni nesugriautų vvnausvl)e>. 
Dvarininkų įsteigta ir pa- j B e t j i e m , {wkį!lKS k a i p ]wm. 

laikoma skaitlinga organizaci-; t a i a t , i r a s t u tūkstančiai pade
ra vardu '-Agrarų sąjunga" j j ė j u i r w r i A U , v b ė neat<Mt£ 
pastaraisiais laikais su atsidė-į ių yeišgelrHHų jos miestų <lar-
ji.nu ėmė energingai darbuo- j .foįnįnkaj 
ties už atskvrimą nuo Eberta 
vyriausvbės Pomeranijos, ryti- \ ^^-^ universitetas, 
nes Prūsijos ir Mecklenburgo. I <;reifswaldo universiteti 
Visose šitose provincijose no- j žynius tuo. kad jį lanko turtin-
rima paskubti monareliiją. gų žemvaldžiu vaikai. Tenai 

Turi kariuomenės. I J ie s*wlijooj* *n tikslu pnva-

Senatas nepripažino jo 
išdaviku. 

Paryžius, bal. 23.—Laikraš
čio Matin korespondentas iš 
»San Rėmo konferencijos pra
neša, kad Anglijos premjeras 
Lloyd (Jeorge pakėlęs suma
nymą talkininkų konferencijon 
pakviesti Vokietijos kanelierį. 

Premjeras George sakė, jog 
kanclieiis šiandie augšėiausio-
je tan-boje butų labai pagei
dautinas. Nes tuomet butų ga
lima plačiau ir drąsiau padis-
kusuoli apie naujus ekonomi
niu? ir politrkinius santikius 
su buvusiu priešininku. Ta< 
padarytų dangau naudos ir 
patiems talkininkams. 

Lloydo (Jeorge sumanymą 
pilnai parėmė Italijos premje- Taip tas sumanymas ir nn-
r;:- Nitti. Bet Prancūzijos ėjo niekais, 
premjeras Millerand aštriai Augštoji taryba gavo Vokie^ 
pasipriešino sumanymui. Jislti.įos notą, kurioje klausiami 
pareiškė, kad Lloyd (ieorgei talkininkai leisti Vokietijai 
imąsįs klaidingų pažiūrų, jei; padidinti skaitlių savo armi-
UČlffiU perdaug susiartinti su jos ligi 200.000 vyrų. 
? ak i et i ja. kuomet galima pil-j Rytoj premjerai pertraukia 
nai apsieiti i r be to. i konferenciją ir pasiskirsto. 

Iš Revoliucijos Meksikoje 
7 KITOS VALSTIJOS PRI-, voliueijonieriai kontroliuoja 

pusiausalį Tebnantepec. 
Be to, revoliucijinis veiki

mas prasidėjo Neuvo Loon. 
H dalgio r dalimis Jalisco vai. 
>;:•'•: Kn<>!i" ,,":.-::;- ( arninza:-
garnizonai r^'r^ina revoliucijo 
nieriu PUM n. 

Sonoros arrniios vvriau*ia« 

Paryžius, bal. 23.—Prancni-
zijos senatas, kurs kaipo aug-
ščiausias šalies teismas teisė 
buvusį Prancūzijos premjerą 
Caillaux. kaipo išdaviką, di
džiuma balsų pripažino, kad 
buvęs premjeras nėra išdavi
kas ir jis nebuvo susinešęs su 
prie^ninku. 

Keliauja ir konsulis. ; liauja Japonijon. Tenai susi-
Krakoveckii priimtas gar- j eis ir pasitars su amerikoniš-

laivin. nes jis yra stiprus ame-; ku ambasadorių ilorris. 

"Meg būtinai turime atskilti 
duoti savo tėvus užimtose jų 
pozicijose. 

Šitas universitetas vra iš-nuo Berlyno vyriausybės! 
Šitas obalsis kuoidačiausia i . , . .v. v ,. , . , leidos didžiausia nuošimti kai sKieidziamas tarj^ žemdirbių. ; 

Tą obalsi ir vis<i atskilimo j zerio vyriausybei Įvairių aug-
štųjų- valdininkų. Tad jis ir 

NEŽINIA KAS BUS SU B0 
NUSAIS BUVUSIEMS 

KAREIVIAMS. 

einančio birželio 30 diena tu
rėsime $4,000.!)00,00() defici
to ." 

Daugelis priešinasi; šalis tu
rės dideli deffcita. 

Washington. bal. 22. 
vusiems kareiviams 

Bu-

Tokino būdu jis apsaugotas j klausimas žemesniajam kon-
nuo mirties bausmės. Bet dar 
seks galutina senato ištarmė 

vadas yra gen. P. Elias Calles. 
Jis sako, kad Sonora davė 
pradžią revoliucijai, gi revo-

padaryti. Ne? Patoum svarbus I liucija pakėlė naują politiki-
tuo, kad surištas su žibalo lau- : nę partiją. Ta partija esanti 
kais. 

SUDEDA PRIE REVO. 
LIUCIJOS. 

A^Tia Prieta. K-v. L'--. 
vi'Vo!nicijr>> prieš (' 
Meksikoje prisidėj<i -I 
slijos Guerrero, Za 

i-),.:,-

:mnz;; 
;• vai 
iteeas 

"progreso" partija. 
Vyriausias revoliucijos va

das dar nepaskirtas. Vado 
priedermes laikinai pildo So
noros gubernatorius lluerta. 

i 
CARRANZA NORI TAff im 

TIES. 

Kareiviai viskuom buvę apru- j 
pinti. 

Atstovas Good toUaus pasa-
I kwjo. kad nei viena pasaulyj 

bonusų1 šalis tiek daug nesirūpina sa
vais kareiviais, kaip Suv. Val
stijos savais. Kareiviai tarny-
boš metu kuone augščiausiai 

idėja paremia 5j900 ginkluota 
, . . , . . - ; vra !ah]ausia pavojingas soci-
kareivių. kituomet tarnavusiu I '• ,- , . • , , 
„ , , , . : . . . ' lalistams. katrie nori apvaldv-
Pabaltijos annijoje. LT. . „.*-.... 

- • | ti visą \okietiją. 
? Be to žemvaldžiai baronai; ' . . 
yra įsigiję didelę kiekybe gin
klų i r amunicijos. Tr vis tai 
veikiama po pačia Berlyno no
simi, kur soeijalistai minisle-
riai dulžiuojasi įgiję augštas 
valdvietes. 

Aimanuoja socialistai. 

RACINE TURI 58,593 
GYVENTOJUS. 

greso but(> -^utinka smarkų pa
sipriešinimą. Kai-kurie atsto
vai stovi už tai, kad būvu-į už kitų viešpatijų kareivius • 
šiems kareiviams reikalinga buvo apmokami, jiems vis\"o! 

kokia nors pagerba iš vyriau-; buvo pristatoma, nepristi.o : 

svbės pusč>. ypač tiems, ka-j jiems nei menkiausio daikt». 
triems pngelba reikalinga. Bet į Nes tam tikslui nei yyr'uMi 
kad (Mioti lui\*usiems karei- j sybė, nei visuomenė nesigailė 
viams pinigų, sako. butų jau > jusi pinigų. 

Washmgton, bal. 23.—Pagal 
paskutinio gyventoja surašy
mo, Rricine, Wis., turi viso 
o8,.")93 g>-ventojus. Per dešim
ti metų priaiign daugiau 2A-

perdaug to darbo. • Good pažymėjo, kad su šių 

Teko kaliM'iie? su vienu so 
- ,• * ».. • u - (MK) srvventoju. 

eijanstu, augHtesnmoju valdi- e* '* 
Tt i TIK n 

,. ' . . . r < NUŽUDYTAS DAR VIENAS 
.Jis sako, jog soeijalistu vv-

riausybė (larbuojasi pate.nkin- [ DARIHNINKŲ VADAS. 
ti visus evventoju sluogsnius.! 
žada ivesti svarbias salvje re- [ ^ ' ^ » > nužudytas dar 
fftrmas, žada <larbo žmones pa- v i o n n> darbininkų umjų va-

Sakoma. kad tas jo žygis per 
vėlus. 

Taip tvirtina ir pats repub- metų pabaiga (birž. 30) bu.tt-
likor.ų ly<ieri« Mondell. Jisį>ių kareivių reikalais k\vu" 
sako, kad buvusiems karei- i vyriausybė bus išleidusi $2«; '.-
viams kaip nors reikia pagel-' !HJ8.963. (Ji ateinančiais r'Nka-
bėti. bet ne grynais pinigais. Kiniais metais tos išlaidos pa-
AA, . . , __ . . ,. .. į didėsiančios. 
Atkreipiama dotna i deficitą. 

Didžiausia pagarba. "Mes šitam klausime susi
duriame su tikrąja padėtimi, "Didžiausias pagarbos žen 

M'c\ r-nn ir Vera Cmz. Re-

Washingt<Mi. bal. 23. — Ap
turėta žinių, kad Carranza 
darbuojasi už taiką. Jis pa-
siųlęs Sonoros gubernatoriui 
tuo tikslu pradėti tarybas. 
Bet revoliucijonierių agentai 
Washingitone pareiškia, kad 
tasai Carranzos žygis yra per-
vtiu*. 

!%• tn, gauta žinių, kad 
^'-i. Ųill Meksikoje nesnžeis-1 apsieisime, mes ir be snmano-
tas. mu bonusu kareiviams sn at-

bet «e >u tėx>rija". kalbėję i klas, koki Amerikos kareivis 
atstovas Good, iš lo\ra valsli-i kuomet nors' buvo nešiojęs 
jos. skyrimų komiteto pirmi-1 (dėvėjęs), bus jo pasišventi-
ninkas. ' mo ženklas, bet ne bonusas". 

"Praeito birželio niėn. 3 n<akė atstovas Good. "Aš nesu 
dieną šalies pinigyno buvo 
$3,300,000.000 <leficito. Tas de
ficitas buvo padengtas trum-

tikras, l>et man atro<to. kad 
mes buvu<iam kareiviui pada-
rytumėm didelę neteisybę ta

po laikotarpio valdiškais ce r , brukdami rankon pinigus. Nes 
tifikatais. tuomet tas kareivis butų ly 

"Kaip mes ekonominiai ne gus tam, katras karės metu 
didelius pinigus pelnė su ka
rės kontraktais." 

daryti laimingais, 
Bet tai visa, sako. nepaten

kina nei monarebistų, n»d pa
čių mažažemių, katrie vra nuo-
latinėje žemvaldžių intakoje. 

»Sako. tie žemvaldžiai baro
nai gerai žino. kad industrijų 
darbininkai stipriai paremia 
socijalistinę Eberto vyriausy
bę. Jiems neprieiti prie darbi 

das. E. J. C'oleman. Jis vakar 
vakare savo ofise, 184 M'est 
Washington gat., pašautas. 
Praėjus kelioms valando 
miįv. Žinogžudis pasprod* 

Tkt prieš mirsiant Gob") 
atgavo sąmonės ir passkė, 
kas toksai j j pašovė. Jis išvar
dijo "Miokey" Norris ir dar 
.lolm Halev. Pasakė, tiedu ži-

ninkų. To<lel jie ima V«flrti|aancin, kas jį pašovė, liet jis 
žemdirbystė? mažuose. Jie ži-' P»** žmogžudžio pavardės ne-
no. kad ž<Miidirbiai yra dau- ! 'žinąs, 
giau stipresni už miestų dar-- Policija suareštavo Norris ir 
bininkib 

Ta i.gi vyriausvbei—tikras 
vargas, skundėsi socijalistas. 
Sakė. danams žino. ką Eberto 
vyriausybė gale? pradėti, kuo
met pakils naujo* suinitės. 
Ypač nelengva jai pasiekti ry
tinę l*rusiją. 

Studentai lavinasi. 

Halev. Bus ieškomas žmogžu
dį s. 

ORAS 

(Jroifs\raMe aną dieną teko labjaus šalčiau 

BALANDŽIO 23. 1920 m. 

Chicago. — Šiandie lietus, 
šalčiau; rytoj gražus oras, bet 

l 
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D R A U G A S Penktadienis, bal. 23 1920 nt 
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Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsir&šymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti tsperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago. HL 

Telefonas McKinlty 6H4 

I partijos, nenorinčios klausyti 
daugumoj-. Reguliaminas taip
gi kalba apie parlamento trio-
bos priežiūrą, apie jos patar
nautojus, apie alga* ar atlygi
nimus skiriamus atstovam*, ui 
sugaištą laiką, apie kovą su 
absentejizmu, t. y. tingėjimu 
vaikščioti j posėdžius, apie 
krasos ir telegrafo skyrių par
lamento namuose, apie steno-
grai'ų priederme ir jų tvarką. 
Jei parlamentas turi savo at
skilą spaustuvę, tai ir apie 
ją regulaiuįne turi buri kal
bos, kada ir kokius darbus 
gali atstovai užduoti tai spau
stuvei ir per ką. Dar yra ir 
kitų dalykų įeinančių j regula-
miną, o negalinčių įeiti į kon
stituciją. Senosios konstituci
jos dažniausiai nekalba apie 
regulaminą, 1>et mums reikė
tų pažymėti konstitucijoje, tą 
parlamento teisę, kad obstruk-
cijonistai 

Latviam* tad tuojaus atsi
darė aky*, jie aiškiai j)a*aatė, 
su kuo turi raikabį. 

Latvių spauda šiandie kal
aus griauja ant lenką ir tą 
pasiuntinį varo lauk. 

Latviai turi tiesoj taip da
ryti. 

Nes kaipgi, pav., tokia Ame
rika pasielgtų, jei čia bile ko
kios šalies pasiuntinys imtu 
šaukti, kad ta ar kita valsti
ja neprigulinti Suvienytoms 
Valstijoms, bet kitai kokiai 
viešpatijai? Tokį storžievį •-
sodintų laivan ir 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. 

Lietuvos Konstitucijas Projektas. 
Antra dalis. 

Parašė 
Kun. D-ras. A MtOir"1**"* 

2. VALDŽIA. 
61. Kiekviena valdžia paeina į 1?*™* pilietis. 

jkia jo prazidrutai, kuomet to 
! reikalauja Valstijps Taryba ar 
į bent viena ketvirtoji dalis se-

šalie* pu*ėj«, kurio* atstovai natorią ar atstovų ruiuų. 
ar senatoriai ifcėjo iš parla- \ 86. Sutrumpinti ar pailginti 
niento. y savo posėdžių laiką tegali tik-

rraia^ftsYSTEn 
Vyrų v ftbtaf Rnbtj Kirpi
mo ir DcspHBg Kokykla. 

Balsuoti gali ir turi kiekvie
nas pilnateisis vieno* ar kitos 

tai parlamentas, abejiems rū
mams sutariant. Pats parla
mentas paskiria laiką, kada vėi 

nuo visuomenės, kiekviena vai- > 71. Išrinktieji į parlamentą ^usjrinks. 
džia fimkcijoimoja sulig kon
stitucijos. 

62. Xei vienas valdininkas 
neturi teisės gauti nuo sveti 

vienų ar kitų romų atstovai at
stovauja ne atskiras vietas, bet 
visą Lietuvos tautą. Dėlto at
stovai ar senatoriai nėra su- į 

87. Ir vieni ir kiti parlamen
to rūmai patįs išrenka savo 
prezidentą, vice-prezidentą bei 
kitus savo ofieijalistus, mista-

mos valstijos titulų, dekoraci-1 rišti jokiais rinkėjų įsakymais j t o **v0 veikimo tvarką. 
jų ar pensijų ir jais naudoties. i ir, balsuodami, teklauso tik gą I — Kiekvieni parlamento ru-

63. įstatymų leidime daly- į vo sąžinės ir težiūri visos tau-
vauja abu parlamento rūmu ir i tos labo. 
vykdančioji valdžia ribose kon- i 72. Nei vienas tuo pačiu lai-
stitucijos nurodytose. ku negali būti abiejų rūmų at-

Pastabos Prie Kon
stitucijos Projekto. 

