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ITALIJAI GANA KARĖS. NIEKAS NENORI IMTI 
GLOBON ARMĖNIJOS.

Taip perspėja talkininkus 
italų premjeras. Tad paskelbta ji neprikišu 

soma.

Angliją ir Prancūziją
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Italija Eina prieš

Armėnija Nepriklausoma; 
Anatolija tappat

San Rėmo. hal. 24. — “Jus 
turėsite karę -Mažojoj Azi
joj. Italija ten ne pasiųs nei 
vienu savo kareivio, nei ne
duos tnm tikslui nei vienos 
line-.

Taip pasakė Italijos prvm-j 
jeras Nitti talkininkams, ty. I 

• Anglijos ir Prancūzijos 
premjeram ir kitieiu* abto- 
vatus, diskus n o jaut apie Tur
kijos taikos sutartį.

“Jų* atėmėte n?3 turkų jų 
šventąjį miestu Adrianopo- 
lį”, sakė premjeras Nitti.

. “Jų* tnrkų oolitinę padėjote
< svetimon kontrolėn; jus ntė-

mėtė nuo jų kiekvienų dides
nį uostą ir didesne# dūlis te
ritorijos.

“Ir penki turkų atstovai, 
kuriuos jus paskyrėte, pasi
rašys po taikos sutartimi. 
Bet to.* sutartie* nepripažins 
nei turkų liaudis, nei tnrkų 
parlamentas/*

San Rėmo, bnl. 24. — Aukš
toji talkininkų taryba Ar
mėnija paskelbė nepriklanso- 
ma respublika.

Tas įvyko po tu, kuomet nei 
viena vieftpat i ja nesutiko pri
imt! siųlonio Armėnijos man- 
«lato.

Talkininkai tų mandatų mu
lė kni-kurionis neutnilėm* ša
lims. Siųjė paskui net Ispani
jai ir Knnndai. Su mandatu ne 
sutiko nei Knv. Valstijom.

Pasekmėje šalis paskelbta 
nepriktai*omn. Bet rūbelių jai 
nustatymas atidėtas tolesniam 
laikui.

Tik vienas nesmagumas ga
li įvykti Armėnijoje, jei tenai 
palik* nemažas skaitlius tur
kų. Šitie su laiku gali nuversti

ANATOLIJA ATSISKYRĖ 
NUO TURKIJOS.

Procisijonaliu prezidentu pa 
skirtas Kernai.

Londonas, hal. 24. — Ex- 
change Teiegrapli kompanijai 
iš Konstantinopoliu pranešta, 
kari Anatolija pR*i skelbė ne- 
priklauronui nup Turkija* ir 
įsteigė nuosavų vyriausybę. 
Provizijonuliu prezidentu pa
liktas .Musiaplin Kernai pusn, 
vyriausias turkų nncijoiMtlistų 
vndn>. i . ,

PLEČIASI REVOLIUCIJA
MEKSIKOJE.

Wa*hington, bnl. 24. — Ofi- 
rijalėse žiniose pareiškiama, 

revuliuciju Meksikoje 
prieš (’arrniuių piešiam vi* lah- 
jau*. Revolinrijonioriai * jnu 

et-nltUn IfS*?
‘uri riti lauk.

J Meksiku* pakraščius, kat
ruo# paliečia revoliucija, Suv. 
'abtijos siunčia karės laivus 
ginti aavuorioa reikalus.

PĮRKITR KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.BB)

J3t.it

TALKININKAI AREŠTUO
JA TURKUS.

Turkai šaukiami ginti
Enliorn'*

Konstantinopolis, hal. 24.— 
Balandžio 21 dienų čia talki
ninkų militarinė valdžia suar
eštavo buvus* turkų mini-sterių 
pirmininku (didįjį vezirų) 
Izzct pašų.

Tnippat .suimta* gen. Alir- 
zu paša ir kiti žymesnieji tur
kai

Izzet paša yra žinomas 
kaipo veikliausias vadas tur
kų |M>|itikoje. Praeito kovo 
mėnesį ji* buvo kviečiamas 
sūdanti naują turkų kabinetų, 
kuomet .Sali pnšn buvo pasi- 
ketinęs atsi.«datydinti.

Be to. jis yni nuskirtas Tur
kijos atstovu su kitais keliau
ti Paryžiun ir tenai nuo talki
ninkų priimti taikos sutartį.

Užėmė karės ofisų.

Damad l*\*rid paša, dabarti
nis turkų iniuiaterių pirminin
kas, savo kontrolėn paėmė k:i- 
ri*z ofisų, kadangi ten pakilę 
nesusipratimai veikiant prieš 
nneijonulistus.

Atsistatydino vidujinių rei
kalų ministerls Iltihid bey. 
IM to dar daugiau pakilo ne- 
pasitenkinimo vyriausybe.

Ihuigidis turkų valdininkų 
priešinasi, kud čia skaitlingai 
areštuojami nacijonalistni ir 
jų šalininkai. IM to išreiškia
ma daug nnolankutno pačiam 
narijonnlistų vadui Mustnphn

armėnų vyriausybę ir šalies I hemai.
t valdžių paimti aavo rankosnn. { Suimta 1.200 nacijonalistn. 

hlil., t L ini ttV ui Li 1/iuiAito talkininkai bijosi.

Tautų Sąjunga neprisiėmė Ar
mėnijos.

Pirm to nuspnmdimu tautų 
sąjungai buvo pnsiųlyta paim
ti globon Annėnijų.

Bet sujungus pildančioji ta
ryba neprisiėmė pasiųlvmo. 
Taryba atkreipė talkininkų do
mų į faktų, ka<| sąjunga to- 

, kiemą tikslams neturi lėšų. Gi 
Armėnijos glohojijiias visuo
met turi Imt surištas su dide- i

I

K*tnis išlaidomis, lmdnngi ta 
šalis yra dideliam varge ir 
nuolatiniam jiavojuje.

Tautų sąjungos tnn-ba hu
tų sutikn<i, jei viešpatijos tam 
tikslui butų paskynhiot* pini
gų. Bet ta.« nepadaryta.

Vokietijos klausimas.

Aiandk* talkininkų taryba 
svarsty* dnr Vokietijos klau
simų. Anglija nori taikos su
tartyje )<adeti pataisymų fi-i 
minsininm reikale. Nori nu<*- į 
kirti apribotų karė* atlygini
mo sumų, kokių Vokietija fu-' 
ri išmokėti paskirtu laiku. Be 
to, norima tų suma padaryti 
labjaun prieinamų vokiečiams.

Seniau buvo pranešta, kad 
tnm sumanymui didžiai prie
šinasi I’rancuzijn. Nes šita no
ri iš Vokieljoa išgauti kuo- 
daugio neini atlyginimo.

Tad šiandie ir vėl gal įvyk* 
MHdkirtimns nž skirtingas pa
žiurau.

Nacijonnlistni kasdien bū
riais areštuojami ir uždaromi 
į kalėjimus. Ligsiol jų dau
ginu l^NM) suimta.

Pasakojama, kad nugštesnie- 
ji ir žymesnieji oficierai. dir
bantieji kari** ofise, pameta 
savo užsiėmimus ir dauginasi 
į Anatolijų, kad tenai prisi- 
jungti*prie Mustaplio Kemnl.

Kaikuriose vakarinė* Ana
tolijos vietose įvyksta susirė
mimai nncijonnln-tų su sultono 
kariuomene. Konstantinopolis 
visai atkirstas nuo Anatolijos. 
Nesusiaiekinriui nei trnuki- 

j ninis, ne kitokiomis priemonė- 
! mis.

šaukiami turkai prieš 
talkininkus.

Adrinnopollo komendan 
tas, pulk. JaTar Tayar. pa. 
skelbė proklemaeijų j turku*. 
Aaukia jis visus musulmonu* 
susivienyti ir, pakilus..palitio- 
suoti sultanų. nuu talkininkų 
iniekmės.
“Mes nekovojame prieš aul- 

tauų, lx*t prieš j^ kalintųjų.**, * * 
sakoma proklamacijoje, ••pa
saulis žino, kad Trakija yra 
♦ ••• *•«»

I

Išnaujo Ima Nerimauti 
ra iv •
uoiseviKai

Kopenhagen 23 Bal.
Aštuonesdešimts nuošimčių Lie

tu voš “'piliečių dalyyavo rinkimuose. 
Daugiausiai delegatų laimėjo Krikš- 
čionys-demokratai. Latviai eina su 
lietuviais prieš lenkus. Lenkai siuto 
Lietuvai autonomiją. Karė lerp lenkų 
ir bolševikų neišvengiama. Rusijos 
liaudis jos reikalauja.

Romanas.
(Gauta adei “Darbininkui.”’)

I

I

EINA BRANGYN DARBI
NĖS KELINĖS.

New Yorke atpiginami drabu
žiai.

Washington,.bal. 24. Oi- 
džiai jmbrangę drabužiai. Tini 
kai kurie juokdariui sumanė 
nepirkti drabužių, lx«t vilkė
ti darbinėmis kelinėmis ir dar
biniais drabužiais.v*

Kaip bematai tas sumnny- 
nuis jNisklydo p<» visų šalį ir 
daugel vieta*,. prigijo. • N«4 
darbininkai ofisuose, mokiniai 
ir kiti žuiųųg'.jšgp vilkėti dur-J 

bininis drabužiais.
Tuo budu norima papiginti 

paprastuos!!!' drabužius.
Bet daliji r •rauta pranešimų, 

kad kaikuriose vietose pabnm- 
ginta ir darbinės kelinė* ir! 
darbiniai drabužiai.

Iš Ncw Yorko pranešt n. kad 
žymiose krautuvėse atpigintu 
kiek paprasti drabužini (siu
tai). Gal ta* daroma dėl nepir
kimo.

Ir ėin vienon kongreso at
stovas buvo pradėjęs nešioti 
darbine* keline*. Buvęs už
mokėjęs $4. Iž kelių dienų nu- 
ginies, knd tokiu* jait kelinės' 
jjora dolierių pabrangintos.

Atstovas supykęs įsivilko 
paprastu- drabužius.

i

1 PAŠAUTAS, 15 SUARĘS
TUOTA.

Indianapolis. Ind., Imi. 24.- 
Marion a|»knrio kalėjime už
daryta* HJ metų juodukas 
Willinm Ha y. Jis nužudę- 14 
moty Martini liuff.

Užvakar poros tuksiančių 
žmonių minia mėgino žmog
žudį iAvrržti i* kalėjimo ir nu- 
linčiuoti.

Bei julirija apgynė knlėji- 
mų, Vienu* žmogus |rjšautns 
ir 15 suareštuota.

Indianapolis, Imi.. I»nl. 23.— 
Angleka*ių Ir nngleknsyklų 
operatorių. kurio apskųsti nž 
Kiioknlhtaviniys byla prn«idė* 
gegužės 6 d.

I — «...

kuomet nesam jiert raukę ryšių 
su sultnnu, kurį me* prijuižį- 
stiun savo augščiaiiMuojn vir
šininku. Bet Smirnos likimo 
pa vyzd i s stori musų akyse. 
Mes žinome graikus, katrie žu
do musu brolinc fc- naikina 
turkų aodybns. Taippnt mes

aMčŪSK'K

NEPAVYKO JIEMS PREKY 
BOS KONFERENCIJOS.

Jie grūmoja Suomijai ir ki 
toms viešpatijoms.

VIENIJASI SUSISKALDUSI 
KINIJA.

Pietinės dalys susilieja su 
šiaurinėmis.

Shanghai, bal. 23. — Domi-1 
nuojtuitieji kinų elementai 
šiaurinėj ir pietinėj Kinijoj 
ėin savo suvažiavime nuspren
dė suskilusių pusiau Kiniją iš
imųjų sujungti krūvon ir įs
teigti vienų bendrų purlumen- 
tų.

Kinijos .respublika sulieja- 
i. n krūvon dviem žvilgsniai* 
— ekonominiu ir politikiniu. 

Norima gauti užrubežiuose p:*-| 
skolų šalie* sustiprinimui. Tn '■ 
paskola gali duoti naudos Ki
nijai tik patiem* gyventojam* 
bendrai veikiant.
Kitas klnusiiiin* Inbjnus svar- 

In’snis. Pas ink irsčiusi Kinija, 
kiek žinoma, yra susmukusi. 
Tad norima dabar ją atgaivin
ti ir dauginu apdrausti nuo iš
laukinių priešininkų.

Tasai stambu* apsireiškimas 
Kinijoje gal lef* tai milžiniš
kai Ja!:ai prakulturėti ir pas- __
kili sulošti svarbių rolę pašau- 
)• Į
yj.

-- ---------------------------- 
AR KARTAIS NESULAUK 
SIME NAUJŲ MOKESČIŲ, j

. -
Karės veteranai būtinai nori i

Stockholmas. Imi. 24. — Iš 
Suomijos pareina žinių, kad 
bolševikai išnaujo nerimauja 
prie- suomius ir kartais gal* 
pradėti ataka*.

.Simui i ja su sovietų Rusija 
veda tarybas. Bolševikai rei
kalauja, kad suomių kariuo
menė «tsifiK‘*tn i* kaikurių 
(mzicijų šiauriniais Suomijos 
puritltežini s.

liet suomiai neklauso. Sako, 
jie nokuomet nuMitik~ių su 
bolševikų reikalavimais. Ir 
atakų uebijų.

Kituose frontuose tas pat.

• *ahnltijo* viošpntijų ir, len
kų frontuose bolševikai taip- 
pat trukšniauja. Ypač prieš 
lenku* jie gnmina žabangus. 
Nes lenkai atsisako taikintie*. 
paduodami priešgininujnnčin. 
bolševikam* sąlyga*.

Bolševikai nori padaryti p.*: 
iinubn* su lenkais ir tik tuo
met stoti į taiko* tarybas. 
Ijenkai paliauboms priešinasi.

Bolševikai tarylnmis siųlu 
kokių n<»r* neutralę vietą. IM 
lenkai nuolat stovi už miestą 
Borisovą, Bnltgudijoj.

Bolševikams yni tad aišku, 
kad lenkai nenori taikos ir lu- 
kerim ja kokios tni geresnė* 
progos.

Nerimavimo priežastis.

Ne vien negalimas Misi*' 
kyniji- su savo kaimynais \. 
gina bolševikus. Yra dar ir ki
tų priežasčių.

Pavyko holševikailis padary
ti taikų su Estunija. 
kitomis vieŠĮiatijomis 
nei žingsnio pirmyn.

Mėgino jie užmegsti
l»n- ryšiu* su talkininkais ir 
visu paMiuliu. Bet ir tasai su
manymą* niųmvyko.

Kuomet jiem* šiandie visur 
pri*ieinn suklupti, jie mėgina 
pasirodyti su militarinė gnly- 
ls*. Mėgins atakuoti ]>riešinin- 
kus ir prirodyti savo stipru
mų.

Bet *11 
<inhnr

prrky-

Krassino misija.

