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METAI-VOL. V. No. 99 

Italija Eina prieš 
Angliją ir Prancūziją 

— . — m .n. ——i — 

Armėnija Nepriklausoma; 
Anatolija tappat 

T A L K I N I N K A I AREŠTUO 
J A TURKUS. 

Turka i šaukiami ginti 
sultana. 

I T A L I J A I GANA KARĖS. N I E K A S NENORI IMTI 
GLOBON ARMĖNIJOS. 

Taip perspėja talkininkus 
italų premjeras. 

San Rėmo, bal. 24. — " J u s 
turėsite karę Mažojoj Azi
joj . Italija ten nepasius nei 
vieno savo kareivio, nei ne
duos tani tikslui nei vienos 
11 ros . 

Ta ip pasak*'1 Italijos prem
jeras Xitti talkininkams, ty. 
Anglijos ir Prancūzijos 
premjeram ir kitiems atsto
vams, diskusuojant apie Tur
kijos taikos sutart i . 

" J u s atėmėte nuo turku jų 
šventąjį miestą Adrianopo-
lį", sakė premjeras Xitti . 
" J u s turku sostinę padėjote 
sveti m on kontrolėn; jus a t ė--

mėtė nuo jų kiekvieną dides
nį uostą ir didesne* dulis-«t*~ 
ri tori jos. 

" I r penki turką atstovai, 
kuriuos jus paskyrėte, pasi
rašys ]H) taikos sutart imi. 
P>et tos 
nei turku liaudie 

t. 

parlamenta.- ." 

Tad paskelbta ji nepriklau
soma. 

San Rėmo, bal. 24. — Aukš
toji talkininku taryba Ar-
•mėniją paskelbė nepriklauso
ma respublika. 

Tas įvyko po to, kuomet nei 
viena viešpatija nesutiko pri
imti siūlomo Armėnijos man
dato. 

Talkininkai tą mandatą sių-
!•' kai-kurioms neutralėnis sa
li w . Siiilė paskui net Ispani
jai ir Kanadai. Su mandatu ne 
sutiko nei Su v. Valstijos. 

Pasekmėje šalis paskelbta 
nepriklausoma. Bet rubežių jai 
nu; tvmas at idėtas tolesniam 
l a iku i 

Tik viena*. naj|*ift[<miuff p i 
li įvykti Armėnijoje, jeį tenai 
paliks nemažas skaitlius tur
ku. Šitie su laiku gali nuversti 
armėnu vvriausvbe ir šalies 

utarties nepripažins valdžia paimti savo rankosna. 
nei turki) ' Šito talkininkai bijosi. 

Tautų Sąjunga neprisiėmė Ar
mėnijos. 

Pirm to nusprendimo tautų 
sąjungai buvo pasiųlyta paim-

' ti globon Armėniją. . 
Bet sąjungos pildančioji ta-

į ryba neprisiėmė -pasiūlymo. 
Taryba atkreipė talkininku do-
mą į faktą, kad sąjunga to
kiem- tikslams neturi lėšų. (Ji 
Armėnijos globojimas visuo
met turi but surištas su dide
lėmis išlaidomis, kadangi ta 
šalis yra dideliam varge ir 
nuolatiniam pavojuje. 

'Pautų sąjungos taryba bu
tu sutikusi, jei viešpatijos tam 
tikslui butu paskyrusios pini
gų. Bet tas nepadaryta. 

Vokietijos klausimas. 

A N A T O L I J A A T S I S K Y R Ė 
NUO T U R K I J O S . 

Procizijonaliu prezidentu pa
skir tas Kernai. 

Londonas, bal. 24. —-Ex-
ehange Telegrapli kompanijai 
iŠ Konstantinopolio pranešta , 
kad Anatolija pasiskelbė ne
priklausoma nuo Turkijos ir 
įsteigė nuosavą vyriausybę. 
Provizijonaliu prezidentu pa
liktas Mustapba Kernai paša, 
vyriausias turkų nacijonalistu 
vadas. 

Konstantinopolis, bal. 24.— 
Balandžio 21 dieną čia talki
ninkų militarinė valdžia suar
eštavo buvusį turkų ministeriu 
pirmininką (didįjį vezirą) 
lzzet pašą. 

Taippat suimtas gen. Alir-
za paša ir kiti žymesnieji tur
kai. 