Gal tas latviams išeis geran. 
mažiau galėtų ka-)Xes nusikratys Varsa vos pc- šiai vienos ir kitos lyties pilie 

riauti su regulaminu. hrijcs ir p-i inkš labjaus prie čiai. Jie turi ne vien teisę, bet 
Referendumo reikalauti pa- broliškos sau tautos — iJet-i- ir priedermę dalyvauti rinki-

likta 30,000 žmonių. Ar neper-| vių. Tas duos naudos latviam? muose ar refeiendum'e. Kas 
ir mums. Tokiuo būdu blogas 
išeis geran. 

64. Rinkimai ar kitokie bal-; stovu, 
savimai turi but viešojo poil-j 73. Jei kuris iš karininkų ar 
sio dieną, linosesniuojU laiku, j valdininkų tampa kandidatu į 

65. Rinkiniuose ar referen
dume dalyvauja visi pilnatei

se šalyse uždraustas vra or-

maža? Jug vienoje geroje dirb
tuvėje bus tiek žmonių. Tada 

j gali atseiti, kad del vienos 
Beveik visose demokratiško- j dirbtuvės visa šalis negalės 

derių priiminėjimas iš sveti
mų. Taip tat parašyta 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 į nės 
gali pasinaudoti Lietuvos di- Kuomet 50,000 piliečių įneša 
plomatai tėvynės tikslams, sumanymą į parlamentą, ir 
Dėlto prie paragrafo gal reik- parlamentas jį priima, tuomet 

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 §119 pridėtume 75.000 

Italijos mieste ISan Renio tu
ri susirinkimą augštoji talki
ninkų taikos taryba. Aptaria-

vietoje 50,000, kada konstitu- j rai nepabaigti klausiniai, su-

Taikos Tarybos 
Susirinkimas. 

cijos permaina kyla ne iš par-
amento, o iš pačios visuome-

nėra reikalo duoti 90 dienų 
laiko referendumui. Jug tada 
piliečių įneštasis sumanymas 
niekuomi nesiskiria nuo pačių 
atstovų įnešto sumanymo. Re-

>ridėti žodžius: "be minis
trų kabineto leidimo." 

Sulig §99 teisių sumanymo, 
arba projektų įnešimo prie-

f dermė palikta vien abiejų par-
r lamento minų nariams. Bet tąlferendumo teisė turėtų būti 

teisę būtinai reiktų duoti taip-Į vienokia visų rųšių sumany-
; gi ministrų kabinetui. Bepil- f mams. ar įie buvo valdžios į 

dydamas įstatus jis įgija prak-j nešti, ar pačių atstovų, ar ini-
tikos, kurią reikia sunaudoti.»cijatyvos teisėmis iš plačios 
Duodant ministrams projektų! visuomenės. Beveik neprošalj 
įnešimo teisę susidaro pavo- i butų, jei teisdavmės inicija-

^-^.us teisdavybei, nes ji greit I tyvos teisę turėtų mažesnis 

rišti su pasauline taika. Ne
pabaigtų ir neišrištų klausimu 
yra daugybė. Taikos konferen
cijai kuone vienerius metus 
užėmė padaryti taikos sutartį Prastos balsų daugumo 

be užtektinos priežasties rinki
muose ar referendunre neda
lyvavo, tas yra baudžiamas 
sulig įstatymų. 

li6. Balsavimas yra slaptas. 
Rinkimai yra sutvarkyti sulig 
proporcijonalės reprezentaci
jos principų. Kad būti išrinktu, 
kandidatas turi gauti daugiau 
pusės balsų tų rinkėjų, kurie 
turi teisę tuose rinkimuose bal
suoti. Jei nei vienas tiek balsų 
negavo, renkama antrą kartą 
iš tų, ku riedu daugiau balsų 
gavo..Antrą kartą užtenka pa

rinktųjų oficijalistų. Visi kiti 
vienų ir kitų rūmų komitetai 
yra skiriami arba šitųjų ypa-

atsiovus, jam turi but suteik- į tingųjų komitetų arba pačių 

mai sutveria sau po vieną ypa
tingą komitetą, sudėtą iš tų rū
mų prezidento, vice-prezidemo 
ir kity iš parlamento narių iš

gali virsti partijinės politikos 
įrankiu. Bet parlamentas vis
gi turi teisės "tą pavojų pama
tyti, parodyti visuomenei ir; turėti ir teisę paduoti suma-įzija Buvo momentų, kuomet nustatomi įstatymų keliu. Kon 

skaičius, sakysime 15,000 pi
liečių. Tas skaičius turi savo 
atstovą parlamente, tas galėtų 

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

Taryboje vadovaujančią ro
lę turi Anglijos, Prancūzijos i r 

Italijos ministerių pirminin
kai. Nėra Suv. .Valstijų atsto
vo. Ne del to Suv. Valstijos 
taryboje nereju-ezentuojamos, 
kad pastai-ųjų senatas ne rati
fikavo taikos sutarties. Bet 
del to, kad talkininkai per-į 
daug jau nukrypę šalin iš sa
vo pirmiau užimtų pozicijų. 

Kituomet labai dailiais žo
džiais skelbė demokratijos 
principus Anglija ir Praneu-

Padaba. Pilnateisiu piliečiu 
skaitosi vienos ar kitos lyties 
pilietis, sukakęs 21 metų am
žiaus, nenustojęs savo teisių 
teismo nusprendimu už savo 
piktadarystes. 

67. Tie balsuotoju, kurie ar 
dėlei ligos, ar dėlei kariavimo 
ar dėlei kitos svarbios priežas-

tas pavelijimas prisirengti 
prie rinkimų. 

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

75. Kiekvienas parlamento 
atstovas turi teisę liupsai 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-
sikaltusysis priguli. 

76. Parlamento atstovas įie-
gali but suareštuotas posėdžių 
laiku taippat bent 40 dienų 
prieš posėdžius, išskiriant tai, 
kas pasakyta §77. Bet tas ne
grą rantuoja, kad atstovas bu
tų neapskundžiamas teismui už 
savo piktadarystę ar nusikalti
mą 

77. Parlamento atstovas yU 
suomet gali but suareštuotas ir 

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. Ir vieni ir kiti parlamen
to rūmai sprendžia paprasta 
balsų dauguma. Kiekvienas su
manymas gali but įneštas į vie
nus ar į kitus rūmus. 

93. Kiekvienas klausimas ar 
sumanymas tik tuomet tegali 
būti parlamento išrištas ar pri
imtas, kuomet ir vieni ir kiti 

Maeiia I r t i m ir mokjmo buac )ųm 
c n s M laiku tamokalte vtoo ama

to. 
Mes turime didžiausius ir g'eriau-

sius kirpimo, design'.nK ir siurimo 
rtyrius, kur kiekrieuas gauna geros 
praktikos b— tmokindaaiaa 

Visuose siurii&c skyr.uos* maSiDOS 
viro-flos U ektros j:cga. 

Kvječiaine kiekvien* a įeiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurtu 
madų kaitos . 
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sutmkdinti. Jeigu parlameni- { nymą parlamentui. 
to didžiuma ir ministrų ka-j Tik tada, kada sumanymas 

inetas sutaria perdaug poli- j paliečia konstitucijos permai-
oti Įstatymų leidime, tai; ną. reikėtų reikalauti 50.0O) 

tą reikia kentėti. Į arba To.OOO parašų ant petici-
Senatas yra reikalingas, kadi J<* ĮneŠanėios sumanymą į 

sumanymai nepergreitai tap-1 parlamentą. 
tų įstatais. Bet Lietuvos ne-! s a v o pastabas apie kitas to 

baudžiamas už tėvynės išdavi-
ties.negali dal\-\-autirinkmmo- m ^ u | tag piktadarystes, už|rūmai nubalsavo ir priėmė 

kiekvieną jo artikulą ir para
grafą atskirai, 

piktadarystes, jei tapo su^au- 94. Ir vieni ir kiti parlamen
tas bepiktadariaudamas, to rūmai turi absolutį "veto." 

78. Parlamento posėdžių lai- 95. Jei kokiame klausime se
ku kiekvienas kriminahs prieš 
parlamento atstovą procesas, 
jo areštas, ar kitoks jo laisvės 
panaikinimas yra atidedamas 
vėlesniam laikui, jei to reika
lauja bent viena trečioji dalis 

se, run tet^ę prisiųsti savo j kurias į statymai skiria mirties 
balsavimą raštu rinkimų oiici-jk^gmę i r už kitas stambias 

įjalistams. 

a) Parlamentas.1) 
G8. Parlamentas susideda iš 

senato ir atstovų rūmų. 
69. Rinkimų apskričiai yra 

Anglijos premjeras pasirody- stitucija draudžia dalyt; šalį j 
davo demokratmgesnis už mu-įapskričius taip. kad tas dalini-
sų gerbiajnąjį prezidentą AVil- mas virstų priemonė kovai su 

kita partija. Tokie rinkimai nJ V**}**™* rūmų, prie ku 
yra neteisėti. 

70. Kinkimai turi but tą ]>a 

šoną. Prancūzijos atstovai 
saldžiais žodžiais atsiliepdavo 
apie žmoniškmną. 

galima <lalinti Į provincijas, 
neturi šaknų nei istorijo-

nei tautos gyvenime, (ie-
ansia tat butų senatorius 

ti apsTcričių taryboms. Pro 
jekto autorius gerai padarė. 
kad senatoriams paskyrė pa
sižymėjimą dora. mokslu. p»li-
tikos ir ekonomijom žinojimu. 
Bet gal reikėtų pastatyti aiš
kų konkretini pasyvį senatorių 
cenzą. 

Prie įstatų apie parlamen
tą reikėtų pridėti vieną para-

I grafą: "Kiekvieną kartą, ka
da naujai išrinkta atstovų 
pus^'7)radeda dalyvauti par
lamento posėdžiuose, jo prezi-

J dijumas pirmiausiai paduoda 

§ priimti arba atmesti sa\ms 
kiekvieno buto įstatus apie po
sėdžių vedimą ir tvarką, vadi-

| namus regulaminu.*' Be re-
gulamino negali būti nei vie
na parlamento įstaiga. Regu-

ino negalima Įtraukti ] 
stituciją, nes jis turi tan

ai mainytis. Regulaminas 
dažniausiai apima kelis šim
tus paragrafų. Tarp kitų da
lykų jisai parodo, kokiu bū
du <grfima kovoti su parla-

konstitucijos projekto 
paduosime vėliau. 

dalis 

Bet taip buvo daroma tais| f i9 d ^ n ? v i s u r - duos paskiria 
laikais, kuomet toms viešpatį- parlamentas patogiausiu pilie

čiams laiku ir patogiausiose 

Latviai ir Lenkai 
(Judrus lenkų politikai ki

tuomet apdūmė akis neatsar
giems latviams. Prikalbino lat
vius apvilti lietuvius ir susig 
dėti su VarŠavos ponija, la t 
viai paklausė. Ir jie. apsilen
kę lietuvių, l>endroniis jėgomis 
su lenkais nuo bolševikų paė
mė Dvrnską ir bolševikus nu
galėjo Letgalijoj. 

Lietuviai nepavydėjo lat
viams to susiartinime su Len
kija. Nes žinojo, kad tas kar
čiai atsilieps laftviuose. 

Taip ir įvyko. 
Pasak dei>ešų iš Rygos, tar

pe Jatvių ir lenkų pakilę dide
li nesutikimai. Nesutikimams 
pradžią davė Rygon atkelia
vęs Latvijai paskirtas 'lenkų 
pasiuntiny?. 

Tasai iš pinuos dienos, ne
prisilaikydamas nei mandagu
mo dėsnių, latviams Rygoje 
pranešė, kad iMvija l>e lenkų 
leidimo nebalinti darvti taikos 

i 
ir 

t 

su bolševikine Rusija, kad 
meotine olfstrukcija, kurią kar j Letgalija priklausanti ne I>at-
tais pavartoja nesąžiningos'vijai, bot Lenkijai. 

joms grutno.To pavojus. 
Šiandie vienur ir kitur pra

gaišo tie sakius ir dailus žo
džiai. Priešininkai parblokšti. 
Tad talkininkams reikia imtie" 
senobinių imperijaristinių idė
ją. Ir jas įkūnyti. 

Tos idėjos vykinamos arti
muose Rytuose, kur jau paky
la troškinantieji'<hmių debe-
sys. 

laikraščiai rašo apie nesū

rių kaltininkas priguli 
79. Parlamento atstovas ne

gali but pri 'erstas stoti Į teis
mą, kaipo liudytojas. 

80. Parlamento atstovas gali 

natas nesutinka su atstovų rū
mais, ir vieni ir kiti rūmai iš
renka bendrą komitetą, j 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-
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it«««— 

rinkėjams vietose. 
Senatorių ar atstovų rūmų 

pusei atsinaujinant, rinkimai 
naujų senatorių ar atstovą yra 
r.e visoje šalyje. l>et tiktai toje 

atsisakyti išduoti valdžiai tuos i mento rūmai arba Valstijos 

*) Parlamentą aš pavadin
čiau *'Tautos Taryba,*' kadan
gi jis reprezentuoja tautą; Pre
zidentą ir ministerius kartu aš 
pavadinčiau "Valsiijes Tary-

tikimus Anglijos su l W u - 'ba*'? J i e reprezentuoja tautos 
zija. Pažymi, kad tie nesuti
kimai pakilę del Vokietijos, 
del savarankaus prancūzų 
veikimo. 

Išviršaus at«xlo kaipir tie
sa. Bet reikia manyti, kati ne
sutikimų pati šaknis gludo 
knr-kit.iir. Ar t'k neini'; arti
muose Rytuose — už Arabiją. 
Paiestiną. Eeiptą. už kitas 
Turkijos teritorijas. \*os šian
die Anglija su Prancūzija tie
siog lenktyniauja MI savo im-
perijalistiniais siekiniais. Ta> 
lenktyniavimas pasekmėje pa
kirs jei ne vieną, tai kita. 

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

vykdančiąja valdžia^ 

ją darbą. Tėmijasi ir luke-
rinoja progos, kad tarti jienK 
karčią tiesą į akis. 

Kad talkininkų taryba lab-
jaus užiiHta nuosaviais reika
lais, kaip pasauline taika, tad atstovų 
yra tuščias daiktas šiandie 
laiuti iš jos mmų Tėvynės 
p.ipažininio. O juk su tuo pri
pažinimu butu atJiktas labai 
didelis darbas Pabaftijoje. Te
nai j»asil>aigtų kari\ prasidė
tų atst«ty<linimo darbai. Kaip
ir išnaujo atgimtų t M u v a . 

Daugiau vilties, ifcantrybės 
ir ištvermės lii«iuviams. Dieva< 
iš savo malonės teido Lietu
vai pakilti iš pole«| ir griu
vėsių. L<n> jai ii gyvuoti. 

asmenis, kurie davė jam infor
macijas, kaipo atstoviu. 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 valdininkų, 
tapdamas parlainento atstovu. 

82. Parlamento atstovų išrin
kimo legališkumą (kredencia
lus) peržiūri ir sprendžia ne 
]*arlamcnto vionfar kiti rūmai, 
bet augščiansysis Lietuvos 
teismas. 

83. Atstovavimo terminui 
pasibaigus nauji parlamento 

Taryba. 
96. Parlamentas leidžia įsta

tymus, parėdymus ir juos pa
naikina. 

97. Kilus abejojimui, autori-
tatyviai paaiškinti is!^tymus 
tegali tiktai parlamentas įsta
tymų keliu. 

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

99. įstatymų sumanymą turi 

»>— 

DR J . SH1N6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisu 4938 W. 13 St. 

*map. n Oovrt 
Be*. U i t W. 4» A n M e 

Tel«iooaa a caro 8864 
Oflao Cicero 89 
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prezidento bei ministerių parė
dymus ir reguliuoja teismo 
Įstaigas, prižiūri, kad butų iš
pildyta konstitucija, nustato 
santikius su kitomis valstijo
mis, paskelbia karę. Įvykdo Tai
ką, paskiria mokesčius, nusta
to išlaidas, užtraukia skolą. 
sumažina ar Įsteigia naujas 
viešas tarnystes, paskiria aug-
štesniesiems valdininkams ir 
karininkams algas, nustato 
mieras, saikus, parūpina tau
tos apsiginimą. Armijos rekru-
tavimą ir jos didumą nustato 

rinkimai Yrat ne 
vėliau dviejų mėnesių po tokio 
pasilMiigimo. 