čia bolši'viko Krassino mi
sija visaj nepavyko. Nes npi 
su jokia šalimi nepadaryti 
prekybos žingsniai.

Konferencijose *u įvairių 
salių atstovais Krassin išraiš- 
kė norų *u visu pa*nu!iu ilfifV • 
vesti prekybų. 1 
duoti ji* gvnrantijos. kad ža
lių prekyba nenukentės Bufti- 
joje-*

Taippnt Kras*in negalėjo 
gvnrnntuoti ir užtikrinti, nr 
bolševikų valdžia tikrai sutin
ka atmokėti senas Rusijos 
skolas.

Kad taip, tad nieku* negali 
ir apsimti vesti prekybų su so
vietine Rusija.

IM tų ir kitokių n<*|Hivyki- 
mų botš«*vikai ima nerimauti.

•G

f

I .  ■-*,
Bet negalėjo

CAILLAUX NUBAUSTAS 
KALĖJIMU.

Be to, atimta jam balsavimo 
teisės.

ITALIJOJ STEIGIAMI DAR. 
BININKŲ SOVIETAI.

Pakyla dėl streiku ir dėl ato- 
kos maisto.

i

žinome, kad toks pat likimą* 
•numiaf aih«-ų ttaw jrt

mes nepa*i rimšinio |»atys a;wi- 
ginti.

“JyBcijcgudiriai pakilo Tur
kijoje su tuo momentu, kuo
met graikai užėmė Smirną ir 
amo terioti turku*. Ta* pnt 
priešininkas gaminasi užpulti, 
Trakijų.”

ft

Paryžius, bal. 24.—Pagaliau* 
senatu* |jaskeM»ė savo Ištarmę 
buvusiam premjerui Cuilluux. 

W&shington. Imi. 2.1. Ameri-i kurs Imvo teisiama* ir/, šalie- 
Lėgijtoiii* •<«»p Moarkiui * lilavyctę.

Išdavystėje jis pateisintas, 
bet nubausta* už su-inešiimi> 
su priešininku knrė* metu, 
nor* In* buvo daroma ne blo
gai* šaliai tikslais.

Bausmė.-Treji kietai kalėji
mo. netekimą* Imlsavimu tei
sių ir teisėj užimti kokį uoi> 
valdiškų <»fi*ų. Kito.* visos pi
lietinė* teisės jam palikto*.

Kadangi jis kalėjime yra iš
buvęs kuom* trejus metu*, tad 
ta* hifkotai*]H> jam prisknity- 
ta- prie bausmės. Paliko kalė
ti tik vienas mėnuo.

Be tu visa, buvę* premjeras 
turi užmokėti visas bvlo- ve- 
diniu lėšas.

bonusų.
I 
I

I...KMi
' ėmė diirhimtie* Imnu-ų kluu- 
. sitiie. kini šiandie kongre*n* 
i apie tni jau gnnn rimtai ima 
galvoti.

Tam tikslui vyriausyle* ne
turi pinigų. Tad sumanoma 
ant gyventojų užlieti naujas 
ypatinga- moke-ti*.

I\«'tigrr«**<> budu ir priemonių 
Miindiiim komiteto nariai re- 1 
ptiblikonni surado k<,t!irin* I 
rer«nM**< gauti pinigų lionu-l 

j *nin*.
Būtent, uždėti mokesti* nnt 

visų biržoje daromų trnn'fik
cijų: j m-k m vienų mmšimt] 
nmk»**rių už įvairiu* prekes, 
galutinai imrdnodnmn- stivnr- 
iuiujiuiis; liaują mokestį nž 
.įplaukas, rimtyt, pradėjus K>.- 
(MW j»cr metu*, ir didesnę mo
kestį ant ta Imk o* ir cigarų.

Jei su tuo sumanymu sutik* 
komiteto nariai demokratai, 
galima* daiktas, tuomet karei
viai turės ImnuKU*. gi gyvento-, 
jai nauja* mokestis.

I NEW YORKE ATPIGINA 
MI DRABUŽIAI.

i

Paryžius, hul. 24. — Italijai 
grūmoja nnujos pavoju*, Di- 
«l«»;»niii(»s«* miestuose, kur yni 
iūdushijus eeninii. pnkvin 
streikai. Nepasitenkinę dorių 
ninkai steigia sovietus į *- 
rio.*e dirbtuvėse.

Be tu pati italų soeijnll|( 
partija referendumu pri|iažino 
išmėginti dnrbininkų sovietų 
naudingumų.

I

PRANEŠIMAS.
I.. I>. S. (Iiieago,. apskričiu 

kuopoms.
Ateinantį sekmadienį, 25 d.

I bot. 192(1 m., imt 2.3(1 vai., At - i 
i šhjs Vartų parnp. svet., 23-r I j 

plae<* ir Oaklev n ve., We*l *i- <
de. atsibus kuopų delegatų «r,i- J 

j sirinkimn*. Taigi, yra reikalM 
skaitlingo atsilankymo.

Valdyba.

New York. imi. 24. — Kai- 
kurios didžiulės krautuvė# 
ima žymiai atpiginti tlrnbu 
žius, -kuomet mieste padidėjo 
kampanija nž vilkėjinių senų 
ir darbinių drabužių.

>

BALANDŽIO 24, 1920 M.

Chicago. — šiandie ir, iur- 
bnl. rytoj gražus oras; «ia» 1 
<rie kiek šilčiau.

-SS*
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“DRAUGAS”
Eina knadirao tUkyrru nvdėkllrulu*.

PRKMUME11ATOS KAINA:
CHICAGOJ in lAslEMVJE:

ku nkaltoot nuo uialraJhrrno dieno. 
M nuo Nauju Motų. Norint perimu
oju adrea* vimdą reiki* prtalųati Ir 
nena* admaa. Pinigui geriau.la atų. 
•ti Uporkant kratoje nr expre«e "No. 
neg Order” arba {dedant pinigu. | 
regirtruot* lai&k*.

Metama .................... ............. *4.00
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PreounicraAa niokiuU iMudno, 1a1-

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI.

Telefoną* McKtnlcy 0114

Apie Ministerijas 
Lietuvoje.

niu teismai iš jierdidolio drau
gavimo su policija gali patek
ti po jos įtekme. Tada polici
jos sauvalybė paairumiisi teis
mais gali sumažinti piliečių 
laisvę. Todėl šilas dalykas rei
kėtų plačiau ir ilgiau apsvar
styti.

Ministerijų surašė nesimatyt 
apšvietus. Ji, matomai, pa«!a- 
ryta vidaus dalykų ministeri
jos dalimi. Tat labai kenks
minga, nes tuo atveju mokyk
lų tampa vidujinės politikos 
įrankiu. Mokslas ir kultūra rei 
kaltąja, kud mokslo, dailės ir 
tikėjimų reikalai butų suves
ti į vienų kulto ministeriją. 
Būdoma nvprigulmingti nuo 
politikas ji galėtų naudingai 
veikti.

Bot noreik dauginti minis
terijas. Pramonė, Prekyba ir 
žemdirbystė turėtų Imti vie
na imnihlcnju, nes jų ImlucLius 
tikslas ir susipynę reikalai. 
Jus suvienijus krūvon, o np- 
švielą su ilnile ir tikėjimu 
padarius ncprigulminga mi- 
sistrrija, liktų tas pats minis
terijų skaičius.

4

j

Mini.-tvrijų padalinimas kun. 
Aialimiskio sustatytame kons
titucijos projekte yra labai 
geras. Jo pavyzdi#, jei neklys
tame. yrn imtas iš Šveicarijos 
su mažomis atmainomis. Tat 
matyti ypatingai iš §128. kur 
pasakyta, kad visi parėdymai 
eina visos Valstybės Tarybos 
vardu, 
kyta, 
veda 
šaką.

DRAUGAS

Lietuvos Konstitucijos Projektas.
Antra, dalis.

Konstitucija apie 
Prezidentą.

ir iš §130, kur jmsa- 
kad prezidentą# pats 
vieną administ racijos 
Taip yra Aveicarijoje. 

Kitoje vietoje mes pažymėjo
me >avo atskira nuomonę. 
dvei«u*ijoje yra demokratinė 
oligarchija, o įneš norėtume 
denio k ra t ijo> #u prezidentu 
stovinčiu augščiau veikian
čiosios jiolitiko.-.

Su projekto miloriiUii visai
nesutinkame §138. knr pasaky
ta, kad Valstijos Tarybų nė- 
ra atsakoniyta-je parlamentui. 
Tas paragrafas taipgi paim
ta# iš Šveicarijos ir Suvienytų 
Valstijų tvarkos, ta*t ji# vis-gi 
rodosi nevisai išteisinamas 
grynos demokratija“ žvilgs- 

*niao< Prie jo galima yra oli- 
gan-ltija. ypač jei ji sutars sn 
finanririnis, dumiančiai# lėšų 
rinkimams. Nor# Anglijo# kon
stitucijoje nėra paragrafo rei
kalaujančio. kml kabinetas ga
vę# parlamento negatyvj bal
savimą atsisakytų, tačiau# An-( 
glijoje pats gyvenimas įvykdė 
atsistatymo įprotį jmi minis
terijai priešingu balsavimo. 
Me# npgalime pasitikėti nera
šytomis imu |>arlatiientarizmo 
tradirijomis, todėl turėtame 
Anglijos demoknitanį įprotį 
įtraukti į #avo konstituciją.

Prie §148. kur kalbama apie 
bylos |M*rkratinėjiitią uždary
tose tr:-.n:v. prid;-to', kad 
atsitikimai leidžiantieji tą da
ryti turi Imti aiškiui pažymė
ti Bau#iii>'*s Kodekse, ne- ne
galime tuip svarbaii“ dalyko 
palikti teisėjų nuožiūrai.

(ialima ginčytis ar gera yra 
ar bloga teismų ir policijos su
vedimu- į vieną ministeriją. 
Vienu žvilgsniu tat išrodo ge- 

F. ra. ne# jx*licija yni teismų įmi- 
geibininkė ypač kovoje su va
gystėmis ir žmogžudystėmis. 
Jei nr su teismai“, tai pulįįi- 

b ju turėtų būti suvesta Į vieną 
I ministerija su vidujiniais da

li, lykui*. Kadangi vidujinių da
lykų ministerija visuomet bn« 
maloniausi# kąsni# ]*>litikanis 

r, ir v* ją ji* varžysis. lodei po- 
f Itcijou paviriinui.“ Vidau# Da- 

E lyką ministerijai įves daug 
feg politikos į ją. Policijai tapus 

]*4itikos įrankiu tlažuiausiai 
’ Žirni laisvė tautose. Taip hu- 

r vu Rusijoje. Ik-l kitu žvilgąs

T

Kun. Malitiuskis iš Preziden
to ir ministrų sudaro Valuty- 
bė- Tarybą, t. y. vieną vyk
dančios valdžios organizaciją. 
Su ta mintimi galiniu ginčytis, 
nors ji turi labai daug šąli- 
ninku teorijoj ir praktikoje. 
Ji yra įvykinta Suvienytose 
Valstijose Amerikoje ir Švei
carijoje EurojMije. Tie dviem 
šalim gerai sekasi,- nors prezi
dento valdžia Amerikoje yra 
labai ilidelė, o Šveicarijoje la
bai maža.

Tiktai kas žin ar neimtų ge
riau prezidentą atidnlinti visai 
nuo ministrų, kabineto. Prezi
dentas turi būti lyg visa tau
ta vioio auiiM-iis išreikštu. Mi 
nistnd yra didžiausi tos tau
tos taniai. Nor« ir preziden
tus'turi taip eiti savo purei 
gus. kad tautai tarnautų, te- 
čiaus jo rolė yra visai kita 
negu ministrų. Visą tautos ap
tarnavimo darbą turi atlikti 
ministrai su mivo pavuldniinis, 
o prezidentas turi tų patarna
vimą tautos vardu priimti. Pa
tarnavimo priėmimas vra di
delis darbas: jis parenka ge
rus patarnautojus, jMislrirda 
imi- ministrų pirmininku ir pu 
vesdamas jam sustatyti kabi
netą. jis tvirtina savo parašu 
arba atmeta parlamento |»oli- 
tikų sudarytuosius teisių pro- 
jektus; jis priima valstybės 
kontrolieriaus nunirtus: ji- 
ai et ovali jn Lietuvą iškilmėm* 
nauiieje arba svetur.

Aitus keturios prezidento 
priedermės netapo pažymėtos 
konstitucijos projekte, l»et gal 
butų naudinga jąs į jj {traukti.

Prie jų reikėtų pridėti tą, 
ko nėra Amerikos konstituci 
joje, kml Prezidentą# pečiu iš
rinkimo aktu tampu paiiuosuo- 
tas nuo visokio prigulėjimo 
prie partijos, nežiūrint kaip 
ji- butų buvęs pirma su-irišę# 
su ja viešais ar slaptais pri
žadais grynais arba pririnka 
patvirtintais. Nors ji- taptų 
vienos partijos balsais išrink
tus prezidentu, bet ji vis-gi 
tampa visiškai liuosas nuo jos 
kaip tik tampa išrinktas.

Pamžė
Kun. D-rai. A. Maliauskis.

(Tąsa).

103. Biudžetas turi būt parla
mento patvirtintas priežprasi
dedant kiekvieniems fiska
linius metams. Išlaidos turi hut 
patvirtintos tiktai vieneriems 
metams. Y]>utingnme reikale 
jos gali būt jiatvirtintos ir il
gesniam laikui. -

1D4. Parlamentas paskiria 
ypatingą komisiją kasmet per
žiūrėti visas ineigas ir išlaidas 
su visomis smulkmenomis, 
kiekvieną punktų, kuris turi 
būt paremtas dokumentais.

Ir vieni ir kiti rūmai pnsi-1 
imn pn kdic Fpocijn1i«dns, ku ' 

j ne kartu su paskirtąja komisi
ja griežtai peržiūri, ar nebuvo 
kokių neregistruotų ineigų ar 
nepavelytų išlaidų. Tuip ištir
ta abelnoji atskaita turi būt 
įnešta parlamentui patvirtinti.

105. Parlamentas paskiria 
ypatingą generalį peržiūrėtoją, 
kurs turi teisę būti bile kokio 
teismo posėdžiuose visoje šaly
je, tyrinėti teismo veikimą, o 
nusikaltusius teisėjus apskųsti 
teismui. Savo tyrinėjimo rezul
tatus lyrinėtojns praneša par
lamentui. Kiekvienais trečiais 
metais parlamentas paskiria 
ypatingą komisiją ištirti aug- 
ščiausiojo teismu veikimą.

10G. Senatorius rmkn kiek 
vienos provincijos taryba sulig 
savo gyventojų-piliečių skait- 
lians.

107. Senatoriai yra renkami 
nštuoneriems metams. Kas 
ketverienis metama praėjus, 
utsimuiiio pusė senato.

lOK. Senatas turi teisę |»o- 
tvirtinti ar atmesti Valstijos 
Tarylais paskirt norius aug 
štuosius valdininkus civiline ir 
kariškus.