Iazet paša yra žinomas 
kaipo veikliausias vadas tur
kų politikoje. Praei to kovo 
mėnesį jis buvo kviečiamas 
sudaryti naują turkų kabinetą, 
kuomet Sali paša buvo pasi-
ketines atsistatydinti . 

Be to, j is yra nuskir tas Tur
kijos atstovu su kitais keliau
ti Paryžiun ir tenai nuo talki
ninku priimti taikos sutartį. 

Užėmė karės ofisą. 

Damad Ferid paša, dabarti
nis turku ministeriu pirminin
kas, savo kontrolėn paėmė ka 
rės ofisą, kadangi ten pakilę 
nesusipratimai veikiant prieš 
naeijonalistus. 

Daugelis turkų valdininkų 
priešinasi, kad ėia skaitlingai 
areštuojami naeijonalistai ir 
jų šalininkai. Del to išreiškia
ma daug nuolankumo paėiam 
nacijonalistu vadui Mustapba 
Kei**!» • 

Suimta 1500 nacijonalistu. 

Naeijonalistai kasdien bū
riais areštuojami ir uždaromi 
į kalėjimus, Ligšiol jų dau
giau 1,200 suimta. 

Pasakojama, kad augštesnie-
,įi ir žymesnieji oficierai, .dir
bantieji karės ofise, pameta 
savo užsiėmimus ir danginasi 
j Anatoliją, kad tenai prisi
jungti prie Mustapbo Kernai. 

Kai kuriose vakarinės Ana
tolijos vietose j vyksta susirė
mimai nacijonalistu su sultano 
kariuomene. Konstantinopolis 
visai a tkirs tas nuo Anatolijos. 
Nesusisiekiama nei t rauki
niais, ne kitokiomis priemonė
mis; 

ANGLIJA MĖGINA TAIKIN 
T I E S SU AIRIJA. 

Pamainomi anglų valdininkai 
Dubline. 

Londonas, bal. 25. — Ne
reikia nei kiek abejoti, kad 
Anglijos vyriausybė ir vėl at
maino savo politikąAirijos rei
kale ir visą atsinešimą į pa
čius sinn-feinerius. 

Vyriausybė pamatė, kad 
žiau rūmais, persekiojimais 
nieko ne tik nepelnysi, bet dar 
padidinsi žmonių pagiežą. Tad 
dabar norima atmainyti tak
tiką ir prie žmonių prieiti gra
žiuoju, pašvenčiant tam tikslui 
žvmius nusileidimus. 

NEBUS VETERANAMS BC 
NUSŲ, KOL NEBUS 

GAUTA PINIGŲ. 

T/.ip sakoma pačiam kongrese. 

Pirmuoju 
vvriausvbės 

PLEČIASI REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJE. 

VVashington, bal. 24. — Ofi-
cijalėse žiniose pareiškiama, 
kad revoliucija Meksikoje 
prieš Oarranzą plečiasi vis lab-
jau>. Pevoliucijonieriai jau 
atvirai skelbia, kad Oarranzą 
'urj eiti lauk. 

Į Meksikos pakraščius, kat
ruos paliečia revoliucija, Suv. 
Valstijos siunčia karės laivus 
ginti savuosius reikalu-. 

K A R Ė S VALDŽIA M I E S T E 
BUTTE. 

Butte , Mont , bal. 24. — Čia 
paskelbta karės padėtis po j -
vykusių šalimais streikininkų 
riaušių. Atvyko federalė ka
riuomenė. 

Iš sužeistų riaušių metu 16 
darbininkų i vargiai pagys. 

š iandie talkininkų taryba 
svarstys dar Vokietijos klau
simą. Anglija nori taikos su
tartyje padėti pataisymą fi
nansiniam reikale. Nori nus
kirti apribotą karės atlygini
mo sumą, kokią, Vokietija tu
ri išmokėti paskir tu laiku. Be 
to, norima tą sumą padaryt i 
labjaus prieinamą vokiečiams. 

Seniau buvo pranešta, kad 
tam sumanymui didžiai prie
šinasi Prancūzija. Nes šita no
ri iš Vokietjos išgauti kuo-
daugiausiai atlyginimo* 

Tad šiandie ir vėl gal įvyks 
susikirt imas už skir t ingas pa
žiūras. 

Šaukiami t u rka i prieš 
talkininkus. 