84. \"alstijos Taiyba gali pa
leisti vienus ar kitus ar abiejus 
parlamento mntus, lx>t tiktai 
rerercmlum'o kol i u. t. y. jwvez-
daron tai nubalsuoti patiems 
Lietuvos piliečiams 24 jų l»a; 
sų dauguma. 

S"). Parlamenta> pat,- susi
renka paskirtu laiku i savu j>a-
prasHiosiris )>*><»»<Izins. j ne]ia-
prasfąjį >ti-., :;'i\i:;:.-< j> .-ušau 

teisę įnešti ir vionn ir kif.; ris-Hst*t>"Tn*i ir mirolo jos veikimo 
mų atstovai. Kiekvieną Įstaiy-!s,Vn>- X u " k a r i n i n k l 1 P*1 b»t 
mų sumanymą, kuri įneša a \ . j atimta iKmsija ar ranga tik su-
sfovai ar senatoriai, pariamni-!"-^ r'»"'y«?U-
tas. prieš nubalsuodamas jį.! Wf. Jo l i svetimu knriuTJme-
siunčia vykdančiąja! valdžiai, įi'č negali but y)asamrhta val-
kad patirti ]<,< motyvuoti; mio-i^ijai, '<*r ]iereiti pc-r valstijų, 
monę apie tą sumanymą. įn<-ixmt jei tai pavelytą parla-

10'!. Par]a:ii"i!tas renka vai-jnientas. , 
stijo.^prozidentą ir ministerius. i 102. Ir vieni ir kiti parlamen-
pa tvirti na aH»a atmeta ekzeku-!'<» runm \m jų komitetai gali 
t y vės v;ild>:i'>s-padarytąsias su- 'pareikalauti, kad miuisioriai 
;a'!is -u svetimomis šalimis, i dalyvautu jų posėdžiuose, kiau-
inistato adimiistracijos sutvar įsti jų informacijų, }>aaiškini-
kyioą. kontroliuoja a<lminiKt?-a-Įaių, teirautis, kaip yra veda-
eijos veikimą, atmaino Humiid-'ma valstijos adminis!racija. 
slmcifos srihje netikusius i l (Daugiau Bus, 

—f 
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D R A U G A S 

Lietuviai Italijoje. 
darbą. Vatikane p<i 
. juisirižau atkinkyt 

Manydamas atlikti tėvynei, nusistatymas dalinai paaiški
namas ju atsargumu, i iat , jie 
l)uvti savo akimis matę kitus 
savo draugus prigautus. Pusė 
meni atgal buvo čion atvažiavę 
Kok'ako šalininkai ir, prisivi
lioję apie 2000 vyrų, išsivežė j 
i'vontą. Lenkų ofieierai paėmė 
be ceremonijų lenkus: kas iš 
lietuvių ir ukrainų apsiėmė su 
lenkais važiuoti, tai buvo paža
dėtas pargabenimas j tėvynę, 
bet Asinaroje pasiliko Įspū
džio, kad tie lietuviai ir Uk
rainai pakliuvo j legijonus ir 
kariauja prieš savuosius. Šitas 
Įspūdis virto tikrąja nuomone, 
kuomet pradžioje 1919 metų 
dvidešimts keli gudai, -prisiėmę 
lietuvių vardą, iškeliavo su len
kais. Koks-gi jų buvo nusiste
bėjimas, kaip Modanoje (italų 
ir prancūzų sienoje) juos pasi
tiko lenkų ofieierai ir liepė 
vilktis j legijonininkų mandie-
ras. Žinoma, tie atsisakė ir grį
žo atgal į Asinarų. Komunistai 
triumfavo; nepasitikėjimas vi
sais po to apsilankančiais pa
didėjo. 

Spėju, kad lietuvių Asinaro
je labai nedaug esama. Iš apsi
lankiusių pas mane užsižymė-
jau šiuos: 1. Szoc Tadeusz, 
kalbėjo lenkiškai, Ašmenos 
apskr., valšč. Soly, 46 metų, ve
dęs, austrų paimtas j nelaisvę 
ties Suchaczow 1914 m. paim
tas italų 1918 m. Tiroliuje. 2 
Tretjakov Osip, baltgudis nuo 
Novogrudko, Minsko gub. 3. 
Kalvaitis, lietuviškai kalbas, j 
Lietuvą grįžt nenorėtų dabar, 
bet iš Asinaros išsiliuosuot 
malonėtų. Savo pavardę labai 
nenoromis sakė, tai susilaikiau 

tinkamą 
skatintai 
salą Asinarą šalo Savdinijos, 
kur laikoma apie- oOOU rusu be
laisviu, ją gi tarpo, kaip pra
nešė vienas baltgudis bi-laisvis. 
esama daug lietuviu. 

Leidinių ivažiuot i salą išrū
pino kard. Gasparri. Nuvykęs 
tenai ku\d 4 d. radau štai ką: 

Asinara tai Sachalinas min-
j a tUf i j ę , rįnii tik prasikal tė l ia i 
ligšiol buvo laikomi, dabar-gi 
ir karo belaisviai. Xė kokios 

i kuiliuos, nė vegetacijos nema-
T* tyti. Per 300 dienų metuose 

/*\Wogas oras: lietus ir baisus 
I vėjai. Akmeniniai kalnai vieto-
I mis prisidengę netarpstančių 
I pušų krūmais. Belaisviai gyve-
•> «vna šėtrose, maisto ir vandens 

^jiems pristato iš Sardinijos. 
J Rusijos belaisviams, žemdir

biams iš kilimo, koktu į tuos 
akmeninius pūdymus žiūrėti* 
kur nė bulvės nė kopūsto nepa-
sisodysi. Tantalio kančios dar 
prie to, kad vandens bangos iš 
visų pusių i salą plaka, o atsi
gėrimui kiekvienas gauna per 
dieną nesūraus vandens po pu
sę litro. Jei nuobodumas butu. 
mirtina liga, visi butų ligšiol 
išmirę (jie čion pristatyti lap
krityje. 1918 metuose). Tik 
vienas, esą, austras tos ligos 
mirtinai suimtas pasileido nuo 
kalno viršūnės i jūres. Kitomis 
ligomis išmirusių yra 58, pa
laidotų ypatingame kapinyne, 
kur duobei iškasti atsiėjo pir-
miaus supilti užtektinai žemės. 

Italijos valdžia šituos belais
vius laiko žmoniškai, ne kaip 
priešininką, bet kaip alijantų 

TAUTOS FONDO 
REIKALAI. 

1 

belaisvius: visi apdengti tinka- j nuo kokių nors tyrinėjimų. 
Esąs iš Kauno gub. Užklausiau 
ar daug saloje tikrų lietuvių. 
"Nežinau," atsakė, bet tas žo
dis taip sunkiai ištartds, kad 
galima buvo jį išversti prie
šingai: "žinau, tik negaiiu sa
kyti ." Palikau Kalvaičiui 
pluoštą lietuviškų laikraščių. » 

Indomu buvo sužinot, ar 
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 
Rupkus (Jono ir Magdalenos), 
gimęs 1895 m. giminių antra
šas: Pasvalis—Ana Antanai-
.tis. 2. Kozlowski Stanislaw 
(Jono ir Salomijos), gim. 1893 
m., Kryglėnai, Panev. apskr. 3. 
Skrebis Juozas (Jono ir Vikto
rijos), gim. 1886 m. iš Kropiš-
kių, Novo-Aleks. vedęs, antr. 

mai. valgio duodama pakanka
mai (bent nesiskundžia nie-. 
fcfs). išmokamos visiems ka
riškiu algos. 

Neturėdami ką veikti belais
viai ėmė organizuotis. Turi mo
kyklą pirmamoksliams mokin
tis, daromos paskaitos, dusyk į 
savaitę statomas vaidinimas 
teatre, dainuoja ukrainiečių 
eboras. Pasaulio politika ati
džiausiai sekama. Kai-kurie ge
rai prasilavinę italų kalboje, 
viską sužino iš vietiniu laikraš
čiu, be to čion ateina visokių, 
rusų kalboje ledžiamų Paryžiu
je ir Berlyne, laikraščių. 

Labiausiai apšviesta belais
viu dalis—žydai: jų čion esama 
apie 180. Jie visų reikalų prie
šakyje, jie italams veda belais
vių,, raštinę, jie vadovauja pa
čių belaisvių organizacijose. Ne 
sunku įspėti, kaip rusų muži- . Kowno Polonia. Skrebis Jonas, 
kėliai savo pažiūras nusistatė 14. Jurszajtis Ivan (Martyno ir 
Asinaroje. Išskyrus 5—600 uk- į Marijonos), gim. 1890, tarnavo 
rainų patrijotų, poros šimtų j 201 pulke 15 rotoje, nevedęs, 
kitų neprisidėjusų nė prie ko-! antr. Bemotiškiai, Raseinių 

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

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

1. Kauno L. K. Moterų drau
gijos. 

2. "Sau lės" 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 i r daugelio kitų 
įstaigų. 

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

Štai pargrįžęs iš Lietuvos 
gerb. Dr. J . J . Bielskis nuro
do, kad Lietuvoje labai daug ko 
trūksta, ypatingai daug našiai 
čių pašelpos reikalauja. Taigi 
gerb. T. F . skyriai, darban, 
nes tėvynė ištiesus rankas šau
kiasi mūsų pagelbos. Atminki
me jos vargus, ištieskime jai 
paguodos ranką. T. F . yra pa
šventęs šimtus tūkstančių poli
tikos reikalams, kad pagelbė
jus Lietuvai laisvę įgyti, tikras 
esmi, kad tą pat padarykime 
ir kultūros šelpime. Tai-gi, a-
merikiečiai katalikai, darban, 
tėvynė laukia mųs. 

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

456 Grand S t , 
Brooklyn, N. Y. 

Juškakaimius. Čia nabašnin-
kas ir mirė. Jls.feuvo apie 40 
metų amžiaus: 

Naumiestije dėmėtosios šilti-
nė«s nėra bet Šakiuose ta bai
sia liga serga apie 70 žmonių 

Kai-kurie ūkininkai pralobo 
bepirkliaudami Šiigalių vals
čiuje. • 

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

Pas mus dabar karštos ei
na agitacijos prieš rinkimus. 
Visokių partijų atstovai agi
tuoja išsijuosę;- tik krikščio-
nys-demokratai užsilaiko ra
miai. Trumpu laiku pamaty
sime, kurių daugiau taps iš
rinkta. 

Dienraščiai pareina iš Ame
rikos visai netvarkiai. Kartais 
su viena diena pareina trys 
vėlesni nunfariai, paskui atga
bena vieną-kitą senesni numa-
rį (Tas pats yra ir Ameri
koje su Lietuvos laikraščiais. 
Krasoje matyt didelė Ištvarkė 
Red. prierašas). 

V. B. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI 

šv. Marijos į Dangų Ėmimas. 
Klausimas. Visi katalikai 

15 rugpjūčio švenčia i dangų 
ėmimą Šv. Marijos Panos. Aš 
esu skaitęs Naują Testamentą 
ištisai ir niekur neradau ap-
rašvta Jos mirties ir ėmimo i 

• * 
dangų. Kolegijoje būdamas 
girdėjau religijos mokintoją 
aiškinant, kad galima yra bū
ti kataliku ir Betikėti, jog 
Marija tapo paimta i dangų. 

Augustinas Gricius. 
Atsakymas. Taip. šv. Rašte 

niekur nėra aprašyta Marijos 

Sis vaizbaženklis išima abejojimą iš pirkimo. 

^ i rmours 
t 

TRADE MARK 

Oleomargarine 
f 

• 

* 

hti&d Oleomargarine yra ginama skonije, prieinama kai-
padirbta iš švariaus pieno, tau- noj 
kų ir pasiūdyta sulyg skonio. 
Jos padirbimas yra labai saugo
jamas kad tik tinkamiausi daly
kai butų vartojami. 
Turtinga maisto vertėj, nepaly-

A 

Oleomargarine siū
lo jums geriausia tavora už že
miausia kaina. Užsisakyk šian
diena. Tavo krautuvininkas tau 
pristatys. 

ARMOUR^COMPANY 
C H I C A G O 

i 

torijos faktas, nors nebūtų 
Dievo apreikštas. 

Tečiaus iš kaikurių ženklų 
galima spėti, kad Marijos pa-

mirtis ir jos kūno paėmimas ėmimas į (iangų yra Dievo ap-
i dangu, Rpf- dėlto negalime ., v. .. . . 

r «7 i -i " • reiKstas, nes paprastiems isto-i So llth St 
sakyti, kad tas paėmimas ne-! _ v. ,"; 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

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

llth St., 
Jurgis Bataitis, viec-pirra., 1428 

L. R. E. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

- . , T- ,.. , . . . tT i rijos nuotikiams Bainvčia ne
įvyko. Evangelijos baigiasi v. / . ' . v v. ° 7 T V ^ \ 
«•.... • vv . . , skiria švenčiu. Kai-kurie Baz-
Jezaus užžengimu Į dangų, o 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
NAUMIESTIS ANT ŠEŠU 

PĖS 13 KOVO 1920. 

kios partijos, bevelk visi pri
klauso prie komunistų. Susior
ganizavę Į dominuojančią salo-

apskr. 5. Birba Michail, katali 
kas, Volinijos gub., turbūt ne 
lietuvis. 6. Žemaitis Jonas, 

jo dauguma, komunistai terori-1 apie ji nespėjau paimt smul-
zuoja neskaitlingus savo anta- jkesnių žinių, 
gonistus: ukrainus, lietuvius, j Be to su estonais 17.XII.19 
baltgudžius, latvius. Komuni- j yra išvažiavusių du lietuviu: 
st?; obalsis—gryžti visiems j j i . Milinkievicz Anton, gim. 
sovietų Rusiją. 

Aišku, kad Šiokioms aplinky
bėms esant, lietuvių Asinaroje 
sunku buvo ištirti. Man prakal
bėjus Į belaisvių minią išpra-
džių rusų kallH>je. paskui-gi at-

i ; f iškai. 

1890, Gajdi, Novoaleks. Kovno. 
ir 2. Xewerdowski Iwar), <vįm. 
1888 m. Rassejni, Zvirbi. 

Numirusių surašo lietuviškų 
pavardžių nematyti. 

Kun 

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI. 

r t i i t jfUk<< i n v i u t i u o I K t u » 

nė vienas neišdrįso prisipažin
ti viešai lietuviu. Tik vakaro 
sutemus atėjo keletas j kamba
rį nasikall>ėti. Pakalbinti grįžt Klausimas. Kodėl nėra pa-
j Lietuvą neparodė smarkaus žymėta ant "Draugo" kalon 
noro: komunistų įeązdinti bijo įdoriaus pirmą gegužės Darbi-
pafciiut i kariuomenę. Aš al>o- j ninku šventes? 
joju, kad mušu tautiečiai tnrė- i F. Masalis. 
tų noro važiuot į sovietus, ir i Atsakymas. Kas kita yra 
tik tuomet bus sužinotas jųĮ darbininkai, kas kita soajalis-
porsveriantis noras, kuomet:tai. Socijalistų partijos šventė 
sovietai pareikalaus belaisvių i yra gegužio 1 d. Ta pačia die-

imonių | na katalikai švenčia Sv. Jokūbo 

Nabašninkui pralotui Olekai 
mirus klebono dar vis neturi
me. Gandas eina, kad pas mus 
pareisiąs klebonauti pats Sei
nų vyskupas su savo 'pagelbi-
ninku kanauninku Aleksandru 
Grigaičiu. Juodu gyvesia čio
nai laikinai, kol lenkai laiko 
užėmę Seinus. 

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

Iš Rusijos parvažiavo p. 
Jasinlaitis, buvęs čionai kita
dos vargom'nku. Kas žin ar 
jis norės grįžti vargoninkau-
ti, nes būdamas Rusijoje ėjęs 
kokius tai kursus. 

Už Jurbarko muitinėje val-

Marijos paėmimas i~ 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, kad Teikia švęsti, nedėlią 
vietoje subatos. kad reikia 
krikštinti. mažus kūdikius, 
kad valia valgyti virtą gyvuo-
lsų kraują ir t, t. 