109. Atstovi; rūmai yra ren
kami ketverieins metams visų 
pilnateisių vienos ar kitos ly
ties piliečių. Kas dveji metai 
atsinaujina pusė žemųjų rūmų.

110. J senatorių.“ ar į atsto
vus gali būt išrinktas kiekvie
nas Lietuvos vieno* ar kitos 
lyties pilietis, pasižymėjęs do
ra, mokslu, politikos ir ekono
mijos numanymu.-

b. Referendum ir Liaudies 
Lnicijatyva.

111. Augš<-iausis autoritetas 
legislaturoje yra pati visuome
nė.

112. Rerelenduni’e lmlsuojn 
visi pilnateisiai vienos ir kitos 
lytie“ piliečiai. Referendutn 
tik tuomet teturi savo galybę, 
jei balsavime dalyvavo dides
nioji Lietuvoje gyvenančiųjų 
pilnateisių piliečių dalis. Kito-

ne šalyse gyvenamtieji Lietu
vos piliečiai referendume ar 
rinkimuoge nesiskaito. Liaudis 
taippat kaip ir ^..irlamcntas 
balsuoja kiekvieną artikulą, 
kiekvienų juiragrafn. kiekvieną 
dalyką atskirai.

113. Kuomet parlamentas 
nubalsavo, priėmė ir paskelbė 
kukį įstatymų suni. nymą, tuo
met jis meilia į ištyrimo pere 
jodą, kuris tęsias prr devynias- 
dešimti# dienų. Tuo laiku gali 
hut pareikalauta naująjį įsta
tymą pavesti nubalsuoti pačiai 
liaudžiai, kuri arba jį patvirti
na, arlia atmeta.

114. Referendumo gali parei
kalauti bent viena trečioji at
stovų ar senatorių dalis arba 
Valstijos Taryba avim ta»nt 30 
iukstaiiuių pdualuisių piliečių. 
Po tokio pareikalavimo ketu
rių savaičių laikotarpyje nau
jasis įstatymas turi hut pave
sta,- visuomenei nubalsuoti. 
Jei dauguma visų turinčiųjų 
taisę balsuoti piliečių yra u5 
įstatymą, jis yra priimtu, jei 
dauguma yra priešinga, jis yra 
atmestu. Jei turinčiųjų teisę 
balsuoti piliečių referendume 
mažinu 2-3 dalyvavo įstaty
mas skaitos at aostu.

i ll.\ Jei paskirtuoju laiku re
ferendumo nieks nereikalavo, 
tam laikui praėjus parlamento 
nutailsuotasis projektas tampa 
įstatymu ir įgija savo galybę.

116. Tiktai tų įstatymų liau- 
Idi* negali balsuoti, kurtuos 
dviejų trečdalių baisų daugu
ma ir vieni ir nntri rūmai pri- 
fiažinn ir ]*a*lcdta' esant neati- 
dėtinais. Tolae įstatymai Inoj 

linui veikti, kaip tik tapo pa-
j skelbti,

117. Refervudum vra būti- 
na*, kuomet atmiiinomii visa 
konstitucija arba koki nor# jos 
dalis. Nei viena* konstitucijos 
patais# negali hut į”e#;as. jo 
nepriėmus 2-3 visų Lietuvo# 
pilnateisių piliečių <ialei.

118. Jei abu parlamento rū
mu sutinka, kad konstitucija 
butų pataisyta, jiedu sustato 
naująjį konstitucijos tekstų ir 
|>ertaisytąjų virt^ duoda lial- 
s uo t i liaudžiai.

119 Jei katrie nors parla
mento ritmai nesutinka, kad 
konstitucija hutu pataisyta, ar- 
lia jei parlninentas konstituci
jos pataisomo klausimo visai 
nekelia, konstitucŲos pataisy
mas gali įvykti tik tuomet, 
jei to pareikalauja bent 50 
tūkstančių pilnateisių piliečių.

120. Parlamentas, gavęs to
kį pareikalavimų, jei pats su 
tuo reikalavimu nesutinka, 
mėnesyje laiko jis duoda liau
džiai nubalsuoti, ar konslituri- 
jo* jiertaisyma# yno reikalin
gas ar ne. Jei įaugama pilna-

teisių piliečių yra ui pertaisy
mų, tuomet priešingieji patai- 
symut parlamento rūmai tuo 
pačiu yra paleisti. Piliečiai iš
renka nauja parlamentą ur vie
nu* jų rumus ir tam parla
mentui paveda pataisyti kon
stitucijų.

Naujai sustatytasis kitus* i- 
t unijos tekstas yra balsuoja
mus visuomenės. Jei 2-3 
pilnateisių piliečių konstituci
jos įtaisą priėmė, ji tapo pri
imta, kitaip ji tapo atmušta.

121. Piliečiai, reikalaudami 
konstitucijos jiatnisymo, gali 
duoti ir galutinųjų paUiisytino- 
rios vietos formulą. Jei parla
menta* sutinka su tuo reikala
vimu ir su | nuduotąją foru-ula, 
tas sumanymas paduotoje for
moje yra pavedamas liaudžiai 
nubalsuoti.

Jni Yinrtnmc-’inc Tw»cofi* t.-*» ’

129. Išrinkęs V. Tnrybą, per 
lamcuta* tuoj ii jos sąnarių ii 
renka jos prezidentą, ketve- 
risnis metams. Valstijos Tary 
tai# nrezidsirta* yrn karto ir rt 
sos IJctavos prezidentu.

Prezideutui numirus ar atsi
sakius, parlamentas prirenka 
naują V. Tarybai sąnarį ir iš
renka naują prezidentą

130. Prezidentas yra pirmas 
sau lygu* tarpe kitų V. Tary
bos sąnarių. Jis pats vetla vie
ną administracijos saką, jur- 
mi mnkauja V. Tarybos posė
džiuose, duoda V. Tarybai gc- 
nrralę politikos pakraipą, su
tinkančią su konstitucijos, įsta
tymų bei parlamento nurody
mais, ir griežtai prižiūri kiek
vieno ministerio veikimą. 
Tarptautiniuose santykiuose ir 
oficijalėse ceremonijose prezi- 
<|ontn« renrerentnoin liotovin

na5ia@5Y5TEn

Vyr, ir Hhten) Rabi; Kirpi- 
tuo ir Duljulu* HuLjLL. 

uiMkr**^nt« *umT
t«.

MeJ turime didltauiiu* tr rerlau- 
•lu* kirpimo, d«*r«tn« ir «lu»1mo 
•Myriu*, kur klek vi* u** gauna ff«to* 
rialtob— b*a>mok1ndam*a.

VlaaoM alarUno įkyrluo** inUlaM 
varomo* •Icktroa Jler»

Kn»a*in« Mnkvtoa* alvtti bll» ko- 
kiuo laiku, dlan* Ir ar vakarai* pa- 
•niurni ir paMkalbdtl dėl aulyBV 

rwkw.ni daromo* eulfar miero*. vl- 
aokK> ■Uliaua Ir dydžio i* bet kurioj 
madų knrro*.
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Lietuvis Artistas
Vladas Umluravvčius gimęs 

Pajūrio jia rupi joje 188P m. 
mokinosi Pelrapifije privati
niuose prin'Jiginio kursuose, 
kad susipažintų su gimnazijom 
mokslu. Ten išbuvo tris iu«4ua, 
ypač mėgdamas lankytis mn- 
zėjuoM- ir kitoje triobojąe, kur

su puduutuja loriua, jis duoda kUUl4- 
tų sumanymų nubalsuoti liau-

Tą pabaigęs tapo 
Aeademie Royali*

buvo surinkta daug dailė# J*a 
vyzdžių. 1912 motas išvažiavo 
į Belgiją ir mokinosi dailė# j- 
staigoje Ecole de 1’ Art In- 
dustriel. 
priimta# į
de Baux Arts Bruzelles’e. Kn- 
n*i ištikus, vokiečiams Belgi
ją užėmu- p. l'ndiiravyčius 
tapo suimtas kaijsi Bumjo.s 
pavaldinys, jnitfko į ne
laisvę ir tajM» išgabentas j Vo
kietijų.

Nelaisvėje prisėjo dirbti pri
verstino darlio įvairiose vie
tose ir fkaragauti bado, 1918 
prieš pnt Velykas vokiečiai 
paleido iš nelaisvė.“ ir p. Un- 
duravyčius sugrąžo į IJetuvą. 
Tėvynėje dailininkas dirbo «- 
kėjr. ypač vokiečiai ver><i»vo 
eiti dirbti į dvarus, laiko tu
rėdamas ji* piešdavo jiortretus
ir lipimlmM Murina. 1919 m. kad lietuviai jam jiritar* ir 
jis nuvaląvo j Kmnią, pristo- pado.

jo mokintis pas a. n. Tadą 
Daugirdą, paskui tajio piežimo 
mokintojum “Šauliu” moky
klom Kaune. Ten pasižymėjo 
-ųžiningumu. Bet norėją pa
baigti mokslą Europoje. Prieš 
išvnžiuorinnt karnų vedėjas 
p. J. Vokietaitis davė p. Uu- 
duravyčiui kori ulę su iuivo pa
rašu: “Gerai it ilgai atminčiai 
bendro Seminarijoje darbo.”

B Kaunu p. (Tndumvjčius 
atvaiiavo į Paryžių ir ten mo
kinosi ‘ Ecole dr Baus Arta 
et de Drcoration.” Bet gyve
ninius Paryžiuje dabar neap
sakomai liritngUK Tįsiui p. 
rnduravyeins i telikęs Paryžių 
ntkeliuvo į Ameriką. Čia keti
na nž-idirbti kiek ręikiu. kad 
galėtų Itiok'lą tęsti tolUlll. įtin
ki Ine laimė* ir ]>a*irekimo 
jaunam tani i«*ėfoi. Tikina*,

tą sumanymą nubalsuoti liau- Generalės politikos ri-
džiai, liet duodama* nurodo sa- kiekvienas V. Tarybos

vo nesutikimu priežastis, o j*i 
mato reikalą, gali pridt*d savo 
kontrprojektą.

122. 50 tūkstančių pilnatei
sių IJetuvos piliečių gali įneš
ti | pnrlamentą įstatymų suma
nymą. Jei parlamentas tą įneš
tąjį sumanymą priima be pa
taisos, visuonn-iiei nubalsuoti 
jį bf-pavedama tik tuomet, ka- 
(1h tą projektą jiaskelbus kaipo 
naują įstatymą, refcrendnmo 
9(1 dienų laikotarpyje jiarri- 
kalauja bent viena trečioj1 at
stovų ar senatorių dalis, arba 
ta-n t 30 tūkstančių pilnateisių 
piliečių.

Jei pariuiuentas tą ptalynių 
sumanymą atmeta visą ar jos 
dalį, tuomet vieno mėnesiu lai
kotarpyje tas įneštasis piliečių 
sumanymas turi bw< pavestas 
nulmlsuoti visuomenei.

c. Vykdančioji Valdžia.

123. VykdaAčioji valdžia 
Lietuvoje priguli Vafef i jo# Ta
rybai. kuri sūriai a iš valstijos 
prezidento ir ministerių.

124. Valstijos Tarybą renka 
parlamentas ketveriems me
tams.

1_5. Valstijos Tarytais sąna
riu# rinkdamas, parlamentos 
žiuri ne į tai, kad jie butų gar
singi partijų vadai, bot. kad jie’ 
butų gabus administratoriai, 
ne# jų svarbiausia Įiriedermė 
yra gerai vesti adiniiiistracijip 

Valstijos Tarybos sąnariai 
gali hut išrinkti ir ne iš parla
mento, gnli neprigulėti prie 
valdančiosios partijos ir nesi
laikyti jo# programų. Pasibai
gus jų tarnystei, jie gali būt 
vėl išrinkti.

126. Kad būti išrinktu į V. 
Tarviių, kam Iria tn# tnri'gnnti 
bent du trečdaliu Iralsų. Jei 
nei vienas tiek balsų negavo, 
lialsuojama antru atveju. Tuo
met renkama tik iš dviejų dau-

Igiau ta tau ąavuMųią kandida
tų, ir tuomet kad būti išrinktu 
užtenka jiaprastos ludsų dau
gumos.

127. Parlamentui reikalau
jant, kiekviena# V, Tarybos są
narys visuomenės nubalsaviiuu 
gali būt prašalintas prieš ter
minui pasibaigiant. Tokį rei
kalavimą parlamentas tegali 
ųptarti tiktai 2-3 Imtaij daugu- 
mk *takuose romuose.

128. r^ktjimčioji valdžių yra 
padaliiitM j aštuoma# šakas, bū
tent: a) vidujinių dalykų, b) 
už r n l>e žinių dalykų, c) jurtici- 
lo* Tr |K>lie»įo<. ii) ■ karės, c) 
finansų, f) geležinkelių, paštų, 
telegrafų, telefonų, g) pramo
nės ir pirklybos. b) žemdirby
stė*.

Kiekvieną šaką veda vienas 
V. Taryba* sąnarys. Bet kiek
viena* paririymas išeina ne 
nuo vieno kokio atskiro Tory 
bos i^nario, tilt nuo visos V. 
TarvlMM kaino tokio*.

£ r ■

sąnarys Santai veda sau pave
stųjų administracijos šakų.

132. Valstijos Tarybos quo- 
rum yra šeši sąnariai, bet nei 
vienas ministeris negali pra
leisti posėdžio be pasiaiškini
mo Tarybai. • •

133. Valstijos Tarybos posė
džiai yra slaptus, publikai no- 
prieinami. Sekreto priedermė 
riša visos V. Tarybos sąnarius.

134. Valstijos Tarybos sąna
riai turi teisę dalyvauti abejų 
]>arlamento rūmų bei jų komi
tetų jMisėdžiuose ir ten kalbėti.

Jie pieša i parlamentą įsta
tymų sumanymus, remia juos, 
motyvuoja, fuiaiškina. duoda 
savo )Mitarimus, išreiškia par
lamentui savo motyvuotą nuo- 
uKiny apie tuos įstatymų su
manymus, kuriuos įneša parla
mento sąnariai arba piliečiai. 
Delta VaJslijua Tarjba ueturi 
nei »tisj>ensyvio “veto.” V. 
Tarybos sąnariai jjarlaniente 
balsuoti tik tuomet tegali, jei 
patįs yra jo sąnariais.

135. Ir atstovai ir senatoriai 
turi teisę klausti Valstijos Tą 
rytos sąnarių informacijo* ar 
paaiškinimo administ racijos 
srityje. Ginčai ir trukšniaį tuo 
se kuravimuose ar jmaiškini- 
muose yra uždrausti. V. Tary-

(tSeka ant 3 pusi.)