New York; bal. 24. — Kai-
kurioš didžiulės krautuvės 
ima žymiai atpiginti drabu
žius, kuomet mieste padidėjo 
kampanija už vilkėjinią senų 
ir darbinių drabužių. , 

Adrianopolio komendan
tas, pulk. J a fa r Tayar, pa
skelbė proklemaciją į turkus. 
Šaukia jis visus musulmanus 
susivienyti ir* pakilus, paliuo-
suoti sultana nuo talkininku 
intekmės. / 

" M e s nekovojame prieš sul
tana, bet prieš jo ka l in to jus ," 
sakoma proklemacijoje. " P a 
saulis žino, kad Traki ja yra 
turkų ir mušu Įmanų. Mes ne-
kuomet nesam per t raukę ryšiu 
su sultanu, kurį mes pripažį
stam savo augšejausiuoju vir
šininku. Bet Smirnos likimo 
payyzdis stovi mūsų akyse. 
Mes žinome graikus, kat r ie žu
do mūsų brolius ir naikina 
turkų sodybas. Taippat mes 
žinome, kad toks pat likimas 
laukia mūsų nuo graikų, jei 
mes nepasiruošime patys apsi
ginti . 

"Naeijonalis tai pakilo Tur
kijoje su tuo momentu, kuo
met graikai užėmė Smirną ir 
ėmė terioti turkus. Tas pat 
priešininkas gaminasi užpulti 
Trak i ją . " 

Pirmieji žingsniai. 

tame atsitikime 
žingsniu galima 

pažymėti faktą, kad Airijos 
pasekretoriaus asistentas Sii 
John Taylor paleidžiamas vie
na'n mėnesiui atostogosna. A-
pifi tai paskelbta ofieijaliai. 

Tas reiškia, kad Taylor pa
šaunamas iš užimamos vietos, 
\"<i y i-a nuomonės, kad jis 
daugiau nesugryž tan užsiėmi-
inan; 

Taylor vra tas žmogus, ku-
riam visi prikaišioja perse
kiojimą sinn-feiS'Hu. 

Pasekretoriaus asistentai 
tuojaus J^aJiu^yu>tas, kuomet 
Airijos policijai (konstabula-
riams) nuskir tas naujas virši
ninkas, generolas Bvrne. 

Bus pamainyti valdininkai. 

Yra aišku, kad anglų valdi
ninkai Airijoje bus pamainyti 
k i t a i s nuolaidesniais žmonė
mis. 

Apie tai rašo ir laikraštis 
Lendon Daily Skėteli, 

š i tas laikraštis pareiškia, 
kad kuomet Airijon generaliu 
sekretorių nuskir tas Sir Ifa-
a n r Creenvvood, patsai A'ri-
jos valdytojas lordas Frencti 

VVashington, bal. 25. — Re-
publikonu atstovu lyderis kori-
grese, atstovas MondeH, pra
nešė, kad kareiviams vetera
nams nebus greitai duodami 
bonusai, jei kartais tokius pri
pažins kongresas. 

,U< sako, pi, miaukia reikia 
surasti versmes, iš kur gauti 
pinigų, [r tik kuomet pinigus 
\-vriausvbė turės savo rankoje, 
tuomet veteranams bug duoti 
bonusai. 

Išnaujo Ima Nerimauti 
Bolševikai 

NEPAVYKO JIEMS PREKY 
BOS KONFERENCIJOS. 

Jie grūmoja Suomijai ir ki
toms viešpatijoms. 

1 

PENNSYLVANIA KALTI
NAMA PERŽENGIME 

PROHIBICIJOS. 

VVashington, bal. 25/ — " S a u 
s ie j i " kongreso atstovai pakė
lė šauksmą, kad Pennsvlvania 
peržengia prohįbicijos įstaty
mą. Sakoma, Scrantone ir a-
pylinkėse dirbamas alus ir sa-
liunuose be niekur-nieko par-
davinėjamas. 

BELGŲ KARALIUS APLAN
KYS BRAZILIJĄ. 

Brusselis. bal. 25. — Belgų 
karalius Albertas priėmė Bra
zilijos prezidento Pe*sutr pa
kvietimą aplankyti tą šalį. Tur 
but, rugpjutyj karalius iške
liaus Brazilijon. 

turės pasitraukti iš užimamos 
vielos. ^ 

Paskui ji, suprantama, e'.-
šalin ii- kiti augštesnieji val
dininkai. Ir tuomet naujo va1 

dytojo rūmai bus plačiai ati
daryti sinn-feineriams. Bus 
išreikštas jiems prielankumas 
!r bus imtasi su jais tarties, 
idant Airija gražiuoju sugv 
vimtų su Anglija. 