Tas tiesas, kurios užrašvtos 
Šv. Rašte, lengva sužinoti, kad 
jas Dievas apreiškė žmonėms. 
Bet ilgai trunka patirti ar Die
vo apreikšta yra, ar ne, ta tie
sa, kuri netilpo Į Šv. Rasta. 
Bažnyčios uždavinys yra su
žinoti ir apskelbn žmonėms 
Dievo apreiškimą. Bažnyčia 
sužinojo ir apskelbė, kad Ma
rija yra be nuodėmės pradėta. 
Bot apie paėmimą Marijos kū
no j dangų Bažnyčia dar ne
apskelbė, ar tai yra Dievo ap-' 
reikšta ar ne. 

Nėra abejonės, kad Marija 
persiskyrė su šiuo pasauliu, ir 
kad jos kuinas tapo paimtas į 

Aug. Juknialis. fin. rast., 162G 
Xew Jersey ave., 

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

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

Viec-pintiininkas P. Veryga, 

ir Jonas Jočls. 
Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirmkiiiiai atsibūva kas antrą 

nyčios Tėvai aiškiai tvirtina, 
kad Marija tapo į dangų im
ta. Ta§ Šv. Tėvų tvirtinimas, 
tas šventės Įvedimas dar nė
ra galutinis Bažnyčios žodis, 
bet iš to jau numanu, kad ka
da nors Bažnyčia paskelbs, 
jog Marijos i dangti ėmimas j nedė.ldienį mėnesio, 
yra Dievo apreikšta tiesa. Kol 
Bažnyčia to nepadarė, tol ne
galima vadinti eretiku žmo
gaus netikinčio i Marijos 
no paėmimą i dangų. Taip 
reikia suprasti ir to kunigo 
žodžius, kuris tamistai kalbėjo 
kolegijoje. 

Kun. P. Bučys. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai- į 4539 S a Marshfield ave., Chicago, 
džiunas, 1017 Swifts Ave. I m 

Ižd. Antanas Čižauckas, 13181 Nutarimų raštininkas J. Purto-
New York Ave. ! kas. 4437 So. Farfield ave., Chica-

Kasos glob. Kazimieras Lukšis go, 111. 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. 

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

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

Nut Rast, — Jurgis Bukantis 
1201 So. Yictory Str. 

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

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

1. Pranas Kasdelevičius 1017 — 
Eight Str. 

—. j 2. Jonas M. Leškys 1329 So. Jack-
Kun. Pr. Bučys, prezideBia6,K*^P» Str-. 

2634 W. 67-th Str., Chicų^h % Beina Pocius 726 Eight St.. 

VYRIAUSIAS KATALIKU 
KOMITETAS. 

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

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

dininku buvo Jurgis Naujokai-
t i s ._!" ' T u ^ a k a i m i , J - S i l ^ 1 h ^dangŲ."Kol kas dar* neaišku 

j ar į ta tiesų mes turime tikė-
| ti, kaipo j Dievo apreikštą 
j mums tiesų, ar lik reikia ją 
į pripažinti taip kaip pripažjs-
j tame senosios praeities nuoti-
: kius. Taip Dievas tikrai ne-
' apreiškė mums. kad Vytautą? 

valsčiaus. Bebūdamas valdi 
ninku Naujokaitis užsikrėt< 
dėmėtąja šiltine. Jo brolis ,Tn 
na< ji parsivežė i tėviškę | 

Apaštalo nužudymo sukaktu
ves. Darbininkų šventė Ameri 
koje yra pirmas rugsėjo mėno-l buvo didis Lietuvos kunigaik-
sio panedėlis. Ta diena yra pa- štiš. bet nieką* ap;-- tai r.oabe-
žymėta "Draugo" kalendorių-'joja. Lygia dal:: : ir Marijos 

m. . • - . / 
Kun, J. J. Jakaitis, vioe-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., Detreit. 
Mich. 

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

Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus, 443 Park 

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

MAršsJkjjs •— '. , . . •'' ; 
1. KaSfimferas-StrHgir.skis 1359^'. 

Yictory Str. 
2. Jeronimas Šunulnas 759 Sheri-

dan Road. 
Knygir.8. — Pranas Kapturauskis 

1321 So. Victorj- St 
Veiiavo« n«sėjas: — 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, -ma 
valanda po pietu. Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. "Wau-
kegan Illinois. 

1 ėmimas 1 da ngii gali būti i s-Į Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

Iždo globėjai: 
St. Jucevičia, 726 "VV. 18th St, 

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

ave., Chicago, 111. 
Direktoriai: 

J. St«ponkaitė, 4545 So. Fair-
ficld ave., Chicago, UI. 

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

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

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

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

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

Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn 
ave., Chicago. UI. . 
į J*. YerygV 4531^0. Marsbfield 
ave., Chicago. 111. 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
Marouette Road. Chicago. 111. 

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

Kun. F. Kudirka, 2-337 W. 23rd 
8t., Chicago, III. 

A. Dargis, 726 V. 18th st, Chi
cago, UI. 

. _ 
Agitacijos komisija: 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 % 
Marąuette Road, Chicago, UI. 

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

A. Dargis, 726 W. ISth st, Chi
cago. ni. 

B. Nenartonis, 4412 So. Rich 
mond st.. Chicago, 111. 

J. Šliogeris, 1447 So. 50th ave., 
Cicero, UI. 
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Bolševikų Žudynės EstcrJJGJc ir 
Latvijoje. 

I 
Iir 

M 

i ; 

Besibaigiant šiai pasaulinei 
karei, vyriausysis vokiečių ka
rės štabas, negalėdamas įveikti 
priešų ginklu, pinigus surink
tus 6-taja karės paskola palei
do j Rusija, kad joje sukurtų 
revoliucija. Tokiu būdu norėjo 
priešus nusilpninti rytuose, 
kad didesnę dali savo kariuo
menės pasiuntus į vakarus, 
prancūzų žemėn. Tą tikslą vo
kiečiai pasiekė. 

Tarp revoliucijos sūkurio 
greitai iškylo radikališkiausia 
srovė, vadinama maksimalis
tais arba bolševikais, kurių va
dais yra daugiausia žydai. Jie 
pinigų ir visokių nurodymų ga
vo iš Berlyno, todėl kuomet 
Rusijoje užviešpatavo bolševi
kai, vokiečiai pirmieji, o pas
kui ir Austrai pripažino jų val
džių teisėtų ir su ja Lietuvos 
Brastoj padarė sutarti vasario 
9 d., 1918 metais. 

Neveizint to greitai austrai 
pietvakaruose, ir vokiečiai va
karuose tapo sumušti ir turėjo 
traukties atgal. Paskui kilo re-
volnicno-s tose šaJvse ir 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
rutėj kilusioje po nuvertimo 
senovės valdžių, gal jiems bū
ti blogai. Tada jie ėmė terori
zuoti (bauginti) žmones, už 
pinigus samdydami maištinin
kų iš blogiausių visuomenės 
sluogsnių iš visų luomų, parti
jų ir tautų. Bolševikai paleido 
iš kalėjimų įvairius prasikaltė
lius. Taip sustiprėję bolševi
kai pagavo minias i savo ran
kas ir vis toliaus platinosi po 
visų Rusijų, užimdami kas kart 
daugiaus miestų ir kaimų. Prie 
to plėšė gyventojus, žudė prieš-
tariaujančius ir skaitė priešais 
tuos visus, kurie prie jų nepri
sidėjo. 

Tos baisios viską naikinan
čios bolševikų vilnys greitai 
plūdo iŠ šiaur-rytų i piet-va-
karus ir besibaigiant 1918 me
tams pasiekė Estonijų, Latviją 
ir Lietuvę. 

Kaip elgėsi bolševikai užim
tuose kraštuose, tegul mums 
apsako vienas karininkas, kur
sai pats vienas ištruko iš tų. 
kuriuos bolševikai buvo pasky
rę nužudyti.''Bolševikų Įsiver
žimas buvo taip netikėtai, kad 
jau negalėjau apleisti miestų 
(Dorpatu). Kalėdų šventes ra
miau praleidau savo šeimynoje, 
nieko nebijodamas, nes nieko 
neveikiau prieš bolševikus. 

Nakčia iš sausio 4 d., 1919 
m. išgirdau bildesį prie duriu. 
Paėmiau nuo stalo lempą ir ei
nu prie durių, kad jas atida
rius. Kaip tik atidariau, tuo-
jaus būrys taikė į mane šautu
vus, šaukdami: 'rankas aug-
štyn!' Prisakė man atiduoti 
ginklus, nes priešingai tuo jaus 
mano sušaudysią. Atsakiau, 
kad neturiu nei jokio ginklo. 
Pradėjo ieškoti. Įmetė maišan 
mano laiškus ir kirus daiktus, 
kurie jiems patiko: kaip tai 
drabužius, pinigus ir tt. Ant 
mano protesto ir reikalavimo 
surašyti juos į protokolą, atsa
kė man: 'ponas eisi su mumis, 
tai tam bus laiko.' Perkračius 
namus, man, sargyba apsiaus-' 
tam, įsakė grįžti į kambarį; 
tuo tarpu kitus kambarius kra
tė. Pamačiau, kad visą namą 
bolševikai pėstieji ir raitieji 
apsiautė, o ant laiptų pastatė 
kulkasvaidj. Supratau, kad 
nėra nei kalbos apie mano pa-
liuosavimą ir kad mane laukia 
kalėjimas. Raminau savo arti

miausius, guosdamas, kad pa
simatysime. Stipri sargyba ve
dė mane į policijos namus, kur 
buvo jų komitetas ir tuojaus 
pradėjo mane klausinėti. Ko
miteto pirmininkas paklausė 
manęs, delko tarnavau baltoje 
gvardijoje, kariavau prieš bol
ševikus, rengiau apsigynimą ir 
tt. Atsakiau, kad nieko pana
šaus nedariau ir prašiau priro
dymų, ant kurių galėtų parem
ti savo užrnetinėjimus. Kuomet 
neatkreipė atydos į mano žo
džius ir kas kart naujus davė 
užklausimus, atsakiau, kad vel
tui atsakinėčiau, nes ir taip ne
nori man tikėti. Tuomet maut 
pasiuntė į bajorų skolinamąją 
banką, kur jau apie šimtą 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 miesto, buvo tarp jų taip-
pat ūkininkų ir jaunų studentų 
iš apgynimo sąjungos. Tarp jų 
apie dvidešimts pažinau. Veltui 
butų buvę aprašinėti jų nusi
minimą. Visus baugina karšta 
ateitis. Prieš porą dienų pen
kis vyras sušaudė. Ta žinia dar 
labiaus prislėgė nelaimingus 
kalinius. Klausinėjimų dau
giaus nebuvo. Valgio galėjome 
gauti iš namų. Nuolat atvesda
vo naujus sugautus, bet lygiai 
tiek pat senesniųjų išvesdavo 
iš kambarių, taip kad tas pats 
mūsų skaitlius pasilikdavo. 

Paprastai apie 12 valandą 
nakčia vardais iššaukdavo ke
letą uždarytųjų- "ant tardy
mų." Pasilikusieji užvydėjo 
tiems "laimingiems" įgytos 
laisvės, nes jųjų nei vienas 
daugiaus negrįžo kalėjiman... 

Buvo man atmintina naktis 
sausio 9 d., 1919 m. Visi tylėjo 
Apie ką-gi galėjo kalbėti tarp 
savęs, kadangi visi lygiai buvo 
nelaimingi. Laukė apie pusnak 
tį ineinančio sargo ir ilgos nak
ties galo. Tuo tarpu inėjo sar
gybinis ir pašaukė mane ir dar 
antrą kalinį. Maniau, kad eisi
me į teismą ant tardymo. Tą 
patį manė ir kiti. Pažįstamieji 
prašė mųs, idant užeitumėme į 
jų namus ir jų vardu šeimy
noms praneštumėme apie juos 
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 tardyti, 
tik mirtin vesti, bet už ką? 

Ir vėl atvedė keletą naujų 
kalinių kiti kareiviai, kurių 
vyresnysis turėjo ant savęs 
švarką ir kelines, pagrobtus iš 
mano namų. širdis pradėjo 
stipriaus mušti. Atvesta du stu
dentu po 16 metų amžiaus. 
Verkė abudu, kruvindami 
mums širdis. Toliaus nežinau, 
kaip ten laikas praėjo. Mintys 
bėgo kaip žaibas. 

*Po du į eiles!' sušuko ko 
manda. Pirmyn, marš!' Išgir
dau užpakalyje balsingą verk
smą. Dar dabar stovi mano 
akyse verkiančio auksuotojaus 
Kippasto veido išvaizda./ 'Ko 
verki, tu. kvaily?' tarė jam 
sargybinių vadas. 'Ar ne lei
sta dar syki prieš mirti paverk
ti ?' —atsakė Kippastas. ' Kas 
nori tave, kvaily,užmušti? Kas 
tau tą pasakė."—vėlei tarė 
raudougvardietis. 

Taip stipriai troško gyventi 
Kippastas, kad tuos žodžius 

Penktadienis, bal. 23 1920 m. 

priėmė kaipo vilties žibtelėji-
mą. Pagriebė vadui už ranikų ir 
su ašaromis dėkojo už paguo
dos žodį. Neužilgo pradėjo lyg 
klajoti. Baimė ir baisi artinan
ti mirtis taip gyviai veikė į jo 
protą. 

Išėjome už miesto ant kelio. 
Buvo 60 sargybinių, kurie vedė 
mus apsiautę. Prieš mus ii 
paskui mus kareiviai jojo raiti. 
Mes ėjome poromis; prieš ma
ne ėjo aštuoni vyrai. Du tarp 
jų buvo ponai von Samson, 
dvarininkai, apie 60 metų am
žiaus, tie ėjo lazdomis pasirem-
damL Šalę manęs ėjo mėsinin
kas Starkas. Neatsimejiu jau, 
kokios inintįs tuomet mari per
bėgo j>er galvą. Baimė prieš 
mirti, žinoma, buvo stipriau
sias jausmas. Mintijau apie ką 
tai, atsidusau... ir tas jau ny
ko iš mano fantazijos. Kas to
liau bus, j e i man buvo visvien. 
Mintijau apie savo moterę ir 
kūdiki. Jų paskutinieji žodžiai 
atsisveikinant: 'Kuomet tave 
užmuš ir mes eisime paskui ta
ve,' nuramindavo mane. Vis
kas maišėsi mano galvoje. 

Vedė mus per turgavietę ir 
toliaus keliu į lauką už mie
sto. Tuo tarps įvyko baisus 
nuotikis. Kippastas. ėjo pro ša
lį savo sesers namo. Staigu su
šuko: 'Sudiev, Alma!' Kuo
met norėjo tuos žodžius vėl at
kartoti, sudavė jam šautuvu 
per galvą. Norėjo ginties, pa
grobė už šautuvo vamzdžio ir 
šaukė: 'Alma, Alma!' Smū
giai krito į jį ir jis puolė ant 
žemės. Sargybiniai keletą šū
vių paleido į jį; ant galo revol
veriu per galvą sudavė. Keletą 
suimtų vyrų apalpo. AugŠtai 
languose pasirodė šviesa... 
Priėjome prie upės Erabach. 
Sargybiniai sustojo aplinkui. 
Vadas sušuko: 'nusirengti!' 
Tuojaus mečiau nuo savęs vir
šutinius drabužius, bliudelį ir 
valizą. Pažvelgiau į upę. Spin
dėjo ji tamsumoje juodais 
vandeniais ir vilioio nrie sa-

V A. 

vęs. Jos verpetuose galiu pra 
žūti, bet ne kaip žvėris mirčiai 
pasmerktas—tokia mintis per
bėgo man per galvą. Sumaniau 
akies mirksnyje, bet aplinkui 
stovėjo kareiviai vienas prie 
kito. Tiktai vienoje vietoje 
prie pačios upės buvo tarpas-
gal trijų žingsnių tarp raitųjų 
ir pėstininkų, čia reikia upę 
perbėgti, žybtelėjo man mintis 
ir greitais žingsniais pralenkęs 
savo draugus ir atsidūriau ant 
ledo. Bėgdamas pastebėjau, 
kad visa upė užšalusi. Už kokių 
50 žingsnių pradėjo į mane šau
dyti. Susilenkiau, bet tuojaus 
pajutau sopulingą dusimą kru
tinėję. Pasikėliau ir bėgau to
liaus iki man nepritruko jiegų. 
Kuomet pradėjau daiiyties, 
pamačiaus šautuvų ugnį, pas
kui nurimo. Praėjus minutai 
pasigirdo šūviai iš revolverių. 
Ir vėl nutilo. Nelaimingos au
kos pradėjo savo kelionę po le
du upės vandenyje! 