X-
JOSEPH C. WOLON 

Jetuvlt Advokatas 
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

s

H

, Sm.toao. c«rai pritaikinu •kiniai 
bua palaton lotinu tįsi Jo»y aklų. 
KuomM tų Immi nuo gaire* akau- 
dėjimo, kuomet raidės llc^aal i kru 
r*. kuoram altanai ar •hir> ar >a- 
Ui, ui tuoniot yra famkUa. kad 

? reikia Jumn akintą. Mano ] B metą 
' oatirlmaa prtduoa lama įtiIiiimBį 
j Datarnavima ui OrUlnama kaina 
!uet taip tarnai net ikt tl

JOHN SMETANA 
Akių SpądjalistM

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminą* antHklanma dykai. 

Kamp** 1#-toa r*oK
»-«o* iMbnr Ori Ptau'o apUeko*. 

Kauiburt- 14. 18, 18, IT ir 18 
Tėmykil* I mano paraią.

ValaadM: nuo 7 ral. ifryto iki f 
ral vakar*. Panedellala. •do
mia ir l'atnyčlomia.

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

Kamp. 48 Co«rt 
Rt*. 181* W. 4» A*enuo 

T«l«IonM Clc«ro *484
Of1*o Cicero 'M 

HA1UAME 1.1ETUVIAMAI
..... ......................................
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JUMS APSIMOKĖS LIKTI CEVUKTKŲ 
> KOSTUMIERIŲ

United Shoe Market Co., Ine.
G305 S. Ashlaad Avė. “Aat Virtam“

Augiu* Hųki*. ogf^nla, ir 1 ***.(>* »u apklotai* «pc*e*»»a 
rtrliau. ••lai. tylant <M1. N.*>*ow<l Juodo* «wl« 
Allperui kiltie puaMuudu iki B18.M.

K,— »nU*l an<
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Važiuokite j Lietuvą
e

PER

!•CHICAGO, ILL

3DRAUGAS

LIETUVAITEI.
(Skiriu p-l< K. J.) 

Žolynėli uutu^pių) Iuuum, 
Pražydęs ant lankos svetimo?, 
Kada musų pievas papuoši T 
Gal užmiršai savo tėvynę; 
Ilgėsis nespaudžia krutinę, 
Tėvelių žemėu nesiruoši I 

Atmeni Lietuvos bitelę, 
Įraukusių gidės kas rytelį, 
Kad krito rasa sidabrinė 
Ir lengvų vakarų vėjelį 
Judinantį žalių šilelį,

• lakštutės giesmę vakarinę!
Kvietkcli, melsk Visagalį 
Stiprumo, kad į savo šalį 
$ngrjžtuin nepakirstas šalnosi 
Ir blizgia rasa brangumynų 
Skaisčiai žydėtum tarp žolynų 
Jos karžygių meilės ir dainos.

4?

T. K.

t LIETUVOS KONSTITUCI- 
I JOS PROJEKTAS,

(tąsa nud 2 puri.)

bos sąnarys lik tuomet gali ne
atsakyti į klausimų, kada to 
reiknlauja jiolitika su užpbe- 
Žiu, ar Imtina? tėvynė? reika
las.

13G. Nei vienas V. Tarybos 
sąnarys neturi teisės įnešti į 
parlamentų įstatymų sumany
mų. nepritarus kitiems V. Ta
rybos sąnariams.

įstatymų sumanymų visųpir- 
mn išgvildena V. Tarybos ko
mitetas, paskiaus viaa Taryba, 
ir tik tuomet toįnpša j j į puria 
mentę.

137. Ir administracijos r.rity- 
VJc parlamentas kontroliuoja ir 

prižiūri V. Tarybą pagalinus 
aii\aino jos parėdymus.

lyt Valstijos Taryba nėra 
atsakomybėje parlamentui, dėl
to neatsisako, jei jMirlamontas 

■ atmetė jos įstatymų sumany-. 
Jei puriam*-irtas 'nenutinka 

su ja įstatymų leidime ar pa
galiau* adminiri racijos srityje.

V. Tnryha nusileidžia parla
mentui. kaipo aukščiausiai ša
lies vaidilai, -pasiduoda jo nu
tarimams ir iojaiišiial piiuu ju 
nurodymus.

139. V. Taryba turi teisę do
vanoti bausmę nusikaltėliams. 
Nusikaltusiam valdininkui 
bausmė tegali būt dovanota 
tiktai {statymų keliu.

144). Valstijos Taryba paski
ria ir paliuosuoja valdininkus, 
kurių neskiria kitos valdiškos 
šakos. Bet augštesniųjų valdi
ninkų ir karininkų V. Tarybos 
paskyrimai turi būt patvirtinti 
senato.

141. Valst. Taryba daro su
tartis su svetimomis šalimis, 
bet tos sutartys tik tuomet te- 
įgija galybę, kuome* jas pa
tvirtina parlamentas 2-3 balsų 
dauguma.

142. Valst. Tarybos užduotis 
yra paskelbti parlamento arba 
visuomenės nubalsuotuosius 
įstatymus, išleistuosius įstaty
mus jvykdinti, prižiūrėti, o rei
kalo ir priversti kad butų pil
doma konstitucija, daboti tau-

tos naudos ««n(ikiuose :m uzru- 
bežiu. apsaugoti ir įvykdinti 
vidujinę valstijos gerovę, vesti 
tautos ūkę, sustatyti ir įnešti į 
parlamentų meilių biudžetą, 
išduoti parlamentui atsknitą 
iš valstijos ineigų ir išlaidų, 
kiekvienų regulariškųjų posė
džių pradžioje išduoti smulkių 
parlamentui atskaitų iš šalies 
valdymo, pranešti apie santi- 
kius su užrubežiu, prižiūrėti 
valdininkus.

Valst. Taryba yrn ekzekuty- 
vis parlamento komitetas.

Teismo įstaigos.
143. Lietuvoje ’ visuomenę 

valdo įstatymai. Nėra nei vie
no žmogaus, kurs butų augstes- 
nis už įstatymus. Kiekvienas 
įstatymams nusižengimas turi 
būt atiteistas, nežiūrint kas nu- 

augšėiausis, ar šiaip jau žmo
gus. Joks titulas, joks storis, 
užsiėmimas, ar užimamoji vie
ta ncpal'osuoja kaltininko 
nuo bausme*.

TRYS BRANGUMYNAI.
Gyveno pasaulyj noropėtos 

gruž<*s, gy vaus proto ir inliai 
geros širdies jatDiiknit.s. Dan
gus gausini apipylė jį tomis do
vanomis, o likimo deivė buvo 
jam ant tiek prielnnki, knd kur
tą vienam kvapsniam gegužės 
rytui auštant jam palei šilą nnt 
krikštoiinio upelio kranto lo- 
uliojant ji pati pe.- rodė ir ma
lonia šyjisenn pratiesė ja»« ran
koje tris brangumynus.

— Išsirink kurį nori--pasiū
lė ji.

— štai rausvas rubinas. Jei 
jį išsirinksi—tau išpuls j dalią 
ir lydės tavo gyv<>nimų pati 
gražioji, tikroji ir liendroji jau
nystė* meilė ir tu praleisi sa
vo dienas ramins SoimvnHič* 
iunues jausmuos*-, pulkelyje 
mylinčiųjų vaikučių ir godo- 
jančiųjų anūkų.

— Čion žalsvas mirkantysis 
žemčiūgas—įstabu* poezijos 
brangakmenis, Žm.;; jj- pa-in- 
si nežemiškojo įkvėpimo min
tis ir nustebinsi pasaulį savo 
neužmi rštamaišiai * ve i kolai s.

— Va ir spindintis deiman
tas. Krikštnlinis, tyras, knip 
dapgans mėlynė, bus tavo gy- j 
veninio*. Augfti ir blizgantis 
kaip žvaigždės bus tnvo žygini, 
saulės skaistumu švies tavo 
dvasios lipus ir in pasieksi 
dangų, jei jis bus tav;» gyveni
mo tikslu—užbaigi- .ji.

Ir palikus jam bmi girnomis 
ji pranyko.

Susijudinęs žiurėjo j juos 
jaunikaitis, no j many damas ku
rį sau pasiskirti. Tni traukė ji 
prie savęs blizgus rubinas, iai 
žavėjo steliėtinoris žemčiūgas, 
tai užkerėdavo skaistusis dei
mantas.

Minutėmis, mėnesinis ir me
tais laika* liėgo, o jaunikaitik 
vis negalėjo nutarti,kuriam iš 
jų skirti pirm«yl>ę.

Ir štai netikėtai stojos prieš 
jį mirties angelas.

'Tu atėjai poriinksti—suriko 
jaunikaitis; aš nesuspėjau <iar 

' nutarti rubinų, žemeiagą nr 
deimantą išsirinkti savo talis
manu (kelvedžiu).

Liepiančiai, ramaus veido 
reikšme mirties angelas paro
dė jam greta tekantįjį upelį. 
Jaunikaitis pažvelgė į jį ir iš
sigando... Vietoj žydėjusiojo 
jauno gražuolio, jis pamatė 
paveikslų ištižusio senio su ži
lais plaukais.

Jau vėlu—atsakė mirties an
gelas. Tu praleidai visą savo 
gyvenimą tuščiose svajonėse ir 
neounianingunn-. Laikas dingo, 
nėr kada jau daugiau rinktis. 
Vietoj yįmtiškvsios laimės, ne
užmirštamosios pasaulio gar
bės ir augštosios meilės kelių, 
tau belieka tik vionintėlis mir
ties kelias.

Tai ištaręs mirties angelas 
imlietč jį ir m-sumanus žmo
gus panirto negyvas, ir iš jo 
rankų iškrito trys brangumv- 
nai.

Ir purpuru sublizgo rubinas, 
pasakų žvainumu ajisipylė 
žemčiūgas ir saulė* skaistumu 
sužyIm> deimantas...

EJEPOSITORS STATĖ BANK
I

4633-4637 South Ashland Avenue

$6,OOO,OOO.oo Milijonų Dol. Banka

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 

- gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 

--pojų, arba perPANZJG,

MBMA- < — - -

144. Teisino įstaigos tegali 
sutverti tik įstatymai. Jokių ki
tokių ypatingų teismų negali 
būti. Atmainos j teismo įstai
gas tegali būt įvestos tiktai 
įstatymų keliu. Įstatymai su
tvarko kariškąjį teismų ir jo 
funkcijonnviiną.Jis veikia karė 
je, ant laivų, ir aplinkybėse nu
rodytose įstatymais.

145. Žemesniuosius teisėjus 
skiria Valstijos Taryba. Vidu
tiniojo teismo teisėjai vrn ski
riami V. Tarylios iš dubulto 
kandidatų surašo. Vienų sura
šę įduoda provincijos taryba, 
antrąjį tų pačių teismų įstai
gos, kurioms skiriami teisėjai. 
Augšciausiojo teismo teisėjus 
paskiria Valstijos Tarylia iš 
dubulto kandidatų surašo. Vie
nų kandidatų sųrašų |iagaminn 
atstovų rūmai, antrąjį pats 
augščiausvsis teismas. Aug- 
ščiaūsiojo teismo sąnarių j>a- 
skyriinas turi būt patvirtintas 
senato.

146. Teisėjai yra skiriami vi
sam amžiui. Po trijų metų bile 
kokios teisino įstaigos teisėjų, 
begali prašalinti arba perkelti
į menkesnę vietų, tiktai senato 
arba augščiMusiojo teismo nu-, 
sprendimas už nusikaltimus 
nurodytus įstatymuose. įstaty
mai nurodo ir amžių, kurio su
lakusiam teisėjui gali būt Val
stybės Tarybos įsakyta pasi
traukti.

147. Nei vienas teisėjas ne
gali būti jokiu valdininku. A’al- 
dininku tapdamas tuo pačiu jis 
paliauja buvęs teisėju.

148. Cirilės ir kriminalės by- 
os teismuose yra viešai per- 

kratinėjamoB. Už uždarytų du
rų jos tegali būti perkratinėja- 
moa tiktai tuomet, knda to rei- 
talauja viešoji tvarka ar dora, 
kad nebūti įžeista.

149. Nei vienas netari teisės 
priversti nei vieno būti teistu 
kitame tribunale, o ne tame, 
kuriame Imti teistu jin turi tei
sę.

150. Kiekvienas . teisėjas, 
teisdamas prisilaiko įstatymų.

Vietinė valdžia.

151. Lietuva yra padalinta j 
provincijas, provincijos į ap
skričiu*,o apskričiai j valščius.

Provincijoms ir raiščiam* 
konstitucija gvarantuoja auto
nomijų ribose, nustatytose kon
stitucija.

152. Ijogisiaiyve provincijos 
valdžia yra provincijos tary
bos rankose, susidedančios iš

< • •• vjmiatrjŲf muiiuuo i&ieitaui ai cm- 
vienas raiščius sulig savo gy
ventojų piliečių skaitliam*. 
Provincijos taryba yra renka
ma aštuoneriems metams, kas 
betveri metai atsinaujina jos 
pusė.

(Dar bus.)

/ * 
ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Servian ir Jewish.
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SIUNSKITE PER DIDYJ! VALSTUINI BANKA ANT BRIDGEPORTO.
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Habarovska*. 
1910-20 m.

Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.
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'Pirkiniu 
.Klckrtruv 
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Kapoual 
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NAUJA ĮDOMI KNYGA!

“Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj
1918-1919

Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas

Kaina 25 Centai
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso

kiu* kariu laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto
rius, dalyvaudamas toje karėje.

Galima jų gaut

“DRAUGO” KNYGYNE
1800 W. 40 Str. Chicago. Ulinois.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiaturių kainą, kur kitur taip negausi.- 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
b.vnfiią. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir-. 
bume visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mūri kai iškus instrumentus ntsakančini

Steponas P. Kazlanski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVU R 7309

Motoru — Varoma

Nereikia ranka sukti

rcncoAi elektrikinis reUtnAL FONOGRAFAS 
Or*iu«iu Hm teaMnn* jra n* virt) ISva^doj. Tonu 

m Snrlnun. rntiu* Ir dlritUtuUa Brurbi uu lama 
kad nereikia ranka sukti.

Tiktai $5.00 Iškalno
Ae— <,■ a* u u 14—w a a.a.jįa a-.--*-

.rb| CunimouMralth KaMaoa Kusų>«nt>M. IA»- 
MM l'mrirq> u*« mėnuo.

fcr Irninral mokMČUd M** Jum* <U medirtuttt tnn- 
t<»rtq nromi fom>*r*n kurt* tinke kiokvlaoAm W- 
•nniuj. Alr!kll» J beni Vlann lt mu*ų krvytfrttk tr 
Urir.kitr

• • ’
Jaunutis skaitytojai I .'.p mą

styk ar neesi ir tu tojo jauni 
kairio rolėje! Tebūna tad šis 
apsakymėli* tau i klaikynių
perspėjimu. kad vėliau* neap
gailėtum rėjai* pralcistusios 
jaunystės.