' o . 

THINGS THAT NEVER HAPPFN 

Stockholmas. bal. 24. — Jš 
Suomijos pareina žinių, kad 
bolševikai išnaujo nerimauja 
prieš suomius ir kartais gali 
pradėti a takas. . 

Suomija su sovietų Rusija 
veda tarybas, rįolševikai rei
kalauja, kad suomių kariuo
menė atsimestų iš kaikurių 
pozicijų šiauriniais Suomijos 
parubežiais. 

Bet suomiai neklauso. Sako, 
jie nekuomet nesutiksią su 
bolševikų reikalavimais. I r 
atakų nebiją. 

Kituose frontuose tas pat. 

Pabaltijos viešpatiją ir len
ku frontuose bolševikai taip-
pat trukšmauja. Ypač prieš 
lenkus jie gamina žabangus. 
Nes lenkai atsisako taikinties, 
paduodami priešginiaujančias 
bolševikams sąlygas. 

Bolševikai nori padaryti pa
liaubas su hm k ai s ir tik tuo
met stwti j 
Lenkai paliauboms priešinasi. 

P)o!ševikai taryboms siųlo 
kokią nors neutralu vietą. Bet 
lenkai nuolat stovi už miestą 
Borisovą, Baltgudijoj. 

Bolševikams vra tad aišku, 
kad lenkai nenori taikos ir lu-
keruoja kokios tai geresnės 
progos. 

Nerimavimo priežastis. 

-Ne vien negalimas susitai-
kvmas su savo kaimvnais va r-

* * 

gina bolševikus. Vra dar ir ki
tų priežasčių. 

Pavyko bolševikams padary
ti taiką su Kstonija. Bet su 
kitomis viešpatijomis dabar 
nei žingsnio pirmyn. 

.Mėgino jie už mėgsti preky
bos ryšius su talkininkais ir 
visu pasauliu. Bet ir tasai >u-
manymas nepavyko. 

Kuomet jiems šiandie visur 
prisieina suklupti, jie mėgina 
pasirodyti su militarinė galy
be, tfėgins atakuoti priešinin
k u s ' i r prirodyti savo stipru
mą. 

Krassino misija. 

Čia bolševiko Krassino mi
sija visai nepavyko. Nes nei 
su jokia šalimi nepadaryti 
prekybos žingsniai. 

Konferencijose su įvairių 
šalių atstovais Krassin išreiš
kė norą su visu pasauliu imti 
vesti prekybą. Bet negalėjo 
duoti jis g va rauti jos. kad ša
lių prekyba nenukentės Busi-
joje.. 

taikos *yy1»*»y Taippat Krassin negalėjo 
gvarantuoti ir užtikrinti, ar 
bolševikų valdžia tikrai sutin
ka atmokėti senas Busi jos 
skolas. 

Kad taip, tad niekas negali 
ir apsimti vesti prekybą su so
vietine Rusija. 

Del tų ir kitokių nepavyki-
mu bolševikai ima nerimauti . 

CAILLAUX NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

Be to, a t imta jam balsavimo 
teisės. 

; > 
O H M O ; S i R , T I G R E S 

N O C H ( N R ^ Fc$R T h e ^CCOtMO 
^ J G t l R P E * " T « A O I S H O F 

A & S O U U T I U ^ K O C H R R 4 C & I R \ ! 

Paryžius, bal. 24.—Pagal i aus 
senatas paskelbė savo ištarmę 

I buvusiam premjerui CaillaiiK, 
j kurs buvo teisiamas už šalies 

išdavystę. 
Išdavystėje jis pateisintas, 

bet nubaustas už susinėsimus 
su priešininku karės metu, 
nors tas buvo daroma ne blo
gais šaliai tikslais. 

Bausmė: Treji metai kalėji
mo, netekimas balsavimo tei
sių ir teisės užimti kokį nors 
valdišką ofisą. Kitos visos pi
lietinės teisės jam paliktos. 

Kadangi jis kalėjime yra iš
buvęs kuone trejus metus, tad 
tas laikotarpis jam priskaity-
tas prie bausmės. Paliko kalė
ti tik vienas mėnuo. 