Bėgau ir ėjau, parpuldavau 
ir vėl keldavau. Pirštu užkim
šęs žaizdą krutinėję, perbėgau 
apie 8 viorstus. Atradau netur
tingo žmogaus grintelėje pasi
gailėjimą ir pagelbą, nes leista 
buvo man tenai pasilsėti. Ne
galima buvo vienok rasti nei 
šmotelio tyros materijos žaiz
dai užrišti. Visą dieną pergulė
jau grintelėje, o vakare leidau
si į kelionę, nors kraujas nuo
lat lašėjo iš mano kūno. Tokia 
būdu atlikau 40 viorstų kelionę 
iki atvykau pas mano pažįsta
mą ūkininką, kursai mai.e nu
vežė prie mano kariuomenės. 

Kelioms dienoms praslinkus 
Dorpate vėl bolševikai pradėjo 
masines nekaltų aukų žudynes. 
Kuomet sausio 14 d. suomiu ir 
estų kariuomenės ėjo Dorpatą 
atimti nuo bolševikų, dar jie 

suspėjo 200 žmonių nužudyti. 
Suvarydavo po 20 žmonių į 
banko skiepus ir tenai prie 
sienų sušaudydavo nuo durų. 
Kuomet tie sukrisdavo, vėl ki
tus 20 suvarydavo ir dar ant 
pusgyvių lavonų stovinčius 
kraugeriai nušaudavo. Tokiu 
būdu visą rūsį pripildė lavo
nais bei mirštančiomis aukomis 
iki durų. I s 1800 katalikų Dor
pate beliko tik 2. Kas nesuspė
jo pabėgti, tas žuvo iš bolševi
kų rankų. J Rygą atėjo bolševi
kai tame pat sausio mėnesyje, 
1919 m. ir birželyje tapo išva
ryti. 

Žmonių kalba nėra ta ip 
stipri, rašo J . E. vyskupas O'-
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. Kitados žydintis ir 
turtingas miestas Ryga, dabar 
yra apmiręs: iš 600 tūkstančių 
gyventojų dabar pasiliko tiktai 
200 tūkstančių. 

Kuomet bolševikai užėmė 
Rygą, sudarė miesto miliciją iš 
pačių merginų 18—24 metų. 
Buvo jų 1000. Apginklavo jas 
šautuvais i r revolveriais ir jos 
netiktai miesto sargybą pildė, 
bet buvo kartu ir budeliais, ga-
labydamos mirtin pasmerktuo
sius. Jos parodė nežmoniško 
kraugeringumo. Kas joms Te
patikdavo ant gatvių, tas žūda
vo nuo jų kulkų be jokio tyri
nėjimo ir teismo. Nepasiten
kindavo jos žmonių žudymais, 
bet dar ant tiek nustojo žmo
giškų jausmų, kad savo aukas 
baisiausiai kankindavo. 

Kaip buvo sužvėrėję bolševi
kų kareivi^, tegul paliudija 
vieno latviu bolševiko atviras 
laiškas, pasiųstas jo moteriai. 
Į lietuvių kalbą išverstas taip 
skamba: "'Brangioji Annina! 
Su savo rota j au esu Dobieine. 
Dobleine labai man liūdna be 
tavęs, bet tas niekai; turiu vil
tį, kad neužilgo užkariausime 
paskutinę buržujų šalį, paskui 
atvyksiu Rygon ir laimingai 
turtuose gyvensime. Galiu ką 
naujo pranešti tau. Kartu su 
draugais užmušiau tavo seną
jį poną. Tiesa, maldavo, kad 
viską paimtnmėme, ką norime, 
kad tiktai jo gyvybės pasigai
lėtumėme. Bet aš šoviau į jį 
penkis kartus ir užmušiau. Pa
ėmiau visus pinigus, mano-gi 
draugai paėmė visus auksinius 
daiktus. Mažą mergelę mano 
draugas peiliu perdūrė kaip 
paršelį. Laukiu atsakymo. 
Siunčiu tau bučkį. Tavo Jrikis. 
Mano adresas: 2 sunkioji arti
lerija. Raštinė J . B. Krakštin. 
Vasario 3 d., 1919 m. Doblen. 

Birželio mėnesio baltagvar-
diečiams ir vokiečiams pavyko 
Rygą atimti iš bolševikų rankų 
frontiniu antpuoliu, pereinant 
tiltu per Dauguvą. Baisiai var
ginami rygieč4ai ir apylinkiniai 
gyventojai galėjo lengviaus at 
sikvėpti, o anos merginos—bu
deliai buvo nubaustos už savo 
piktadarystes: septyni "šimtai 
]\'jų visokalčiausios karišku 
teismu buvo pasmerktos mir-
tvn ir ištarmė tuojaus išpildy
ta. M. 

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJU KAMPELIS, 

Dovanų reikale. 
Iš priežasties geležinkelio 

darbininkų streiko, sustojo tais 
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavones • 
1 ir Šliubo Dienos 
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S.vu-uimr dk-tui. Totiel u n n u a . - uori turėti U} dienų 
kok.t uors ženki*. 

Me* tame <iaj>ke pa.«iukmit- jrražiu> IMveikslus . 

žmogaus 
airnuiiranJ 

keliais visoks judėjimas: tai-gi 5 « f • tr •• « • - - . . . . . § 
ir kareiviams dovanu siuntimas I £ raos ,os Komunijos 15x9 colių po l § c | 

2YOI KUR AMERIKIEČIAI 
MIEGA. 

Paryžius.—Šimtas ketnrias-
dešimts vyrų, po priežiūra vie
no iš geriausių daržininkų 
Prancūzijoje, sunkiai dirba pa
dailinime Argwme kapinių, 
kur pafeidfHa 2,'>.'*K) Amerikos 
kareivių. Daržininkas, kuris 
per 'M) motų buvo tarnystėje 
Prancūzijos prezidentų, daiys 

likosi apsunkintas. Tuo būdu 
ir kreipiama domė visiems L. 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų sky
riams, kad jie, kaip tik bns ga
lima, pasiųstų tas dovanas 
Centram 

Prisiuntė. 
Šiomis dienomis gama du 

baksu su dovanomis iš Man-
ehester, X. H. ir iš Lewiston, 
Me. Taip-gi du paku iš Union 
City, Conn. Iš kitų kolonijų ir
gi pažadėta jau, bet streikas 
sutrukdė darbų. 

Gauti pinigai 
Pereitų savaitę gauta pini

gai iš sekančių L. R. K. Rėmė
jų skyrių: Kingston, Pa. 
$200.00, Baltimore, Md. Mot. 
Sųjungos kuopos—$32J5, Phi-
ladelphia, Pa. $9.00, Home-
stead, Pa. $200.00, Xe\vark, N. 
J . $130.00. 

Graiss pavyadis. 
Šv. Petro ir Pauliaus draugi

ja iš Kingston, Pa. labai gra
žų pavyzdį davė, prisiųzdaina 
per vietos L. R. K. skyrių net 
$87.50 Lietuvos pavargėlių ir 
našlaičių sušelpimul Jie savo 
susirinkime apsvarstę reikalin
gumą. Lietuvos varguoliams pa 
šelpos ir sudėjo kiekvienas po 
1 dol. Garbė tokiems gerašir 
džiams lietuviams. Ar-gi neat
siras ir daugiau tokių gerašir
džių draugijų, kurios paseks 
tokj prakilnų darbų, Šiandie 
turime jau keliolikų tokių gaili-
girdingumo pilnų draugijų, ku
rias neprošal} bus čia paminė
t i : Šv. Antano dr-ja iš Du-
ąuesne, Pa. $200.00, Baiiimore, 
Md. Vytės $200.50,"Šv. Jurgio 
dr-ja, Trpnton, N7J. $25.00, fcv. 
Vincento dr-ja ir D. L. K. Vy
tauto gvardija po $25.00, Sv. 
Petro ir Pauliaus 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 j jas domė, kad 
jos taip-gi nepasiliktų užpaka
lyje kitų. Lai savo susirinki
muose padaro kolektą ir per
duoda tas aukas vietiniam L. 
Raud. Krvžiaus rėmėju skv-
riui. 

Draugijų valdybos turėtų 
apie tai pagalvoti ir nelikti 
kurčiais ant Šauksmų Lietuvos 
našlaičių. Lauksime, katra ge-
raširdinga draugija bus po šio 
pirmutinė! Lauksime! 

Visais L. R. K.-Rėmėju Dr-
jos reikalais kreipkitės pas 
Centro raštininką. 

J. Tumasonis. 
456 Grand St , 

Brooklvn, X. Y. 

| Dirmavonė* 14x8 colių po 10c | 
1 Šlhibo i7 x i3 cojįu po 20c I 
5 Tokia karna jau* parduodame, kas ima nemažiau 1» egi. , o kas tik § 
S viena, tai turi prfeiuMi Sc. viršaus pvrsimitiniui. 3 

5 Ant Dirmavonė* • paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmatonės § 
S istorija. s 
•* K 
= B e to ant paveikslu apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir ! 
=j palikta tuščios rieto*, kur galimu užrašyti vardas pavardė, vieta ir ! 
S laikss. Reikalaudami kreipkitės: 3 

| "DRAUGAS" PUBL. CO. i 
| 1800 W. 46ta Str. Chicago, DL i 
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N A U J A K N Y G A 

"Zmogos ir olys" 
Parašė: Ktm. Pr. Bučys 

LHeista Katal iku Spaudos Draugrijos lėšomis. 
Štai trumpas turinys 

I. žmogaus Kilmė J V. Moteris 
I I . žmonių Veisles V. imagas D ieve P a s k a t a s 
I I I . Dūšia VT. šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

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

Nerašome paryriimj, ?»•« pats turinys rodo jos didelė Vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. EAESA 

'DRAUGAS" PUMJSHWG CO. 
1800 W. 46-th Street, Chkago, I I 

FANUOS ~ UKĖS. 
Daug žmonių kftipėsi i "Drau-. J a u d i d ž i u m a s net Bustoj0 TiUi#8 

go" knygyną, norėdami gauti j - \ k a^ nebus atpigintas pragyvenimas 
vairiu " Gaspadinių-Virėju " arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

$1.25 
"VALGIŲ GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdaru . 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdaru 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 
• "Drangas"' PubL Co. 

1800 W. 46 Str., Chicago, Dl 

08. S. NARELIS 
L U T I VIS 

GYDYTOJAS IR CHTRtTRGA8 
Ofisą* Ir Gyvenimo c!et» 
32S2 So. Halsted St t . 

Ant Viršans l'atTcrsal State Bank 
Valandos nuo 18 iki 12 ryte: nuo 
2 * i 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 19 iki 2. 
ttirtaam Tarti tSt* 

PASPORTV BLANKAS 
PfLDOME 

DYKAI. 

Battlc Crmsnltatlon BOTCSU, Inc. 
*5 So. Dcarbom S t Chicago. 

Room 206 

r 

LIKT. PILIEČIŲ DR J O S 
VAK. PA, 

Pittsburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 
J . P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckcvich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšyŝ —finansų raštininkas. 
B. W. \Vosbner - iždininkas. 
Direktoriai .—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Voslovas, J. Marcinkevičių P. 
Bardzilauck&s. 

Ligonių direktoriai:—J. K; 
tas, P. Marmokas. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRK0L1S 

i f l t r r n 
Gydytojas tr Chirurgą* 

Perkels BRVO gyveninio **eta 1 1 
Brichton rark. i 

1*14 W. « M StroM. I 
T>L I c C n l t r fSt J 

Ofl«a»: 1757 f f . 47th St , j 
(47 ir W**d c**.) j 

"«iaodo«: 10 ryto Iki J po pieta. «:M !fcl ! 
*:*» vakare NedeUomt* t tkl I» rytala. 1 

T*l. Bonle^artl i<0 t 

t:!)i;i:iiniMM!t!mi:!»MJ!iiiiiiHHi!iinni!i 

ERNESTWEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47tb kamp. Wood Sta 
U M d n M i n u flrt(aba« Ktm|>u 

Ket%eriral8 Ir Subatomla. 
D;de!iaa3e pjMrtr'nkitne •rannaml 

• i sokie materUo'.ai, raikaai* drabn-
iiai. *i«b^« Ir J a k š t e 

ir beveik tieaa, nes net pati Tyriau-
s>be nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. K* galima daryti a*d 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenC'ia kas-gi ugi fermeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ka gaunant gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir me? tnri:n l inksma gyvenimą pta 
nesigird: afniar.avįmai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai margikit sau 
farma bet kur gulima surasti rera 
vieta nes reikta farma taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng
damasis vestt o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi k w farma ~ o „ 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
iysrinic.as gyvenimo kad apsiredus 
b!oga pačia taigi mes patarsi m kur 
galima surasti l inksma vieta ngi Mi-
v'mgvno iietuvių akmiMtų tarpe mes 
čionai turim susiriesij issas ir drau-
ir>-st6s ir parapijas ir visokiai paai-
i inksminimus mušu kolonijoj jau y -
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokia 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
maSim:. inžinų malanų automobilių 
ir taip totiau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikalo 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidarni lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu-, 
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks m e s 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie doru irteisingm žmontu o 
ne prie išnaudotojų agentų karte n e 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkitles prie šv. Aataae 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisfngi ūkininkai pri
klauso m e s ttrrrm tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laika nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adremi: 

ŠV. AKTAKO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

h 
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DU W. A. MAJOR 
CHTROtOAfi 

Ottma H 7 1 t MkMftm Ave, 

I Adyso* S:M m 9 Mrytft — 1 t » 
t po plettj — <:M Iki t:*« vakare. 

| Hedettofids nuo l « iki n Akyto 

r 

X~r~ 

J. P. WATTCH£S 
ATTORNET AT LAW 

U E T r V 1 8 ADVOKATAS 
45« S. WOOD STRKrr 

7J« w. iMk *rmc*T 

HcKiniey 43tS 
—R 

gražiausiu i'r;u 
rikos Rftud. Kr 

viską, kas tik yra galima, kad "Pailsėjimo Xa 
padaryti &%-vieta, vkrję-i? k\ tojų kapinių. 

f i » z : 

rMSAOS 

79c 

i;u 

UmiJHHHIIH)ll 
PIRKITR KABĖS TAUPY
MO 2BNKLELIUS W.S.&). 

Restd. tSS So. Asktead Btv. Ohk*«o, 
TehaFoaM Baranrt te t SS44 

DU, UOTU, 
Kas«« (ydysojas tr ctdranfM 
SpeeijaUatas MotetlOcų, VrrMkre 
Vaikų ir visa cferonflkn U«n 

O f i s u : S*34 0o . R a M e d « . , 
T e f t f o a u 

VAJLANDA8: I » — I I ?yte »—S po 
pk*a "!-* ymk. Kedteoarii 10—1> d. 

fcj 
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Penkiadieni*. Bal. 23 1*K) r*. D R A U G A S 

GRAND UPTDS, MICH. 

iširos korespondencijos pra
džioje buvo neaijinintytas žo
dis. Ketiakeija j] išbraukė). 

•'Draugo" num. 23 ir 68 ko-
l$sp. i J G rami Rapids, Mich.. 
kuriose L. Vyčiu 43 kp. $ra 
kaitinama už neveiklumą, ir su
rengi uiį Sleigh Bide Party. P. 
Vytis "Drauge'' nuni. 25 ir 68 
tvirtina, kautai buvo vyčiu su
rengtas išvažiavimas. Rašo: 
' 'buvo svarstyta per mitinga, ii 
atiduota ant narių valios. 
Pirm. prižadėjo "užorderiotiv 

roges. Dėt 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 išvažiavimų, 
todėl į nešimas buvo atmestas, 
kad rengti išvažiavimų vyčių 
vardu. Dabar jau aišku, kad ne 
vyčių buvo išvažiavimas ir del-
ko pirm. "neorderiavo" rogių. 