PIRKITE

BONUS

5
8 Centrai Manufacturing District Bank

Piningus riuuėiant j Lietuvų ar kur kitur reikia visuomet siausti per atsakan
čias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.

Musu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius dėl siuntimo pinigu ir atlikimo vi- 
šokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su ufrubežimais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei.

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS J SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO- 
MIS Nuo G iki 8 Valandos. U2RUBEŽINIS SKYRIUS NEDEGIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų.

Centrai Manufacturing District Bank s
A STATĖ BANK

U12Wesl35tb Street Netoli Morgan Chicago, Ulinois.

Banko Turtas Vlršina $6,000,000.00 g
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-Pirmą Sykį Cicero, III.
DESENZANO MERGELE

Trijų Veiksmų Drama Statoma 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 49-tos KUOPOS

ta- i
r 
F

r V. .
"ė * •

Ned. Balandžio 25 0.
Šv. Antano Parap. Svet

15ta Gatvė ir 49 Court, Gcero, III.

Pradžia 7; 30 valandų vakare.

Tau tutį |vyk*t« penklollklame Cinkui*, prie 
KSrvn (mrda Italijoje.

Veikalų lu* frubluitalo* Clcoro kurio*
dituf nykių yni utailytn^Ję **vo aabumal*. Aparto 
liua dar nulotta (Ami-rikoH Uetuitų (ųimuau 
Valnlclt.): Koki Trini Toki Vaikai. Tam bu* pri- 
talkinta Ir munka.

Al* veikalu* i>atartin* kiek rionant <Tccrt*C1ut 
liumalyti. ne* lai yru i<raki>*uuiaia* Ir *r«*iau*l*a 
prratulymu. Cicero kurt* Iki tlnlaf yri Šovę

htlct'la Itou* HENGEJOK.

i
!
B

— Aestadiunis, bal. 24 t9f0 m.

i

Ne Slėpki! -
Pinigu Troboje
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KORESPONDENCIJOS Iš 
LIETUVOS.

NAUMIESTIS, SUV. GUB.

Naumiestis ir jo apylinkė ši
taip išrodo. Miesto vidutis vi
sai išdegintos. Iš dalies nesu
degi nt n šios gatvės: Ci purių, 
Degučių, I’alendrių ir Daniš- 
kės. Žymesnieji namai, kaip 
antai: Vartotojų Draugijos, 
Diglio, ligoninė ir muitinė he- 
sudeginti. j bažnyčių kliuvo ke
letas patrankos šovinių. Buvo 
jau uždegta. Kadangi per mu- 
š; žmonės ir bažnyčios tarnai 
buvo pasislėpę,tai vienas vokie 
rių kareivis, matyt katalikas, 
pranešė, jog bažnyčia dega. 
Laimė, kad pavyko užgesinti. 
Pradegusios lubos liudija žmo 
nėms karo baisenybes. Be to 
matyti bažnyčioje daug skylių 
ir scenose granatų šukių.

Kaimui visai išdeginti šitie: 
Venckui, Smukuliai, Žalpiai ir 
Lazdunenai.

Degučių luižnytkiemis, išsky
rus bažnyčių, išdegintas.

Naumiestyje* yra.šios įstai
gos: Valsčiaus raštinė randasi 
ligoninės name. Viršaičiu laiki
nai išrinktas Povylas Tnrozo 
iš Srpiitaicių. Sekretorium 
Rimkus.

Turime ir mokyklų. Mokyto
jauja Adoniu* J urjonas iš Nau 
sėdų. Be minėtos mokyklos yra 
ir vokiečių mokykla. Turime ir 
muitinę. Sienų saugoja vieti
niai liuosnuriai lietuviai karei
vini. Turime ir krosas skyrių.

Vartotojų krautuvė pusėti
nai gyvuoja. Vedėjuni yra Juo-

zas Diglis. Krautuvė įrengta 
buvusiam prieš karų kunigo J. 
Ginioto name, katrų parapija 
nupirko aavo nuosavybėn. 
Apart krautuvės, telpa ir mo
kykla.

Be minėtų įstaigų, Naumies
tyje veikia šios draugijos: jau
nimo draugija—nurių turi 250, 
daugiausia merginos. Vaikinai 
notaip dar supranta draugijų 
naudų. Pirm, yra kun. Mnla- 
kauskus. Aitus dr-jos jaunimas 
jau surengė koletų vakarų. 
Vaidino “Genovaitė” ir “Bet- 
lėjnus stninclė.” Vaidinimai 
paviku. Gaila, tik knd dainų 
nebuvo.

Per susirinkinitvi būva įvai
rus skaitymai iš laikraščių ir 
knygučių, liečiančių jaunimu 
gyvenimų, k. a. apie dorų, šva
rumų ir sveikatų. Kai kada 
deklamuojama eilės.

Turim ir Blaivybė* draugijų. 
Narių turi 200.

Pastaruoju laiku susitvėrė 
Lietuvių Krikfičionių lleiuo- 
kratų partijos skyrius. Narių 
turi virš 300. Valdytam išrink 
ta pirmininku Juozas Diglis. 
pa geibi ninku kun. Malaknua- 
kus, sekretorium—mokytojas 
Adomas .1 u r jonas, jo pagrlbi- 
ninku—litelis, iždininku—Po 
ėjus, j<> jvigel Iii ninku—Kakurs- 
kis. Revizijos narinis: kun. 
klebonas Rublis, Mykolas EŽo- 
rinskis ir Vincas Menkus.

Turinio puikų bažnytinį cho
rų. Tai ačiū nenuilstančiam 
naujam vargonininkui Pipirui.

Per kūrę jaunimus prie Ap
švietimo buvo atšalęs, dabar 
išpalengvu atbunda.

Lietuvoje susiorganizavo

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

Tvanas.

Klausimas. Ar tie-a, kud No
jaus tvanui užėjua, kada žuvo 
žmonės, gyvuoliai ir girios ir 
tafiu tat visa apnešta žemėmis, 
iš tų žuvusių medžių ir kimų 
pasidarė iškasamosios arba 
akmeninės anglys! AA netikiu, 
kad butų gulėję tuip pasida
ryti.

Steponą^ Sauvaitis.

Atsakymas. Tiesu yru, knd 
taip vadinamos akmeninės an
glys yra pasidariusio.* iš už
griūtų girių. Tiktai tut įvyko 
daug seniau negu buvo Nojau* 
tvanas. Didysis vandenų pH- 
silicjimus, iš kuriu išsigelbė
jo Nojus su šeimyna, buvo pa
skutinis. liet ne pirmutinis. 
Bet anos senesnėliės pervers- 
in<*> ant žemės buvo dar ta
da, kada žmonių nebuvo ant 
žemės. Tos,, didžiose ir senose 
jHTversmėsc užgriuvo didžio-

įvirtu kariuomenė, kuri nar
siai muša visus priešus. l*ir- 
muosiua pulkus sudaru savano
riai.

Lietuvos kareivini nešioja A- 
invrikos uniformas, tik kepurė*
su tautinės spalvos žymenų*.

Visur matoma vien lietuvy- 
stė, patrijotizmas dideliais 
žingsniais eina.

(Bitus žinios paimto* iš esme 
ninio p. V. Morkaus laiško, ra
šyto p. V. Stancikui C'bicagon.

Jie d.)

Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

sios girios ir virtu anglimis 
Taip spėju mokslininkai, nes 
jie yra radę ištisų stuobrių 
*u šakomis virtusių anglimis.

Kai kurie vjaja, kad gyvūn
ijų kūnai užgriūti naujesnėse 
perversmėM ir kūnai žmonių 
žuvusių Nojaus laikais su
plauti į dideles knjvaB ap
nešti žemėmi.-, Išgulėdami po 
jomis pavirtu j skystimų, iš 
kurio dabar daro kerosinų, 
gazolinų ir kitur tos rųšies de
gančius žemės aliejus. Nėra 
stiprių ženklų |mt vi įtinančių 
tų spėjimų.

Kun. P. Budys.

WESTPULLMANIE  dLAI I
l_________

Atkreipiame Jūsų atydų, 
knd pas Juk dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe 
lis 12115 So. Halsted St

Pus jį guĮite gauti kasdien 
nusipirkti jĮ>raugų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienraštį.

LIET. PIUK0IŲ DR-JOS^ 

V AK. PA.
Pittsburgh, Pa.

Valdybos Antrašai:

J. P. Petraiti*—pirmini n lu*.
J. Janauika*—vice-pinDiuiniuuL
J. W. Patekevich, nutarimų rai

tininką*.
J. Dautiys—finansų raitininkas. 
B. W. AVoshner—iždininką*.
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, B. Liutinahis, F. 
Vanglo va*. J. Marvinkevich, P. 
Bardzilaurke*.

Ligonit) direktoriaiJ. Kybar
tas, P. Marmaka*.

PirmiitipR Lifitiivin ValstiiinA Ranka Amsriknia• •• ■ lUBVlljl'IV UHIIM I IHIVI ISIUIV

METROPOLITAN STATĖ BANK

5

s

i

dėl atsargos 
dėl apsaugos 
dėl naudos

3
■

Peoples Stock Yards Statė Bank
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo tūrius viršyja 15 milijonų 

dolierių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt astuoni tuksiančiai darbininkų 

savo pinigus musų banke.
S

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neskiej

;PEŪPLES=BANK
■

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-los GATVĖS S
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vaL 
ryto iki 9 vai. vakaro.

*■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

i

š

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UKTL'VIN ADVfHiATAS
Ull H. WOOD KTnKKT 

1l« W. lUh NTttKtn
CHICAUO.

MotUaUr t*M

|
l 
l
■
■

1 
■
l

» ■i

■
■

■ 
I
1
■

2201 W. 22nd Str. Kamp. Leavitt
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $245,000.oo

BANKOS TURTAS DAUGIAU $l,000,000.oo

Ta Banka taip saugi, kaip ir kitos, tik labiaus parankesnė Chicagos Lietuviams taupyt pini-

gus.
Moka y> už taupymui [įdėtus pinigus. Galjmaatsiunli ant kiekvieno pareikalavimo 

• . Gct tausis užrubežinis skyrius Suvienytose Val-stijosc. Siunčiame pinigus j Ucluvų saugiausiu b 
budu. ir trumpesniu laiku. Parūpiname pasparlus ir Laivakartcs Keliaujantiems j Lietuvą. Praneša
me. kad unltma vaimnh i Lietuvę per Lėbavę, de! pįfitesuo peaiškminic! kreipkitės j musų R—V-

Bankos Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, Utaminkais ir Subatoauz nuo 9 

ryto iki 8:3(1 vakare.

S

■

S
i s

s
I

■ase#

. AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKL A 
Mokinama.: ancllUoa Ir Ueturilkoa 

kolbų. oritmaUkoo. kuy*T«dyMti«, ato- 
tiografijM. typ««rnin*. p Irki y boa tol- 
aių, Suv. Valat IMorDo*. obalnoa ivto- 
rijoa, KaorraAloa. ?o!n:i.ln-1 ak ano- 
tuMoa. plllauraUa. <UUUra*yaUa.

Mokinimo vala»4oa: nuo * ryto iki 
4 valandoa po plotų; vakarai* nuo 4 
iki 10 vai.

3106 So. Halsted St, Chicago.

Lithuanian Loan & Building 
As ociation.

10806 Wabash Avenae Roseland, Chicago, III.
Norime pranešti, kad galimo duoti paskola* ant pirmų 

morgečių iki $10.000.oo ar mažiaus.
Trip-gi galime paskolinti nnt ištimj morgečių. arba ant 

mėucaiuių moktučių suinos ir procentu per šeši* metus. Reika
laujantieji pinigų dei namų pirkimo nrbo statymu kreipkitės 
j valdyki) dd tolesnių išlygų.

Jonas G n gula. Pinu., 10701 Stata St., Pullman 537 
Petras Frajeras, Rašt., 10750 Ind. Ąv. Pullman 4162 
Kaz. Klimavičia Ižd. 10801 Mich. Av. I

■

s
1'unman uuz ! 

Pullman 1372 g 
■■■■■idėiMH m.■—

f.

DR. S. NAIKELIS
LIETtlVlM 

GYDYTOJAS IK CBIRUROAS 
on*** ir Ur*MUaM vu»* 
im ko. UabiUd Btr.

Ant Virina* l al»t-r>Ml suk Bank 
V*i*ndo* nuo iv Iki 11 ryte: nuu 
S Iki 4 |m> j>ie»u- nuo T Iki * vak. 

biedrllotuia nuo 10 Iki J.
T*l*f**l tara, tau

v

rjuiroirrv ni^tMKAH 
PILDOME

DTK.AI.

STPAIGHT
IO

f~ U'OCT D E

MELBA
Ctęar yuprontf

io«
STRAIGHT

’THI.K
M**

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

l*nMau»k uvo torpuinyrOnko—Brt Jctaa 
kr»Mt— ■ ■ » j-«- iį**^*. . i 

I. LEWISCICAR MFGCO.NnauocNJ. 
Larjeot hd«pgnd*ri! Cgfcr Padori) nthc Warid

: Amerikos
Suteikite Musų Karžygiam* šviesos Spindulių!

Urluvc* kariuoiuunr. auio Ir prioi* brau)* llodaui*. 4i<UUu«loaUa 
| i>n»tnn*uuU* Iki vatcnla l»vijo lt Uctuvo* bo4***lku« Ir vokiamų b*l
■ rų*ų bermauumakų vJHHka*.

Įgriuvo* k*riuui»on«> nclcMUi* ainl>al*m* Lietuva* prie*»in«. *ob. 
“l (Mm* i«ak*nm *111*u U*tuvua 
: iau*ų iniau** <lMr labiau plt-Mų
■ notų.

Uaiuvo* k*riueiu«*>4
1 Luctuvo* kariuomene *iu iMtovojo Uotural *«rt>>A*ų vardų ir tiaam 
B paiumlų *ur**.
■ 1 IUt Lletuvo* karlumnenvi nrtkallnaa *vto*. r*lkab*c». kad ori
■ vimn* MHuvo* k*rvhk» netiktų nepamoty<*» klcaHytl Ir r**ytl. kart 
g uc*i|ttų namu mpriuaUvm**, l.ou l*ln*n* mu*u t>rmi*ioj TevynėJI

Todėl kieno «ir«n* dar gyv*. kieno *tfdi dnr trakai tėvynė* mel- 
g M. luuMrkltr JrkMl mu*Q karvii Im: (duokit* jiem* kny*ų sirtaki!* 

nutų pinical*. ui kurtuos bu* perkam»« kareiviam* kny*** mm d*-
2 bar. kada nuli to IJrttrvo* frotumn** *M*n<*' •*«*•*•

I
-cinr.;: »ijl«ia-ul jiem* lun*>'nėli*i. mokyalo*, darniu"* paMialtu*. 
didinama jų lul*r**U* tr ”KariN0ų fvdj***, t

Kn>r** ir i>ou*u* ».ų»lut* Um**l UUuian *iuo »*»*.*u Kauna*, 
g ■■aLnriUdų S.kIUo'* JCmlakt-ij*. arba a t įduok U* į luuaų U*4*mirtJ** 

ranka* IVauhinutone alAklu patym/JUA kad jie pw*.u*4U ’ KarU- 
g klų Zodiio” K oda k-ijol.