Be to visa, buvęs premjeras 
turi užmokėti visas byioš ve
dimo lėšas. 

I T A L I J O J STEIGIAMI DAR
BININKŲ SOVIETAI. 

Pakyla del streikų ir del 
kos maisto. 

to-

Paryžius, bal. 24. — Italiji 
grūmoja naujas pavojus. Di
desniuose miestuose, kur yra 
industrijos centrai, pakyla 
streikai. Nepasitenkinę darbi
ninkai steigia sovietus įvai
riose dirbtuvėse. 

Be to pati italų soči jai istų 
partija referendumu pripažino 

'išmėginti darbininkų sovietų 
naudingumą. 

i c BELĄ KUN" YRA BLO
GAS ŽODIS. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
—̂ O, ne, ne, gerbiamasis, čia nereikalaujama nieko primokė

t i u i extra į>areikalaujamus valgius. Klausk ko t ik nori, jokio 
primokėjimo nereikia, absoliučiai nereikia! 

SENATAS PATVIRTINO 
PRIEŠSOCIJALISTI 

NIUS BILIUS. 

Albany, N. Y., bal. 25. — 
New Yorko valstijos senatas 
patvirtino priešsocijalistinius 
kilius. Už biliu^ balsavo 36 at
stovai, gi pr i rš — 14. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO Ž E N K L E L I U S (V7.S.S). 

Vienna, bal. 25. — Belą Kun 
yra bolševikas. J i s kituomet 
daug piktų darbų atliko va
dovaudamas komunistams Un-
ga rijoje. 

Dabar Ungarijoj žodžiai 
"Belą K u n " pavartojami 'žmo
gaus įžeidimui. 

Nesenai Budapešte susibarė 
du kaimynu. Vienas iš jų kitą 
pavadino "Belą K u n / ' Įžeis
tasis savo kaimyną pat raukė 
teisman. 

Teismas pripažino, kad*"Be-
la K u n " yra pikti žodžiai. Ir 
piktžodžiautoją nubaudė. 

Paryžius, bai. 25. — Prancū
zija padarė sutartį su bolševi 
kine Rusijos valdžia susimai-
nvti karė.4 nelaisviai 
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8UV. VALST. 
Metams fo.OO 
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Prenumerata mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, Dl. 

Telefonas McKinley 6114 

Lietuvos Senatas. 
Atspausdinta.- " D r a u g e " 

kun. l)-ro A. Maliauskio su
statytasis Lietuvos Konstitu
cijos projektas reikalauja, kad 
kiekvienos teisės sumanymas 
prieš liausiant Įstato jiegę pe
reitų dvi apsvarstymų eili: vie 
na atstovu bute, kitą senate. 
Bet gerbiamasis mokslininkas 
Į konstitucijos projektą labai 
mažai paragrafu teįtraukė a-
pie patį senatą. 

Senatas, kaipo augštesnysis 
teisdavvbės butas, arba visai 
nereikalingas, arba turi kuo
lui uoiis žymiai skirtis nuo že-
nu*suiojo teisdavybės buto. Tą 
skirtumą reikia pažymėti kon
stitucijoje. 

] pirmąjį arba didįjį atsto
vybės butą renkama vienas 

. atstovas nuo paskirto pilief in 
„ skaičiaus. Čia nežiūrima į nie

ką daugiau, kaip tiktai į tą, 
kad renkamasis patikti) rin
kikams. Todėl i žemąjį butą 
susirenka žmonių u po ir jų va
lios išrinktieji. Bet nei ūpas 
nei valia dar neištenka, kad 
įstatai butų gerai sumintyti ir 
surašyti: tam tikslui reikia ir 
prityrimo ir mokslo. 

Todėl sakytume, kad į se- j 
natą galima butų rinkti tiktai j 
žmones nejaunesnius kaip*35] 
metų auižio, idant nors 15 me- i 
tų užaugusio gyvenimo prity
rimą, galėtų turėti kiekvienas! 
senatorius. , 

Turėtų būti Įstatas, kad se-
natojrius butų savo gyvenime 
perleidęs nors 15 metų moks
lui, neskaitant sugaištų metų. 
Penkiolika metų užtenka, kad 
žmogus pabaigtų augštą mo
kyklą sulig Europos kontinen
to išvaizdos. Ten 3 metai pri-
rengimo, S metai gimnazijos 
ir 4 metai universiteto. Jei 
kas statosi kandidatu į sena
torius, nebuvęs tiek metų mo
kyklose, t a i turėtų augščiau-
Btame šalies teisme prirodyti, 
jog be mokyklos įgijo tiek 
mokslo, kiek paprastai įgijama 
15 metų mokslu. 