Toliaus p*. Vytis rašo: "Kas 
link minėtos kp. veikimo tai 
gal ir labai darbšti, bet visuo 
menė apie tai nežino. Koresp. 
j>. Banis tiktai atšaukimus pa 
duoda Į lakrašehis, o apie kp. 
veikimą nieko arba visai mažai 
terašo.' ' P. Vytis čia save su
kritikavo. * 'Draugo" 25 num. 
rašė "kad kuopa neveikli, o 68 
num. rašo kaltindamas koresp., 

\ kad mažai garsina kp. nuveik
tus darbus. Kaslink garsinimo 
tai, tiesa, kad daugim yra vei
kiama negu .garsinama. Bet 
tame nematome jokio nusikal
timo, Gerians daugiau^ dirbti, 
negu girties. Užiuefama ko
resp.. kad tik atšaukimus rašo i 
laikraščius, o ne kuopos veiki 
mą. Atšaukimą parašyti kuopa 
reikalavo, koresp. turėjo lą 
reikalavimą pildyti. 

L. Vyčių 43 kp. skiria 50 
doL dovanų tam, kuris p ri ro
dys, kad neteisybė buvo 
"Draugo" 55 num. 

Vardan augščiau minėtos 
kuopos 

M. Šlapikauskaitė, pirm., 
1240 Hauiilton ave. 

V. Ambotevičiotė, rast.. 
1014 Haniilton ave. 

kino Lietuvos dabartine val
džių. 

Po to užsipuolė ant Lietuvos 
pasiuntinių kitosna šalysna. 
Lietuvos Misija Amerikoje, 
rirdi, viskų nuo žmonių slepia. 
^są, Iietuvoje dabar didžiau
sias skurdas, žmonės labiau 
persekiojami negu caro laikuo
se ir tt. 

Tų pačių nedėlių nezaležnin-
kų vyskupas turėjo laimykį, 
nes palaidojo du< nabašninku. 
Vienas lavonas, jauno vaikino, 
buvo parvežtas net iš Kalifor
nijos kasyklų, kur per Velykas 
jis liko užmuštas. Jo motina 
inomtarpu buvo Westvilėje. 
Kitas lavonas buvo 70 metų 
moteriškės, kurios dukterys iš
sižadėjo. Pirmiau senutė gy
veno pas svetimus, vėliau bu
vo paimta j pavargėlių namus, 
kur, sako, per langų šoko ir už-
imušė. 

Laidotuvių pažiūrėti susirin
ko daug žmonių, »todel proga 
buvo vyskupui išreikšti savo 
uiutis, iškeikti katalikų Bažny
čių. J i s katalikiškų Bažnyčių 
'iepė perkūnui užmušti. Sakė, 
kad visas pamaldas lietuviškai 
:aikųs, kad kiekvienas supra-
itų, o katalikų kunigai keikia 
jus ir viskų išdaro, nes jus ne
suprantat kų jie kalba. 

Reikia pastebėti, kad tarpe 
žiopsotojų matėsi ir kataliku. 
Viena mergaitė, vytė ir chori
stė, net grabų nešė. 

Wcstvillės nezaležninkų vy
skupas Mickevičius pateko bė
don. Gal visi atmena tilpusj 
"Darb.*' paieškojimų "vysku
po" Mickevičio. Jo ieškojo vie
nas senas žmogelis iš Detroit, 
Mich., kuriam Mickevičius pa
ėmęs ir neatidavęs 120 dol. Da
bar tas žmogelis atvažiavo 
VVestvillėn atsiimti iš nezalež-
ninko tuos 120 dol.. Žmogelis 
sako, kad buvęs pas "vysku
pų" ir tas neužsiginųs. Kai tu
rėsiu, sako, atiduosiu; dabar 
neturiu. Koja reumatizmo su
traukta, pats, girdi, neturiu pi
nigų gydyties, gi tau iš kur ati
duosiu. Girdėjau, kad dalykas 
atsidūrė advokato ofisan. 

Mainerio Pati. 

pats viršininkas asmeniškai ar
ba laiSku. Kreipkis šiandie. 

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

WORCESTEE. MASS. 

Balandžio 25 d. bažnytinėj 
svetainėj Labdary' •.'•< draugija 
rengia teatrų. L. Vyčių 26 kuo
pos artistai vaidins, " f Karužę 
jojant" ir "£)aina be galo". 
Bus ir daugiau pamarginimų. 

Pradžia 7 vai. vakare. Visus 
kviečiam atsilankyti 

Komitetas. 

NAMIHIAI GYVULIAI U -
OV HMIOTOJAI. 

a 
t • 

Kad naminiai gyvuliai, ypa
tingai katės k šunės, yra ne
šiotojai ligų, kuomet Įleidžiame I ; 
į sergančiųjų kambarius, yra j } 
lakias, kuri visas pasaulis pri- j • 
pažjsta: todelei militarė valdy j 
ba Dover, Anglijoje, laikė sau! } 
už priedermę bandyt išnaikinti j { 

KONCERTAS! 
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WAUKJEGAN, ILL. 

S. L. R.-K. A. 177 kp. laikys 
mėnesin] susirinkimų nedėlio
ję, balandžio 25 d., 1920 m., šv. 
Baltramiejaus parapijos sve
tainėje, tuojaus po bažnytinių 
pamaldų. 

Visi nariai ir norintieji prie 
Sosiv. prisirašyti nuoširdžiai 
kviečiami i minėtų susirinkimų 
ateiti, nes daug svarbių reika
lų reikės aptar t i 

Visus kviečia 
177 Kp. Valdyba. 

Susirinkimas R. K. R. rėm. 
skyr. gr . Baltramiejaus parap. 
svet. bus 2:30 vai. po pietų. 
Būtinai visi nariai turi ateiti 
minėtan susirinkimas, nes turi
me daug svarbių reikalų aptar
ti. 

Nuoširdžiai visus kviečia 
Valdyba. 

visas kates, kurios randasi ba- i . 
rakuose ir taip kariškose kva-
tierose. 

Šis įsakymas paėjo nuo išty
rinėjimo priežasties pavojin
gos difterijos epidemijos prie
glaudos namuose Doveryje, i j 
kur ol'icieras patėmijo kelias 
katt$. 

Jis gerai iššvoitė kačių gerk
les ir nosis mėgindamas atrasti 
ar užkrėtimas nebuvo perduo
tas nuo šių gyvuliu vaikams. 

Tarp devynių karių bakteri-
jologiški išradimai rodė faktų, 
jog keturios katės buvo nešio
tojos difterijos. <a> 

-«^j^^»' •-•rs^^^y '-er^^gy *<-^j^įm-'--^į^^jy -^eį^^spr- «' ,^t ,*» '-.-. ^ 
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<* Artistes Unes Bsbickaites 
f vyks Nedelioj, Balandžio 25,1920 

Ki&ffiALL HALL 304 S0. WABA5H AVFNUE 
8:15 vai. vakare 

Koncerte dalyvaus dar apart viršminėtos artistės rengėjos: p-nia Nora (iugienė, 
p. P. Stogis, p. Karolis čarpalius ir kiti. 

Tikietai parsiduoda: *"I>raugo" ofise, pas p. X. Gugiene, 3325 S. Halsted St., 
"Naujienų" ofise, Darbo Žmonių Knygyne. Dr. (fraičiuiio ofise, Universal State Baide. 

Visi kas nori išgirsti garsius nrasų artistus, topasiskjibiua gauti tikietų, nes vie
tos visos rezervuotos. Komitetas • 

REIKALAUJA. 1 IŠKILMINGAS 

Užsikrėtimas 
Ir Liga 

Žiurkes. Peles .: Tarakonai 
i neša perus >r užkrečia mais

tą. K to kila visokios ligos! 
J-O išnaikinu juos. Gauna
mas klijaus ir powderio for
moj. Vartojama* nekuriuoae 

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

' J O H N OTITZ INCORPOBAVSB 
Clmtli* tuOhltm 

L L O r M»T«k 

TlNM.KJ.U | 
Prityręs prie JRadiatorių; Atdara šapą I f 

STAKDARD OIL CO. g 
13S0 S. Lcavitt M. g 

1 
f 
I 
I 
• 

ri užsidirbti $20.00 extra tai dabar Njj 
gera proga, f *asika!bck su Šidlauskų j f 
diena a r vakare Sių savaitė, atdara Jį 
nuo 11 išryto iki 9 vakare. Kamba
rys 1400 — 

•2W S. btate s i n t i 

VAKARAS! 
Reikalingi du vyrai dirbti su nia-1 

nim keturias valandas savaitėj, turi i 
būti plačiai susipaiine su žmonėmis. I 
Moke«iu $5.00 už valanda. Jeigu no 

Kengiamas 
DRAUGYSTĖS R0ZANČAVOS 

Nedtdioj, 25 d., Balandžio 1920 m. 
V. Balnio Svetainėje 1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heighto, Illinois. 

CICKRO, ILL. 

"Desen2ano Mergelė" scenoje. 

WE8TVILLE, EL. 

Balandžio 11 d. ant gatvių 
pradėjo draikyfies lietuviški 
lapeliai, skelbiantieji "svar
bias" prakalba? ir kad kalbės 
"Naujienų" redaktorius. Xu-
lindau ir aš pasiklausyti tų 
"svarbiu"' prakalbti. Taigi, 
{rmr.pai suglaudusi, parašysiu, 
apie kų kalbėjo p. Grigaitis. 
Prakalbų prad.;>.m nuo sutvėri
mo lietuviškos valdžios. Pir-
i;iiau>ia teko vyskupui Karevi-
čiui. kam jis. anot jo, važiavo 
Berlynan prabyli Lrotavai ka-
raliaus. lienviias. ži);^ma. pa-
Utėjo kunigaikšti ne Urachą, 
DG|»memi koki kitą. Po to, kal-
ix\įo apH> potornis I'askui sa
kė, kad. srinii. jjetuvos Val
stybes Tarybo;; buvo i,»rinkta 
dvidešimt ypatų ir beveik visi 
kimiami. buvo koki- > ar l't. 
T 

NEWARK, H. J. 

Platus atidarymas durų my
lintiems dailę. 

Nedėlioj, balandžio 25 d., 
1920 m., šios kolonijos ^rabio^ 
lošėjos vaidins pirmą sykį Ci-
ceroj "Desenzano Mergele," 
trijų veiksmu dramą. Kezisie-
rium yra ponia M. Pasankienė. 
J i deda pastangas, kad viskas 
butų tinkamai prirengta. 

Apart to bus ilga progra
ma. Pasitikime, kad atšilau-^ 
kiusieji pilnai bus patenkinti. 
Puse pelno kuopa skiria para
pijai. J . Z. 

š-rdinjrai visus užkvieėiauie lietuvius ir lietuvaitės čionykščius ir 
iš apielinkiy nes pirmu kartu mušu kolonijoj pamatysit ko dar ne
matė. Muzyka bus net iŠ Lietuvos. 

k\ic-ėia l)rautt>>tė Rožanėavos. 

REKALAUJA. 

Reikalingos — Chamber-
maids mokėsime $.*i.l i menėsi 
ir kambarj. 

KIIkAl.l .Vt.l VYRAI. 
Del generalio virtuvės pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 
Miss Ackersofi. Oictitian 
Mitliaol R e « o Ho>pital 
29tit an<l Kilis Avenue. 

Elms "otel 
53rd St, & Corndl Ave. 

WESTVILLE. ILL. 

PAIEŠKO 
PaieSkau savo tėvo a$ Isodcrius 

Ambroeas Lietuvos kareivis Šilalės 
parap. Iadijos kaimo. Prašau a t » ' 
saukti a r t a k.-.sžin«te pranešti tokiu 
adresu: 

IJ«*I<>!:',I Vaih«wui. 
Pr-Jininku Puik.i- ' Kuopa. Šančiai 

Kauna.-. I.ithuania 

FIXISHERI.\I 
Prie medžio darbo. Darbas pasto-

Decotstor> Supply Co. | 
254" Art*er ATcnue į| 
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Reikalintri 10 vyrų prie medžio ! • 
bos'v fabrike 4'\Į centu j v a l a a d u į j 
10 valandų į diena. Atsišaukite: |į 

David G. Ma\wolI « 
4ith And KaciDC ATO. I . S. Y a i * I ? 

'1 1 
M 
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Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo j kitą, gaišinant laika 
ir piningu*. 

GOODYEAR 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYRU prie guminio ama
to. 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Musę Karžygiams Šviesos Spindulių! 

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

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

Lietuvos kariuomenė apgynė ir jrina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbinga vardą ir visam 
pasauly garsą. 

Bet Lietuvos kariuon.enoi reikalinga šviesa, reikalingo, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis m liktu nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo ceprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti nm>ii kareivius: siųskite jiems knygoj siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bes p*rkaroas kareiviams knyrres, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoiiai fviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Knygas ir p:si£~,;s nvakUe tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
•Kariškiu Žodžio" Kedakrtja. arba aiid-jckitc { mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite IKUSŲ kariuomenei šviesos! 

| "Kariškai Žodžio" Redakcąa, Kannas, Litlraania. 

Lietuvos Vyčiu 29 kuopos, 
Newarke, 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 keletą 
sykių pasirodė viešuose susi
rinkimuose ir pasižymėjo. 

Viename susirinkime nutar
ta stengties sudaryti beną kad-

• Xuvykus- "VVestvillėn pir
miausia teko atsilankyti į L. 
Vyčių 85 kuopos susirinkimą. 
Nustebau pamatęs susirinkusi 
taip gražų jaunimo buri ir taip 
tvarkiai vedamą susirinkimą. 
Beveik visą kuopą sudaro Čia 
ginv^K ir augęs jaunimas. Šita
me susirinkime, apart kitų nu
tarimų, sutarė nupirkti Liet. 
Laisvės boną. Girdėjau, kad 
tas pats jaunimas sudaro ir 
baŽnytinj eltorą. Spėju, kad 
vietos jaunimo suorganizavime 
ir palaikyme draugiškų ryšių 
nemažai darbo liei energijos 
indeda vietinis klebonas, kun. 
L. S. Brigmanas. 

P.UKšKOJMCAS 
Paieskiau savo brolio Stanislovoje ^ • „ „ - i - s J J K < . . . „ „ . , 

Dapkus Ir sesers Marijonos Dapklu ! 

t<*. 
kriėio 
kMimo. 7 metai kaip Amerikoje, se-
niaus gyveno Mahaaoy City, Ta. Da
bar nežinia;; kur yra. Kas apie jųs 
iino ar j<e patis aisišaukite, nes aš 
turitj labai svarbius reikalus prie jų. 

Praną- Dapkui. 
4-W7 So. Prr^'Oit Ave. Waukrcnn. m. 

iiiiiiiiiiiuiiiiiinMiiiiiiiiiHiiiHiiiiHuiiiHH JiiiiHiHHimmiHumimimiimMiHimni 
UŽDARBYS MOKLVANTIES 1 r , n mr 1 7 . . g* . * . E 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. § u a l U a r We Visiems Gerai Žinoma 1 

Kauno Kediboa, Raseinių Ąp«- Į Daktaro paliudijimas reikalin-
o. Girkalnio parapijos. Misiūnų 

gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite su Faetory Em 
pioymest Office, 

Paieškau gero bu^Miaus. Turi mo
kėti kalbėti Liet. Lenk. ir Angį. At-
si šaukite: 

Kazimieras Zuhil. 
12022 So. Nalstetl Si. 

TeJefrmas Pnilman 36J1 

PARSIDUODA LOTAI 
BRIGHT0N PARKE 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. 
Miestas Geras Progos 

RFIKALIHGAS 
PARTNERIS. 

į 

s r 

I 

ir iš ,")0 muzikantų. Nutarta 
kviesti rašvties benan mokan-i ^ « * f ^ *ov^ ^l , i 0 t a s 

čius groti 'lygiai ir nomokaii-1P lkta* " J f a n t l i o t u v ^ k u n ° 
čius. o turinčius norą. Čia kiek-
n'enas galės išmokti. Norime 
ateityje sinlaryti stiprų lietu
vių boną. 