Kroliui a.-n*okle<l*L n*ei«ulMklt4 muaų k*riu*m*a«l *v>«m*!

I ‘"Kariškių Žodrio” Redakcija, Kaunas, Lithuania,

vrritla. kad mų* vta*l pavergtų Ir 
Ir vii Juo* J vergljo* |i*aftu* n*n-

Ir gina muat) broliui ir ju turtų.

L.. SĮRSTJ&tfSČŽĮ
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DRAUGAS
T

DKT10IT, M1CH.Kit^.OfiHA. W1S.

West Side. •/Kenosboje gyvuoja A. L. R. 
K. Labdaringos Sąjungos 17 
kuopti. Nors palengva, vienok 
vin eina pirmyn. Ne dviejų me
tų dar nėra kaip ji amutvorė, e _
dnug jau nuveikė, l’er tą trum- i A. š. svetainėj, prie 24-tos ir 
pę laikų yra pasiuntusi Can-J 
trnn $100.00. Kuopos iMe rau- Į 
dasi suviršum $200.00.

Metiniame kuopos susirinki
mo. kuris buvo -ausin antrų 
nedėldienį, apsvarsčius lėgan- 
Įnus reikalus, gerb. klebonas, 
kun. A. Bulinskis, jaoSė, kad 
Labd. Sųj. kp. našlaičių prie- 

i. glaudes rcikalamns Kenoshus 
C lietuvių tarta- turi surinkti 

ą>,HlU.lAJ, m KjoiAmue palupa gu. 
hės nariu pridėdamas šešių 
šimtų.

Bet iškilus svarbiam reika
lui. kaip iMtrdavinėjinuis Lie
tuvos Laistos Itonų, šitas gra
žus Įnritimas užsitęsė ant toles
nio laiko, šiandie tas darbus j 
jau varomas pirmyn ir su labai 
geromis pasekmėmis. Gavę i« 
Centro raštininko atsišauki
mus. išdalinom juos dr-jonis. 
Katros dr-joa jaučia ir supran
ta reikalų našlaičiams pric- 

. glaudus, be jokio atidėliojimo 
stoja j gar lies narius.

Ir štai S. L. 1L-K. A. 22 kp. 
jau įmokėjo 25 dol. Kitus žada 
išmokėti vėliau. Hv. Petro d r-ja 
t«usyk jnioka visą <100.00. BiT 
rutės D. jr D. draugija ir-gi 
<25.00 jau įmokėjo.

Gurbe tonfr draugijoms. Jų 
, vardai, kaip ir visų kitų garbė* 
\ nartų, bus įrašyti luib. Sąj. is

torijos knygon, kuri jh» kelių 
šimtų metų liudys, kokie Žmo
nės bei dr-jos buvo našlait- 

. tmtnio fundatoriais. Našlaičiai 
„ ir -KtUu J iru ru^t-vori.,, tjj Lnv — 

ras visų vrindus jr ilgai, ilgai 
s juos rainės. ' ...

Tai-gi už garbę turiu atsi
liepti ir į kitas Kemįsitos dr- 
jan bei kuopas, prašydamas 
prisidėti prie šio lalslaringu 
darbo, tai yra prie pastatymo 
jjrn gLaudus niųs našlaičiams ir 
seneliams. Aš tikiu, kad ir kitos 
dr-jos šokautu uose savo suai— 
rinkiniuose perskaitys tų atsi
šaukimų, o supratusius butinę 
reikalą paseks viršui paminė
tas draugijas ir įstos l^nb. 8ęj. 
garla-s narių eilėn.

Taippat kviečiu ir pavienius 
kaip vyrus, taip moteris, mer
ginas bei vaikinus patapti Lnb. 
Sęj. garbės nariais.

Katrie neišgali to padaryti, 
U jul įsirašo į paprastus kuo
pos narine. Kas mėnuo rauku- 
darni |>o Ilk* husite nariais pra
kilnios organizacijos. Todėl 
kviečiu Įiavienius ateiti į kuo
pos susrinkimus, kuria būva 
kožno mėnesio antrų nedėklie- 
nį 12 vid., Sr. Petro parapijos 
svetainėj.

V. VarakHVJčiui, pimi.

m.,Balandžio 10 d., 1920 
Jaunimo Rymo-Katulikų drau
gija Imvo surengus vakarų I.

Michignn gatvių. Programų iš
pildė tos pačios Jaunimo R.-K. 
Draugijos nariai ir narės, po 
vadovyste p. fi. Šlapelio. Pub
likos buvo pilna svetainė. Vis
kas gana gerai pavyko. Nora ši 
Jauninto R.-K. Draugija jau
nutė, nes tik metai kaip gimė 
vakarinėj miesto dalyj, vienok 

!politiniais ir visuomeniškais 
dnrltais gerokai pažengė pir- 

Imy n.
Jaunimo R.-K. Draugija yra 

lulėjind ir darbuojasi grynai 
, katalikiškojo dirvoje, iadiridn- 
irui jaunimą prie visų prakil 

! nių darbų ir ragindama eiti 
tirriū keliu.

No pro šalį bns juuninėti, kad 
ši Jaunimo R.-K. Draugija

ii-neigingai darbuudamosi visus 
į negeistinus Detroito katali- 
i karna gaivalus, taip sakant, ra- 
I varė ožio ragan su riša jųjų 
"galybe.*’ Niekas nepaiso tuš
čių jų šauksmų, nes šioje gady
nėje labai lengva matyti, kas 
liesiu keliu eina, kas ne.

Medelis.

WORCESTER, MASS.

Užsimezgus Katalikų Vieny- 
1»ės(arlia Federacijos) skyriui, 
pirmiauaia būvu kviestos įstoti 
visos vietinės draugijos liei or
ganizacijų kuopos. Trumpu lai
ku įstojo ir einė liendrai dar
buotiem sekančios katalikiškos 
draugijos: S. L. R.-K. A. 41 

lWW*«rr*9b kuopos. A. i.. R.-K. Mot. 
Sąj. 5 kuopa, L. R.-K. P. B. S. 
A. 25 kuopa, L D. S. 7 kuojm, 
L. Vyčių 26 kuopa, A. L IL K. 
Moks. 15 kuojia, Šv. Onos m. 
draugija, Marijos Vaikdių 
dr-ja. Lietuvių Lal*dar.vl*ėi< dr- 
ja ir Sjiaudos po globa Šv. I’o- 
vyb* dr-ja.

Bet daug dar yra katalikiš
kų draugijų, kurios nemato, ko
kia nauda yra priklaimyti prie 
b edoracijos. Laikas jnu butų 
pabusti, suprasti tą reikalą ir 
visiems liendrni veikti, nes vie
nybėje—galvis-.

Susispietusio* Federacijos 
skyriun dr-jos daugelį didelių 
darbų galėtų nudirbti Bažny
čios naudai ir mus šalies gero
vei.

Štai trum|Mi sutrauka iš Fe- 
defarijon sk.-darbuotės:

Kovo 7 d. laivu surengia 
.prakalbus Lietuvos Laisvės pa 
skolos reikalais, kurios gerai 
• 4* L-l- t>«

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

aa |4ąfeu»V|6V
Inndžio 9 d. buvo mėnesinis ra- 
sirinkiųiaa. Gvildenta daug da
lykų, apeinančių K. V. (arba 
Federacijos skyrių). Nutarta 
surengti kitan prakalbas, kad 
l>Lačiai išaiškinti K. V. arba 
Fcd. ak.) tikslą.

Sekantis susirinkimas bus 
gegužio ?*• d. Pageidaujama, 
idnirt į uj busirinkiiną kiekvie
na ->-,11 bei organizacijos kp.

*•«(A rr*-frarrs

"A: PE1RAIIS K. CO 

Mortgage Bamk 
«4EAL K.STĄTT INS JItANCK 

European Amirican Burfau
SlttM4«a P*ar

MCrTAMiUl f* A H
JH> S« Mitale* At?a*L. Cauaca llhaati

u, t -

• »*• ♦ ” •*» • ”1 I r <AJl«4J'*l)

a< iųstų po tri« atsiovui*, nes 
i aitai tu reikalauja. Geistina 
totų, kml tau susi rinkirnan at
siųstų atstovus, arba paėie* 
vajjyhun ulaiLinkytų, ly dr-jy, 
kurios itar itepnklaiu»o prie 

I Federacijo-i,
T74wr.gr .4 af

CICERO, ILL..

rup. rvet., 1 vai. po pietų. 
KvioiHunii viri nariai, narės ii 
norintieji tapti nariais. Kvie
čiamos vibos komisijos, k. t 
metrimn ir

Buvo šankias susirinkimas 
balandžio 15 d., 1920 m., bet at- 
.lilmikė keli nariai ir tik tie, ku
riems labiausiai rupi likimas 
Lietuvos vargšų. Jie atsilankė 
neatsižvidgdami j oro blogumų.

Yru labai svarbus ir skubus 
reikalas, todėl skaitlingui atsi- 
lankvlrite.

J. Šliogeris, rašt.

. CICERO, ILL.

Darbininkų vakaras.

Nedėlioję, balandžio 25 
Šv. Antnno pnrap. svetainėje 
Liet. Darbininkų Sų-gos 49-tn 
h;nn3 T*n*rift khndktm Vnkn 
rų. \ aidui* • * Deseiiznno Mer
gelė.”

<1..

Pr.

VISUOMENĖS NAUDAI.

Ncw Yorko Paviečių Sky
rius, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, atidarė Visuomeniš
kos Sveikatos Informacijinj 
Biurų, kaipo dalį jos sveikatos 
darbo. Adresas Sveikatos Biu
ro tokia: 119 \Vest 40tb Street 
(10 augščio) New York City. 
telefonas—Bryant 9860. Kas
dien bns atidarytas nuo devy
nių ryte iki jienkių vakare.

Visokia informacija, liečianti 
sveikatos nukalus, bus suteik 
ta dykai. Biuras Ims neutrali
ais ofisas visų aštuoniasde
šimta trijų New Yorko Pavieto 
Skyriaus viešų sveikatos agen
tūrų.

Biure randasi surašąs visų 
klinikų, kur galės Init gautas 
dykus patarnavimas sykiu au 
informacija, kada jie atdari ir 
kaip žmonės £ali jiu<iolįti.~ x

Kožnas Raudonojo K ryžiams 
narys, ir visi kiti, kurie užsi
interesuoja sveikatos reikalais, 
prašomi atsilankyti. Galėsite 
čia gaut /vairių rhštjj, knyge
lių. t. t. apie sveikatos reika 
lūs, kaip ir visokių infonmmijŲ 
apie visuomeniškoK sveikatos 
veiklumus, liet neapimant ypa- 
tiško medikališko paturimo.

-Jeigu Biuras negalės a'.-aky 
ti j kokį nors kiaušinių, tai vi
suomet |>atars kur gulėsite 
gaut tikrų informacijų. Dol tų, 
kurie nekalba angliškai, o nori 
gaut kokių sveikatos jut tarimų, 
bus pristatyta vertėjas ra jis- 
geibu New Yorko Pavieto .Sky
riaus Burenu of Foroign la- 
fonuation.

Kviečiame visus Nep Yorko 
ir apylinkės lietuvius atsilmi- 
kyli. *

K4 AUGINT “TAUPYMO 
DARŽELIUOSE "

Bulvės.

paimt visų ^vartotą žemę— 
prasidėjo ėyritiiiiino ir sodini
ui kani |ianijn

Majoitis Pįhgree turėjo sva
jonę. žmonės pneavn jo jnintj, 
riihn-j vasarus juokingai Det
roitu pravadinollulvių Miestu, 
liet kuomet laikas artinosi iš 
knst bulves, tai Detroitas iš tų 
pasijuokė, kuri-1 pirmiau krėtė 
juokiu iš ja Ikdroito bulvių 
siūlytojai tun-jo užtekt imti 
bulvių nr tik dvi -<.iv«'šeimynų, 
Isd ir šimtus bu<ehų dėl par
davinėjimo.

Pingrco Bulvių Auginimo 
Pienas padėjo Detroitą ant 
žemlapio. Bet vis dnr laimi 
daug bulvių reikalinga maitini 
lukstančius kitu žnvmiy. kurie 
dnbnr gyvenu ir dirba ten, kur 
pi nuimt augo bulvės.

Su malinkite gyvenimo bran- 
m ▼lunimo DarSe 

bais.

IMUIHinilHIIIHMIliblhllllKllllllllinUII

Daug žmnnių kreiptai j ** Drau
ge'‘ knygyną, norėdutni gauti j- 
vairių ,,Giuų>ttdintq-Virčjų” arba 
aiškinus sakant kiiygtj, kaip ga
minti vnlghis. Taigi pranešame, 
knd jra tokią knygą turime. Ji 
vadinasi:

"VALGIŲ GAMINIMAS”
Jas karna be apdarų .... 

su apdarais ..........................
Taippat lurinu kitą labai gra

žią didžiai naudingi} knygą:

“MEILE8 GALYBĖ"
Kaina ku apdarais .............. 75c,
Kūną be updanj .................. 15c.

UŽNakymus fihp-ktU: šiuo adrura

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Str.. Chicago, DI.

imtmiNininmnmuiiiiimiiiiiinnnmii

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDi. 2 A

Pirmininkas Knn. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster avė., 
Detroit, Mieli.

Vicc-Pirmininkė M. L. Gu- 
rinsk&itė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, HI.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi, Chi
cago, m.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23 rd pL, Chicago, 

UI.
Iždo globėjas I. Nausėdas. 917 

W. 33-rd str., Chicagc, III.
Literatiškas Patarėjas Kun. P. 

Bnčys, 2634 W. Marąuette 
Rd, Chicago, UI.

PAIEŠKO

PaleBkau mo tAm a* lnodoriua 
Atnbroaa* Urlutud kareivi* Altai,-* 
para|>. Indijp, k-limo. Pratinu utai- 
kuuktl arini karkinote prauvMi tokiu 
ndreatr.

ftoilurlitl Atnlirorol 
r.-Mlalnkų Polka, T Knnpa. Aamtal 

Kama*. Lithuania

PARSIDUODA LOTAI 
BRIGHTON PARKE 

4 *'

5

[.«* •KONCER
Artistės Unės Babickaites
Nedelioj, Balandžio 25, 1920

KIMBALL HALL 304 S0. WABASH AVENUE
8:15 vai. vakare

KoiicitIv dalyvaus dar apart virfiuinėtos artistes rengėjos: p-nia Noru Gugionė, 
p. P. Stogis, p. Knroli.K Sarpnlin.' mnzukų kvartetas.