Kadangi j žemąjį butą daž 
niausiai patenka asmenys gy
venantieji praktikine politi
ka, tai žemasis teisdavybės 
rūmas beveik visuomet būva 
vienpusiškas. Tat kenkia* įsta
tams, nes jię vienpusiškumu 
atima laisvę tiems gyvento
jams, kurie prie tos vienos 
pusės nenori ar negali prisi
dėti. Todėl senatų svarbu bu-
tų sustatyti netiek iš partijų 
atstovų, kiek iŠ įvairių žmo
nių rųšių. 

Pirmiausiai Senate turėtų 
būtį aprūpinta vieta mažumų 
tautoms: lenkams, žydams, 
baltgudžiams, vokiečiams. Pas 
k ui reikėtų ir luomams: darbi

ninkams, žemės savininkams, 
pirkliams, pramoninkams, dva 
siškijai. Kiekvieno luomo ar 
tautos renkamasis turėtų pri
klausyti prie to paties, prie 
kurio ir rinkikai, išskyrus dar
bininkų atstovą. J is galėtų bū
ti nebedarbininkas dėlto, kad 
15 metų pašventus mokslui 
sunku grįžti prie rankpelnio 
darbo. Jei tokių ir butų, tai 
jų skaičius butų mažas ir to
kiu būdu. darbininkai butų 
priversti rinkti savo atstovą 
iš permažo skaičiaus asmenų. 
Geriau tegu nedarbininkas at
stovaus darbininkus, negu kad 
darbininkų atstovai senate bu
tų nenoriai išrinkti: 

Pasirupįnus Senato sąstatos 
įvairumu, reikėtų apriboti jų 
skaičių. Lietuva yra maža ša
lis: joje neturėtų būti daugiau 
50 senatorių. Negera butų 'pa
daryti mažiau 40. Geriau butų 
padaryti 50 negu 40, idant 
skiriant luomams ir tautoms 
senatorių proporciją lengviau 
butų neperdaug mokintai vi
suomenei parodyti procentinio 
apskaitymo teisingumą. 

Tą proporcijų turėtų pirmam 
senatui sustatyti Kuriamasis 
Seimas, o toliau kiekvienas se
natas savo įgaliojimų pabai
goje sustatytų busiančių sena
torių proporcija. 

[galiojimų laiką senatui rei
kėtų paskirti ilgą, sakysime 
dešimties metų, idant jie ga
lėtų į šalies teisdavybo įdėti 
savo gyvenimą ir jiegas, nesi
rūpindami ateinančių rinki
mų prirengi m u. 

Senatas neturėtų būti palei
džiama.-, kada sugriauja mi
nisterijos įneštąjį projektą, 
nei ministerija neturi prieder
mės atsistatydinti del jos pro
jekto neperėjimo per senatą, 
išnaras neišreiškia ministeri
jai savo pasitikėjimo nei ne
pasitikėjimo. Tais visais žvilg
sniais senatas skiriasi nuo at
stovų buto. 

Teisdavybių inicijatyvą se
natas turi tai}) pat, kaip atsto
vų bu/as, kaip ministerija ir 
kaip piliečių būrys pažymėto 
konstitucijoje didumo. 

Besidarant nuomonių skirtu
mui tarp Atstovų Buto ir Se
nato, susidaro bendra komisi
ja po tris atstovus iš abiejų 
pusių. Jie išsirenka pirminin
ką kokį nori Lietuvos pilie
tį ar pilietę. 

Moterys gali Imti išrinktos 
į senatą tomis pačiomis teisė
mis, kaip ir vyrai, bet nei vy
rai nei moterys nesiskaito nei 
luomu nei tauta. 

Nors lvties skirtumas vra*di-
dėsnis už kitus žmonių skirtu
mus, tečiaus pati gamta, su
darydama Ivgų vvru ir moterų 
skaičių, statydama viešfmtiją 
ant šeimynos, o šeimyną ant 
vyro ir moteries, prašalino at
skiros lyčių atstovybės reika
lą. Uždraudimas moterims da
lyvauti teisdavybėje buvo blo
gas; to nesant lyčių lygsvara 
susidaro sava i m i. 