Daugelis vyru savo liuoslai-
k: a?:* nieku praleidžia. Kiti 

eKi> Voldemarui. Y-"ui.o dau-'^ak-1 [iersonas esu. kad galėcia 
giau-ia I >;>\ v <ia;'-;u!. Sako. i i^iM-kti. N'e. brolau. Senatvė 
kai j> mtaa davatki pa i ik nani- mokslui nekenkia, reikia tik no-
sleriu j>imu»inku.iai v;>; /.nv-'r--. i'ašvęsk iiin-siaikio valai. 
)\i'> }<> ui'k.'-nti'-. Tikt ni >v.'>"!; UPU> inokiiiinuiisi. n pamatysi 
lept'1 ir tryri'šliv^virių.Tai. e*ą.įkain iš:uok>i. 
niinisterių |)inni:iinka> luivo,] Artinasi laikas, kada ]>aro-
bet itirė.io i-ezinmc': (iri to. .duji- r'Vkf's st"!; |K> LietTrV08 " 
kad kb ikal partijom :;un DU- . • av; N'cffėda bus svetimfau-

!«'iams pasirodę ti 
r augščiai 

lietu v; 
paKi i>. 

var-v<» prK*smgi»s. 
Davė vėjo ir prezidentui jdas i 

Sriptnnai. Ant į'a!" d.ir s8-| Bt 
ėinf;s, .-uglaude> ]>jMdk<. isme 'ma/ajas suteikia nariai aro? 

reikal 
,!,, 

t. y. nemtležninkai su savo vy
skupu. Westvilliečiai juos va
dina bambizais. Pasakojo man 
šitokį juoką. Vieny dieną neza
ležninkų ^ysku^)as nuėjo val-
gvklon p^ryčiauių. Prisival
gęs nezalcžninkas I)an4ė iš val
gyklos išsmukti ncužsiinok.'.įęs. 
Patėmijęs tai savininkas ėmė 
" \yskui ja ' ' šventinti. Nexalež-
ninkas i>alx*igo palikdamas val
gykloje savo kepurę. "Komi
te tas" turėjo ją išpirkti. 

(-(tuvių katalikę j>arapija, 
klebonaujant kun. Brigmanui. 
kila. Santikiai ki<i><Mi<» su pa-
rapij'oun's Salia: ;:<• -.. Miesteli.-
<TaŽM- <{ l.;!''u\"s kaina'lii. 

Svečias. 

Už maža kaina netoli dide
lių dirbtuviŲ kam reikalinga 
meblžin atsišaukti po num. 
4400 Kedzie Ave. Ofisas at
daras kiekviena diena. 

S. D. LACHAWICZ 
IJ«o»y» Or»horln» p«t»rnjiuju. mrto-

nv*w M« |>MriRu» * K « k » " tteMifu »'. 
(itaakti. o mann >:.';-hu b»i»!ie už»r«.n*d!3ti 

2314 W. 23 PI. Chicsgo.. III 
TH OMUI t t M . 

AJ. noru partnerio kepėjistes (Ba-
kery) biznij arba keprjo. gali būti ir 
dreiverys. Man vienam perdaug dar
bo turiu 2 kepyklas. 2 automobilius j S? 
2 arklius 2 vežimus Klektra mixin£ 
mašina, soda fountain saldainių, 
miltų ir t. t , ir daugybe kitų daly
kų. IMstatau duona aStuonuose 
miesteliuose. t''ionais jusų proga 
$1S00 investmentas per puse viskas 
atvažuokite ir apžiūrėkite Tieta. 

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

Ueikalingos moteris ar merginos 
prie plovimo Indų (dishos) Katali
kiškoj Kolegijoj, arti Kankakee. III. 
$3».00 j meni'-si ir burdas ir skalby-
ina.s. AtniSaitklt* tuojaus j 

•I imago \.lwHtii-i 
18<i« W. 45 SUvct 
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Didelis Balius ir Išleistuves 

Kuri Kengi« 
3 čios Kuopos Susiv. Amerikos Lietuvių Kareiviai 

Subatoje, Balandžio (April) 24. 1920 M. 
Liberty Svetainėje 30 gat. ii Union Avenue 

iVadiiu 7 V - I . vakari' • flangą 10c. Y|tatai. 

KviefįHaie visus lietuviu*; ir itetavaitfa atsilankyt! 1 ta prakilmiagę Balių 
uis teka paakutin; syUj teks paaiiaatyti su aaro broH.iis Tėvynuims. 

mmmmnmmnnnmnnmnnmn 

S Jog Amerikoj randasi didžiausia Lietuvių fkininku Kolonija ri-
S soj Amerikoj tai >Ta Scottvaio. Mirtų ir su visų apielinkių mieste-
S lais, 
§ SCOTTVIM.E Yra geriausia ir derlingiausia žeme. 
» SCOTTVIbLE Yra Didžiausios del Ūkininku mašinerijų krautu-
= vės. 
g SOOTTVini.K Yra Geriausia turgai pardavimu ūkiškų produktų. 
S SCOTTVILLK Yra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto ls-
H dirbystė ir t. t. 
S SCOTTVILLK Lietuvėj turi geriausias brangiausias farmas ir su 
= geriausiais ftaisimo sygtema kaipo su šviesa Ir vandeniu suvestu ir S 

= S t t ) v • : r ; . r . : :.;..:^>...; Vl„as kiuus kolonijas, g 
- Žemes nasuuių ir kurie gauna geriausia išeina už sava vasaros S 
2 darbą. S 
S sroTTVTLLK Dabar at^-ykau i5 Chicagos su Automobilium su 5 
S tikslu kad Apvažinėjus ir pan«a/>iiis visas čion apgyventas lietuvių 5 
£ kolonijas kad galiočiau ko daugiausia apipaskoti sugrįžus už ke- 5 
S lių dienų Chicagon. Kas norite m Automobilium iš Chicagos va- 5 
g žiuoti j Scottville. Mkh.. del pamatinio lietuviški: kolonijų ir pa- § 

sirinkimo sau geros ūkės, Ateikite pas inanes aš nuvešiu arba su- = 
teiksiu paaiškinimą kaip ) ten goriau nuvažioti. Mano adresas: S 

f W. STRYGAS 3022 W.40St., CWcago,ID. f 
"T»ntniiHfHHifitiiiiitMrtinHtiiiHif!ininf»iiiHiiiiiiiiiifiKiifiiifiiiiiuiiiiiuMiirHitiii?7 

WAOD?.. "Al. kcip man fii*«5«rf-
rų' lįbfiniįįitiv risnkiiis vtizivjimvs, 
trinkimui, msiion'myj -— ir ritla* l*s 
tn'rko vrpac'Hijo uvi tu hjmiiti pleis-
kanu... Man pči» net darom'•."' 

VARE, 'Xa. fui tam tn* k(*' br-
rrihaiin^oi! į>*rii. tnkif mn» plau
kti grobi*. irHKi* ir lysti, O tai 
t»4ėr, lyd ai 1 art t m SCFFLES '" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir o<lo< susti:>rinroii,s. 

ssną png tąa gamtai suteikt žmoRui priklausanti grožj. 6 kas ga! 
but prazesmo ui ilgus, blizgančiu*, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio uz cysta neniežinči^ galvos oda* 

panaiKina pleiskana.'! Su jomis nėręikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: anejg ar triitj dienų tegyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žvm« neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galva bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę apfiekoje. Kašruos tik I 
6 5 c . ' .b . c t JVS Mkysne, kad jos vxrtos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jnsų apuckoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar mowy order šiokm adresu • 

~ — r . AP. manOi G CO.. 31MM Bro*r-*r. R«wYork—^-H 

ENGIANDER 
COUOl-BEO 

Scid cretyvhetr- by fumttare darniem 
and depatimeni storea 

tNClAVOSR S"KI\t> BE D C a 
K>wVort Sr^'.tvt. • C*mq*0 

file:///yskuija''
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dešimti valandų. 

u wwipu-- tujom 
" t 

• » W •• » ,m«BWgrT~T— i i Įii.-|l ,•• H ^ Į Į f f Į Į Į P B ^53^py5psrMr^*^; 

D R A U G A S Penktadieni?, bal. 23 1920 m. 
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APSISAUGOKITE! J. .Vaujalis, 3»Pivariniias, L . j i 

Teisės draudžia dėti į laik-
.Vorkus, P . ICuprionis, A. Stul-
ginskas, V. Jodelis. A. Grisius. 

KATALIKišKOS ŠVENTĖS 
Penktadienis, bal. 23 d., 

šv. Jurgis, kank. 
Šeštadienis, bal. 24 d 

Šv. Fidelis, kank. 

VISKAS EINA BEMFGVH 
CHICAGOJE. 

Apie tai pranešama oficijaliai. 

rast į lapelius su apgarsinimais j Nutarta i r Jtf tokių svarbia i 
be to laikraščio adimnistraci-į dalyku. BroM*i,fu.jiiskimė. Vi-U 
jos leidimo. Tečiaus ant 33-čios j-si iš vieno darban, kad mes J 
gatvės Chicagoie kas žin ko- aštuoniolikieėiai nepasirodytu-15 
kie asmenys, matyt sutarę su »»<•»» nerangiaig. Veikime tėry- j į 

m u s : nės laimi, kad paskui nereiktu j 

TURI TAUPIAI APSIEITI S. 
VALSTIJOS. 

Kitaip prisieis didinti mokes
tis. 

vaikais išnešiojančiais 
, . ... " ,. . j dienrašti, be mušu žinios, idė-; l>atirti ^wlo.s. 
J s Z " * T £ t ° " - ' J a l ' ; " i o i t ^ j o l a p ę p o p e r g a U i s 

gvvenuna.^ nuolat eina bran- f ̂ „„^ • «, * .^ _•, ,, „ 
. , , . . . , . c;uno ir Zymonto prakalbas. 

7?r . i r b r a n * T į n < V J u n n t * į l ° ! Pabaigoje nasakyta/buk į tas 
rair price komisija* veik:-; „ ^ ^ ^ ^ ^ m 

J. Grisius. 

IŠ BEIGHTON PARKO. 

kokia 
> , 

'Liet. Krikš. Li^t, Dr 
Balandžio 13 d. S. L. R.-K. 

\ . 160 kp. laikė nenaprastį su-

Taip sako Su v. Valstijų pi-
nigyno sekretorius Jfou-ton. 
kuris tomis dienomis viešėjo 
Chieagoje. 

Houston pareiškė, kad šalies 
vyriausyliė visomis pusėmis 
privalo apsieiti skupiai arbr. 

.Sulig statistikų biuro Darbo j gtfa." "Draugo'' redakcija su' brinkimų, į kurį atsilankė ne-
departamente, laikotarpiu va i te "Dr-gija" neturi nieko ben- l ^ a u ^ n a r "J- TVun "ai pakenkė 
sario 15 ir kovo 15, 11)20. abel-1 d r a ^ r tobai s t e b i s i J 0 S a p s ė j į 
na> pragyvenimas fia pabran 
gfjo .') nuoš. šiandie bus kin
kas daugiau. 

Sulyginus lai su 1913 metais 
Cliieagoje pragyvenimas pa-

pareikalauti nuo žmonių chm-! b r a n ^ * 107 nuošimeiais. ty. 
giau mokesčiu. Nes kitaip bus < l a n - a u kaI*n ' ^ i ^ b a i . 
tik susikrimtimų ir nepasiten- -V(>r<,iki« t a < l »* stefcėtieg, jei 
kinimų. j didžiuma darbininku, katrie 

Tuo labjaus Suv. Valstijos j n o r i nepriklausomai gyventi, 
turi susiaurinti visokias įgUį. reikalauja didesniu užmokės-

i v" 
das, jei turi noro pagelbėti Eu- (!,J-
ropai pakilti ant kojų. Tik di
dis vargas ir su ta paėia Eu
ropa. Ji labai palengva §usi-

NUKENTĖJUSIEJI ŠAU
KIASI PAGELBOS. 

blogas oras. Susirinkimas bu
mu, žeidžiančiu mus dienraš- v o X e k a i t <> **• fiv. M. P . baž 
Čio teises. 

CHIOAGOS LIETUVip 
KOLONIJŲ 

CHICAGOS VYČIŲ DOMEI. 

I • • I • I • I I I I I • I • 

PAMINĖJIMAS LIET. VYČIŲ DIENOS į 

Linksmą Spektakliu j 
Besgįa N g 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRITYS į 
Subatoj, Balandžio-April 24 d., 1920 { 
Švento Jargio Parapijos Svet, 32 PI. ir Antrais Ave. i 

* Pradžia 8 vai. vakare. g 

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chieagos Apskritis Apvaikščios Organizacijos švente. g 
Šiame vakarelvj gabiausi L. Vyčiu Apskričio scenoj: mėgėjai sulos juokingą kome- 1 

dija "PONO FELIKSO ATSILANKYMAS." { 
Po programo tesis šokiai. v i>a> ', . ' -:v-vi L. V. C. A. • 

pranta, kad jos laimingesne' 
padėliu priguli nuo jos pačiom j Nao žinomos šio mėnesio 
energingesnio veikimo, bet ne į pradžioje vėsulos (Įauginusia 
nuo nuolatinio lukeriaVimo, j nukentėjo Melrose Park mies-
kad jai kas pagelbėtų iš šalies, j tolis. 
Labai gražus sekretoriaus pa- j Sulig paskutinių apskaity-

tarimai. mų. 225 namai sunaikinta ar-
Bet štai iš Washingtono pra-jba apgriauta arba pagadinta, 

nešama, kad būrys kongreso NHiostoliai siekia $336,000. 
atstovų ir senatorių sumanę su 
savo šeimynomis nors per du 
mėnesiu pasivažinėti. Būtent, 
©plaukyti salas Ha\vaii, Cuam, 
Pln'lipinus, Japoniją, Kiniją, 
Korėją ir, turbūt, dar Vladis-
vostok». Toji kelionė, kaip sa
koma, turėtų bnt atlikta- vy-
nausylx'-s lėšomis. 

Tai butų "graži ekonomi
j a" , jei tasai gerbiamų atsto
vų sumanymas turėtų Įvykti. 

Bvl didescio taupumo sekre
torius Houston priešinasi no\ 
sumanytiems buvusių kareivių 
bonusams, katriems, jei butų 
pripažinti, turėtų but išleista 
apie pora milijardų dolierių 

Tuo tarpu pašelpos gauta 
vos $70,001). 

Vėtros metu daugelis žmo
nių neteko visos savo mantos, 
šaukiasi pageltas. 

MOTERIS ELGETAUJA. 

Si pavasari, kaip jau visiems 
yra žinoma, apleidžia Chicaga 
ir važiuoja Italijon užbaigti 
pasaulinę dainavimo ir operos 
mokyklą gerai Cliieagos lietu
viams žinomas dainininkas (te
noras) p. Justinas Kudirka. 

(ivvendanias C'hicagoje dai
nininkas Kudirka savo talentą 
ir gabumus dėjo, pynė vyčių 
darbuotėn. Jis bnvo žymiausiu 
dainininku Chie. Vyčių Ap
skričio ehoro. Nebuvo Įžymes
nio Apskričio eboro komerto, 
kuriamo p. Kudirka nebūtu da
lyvavęs ir visados veltui, jokio 
atlyginimo nereikalaudamas. 

i 

nytmėje svetainėje. Tosėd] ati
darė pirm P. Kvietkus. Maldą 
atkall)ėjo dvasios vadovas. Fo 

i to išklausyta raportas iš Ap
skričio darbuotės. Kaporta, iš
davė p. R. Andrei i unas ir K. 
Žaromskis. JTaij^gi pranešė, 
kad turi Įžangos ženklus del 
vakarų, kurie bus per dvimeti- S 
iiį Sus-mo ,Seiiną. Kuopos na-j S 
riai pasižadėjo juos išparduoti, s 
Raportas priimtas. 

Nesant naujų įnešimų, kuopa 
sutiko su Apskričio Įnešimais. 
Po to rinkta atstovas. Atstovu 
vienbalsiai liko išrinktas kun. 
A. Briška. 