Tikietai parsiduoda: “Draugo” ofise, imis p. N. Gugienę, 3325 S. Halsted St., 
"Naujienų” ofise. Darbo Žmonių Knygyno, Dr. Graičiitho ofise. Universal Stale Bank.

Visi kas nori išgirsti garsius musų artistus, lopasiskubiim gauti tikietą, nes vie
tos visos rozervuoti's. Komitetas

Įvyks

Kas tik turi fūrkt imi ves. ur 
kas tik nori iižrisnkyt linkių 
restorane žinojog jų dabartinė 
kaina didelė, bot kas-gi gali sa
kyt, k iek jos knštuos n Iri n Bu
čiais metais.

Vienas dalykas aišku, jeigu 
kas nors imaugins daugiau bul
vių ir kitų panašų daržovių, tai 
jų kaina bus didesnė negu dau
gelis žmonių galės mokė t L

Daugelis žmonių atsimins 
“Pingrec—Bulvių Auginimo

iu,” kurį euuuuiv Mojome 
Pingrec keletą metų atgal, lo
mia (lieuoinis Detroite radosi

Ui maža k .u na netoli dide
lių dirbtuvių kam reik alinga 
meldžiu atsišaukti jx> nuui. 
4400 Kedzic Avė. OtisM at
daras kiekviena <fiena.

Ant |>ardaviuii> catoUu tr drabuMų 
krautuve Lietuvi.) apgyvento) vie- 
toj. Atalkaukiir. ,

a. VtralCTM \»e.

AKT FAHO4VtMA
IflrteU* harsrnua' 1 att**.'in Ir 7 

aucMlu namui ant vienu Into. medi. 
nl«l Arti ąT-tna ir AC«nt*nrth Ava 
AtaMailkMr

SIS U. 41 Mrvv-I 
Tek-fim*- Ikml.ard 161

■ -5 .t.
• aa^-i-ą «M4» jau. 

augo tik žolė*. Detroito majo
ras tada ramunė pienų ir šau
kėsi pagclbon visus žmonis, ku
rie mėgdavo valgyt bulvon— 
ninmduit tona jotui* ir augint

toriui - i'aaB RMnater' Mirt- 
kcdU aasMlaoiHai kaina AtMtauklU 

J. U. Oran.
M**, u. M'dlum Hir.

REIKALAUJA.

geru

r •—<

en!

A ir.

REIKALINGAS 
PARTNERIS.

DI'-UlUui

A»rnir.

REIkAI.INGAN PO H ’TIHIS. 
Kakantlt) krautitrOJ.

k‘O.tn-34 MHwaukcr

vieno 
laika

«=n r»nn

Jaunas vaikynas į banka, 
virš 16 metų "Messenger" Ge
ra proga išmokti ofiso darbu. 
Atsišaukite ypatiškai:

RUBBER COMPANY 
Ohio

THE B. F. GOODRICH
Akron.

Tl.MNEHIAI
Prityrę* prie lladMtoriv; Atdara kapa

RTANDABO OIL, CO.
1350 fi. lxnvllt M.

Itclk.linsi 10 vyru prie medtio 
bus ų fabrike <7 t* centu ) valandų 
10 i olandų | diena. AuMnuklte: 

liavid G. JUaurU
44tl» Imi Racine Ivr. f. K. Yard«

G00DYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. ’ 
Miestas Geras Progos

x

maik

REIKALINGAS.

Universal Statė Bank 
3252 So. Halsted St.

KEIKAIJKGI VYH.U.
lūs K>-naraJk> virtvvėa ]>*«tov*u* 

darbo Atainsukitc.

M U* A<*krTM»n. 
Mirtmrl Hiim- 
2»Ui nml KUto

Ar atsibodo tau eiti iš 
darbo į kitę, gadinant 
j r piningus.

GOODYEAIl 
siūlo pastovu darbu su
mokesniu 2000 .VEPRITYRU- 
SIU VYRU prie guminio ama
to.
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS
UŽDARUYS M<)K 1 NAKTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 1+5 svarus.
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite yjiatiškaį ar
ba susižinokite Factory Etn 
ployment Officc.

THE

Ai noru partnerio krpcjlafe* lUa- 
k«ry> b kent J arti* taeptyi. sali būt t Ir 
drelvcrya. Mu vienam perdaug dar
bo turiu : kepykla*. : automobiliu* 
S arkliu* * vedimu* Elnktra tulilng 

, inukin*. aoda fountatn aaldninių. 
'miltų ir t t., ir daugybe kitų daly
kų. PrtMųtau duona uMuonuoee 
in laetell uuac. Olnoala Ju*u prosu 
*1100 tnvMtmam*. per pu*. viekas 
aivatuoklte ir apJUurekite vieta.

Joseph M. Ažukas 
114 E. Dakoia Str., 
Spring Valley. IIL

n Aitui a.**.
I\>r»uh-o<tu ri-U^..wfJlu* Jeftery 

1*17 n* u J r* pint** viiuu Keram p*- 
il^jltav n«uj. 'Ihe'tai p*rai<uoda la
bai i4mai

4M*i k. |-«<Un» m*, a l-uuo- l» 
prMaMu

IftKTT VTVO A.<!

VAKARAS!
- • flengtiuilUB-------------------

DRAUGYSTES R0ZANČAV0S 
Nedėiioj, 25 d.. Balandžio 1920 m.

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

■.r<1ingul v la.u> uAkvldlaru** lietuvi na Ir llatuvalt^a OonykMIua tr 
I* aplrllnk:-,- an pirmu kartu iii ūkų kolonijoj painnlymt ko'dar nc- 
tnat6. Musyk* bua n-t t* lJel urvą.

KviiV-ia lirtmn.tė Itoiam'avo*.

.Mainierio Negalima 
Apgauti ant Čeverykų

ALI pasitaikyti nusipirkti blogą porą 
'‘-^ėcvcryku vieną kartą, kitą kartą jau ap

sižiūrėsi. Tavo darbas reikalauja gero ta- 

voro. J

Užtat kasdieną daugiau mainierių pradeda 

nešioti "Hi-Press.’’ Jis pernešios bent kokį 

čeveryką ir smagus nešioti. Jis padirbtas iš 

VIENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir

tesnis. Mes taippat pardavinėjam daug “Ht- 

_____Press” Balty Trumpy debatų mainieriams.
Bent kokio' styliaus—visi su raudona eile

Kr*2!“T.*r.’ t

Goodrich 
Hi>Press 

Rubber Footvvear

iiAi.-n 
••HI-PnKss" 

l.l.'HIGH

SoU t vrnivhrrr k fumiturr d.-alrre 
and dcnarinient OtonuiHMtGKMAK

i'.ir.idno.ji automobiliu* Itit Mlt- 
chetl tniupa ristai nauji tlre'lal eta- 
lota laba' ser»in tuidėjloie. pista uitai i 
yra »>*it> minate, nvrnillcję valau- 
idntt puitrue alaCUakj-tt:

J. Vilimą*. 
tAOI M». Faultna

l*. linud. Kr. Rėtn. ir Tautos 
Fondo lėliai rvarlins susirinki- 
aut.- p yks nedriivje. balendžio: bulves., dėl suvo raiknlu' :nie..

, 1920 ui., šv, AtiUino 1 AUriiiuke udekliuat .mm ino •

nnHinumuiiiiiiiiitiiuruniiHHniiiinii
BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.” 

uimunrmimiiiiiiiiMniui»iHin;;nmii
CMMAMHM MIU-.C nt o CO.



Iš GHICAGOS LIETUVIU i

Iš

Rengiu •— t-

šv. Marija Geros Patarties.

Ta organizacija užimsiant: po 
licijos atsargos vietų.

DIEVO AFVEIZDOS 
PARAP.

CUKRAUS PERMA2A IR 
IR BRANGUS!

PLANUOJAMA TITLITARI 
NĖ POLICIJA.

s—-------
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Z^TT T n i n A T r 11 ,s MIMW» l«CHICAGOJE. | KOLONuy
------ ———  —~"ZT~Z!II .. —...

r

r

šeštadienis, bal. 24 d-,
šv. Fidelis, kank.

Sekmadienis. bal. 25 d.,,
šv. Morkus, evong.

Pirmadienis. bal. 26 d..

Taip šiandie visur šaukiama.

Cliiengoj cukraus svarai jnn 
imama •»<> ei-nfų ir danginu.

Iš New Yorko pranešama, 
knd tlel cukraus pnbrnngimo 
"->t? p-it-’tt: t4’in-*,<.

Gi iš \\ n-liingtono pareina 
žinių, knd generulis prokuro
rą- sušaukia konferenrijun cu
kraus dirbtuvių savininkus.

Kituo.-C miestuose a’rcštilo- 
jami cukraus didžpelniai (pro- 
fiterininkni).

- ('liicagoje dar pernini apie 
38 cukraus di<lžj»elnini lupikai 
buvo suareštuoti ir paduoti 
teisman.

Bet ligšiol apie jų teisimų 
nieko negirdima.

Milijonui rankpelnių vos 
vargais-negalais gali prasimai
tinti. Ne- visokio maisto kai- 
im negirdėtni pakilusi ir nuo
lat kjln.

Nereiks stebėties. jei iš to 
■Ims stiliuikia kokių liūdnų 
jmsekmių.

VISUR TURI BUT DEMO
KRATIJA.

IEvanstone streikuoja 
byldų darbininkai. Nėra 
baltiniu- skalbti. Tuo

kam 
tarnu 

ten gyvena. taip sakant, atigŠ- 
tesniojo luomo žmonės, stam
bieji buržujai.

Kadangi ptraikas nepertrau
kiamas, gi nešvarus baltiniu 
m Sinti nekokiu. -urtingos:o.- 
motery.- priverstos pačios žhi- 
ktus merkti ir skalbti. Kai-ku- 
iios įsigjja -Tutlbiamas maši
nas.

liana jau gana su tokia de- 
mokratija...

DRAUGAS________________- . ------—
,\l iiknliniių, pirm.. 4410 So. 
RicbmnnJ St.:įJ. K. Knčerį, 
rnšt., 44<l.*l So. Blnzart St.; B. 
A. Jovnišij, ižd., 4449 (’<». Coli 
1‘oniia avė.

Sukrnekimo. Vimyltėje gnly* 
liė. Nors mui)U kolonija n to, 
neskaitlinga, bet nemažai išpir
ko L. L Imnų, dar gi pralenkė 
net didžiule* (*hi«-.niros koloni
jas.

Briglitonparki' • i-ii, išpirki
me paskirtų (plota! Sušukimo: 
Lai gyvuttja. laisva, neprikišu- 
sotim Lietuvn.

Lietuvos Stums.

j PAMINĖJIMAS LIET. VYČIŲ DIENOS

Į Linksmą Spektakliu
■ i 
■ 
B
■ 
■ i 
■ 
B i

(icrhinmi(»ji Aštuoiiiolikiof’iai:
Lietuvos Rnud. Kryžius Šau

kiasi musų, nnierikii'čių. jiašel- 
Į pt». Gerai žinome, kad musų 

V’vynė. Lietuva, daug nukentė
jo mm visokių plėšikų. Tų 
šauksmų jos mes turimo išgir
sti ir ištiesti pnšelpos ninku 
broliams ir seserims.

\*ardu Liet. Rami. Kryžiau.* 
rėmėjų, kviečiu visus į pinkui 
Ims kurios bus musų kolonijoj 
baiamlžio 27 d.. Dirva ?.j;vr;x- 
dos imrapijos svetainėje, S vai. 
vakare. Kalbės asmenys, nese
nai ntvykų iš Lietuvos. Bus 
progn išgirsti apie darbuoti- 
Lietuvos Rnud. Kryžiaus. Jie 
nurodys, kaip reikalinga Lietu
vai pnšolpa ir kaip Lii’lnvos 
Rami. Kryžiaus šelpiu ir glo
boja Lietuvos vargšu.-. Papa
sakos ir dauginu akyvų daly
kų.

Skaitlingai susirinkime, nš-
tiKHiiolikieeiai, paklausyti in- 
domių j>rakaiIui ir sušelpkime 
L. R. Kryžių.

Įžnngn liuosn.
Kviečia

L.R.K. mėm. 31 skyr. valdyba.

Chicagos policijos vii'šinin- 
kn- tiarrily sugalvojo iš dalies 
tlnbartinės policijos įsteigti i 
militarinę orgunixacijų iš dvie
jų policmonų batalijom;. Ta 
orgiinizacija, suko viršininkas, 
yra reikalinga pasitaikin- 
riaušėms aria kokiems tlidvs- 
ni<;ms įmotikiams.

Nauji; organiznrijn turi už- 
imti >enosio- pilicijos atsar
gu- vietų. Ne- tn atsarga pn- 
nnikinnmit. kuomet miesto tn-l 
i.. >a nin liksim ju-prųiužmo 
lėšų.

Militnrinėn policijon incis 
parinktini policnionai. Jų Im. 
riai bus kni'eivi.-kni išrengti. 
Turės lauko virtuves, antim- 
Inn-m ir kitokiu- militariuiiis 
pataisymus.

IŠ RANKŲ PASPRŪDO 
PLĖŠIKAS.

Buvo siin rešbiot tis plėši ka.- 
i'nul Rude. Su kitu suiirvštuo
tu žmogumi jis pntroliniu ve
žimu buvo atvežtus ties Clark 
g7itvės policijos nuovadu.

Poliemonas Henry Izioi k pa
ėmė už rankovių abudu arvš- 
tantu ir vedė nuovadon.

Staiga lhi<l(. pasipurtė, iš
siveržė iš policiuonri rankos ir 
įsimaišė praeivių minion.

Poliemonas dėl praeivių 
negulėjo pnvnrtoti ginklo. 
Tiiippnl negalėjo pn leis t i ki-

Iš L. L. P. CHICAGOS 
APYLINKIŲ APSKRI

ČIO DARBUOTĖS.

IR

IŠ S. L. R.-K. A. 1 APS. 
SUSIRINKIMO.

J .HM
-kai- |(| nreštantn ir vyties plėši- 
^,un kų. Ne> taip pasielgiant gali 

pin netekti nei vieno.
Policija daluir vėl ieško

• Iv.
Ra-

KORONERIO TEISMAS 
TEISINO POLICMONĄ.

Iš

I
I

POLICMONAI NEGAUS 8 
VALANDŲ DARBO.

Oak Park’o policija reika- 
h>vu -au S valandų darbo (pu. 
jirmonnvimo) dienoje. Bet 
miestelio taryba atsisakė iš
pildyti tų reikalavimų.

\’ieuų vakarų polietnonns 
O’Malley saliune jto numeriu 
2735 Wesl 43 gnt. su kitai. 
**kostuineriais” sveikas Špo
sus is larinėjo. Pakilo ginčai. 
Pasekmėje [tolicmnnn- nužu
dė W. Zalilnutn.

Koronerio teisme buvo liu
dininkų prieš policmonų, kur.- 
nepilih savo jjareigų, bet tenai 
gin»’wg varinėjo.