Lietuvos Konstitucijos Projektas. 
) 

Antra dalis. 

Parašė 
Kun. D-ras. A. Maliauskis. 

(Pabaiga). 

153. Provincijos taryba susi
renka bent vieną karta per me
tus. Taryba*paskiria ir kontro
liuoja provincijos valdininkus, 
išrenka savo provincijos sena
torius, išleidžia parėdymus, 
paskiria mokesčius, sustato 
metinį biudžetą. Biudžetas yra 
viešas. 

Provincijos, valsčiaus ta
ryba rūpinas viešaisiais vieti
niais reikalais, nepakenkdama 
visos Lietuvos visuomenės, rei
kalams. Įstatymas nustato jų 
priedermes ir teises ribose, 
kurias pažymi konstitucija. 

154. Didžiąją provincijalės 

Valstijos Tarybos, kuri gali jį 
ir prašalinti už nepildymą įsta
tymų. Viršaitis pirmininkauja 
ir valsčiaus taryboje ir seniūnų 
susirinkime. 

100. Svarbesnieji valsčiaus 
tarybos .nutarimai turi but pa
tvirtinti provincijos komiteto. 

161. Valstijos Taryba turi 
teisę prižįurėti, kad provincijų 
ir valsčių valdžia pildytų kon
stituciją, įstatymus, o nepil
dančius turi teisę priversti 
juos pildyti. 

PRIEDAS. 

Antrasis Administracijos su
tvarkymo būdas. 

1. Administratvvė valdžia 
yra rankose prezidento ir mi-
nisterių. 

2. Mėnesio laikotarpyje prieš 
tarybos darbo dalį atlieka jos pasibaigiant esančiojo prezi-
pačios išrinktasis provincijos 
komitetas. Provincijos konute 

dento tarnystei abu parlamen
to rūmu susieina į bendrą po-

tas susideda iš šešių sąnarių sėdį ir išrenka resimblikos pre-
• v • i . • v • * • i • W išrinktų iš provincijonalės ta 
rvbos. To komiteto rankose vra 

* * * 
ekzekutyvė provincijos vai-

zideutą šešeriems metams. 
3. Prezidentui arba pasitrau

kus arba numirus, yra tuoj 
džia. J i s valdo provinciją visu į sukama* naujas prezidentas, o 
tuo laiku, kuomet taryba nėra įki išreukant, prezidento funk

cijas pildo ministerių taryba. 
4. Išrinktu į prezidentus ga-

susirinkusi. 
155. Provincijos tarybai ir 

provincijos komitetui pirm.- frWti įr buvusvsis prezidentas. 
nuninkaiya gubernatorius, ku- K a m l l ( l a t a s į prezidentus, kad 
rj paskiria Valstijos Taryba, o j b u l i i S r į ] l k t l u t u r i K a l l l i b (Ml t 
patvirtina senatas. | ( l u t m M a l i u naKsu>, J ( . j n e i v ie_ 

Gubernatorius turi t e i se į i m s t k , k n e g a m balsuojama 
kalbėti ir balsuoti provincijos U l t r a k a r t a $ <Įvioju* l l au_ 
taryboje ir provincijos komi- \K&dn | ) a l s u ^ a v u s į u j u k n n ( t ida-
tete. J is prižiūri, kad provinci
joj butų pildomi įstatymai,pri
žiūri, kontroliuoja provincijos 
valdininkus ir y»a mazgu, ku

tų, tuomet užtenka gauti tik 
pa 1) ras tą balsų daugumą. 

5. Parlamentui reikalaujant 
visuomenės nubalsaviinu pre-

i'is jungia provincijale valdžią . , ., . v r . 
r •' * \zidentas gali but prašalintas 

su centrale. - % . • ., • • 4 
+ m„ . £ . pnes terminui pasibaigiant. 
lob. Apskritvs turi savo ri, . . ., , • , . 

1 . * lokį reikalavimą parlamentas 

svarbą tiktai renkant atstovus 
į parlamentą ir kaipo teismo 
rajonas. Provincijos taryba 
paskiria apskričių kontrolie
rius, kurie prizuri valkčių val
džios veikimą. 