Neturint daugiau ko svar
styti, susirinkirr.;... uždarytas įg 
su malda. 

Reikia pažymėti, kad per 
praeitus du susirinkimu mųs 
kuopa sparčiai'paaugo naujais 
nariais. Tas buvo matyti iš 
valdybos raportų. Praeitame 
susirinkime kuopon Įsirašė i\et 
12 naujų narių. Lietuviai kata-

įtWIHUmHHIUUIimnilll!HH!!!»!m!!!!H!!ttimirtfm^^ 

I Teatras ir Šokiai 
| RENGIA 

. LIET. VYČIU 8ta KUOPA 
Sulos 

Vienaveiksmį Sceciška Vaizdi I 

"NUTRUKUSI STYGA" I 
Balandžio 25,1920 I 

STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE, 158 E. iC7th Street Rosdaiid, U | 
Pusę pelno skiriama Parapijai. | 

£ Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankĄ-ti kuoskaitlingiausiai; ypačiai jaunimą, nes g 
s galėsite pasišokti iki soties prie geros muzikos. Kviečia visus s 

I Lietuvos Vyaą 8 Kuopa. į 
wiiinniuinunuiiiiiHiiiiuiHHniriiiiiHiifiiHuiiuiiimiiiiiiwiiiimHiuiiii:uiiiiNiHHiiitiHiwuiifmin̂  

Chieagos \^čiai. atmindami, 
kiek p. Kudirka pasidarbavo l i k a i a i S k i a i Pr»(!<><1« m a t v t i 

"fitvja susirinkime, lai dailės -nio organizacijos naudų. 

Kaltinamas vyras. 

Andai teisman fcreipėsi pra
žilusi >enyva nurteriškė. pra
šydama teisėjo Tiudp jai p<t-
gefteti, išgauti nuo jos vyro. 
Micliael Pollnek. MK5 So. Ro-
f)ey gaf.. užlaikymą. 

Pašauktas teisman vyrr.s 
pranešė, kad jo moteris neuo 
risti gyventi namie, tik no-

i rinti elgetauti. Tasai jos 
j elgetavimas, sako, surištas su 

Oak Parko (Chieagos prie- * r f w « * i s i « Įsitikinimais. 
Hoaiestis) policija savo viršinin-į Teisėjas visgi jsako vyru: 

kui padavė reikalavimą aš- i kas savaitė jos užlaikymui ski-
tnenių valandų darbo dienoje, j rti po $1<X 
Šiandie ten policija savo poli-j • 
eijines pareigas atlieka perlNKNORI ANGLITJ ADMTNI 

POLICIJA NORI 8 VAL. 
DARBO DIENOJE. 

kytame balandŽ. 1S d., šv. An
tano parapijos svetainėje Ci-
eero, 111.. išklausę jo laišką^ 
vienbalsiai nutarė Įrengti ne
paprastą išleistuvių koncertą. 
Koncertui programą sudarys 
pats p. Kudirka. 

Narys. 

IŠ L. L. PASK.^STOeiŲ CHI 
CAGOS APSKR, SUSI 

RINKIMO. 

Antradieni, batendžio 13 d., 

- o 30 d. L- K P a s k o l o ? C 3 i c a ? o s A P S ' 
r> i ).„:„ įJ .«.*_ !įvyko susirinkimas. Nežinau 

nes svarbus reikalas yra. kurio 
negalima atidėti. 

L. L. P. Bonu Komit. 

NEPAPRASTAS VAKARA&if 

PRANEŠIMAS. 

CUKRUS EINA BRANGYN. 

3TRATOEIAUS. 

Kaikuriose miesto dalyse en-
33 arus pardavinėjamas po 

centą svarui. 
Krautuvininkų, ypač mūsų 

smulkesniųjų krautuvininkų, 
už ta negalima kaltinti. Nes j 
jie perkant priversti mokėti; 

augštas kainas. Kaltas yra cu
krau-? tmstas, kuri vyriausy- i 
bė atsisako pažaboti ir leidžia į 
plėšti žmones. 

Sumanymui Cbicagon pa-
j skirti federali anglių adminis-
i tratorių pasipriešino čia di
džiuma anglių kompanijų. Jos 
sako, kad anglių krizis praei-

į siąs ir viskas busią kuoge-
riausia. 

Kaip čia kompanijos nesi-
1 priešins. .Juk tuoniet joms ne

būtų galima imti sau patin
kamų kainų už anglis. 

(ne 23 d. kai[> buvo pranešta 
nusirinkime, nes po to pats p. 
Kudirka pranešė, kad liko nu
kelta? viena savaite vėliau) 
Pilsen Auditorium salėje. 

Šito nepaprasto koncerto 
programon. l>e abejonės, bus 

NUŠOKO IŠ VAŽIUOJANČIO 
GATVEKARIO. 

VOKIETIJA ATNAUJDSA 
SANTIKIUS SU VA-
. " TIKANU. 

Pastos klerkas Hardy La Rymas, bal. 23. — Vokietija 
Mar šoko iš važiuojančio gat- • nusprendė atnaujinti santikius 

vekario. Paslydo, parkrito r S n Apaštaliniu Sostu. Amba-
Įlaužė galvos smegenis. Tuo-1 sadorin Vatikanan paskirtas 
jaus mirė. ; Diego von Bergen. Vatik;--
=, •—'— .•-'.. ---.'•..-•'-r-r | nas savo atstovu Berlynan pa

siunčia pralota Paeelli. 

* f t - e » T i s S FABIJONAS 

Į i auktos pačios žjnnif 
Chrcagos solistės bei solistai ir 
Apskričio ciioras. 

Šiame koncerte Chieagos lie
tuviai paskutini, gal, s\ki gir
dės p. Kudirkos gražų tenorą 
(o laliai ji mėgo Chieagos pub
lika), nes baigęs užrul>ežyjc 
dainavimo mokyklą žada va
žiuoti tiesiog Lietuvon ir^lar-
'moties lietuvių operoje. 

Pilsen'o Auditorium salė 
ehieagiečiams gerai žinoma. 
Sėdynės bus rezervuotos. Bai
giami spauzdinti bilietai ir tuo
jau galima-bns iš anksto Įsigy
ti. 

Dirbdamas dailėje p. Kudir
ka užsitarnavo, kad Chieagos 
publika ji gausiai paremtų. 

I. K. S., Kom. Narys. 

kai}) kiti mano, !>et man išrodo, 
jog Chieagos lietuvių tarpe yra 
nusenęs paprotys, kuris labai 
kenkia visuomeniškam veiki
mui, t. y. jeigu sumanoma su
tverti kokią nors organizaciją, 

a- -<>s arba organizacijų Apskriti, tai 

IŠ DIEVO APVEIZD0S 
PARAPIJOS. 

Balandžio 19 d. Dievo Ap-
veizdos ]>arapijos mokyklos 
kambarv 

į pirmą susirinkimą susirenka 
daug atstovų, atsineša gražių 
inineių. sumanymų, pasižada 
darbvioties ir taip toliau. Malo
nu būva klausyties. Bet tas 
viskas ir pasibaigia pirmuoju 
susirinkimu. 

Štai. pavyzdžiui, kada susi
tvėrė L. L. Paskolos Chieagos 
Apskritys, i pirmą susirinki
mą suėjo tiek atstovų, kad net 
vietų truko, liet kada įvyko as
tras susirinkimas^—vos keli at
silankė. Kiy-gi dingo visi kiti ? 
Kur tos gražiosios mintys, ku
rio? pirmam susirinkime buvo 
išreikštos.' Kas jas Įvykdys, 
jeigu ne mes patys? Sėdėdami 
namuose to nenadarysim. 

Niekas nekenkia taip orga
nizacijos ar draugijos darbuo
tei, kaip žmonių ar atstovų ne
silankymas i susirinkimus. Tai 
gi, jeigu mes sutvėrėme L. L. 
Paskolos" Chieagos Aps. ir jei 

Šiuomi pranešu, kad I/. Vy
čių'Chieagos Apskričio Choro 
praktika Įvyks pėtnyčioj, ba-
įga£ga 23 d L a Mark 
"'bite Square Parko zveir 8 
vai. vak. 

Kviečiame visus narius kuo
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. - . j 

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

apie rengiamąjį vakarą, kuris 
Įvyks balandžio 2S d., 1920 m.. 
PulasMo svet. , 

Z. M 

Dievo Apv. parap. svetainėje. 
* • e 

Ned. 25 d. Bal. — April 1920. 
* * % 

Reagia L. Vyčių 4-ta kuopa. 

• 

i TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Damuos Choras 
Solistai ir duetai. 

Bus sulošta tragiškas 
* * « 

Karės vaizdelis 
* # » 

"Už Tėvynęw 

L. VYČIŲ APSKRIČIO CHO. 
R0 NARIAMS IR R£- | 

MĖJAMS. 

Be to, dar kalbės pagarsėjęs ; EVTOP^-
_ * I t 

Atdara kiekviena diena iki S '' 
Prakalbininkas p. A.M.Rackus 

* * * 
Prasidės 6:30 vaL vak. 

* * * 

Įžanga 35c. ir 50c. 
* # * 

Po programo šokiai 
* • • 

Muzika p. J . Jakaičio. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiSenlui. Gvarantuojame kad 
fiitaupinsiine jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuri* 
dalykai mažiau negu wholesaI© 
kainos. , ! 

Vyru ir Jaunu raikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo] 
bet_ neatpiSaukti siutai ir overko- i 
tai su dirželiais ir be, for fkt'Bgj 
ir k:tokio sU'liaus $82.56 iki $90 į 
Pamatykite mušu spec;»ale eUe j 

j siutu ir overkotu po $15, 17.53. 
*20, J22.50. $2*. ir $30. Juodi i 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki- $30. Vaiku] 
siutai ir overkotai $6.50 ir augs- j 
čiau. Vyru kelines $4. Ir aug l i au , 
Melinos pusvilnes kelines $5.56 iki J 

i $17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant j 
kiekviena pirkinio siunčiamo 

vai. vakare Subatomis 10 vai. >»e-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

PAGARSINIMAS. 

U£TUVIU ŪKININKŲ 
K0L0NUA. 

Atvažiuok i Vilas Countv, 
norime, kad jis gvvuoty bei ^iseonsin, ir nusipirk uke ant 

Žinomi pranešame, kad iki 
pabaidai šio mėnesio, t. v. Ba
landžio 30 d., visi nariai ir rė
mėjai, kurio dar nenusiėmė pa
veikslų, meldžiami atsihukyti 
pas p. Pansirim, 636 \Y. 18 gat
vės. Reikia užbaigti nuo senai, 

, . , , j - i • 1 Atyda, AStuoniolikiečiams svarbu . . . 
jiradeta darbą, t. y. padirbimą., ž inot The co-operative society of į i * 
didelio paveikslo, kuri turi su- i Am"ica. mum galima gaut po $35.00 

. . . . -i_ i i- • • ' " mėnesyj kas ateis pas mane ; { 
d a r y t i a t s k i r i p a v e i k s l ė l i a i VISU Darbininku Krautuve užriraSit. tas 
choristu ir choro rėmėjų. Visu *au^ £™,už $34-00

t. • - b " v V n t 

* x * prakalbu tas gerai žino vertė Stru 
prašome pasiskubinti, nes šiam 
mėnesiui praėjus nė vienos S O 
DOS nebus laukiama. 

Komitetas. 

-s 
Dr. L E. MAKARAS 

Ltotnvt* Gydytoju ir CbirargM ! 
RaMtaoric: tmm Sm. MUMgm Ava. | 

OUcagtĄ: 4515 So. Wood Btr. { 
TUt K f t r a n i vakake aao SM iki : * > » 

« 
Tw4i m. 

! 

kas nežino ateikite pas mane, a5 
paaiškinsiu pasiskubinkite. 

E. Bofaltė. 
1817 S. l'Dkm Aver.uo, 

>"TRAr l iMOKITK BARZAsKrTYSTFJS. 

pinttiima po kr!eto» mvai^ii) . D s r ! « i pR. 
rūpinami. Sarioc laakf» darhiniHk^. Atva-
*Joo*rt* a r r*Į5y1clte. !T>er>t A. 

Molrr ĮUrbc r Col l rc r 
1»S S. W>lte Str . Cb i . n rn . 

A . PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATC--INSURANCE 

EKROKAI AMERICAN BBREAU 
S i u n t i * Pirnifi* P*r4vo4* t,»iyekort»» | 

N O T A R I J C Š A S 
» « » U Mtiti Str«et, C*ie»*o IHNMM j 

T t L I f M O N t 0OULCV*nO 6 1 ' 

I>a 
lankė kejetas ir naujų asmenų 
su geromis inintiiuis. kurie pa
sižadėjo veikti, kiok tiktai pa-
jiegs, tame svarbiame darbe,-

Toliau sekė klausimas, kokiu 
¥0RD0 ĮSTAIGOSE NEDIR- lm«lu daueiau paniuoti lxmų. 

BA 30,000 DARBININKŲ, j Nutaria sumųrti prakallias, 

ambaryj buvo posėdis L. L. j neštų naudą, koskaitlingiausiai | e i l s r n ] ic-mokesėių; k l i m a t a s , 
askolos stoties." Posėdin atsi-: lankykime jo susirinkimus. j an i škas -keliai geri, taMulS 

Pūkelis. 

IŠ WEST SIDE. 

geri, turgi 
užtektinai: Kžerai. tJpės^drf-j 
ainiai. Gera žeme ant kurios 

Pranešimas. 

West Sidės Bendras Lietu-

į galima nžaugyti iki 2-">(l buže-ji 
'I I I 
I 

lių birlvių pradedant su mažu 
'kapitalų. Didžiausia Lietuviu 

Kolonija Amerike. l)el piln"<-
, niu infonuaciju ir aplaikvmo i . „ , « « « • 

daryti agitaciją ir ragirti kito iros Laisvės Paskolos Bonų L ^ d y ^ a d r e s o o k i t e : J Vakarais, 812 W. 33 St. į 
Detro:t. Mich., b:ii. 23.—Deljkitą dangiau <!arbuo{ins. pardavėjų su si rir&bnas Įvyks - ' ™ v *^" J**i 

treiko ant geležinkelių vietos j Nutarta išrinkti asmenis, pėtnyčioj, balandžio 23 d.. Auš-; SANB0RN & GOMPANY1 

Fordo automobilių dirbtuvėje,kurio eitų pernamoi užrašinė-]ros Vartų ]>arapij^ svetainė.i. 
leturi <larl)o apie MOJKK) dar- j darni L. L. Paskolos bonus. Iš-j lygiai 7:30 vai. vakaro, 
bininkų. j rinkta: P. Mockus, S. Matas, J Visi batinai atsilankykite, 

Savininkai 
53 Sauborn Building 
Eafle River, Wisc. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

a u k i t e platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur Jau daug 
Lietuviu jryvena ir dar tūkstančiai 
ap~;sy\'ens. nes ten žeme labai ge
ra ant kurios- viskas labai g-erai au-
c;i nepnisant kokie metai nebūtu. 

i>«-na ar vakarais, tedirbkite r>ide!ia» j Pauforoa TOUSU pirkliu bevo iSvaži-
n< ia po daupel valstijų het tinka-
n^snoR vietos niekur neįtriK-jo r.isti. 
V>ui i.ihai prrk; (armos rnndasi ap-
iinku: n.iostel; kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra propa 
keilp-ns bznieriams atidan,-'; kitokiu* 
hiznms. nes trumpame laike bus bu-
d.ivojan.a keletas dirbtuvlŲ. Dar da
bar žeme labai piei sulipinant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovr parduoda yt-r pus piciaa. 
Gražios up«>s ežeraj dr<bina visa a-
pieiinke. visur ceri keliai kad ir 
bioįriniisiai'ne ore vi<njr pa'inia. iš
važiuoti. 2od*ia sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur LiefuviSkai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tena! gyrenan-
tiej.li jaur-iasi kaip kad jausdavosi 
Liet uvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiuskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knypel* su plates
niais paaiškinimai*, paveikslais ir 

.... . . . . . i _ r r , pienu. 
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