’I *. leisiiuis atrado, kad 
licinnriii- žmogų nužudė 
gindni.ias save. Teismas 
išteisino.

P0*

ji

gumini iiiiiiiiiiiiiimmiimimnmmiimtimmmmtimmiiimimiiiiiiiimmmnip

Bnlnndžio 15 d. ftv. Jurgio 
. parapijos svetainėj įvyko Chi- 

ragus ir apylinkių L. L. Pasko
los apskričio susirinkimas, ku- 

1 riame nutarta: I) Visose kolo. 
uijosc rengti praknllms ir va
ri, ii agitacijų, kati kmlauginu- 
sin parduoti Imnų. 2) Kud kirk 
viena stotis surašytų savų ko
lonijos lietuvius tlel žinojimo, 
kntrit* tlur nėra pirkę pusk. Li
nų (raiškia, priešai Lietuvos 
luisvt'-s). 3) Knd paskiria clii- 

1 cagiet’iams <piotn butų padaiin- 
į (a kolonijoms sulig jų didumo. 
| Tnda bus gulima matyti, kiek 
j išparduota ir kiek dar trūksta, 
i Tam darbui liko išrinkta komi
sija is js-nkių asmenų. Tai-gi 
mraiga yrn kiekvienos stoties 

v kinti šituos nutarimu*.
Reiuiaiitios tnis nuturimais, 

visų stočių iždininkui privslč 
priduoti skaitlines, kiek yrn 
užsirašiusių L. L. bonų ir kiek 
pinigų išsiųsta Centram Ap
skričio rast, ėmiaus paduotu 
adresu, nrlia sckanėinm susi
rinkime.

V. M. Stulpinas, pirm., 
J. A. Mickeliunan. rušt..

. -1410 So. Richmond st.

Atsišaukimas.

Nedėlioj, Imkitdžio 11 d.
m., hv.
tninėje.įvyko S, L. R.-K. A. Ch. 
1-mo An«. ncrmnntstnt «n»irra 
kimus, l'oscUm buvo vienus iš 
skaitlingiausių ir gyviausių, 
kokie kada nors.pirmiau buvo. 
Tas rialo, knd diicngicčiai vi
somis jiegomis rengiasi prie 
Sus-nio Seimo, šia susirinki- 
tnnii utvyku atstovai ne tik 
Cliii-agos, liet ir iš apylinkių, 
k. a. iš \Vaukegnno ir Ručine, 
Wis. Aišku, knd no vien tik Chi- 
caga. liet ir jmi apylinkės rūpi
nasi Seimo pavykinai.

šiame susirinkime įvairiems 
darbams dapildyta komisija. 
Taip-gi nutarta kitą nepapra
stą susirinkimų laikyti balan
džio 2-rų mdėldienį (!) 5 vai. 
|»o pietų, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 32-nd place ir Au- 
hurn nve., Chicago, J11.

Tai-gi kuopos, kurios dar no- 
siuunešėte su Aps., malonėki
te tai padaryti. Kas noritegau- 

ili įžangos ženklų Seimu vaka
rams, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Balanda, 325s l'nion avė., 
Chivugo, 111.

1-mo Apskr.

A
Jurgio parapijos sve-

L__ .
Po prog'.nino turis šokiai. Visus kviečia

■■■■V

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

Pradžia 8 vai. vakare.

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chicagos Ap? kritis Apvaikščios Organizacijos šventę, 
šiame vakarėly! gabiausi L. Vyčių Apskričio šernas tuėįrvjvi sulos juokingų kome- 
• . itiava nnTTtroA a morr o »»

s

i

rašt.

PRAN^IiMAS.

Nedėlioj, balandžio 25 
vai. jmj jiietų. Dievo Apveizdus 
mokyklos kamimryj įvyks A. L. 
R.-K. Moksleivių Su> uio Clu- 
cagos Apskričio vusirinkimas. 
\’isi moksleiviai ir moksleivės 
kviečiami pribūti, nes yrn daug 
reikalų, kuriuos turėsim būti
nai aptarti. Tai-gi nei vioiins 
neapleskitc šito susirinkimo.

Valdyba.

<1 2

Iš TOWN OF LAKE.

P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago,

Kuria Katinai* paveikolua lt UctuVo* • 
nnati<J«lio<!niiil paaltlorykllo datiirinu* arba j 
dideliu*. Mm pottinatne autnua padaroma : 
dideliu* Sudodam ant vieno 19 keltu ak ir- : 
tiiiCV :

Traukiant* pavolkalu* namutioo. prie • 
ttatničio*. itiieictrtie. veaollJOMi, srupru. : 
pavlutilua Ir tt Itarlm atliekam* kuo«e- E 
rluuMta. 1‘bone Vrovor CJ4» i
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Taupykite Piningus:

I‘rašydami Apskričio valdy
bos parūpinti kalliėtojų L L. 
Rask, reikalais, prašome sykiu 
pranešti: kelių kalbėtojų, ka
da. kur ir katrą valandą. Tuo 
palengvinsite rašt. tlnrlią.

J. A. Mickeliunas.
L. LT. Cli. ir apyl. 

Apskr. rašf., 
441U So, Richmond St.

Telefonai MeKinlvy 
IS3.3 ir MeKinley 2797

Lab. Sųj. 1-ma kuopa turės 
paprastų susiriiikiimj rytoj, t. 
y. balandžio 25 d^ 3 vai. jm» pie
tų, šv. Kryžinua parapijinėje 
svetainėje.

Iš priežastie:- 40 vai. atlaidų 
musų Imžnyčioje, susirinkimas 
yni šaukiamas dvi valandi pir 
minu. Narini toikaitės susirink
ti. Susirinkimų atengMtnės lai
kyti kotrumpiaus}.

Valdyba.

REVOLVERIS BE VAMZ 
D2IO.

Iš BRIGHTON PARK.

lbbl — &3 W. Chicago Avė. 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokesštiu.
r.lrfou*. Monrm- 3500

Krautuve atdara Saredomla Ir 
l'etuyftotnla iki C vai. rakara. Kitai* 
vakiinua Iki 13 vakare.

Perkant visus savo RAKAN 
DUS. PEČIUS, KARI’ETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

P. KVORKA & SONS

Atsišaukimas.

Sulig pranešimų Liet. Miri- 
jo.«. knd gatavi jau L. L lionni, 
šiuo atsišaukinme į visun tuos, 
kntrie esate pirkę aut išmokėji
mo. pnišydami jinsiskubinti už- 
simokėti, o tada gaubite bonus. 
Katrie dar nepirkote, neatidė- 
liukite. Pilnai išmokėti bonus, 
bei pirkti, galima ims visus 
stoties įgaliotinius arlm jrn® 
stoties valdybos narius: J. A.

U. E. Scilei -, 934 Lawn>nee 
avė.. apskundė teisman mivo 

j moterį. knd tn «<ti savimi ne- 
žiomtiti revolveri ir jam kelis 
kartus gniniojuini

Teisme |uisi rod^ kivi ji ne
šiojusi revolverj be Vamzdžio.

'iri—u.< moteriškę pal moša* 
o nuo atsakomybė* pareikš. 

durnas, kad sti tokiu o ravolve- 
*ri»i nieko bloga negalima jm- 
d» ryti.

S”WŠJ
WAR SAV1NG S ŠTAMPE
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25 d., 1920.
*

rnMMLfiUJU mtiu čukis
REXG> VMĄS i t-

DR-STES JAUNŲ MERGINŲ N. P. ŠV. MARIJOS P
Nedalioj, Balandžio 25, 1920

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVET.; 32ro Place ir Auburn Avė. Chicago, IIL 
Pradž a 6 vai. vakare. įžanga 35c ypatai

Nuoširdžiai kviečiame viena atsilankyti nnt Aito vakaro, nes Šonai galėsite smagiai 
pašokti prie geros orkestro.*. Ąleiandcr'į: orkeflta.

Visus kviečia RENGIMO KOMISIJA.

EXTRA!

a a a

‘Į Laisvę Žengiant’
• • •

Vėl scenoje.
• • •

Suloš Liet. Vyčių 24 tų kuopų

Ned., Balaudzio

. • •

Aušros Vartų parap. svetainėj
♦ > •

2323 W. 23 rd Placf.

Piadšia 7:00 vai. vakare.
• • •

Įžanga 35c. ir 50c.
• t •

Pelnas skiriamas
• • •

Parapijos naudai.

NEPAPRASTAS VAKARAS
. e e

Dievo Apv. parap. svetainėje.
<• • •

Ned. 25 d. Bal. — April 1920.
• • •

Rengia L. Vyčių 4 ta kuopa.
• • •

Dainuos Choras,
Solistai ir duetai.

• • e

Bus sulošta tragiškas
•" * •

Karės vaizdelis
• • •

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA.

Atvažiuok j Vilas County, 
\Visconsiii, ir nusipirk ūkę ant 
lengvų išmokesčių: klimatas 
ideališkas, kelini geri, turgii 
užtektinai; Ežerai, Upės, Anl- 
tiniai, Geru žeme unt kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su mažų 
kapitalų. Didžiausiu Lietuvių 
Kolonija Amerike. Dėl pilnes
nių informacijų ir npluikymo 
kningub*^ dykoj ndresuokite:

SANB0RN & COMPANY, 
Savininkai

53 Sanborn Building 
EagTe River, Wisc.

Už Tėvynę”
• • •

Be to, dar kalbės pagarsėjęs
♦ • t

Prakalbininkas p. A.M.Račkus
• • •

Prasidės 6:30 vai. vak.
• • 4

Įžanga 35c. ir 50c.
t

Po programo

Muzika

šokiai
• •

p. J. Jakaičio.

PAOAJtMOtDMS.
Atyd*. AAtuonlolIklaėiam* avnrbu 

tmot Th* Co-oprraUvr Hocloty of 
Atnaric*. *ėrua gaJImu gani po 48B.0* 
ll| mėnnayj k»» alėta p*a mane J 
llarblninku Krautuvą utainUlt. taa 
gnu* k.'in ut >94.60, Ka* buvo ant 
prakalbu u* gerai lino vartė Mrg. 
k*a nr-Lino ateikite vaa num*. at 
paaUkinatu r>«ai*kuhlnklt*.

K. Hmallė.
IKI! S. t o km Autiur.

! V.W. RUTKAUSKAS

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS
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ADVOKATAS
Of Imu bldmlntTl:

Sonth La Salio Street
KimbarU 394

TrL OtKnl «W>
______ *______

Vakarais, 812 W. 33 Bt.
TtL Yartte 4M1
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Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIKTI LTS AKIŲ SFECiAIJ^T.VS 

r*i««ir*t*a «1O« **>M 
laMtKlma k*, yra 
KWla<*«>lt-t aka***- 
nn.. ral-o* rt»i«t.- : 

______  _____ U*. aaorotMn*. ‘ ot*- i 
■________________________ , ... ...i-h M

tr Mtmaaaaotaa katula »klw IrStM alcnk I 
katarakta, fomiaata; «r«ikn* *M1« im(*a«m. 
<>*rnma aroatntDM likti, i*«v.i«*Oa n»- 
«t*l*a«* klabi** *kl*i*l pripiluHI UOK- 
pat. i*|t ir «Ht oMtaatlaaMa MaaSMt*. Bara*.
EylUatt. V*M*Mm: tni* 11 IU f takam M* 
<,riwmi* Ir Iltį 1 «kl. pn pM«.

1553 W. 47th St ir Ashland Av
TvMatttt, Dravar *4K

į

Kainoa kurto* pritink* kiakvie* 
n*m kikeni ui Gvarantuojame kad 

ruuuplbalme jum* 10% iki 
ant lUokvieno pirkinio; nekurto 
dalykai ninlluu noru wholeaale 
kalno*.

Vyru Ir Jnunu valkpnu gatavi 
JfAbuUiu padirbu ant ul**k—rno 
bet neatidknuktl * lutai ir orarko- 
tai au dirtollal* ir br. for Rtt-ti* 
Ir k'tokio at>liaua >91.S# Iki »<C 
Pamatykite mūra apec.lale eile 
nlutu Ir overkotu po $10. lįst, 
CO. ItlKO; 994. tr CO. Juodi 
Siutai po >40 iki «««. Molinos vd> 
imk (lutai po >» iki f 10 Vaiku 
Hutai ir overkotal It.SO fr aufi- 
Clau. Vyru krllnaa >4. ir nogėčiau. 
Meilūne puavifnea kaime* 88.50 Iki 
>17.00. Kpecijn'l* nuedimlia 0% aut 
ktnkvicna pirkinio aiuttiHame } 
Europa.

Atdara kiekviena dlesa Iki 9 
vaL vakaro Sitbatomla .'O vai. Ne> 
dėliotai* iki C vai. vakarą.

8. GORDON.
1415 So. Halsted Street
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Dr. L E MAKARAS
IJtluvl* Oy<l}U>Ja« ir (Yilrurgaa 

ta*a* ita. MUbiroB A*a.
TolefMM. Callmaa M* b ralio** *IM 
ftilcaruj: 4518 Mo. Wood Mr.

Tik KKrorg, takok, DM «O* Iki 1<a*
Tll< *11 Tara, TV.

S. D. LACHAWICZ
UMvry* OrabMtaa pai*ra**M l*M» 

tuviai k* pritikai*. ItaiKaM MMrkUlv *1- 
«0*«kti. a in**r> d*Oiu t. u*t. ulanMCikt i 

2314 W. 23 PL Chicago, Dl 
T«L Otuial aiW.

FARMU PIRKĖJAI
M<u pi r kart e FARMA. 

plnossiiua paattkiniriu* IA 
bendrovAa, apie Uotuvlu 

WlM-ona«n«. kur Jau dau* 
cyvana Ir dar tu katančiai 

kerne labai m-

Pirmiau 
gaukite 
lJatuvlu 
kolonija 
LJatuvlu
apalgyven*. tie* t*n 
ru ont korto* visko* l*b*l gerai nu
ga repol«R«t kokie motut nebūtu. 
lJtaugunui iniu* pirkėju buvo t«v*JU- 
ruja t>0 daugel vale] t J M bet tlnk*- 
timcaaa rtetot niekur r*ML
Vieta labai pulki faruioe randasi ap
linkui tnleatell kuriama rial bUnla- 

, nai yra Lietuviai tr dar yra proga 
keliems Irtmlrrbirnp atidaryti kitokius 
u.sn.ua nes trumpame laike bus Ito- 
darojam* iurtatea dirirtirrlu. nas 4e- 
bar tam* labui pigi sallmant su 
kitu kompanijų prakalti* tai muaų 
beedror* parduoda per pua pigiau. 
OroJIiM upės eJotai dubina visa a- 
ptellaka. visur geri keliai kad Ir 
blugiatudanie ore vtaur gallpia 11- 
vaLIuotl. Lodtlu aakaat viai paran
kamai.dol furmerlu yra nat.netca.

u.sn.ua
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