157. Valsčius yra pamatinė 
valstijos vienata. Jo autonomi
ja yra kertiniu demokratiško
sios Lietuvos laisvės akmenų. 

158. Leglslatyvė valsčiaus 
valdžia priguli valsčiaus tūry 

tegali nutarti tiktai 2-3 balsų 
dauguma abiejų rūmų. 

Tokiu parlamento nutarimu 
prezidento veikimas yra su
spenduotas. Jei turinčiųjų tei
sę balsuoti piliečių dauguma 
balsavo už prašalinimą, prezi
dentas yra prašalintas. Jei vi-
>uomenė dauguma balsų atme
tė parlamento reikalavimą, 
prezidentas palieka, o parla-

bai, kurią išrenka vietiniai pi- meutas tuo pačiu yra paleistas, 
liečiai aštuoneriems metams. (>. Prezidentas turi suspensy-
Kad dalyvauti provincijos ar • vį "ve to . " Įstatymus, kuriuos 
valsčiaus tarybos rinkimuose, j priėmė abuparlaniento rūmu, o 

Anglija ir Airija. 
Iš kai kurių ženklų rodosi, 

kad Anglija ims kitaip apseiti 
su airiais. Naujai paskirtasis 
Lordas Leitenantas generolas 
Sir Nevi] Macreadv manda-
gian apsėjo su badu streikuo
jančiais airiais uždarytais ka
lėjimuose. Tuomi nepasitenki
no lordas Krencli, Airijos viee 
karalius, ir žada atsitraukti iš 
savo vietoj. 

Dabar Anglijos parlamente 
plačiai kalbama, kad Fren-
ch'o vietą užimsiąs Earl of 
Granard. Ta kandidatūra An
glijos politikams labai patin
ka, nes Earl of Granard yra 

reikia toje provincijoj ar tarno 
valsčiuje gyventi bent nuo tri
jų metų. 

Taryba susirenka taip daž
nai, kaip to yra reikalas. 

159. Ekzekutyvė valsčiaus 
valdžia priguli šešiems seniū
nams ir valsčiaus viršaičiui. 
Juos visus renka valsčiaus ta-
rvba. Valsčiaus viršaičio išrin-

kuriuos prezidentas skaito ne
tikusiais, prieš paskelbiamas, 
jis nusiunčia atgal į parlamen
tą antrą kartą įuos persvarsty
ti, ir nurodo savo nepritarimo 
priežastis. Je i parlamentas, 
persvarstęs tą įstatymų suma-
.nymą, antrą kartą jį priėmė, 
prezidentas turi jį paskeLbti, 
kaipo naujai įvyksiantį įstaty-

kimas turi but patvirtintas į mą ir 90 dienų laikotarpyje ga-

katalikas ir airiai hap-gi ka
talikai. 

Tuomi paskyrimu .>iisyk pel
noma du daigtai: viena, ai
riams, turi pasirodyti, kad An
glija norį būtį geru su jais, 
o antra, jeigu jau reikia kau
tis, tai tesikauja katalikai su 
katalikais. 

Tiktai viena kliūtis pasiroT 

do. Laisv6je už demokratiją 
kariavusioje su vokiečiais An
glijoje yra teisių, kokių ne-
buvo Vokietijoje, būtent, kad 
nei karalius, nei ministrų pir
mininkas, nei Irlandijos vice-
karalius negali būti katalikai. 
Pirm 1830 m. katalikas Ang 
Iijoje negalėjo būti visai nei 
valdininku, bet jau 90 metų 
kaip tat panaikinta, tiktai pa
likta trys vietos neprieinamos 
katalikams, nežiūrint jų gabu
mų ne į nuopelnų. 

Aristokratiška Earl of Gra-
narų giminė buvo protestantai, 
bet 1869 tos giminės pirminin

kas tapo kataliku. Jo sunūs 
taip-gi yra katalikas. Jaunas 
Earl of Granard yra buvęs 
Amerikoje ir čia 1908 m. vedė 
pačią Ogden Mills'o dukterį. 
Karės laikuGranard'as sutelkė 
airių laisvanorių pulką ir su 
juomi pasižymėjo kovose taip, 
kad kelisyk tapo ofieijaliai 
pagirtas ir gavo karės nuo
pelnų ordeną. Nuo 1918 m. 
Granard'as buvo lordu leite
nantu Longford'o apskriti je 
Airijoje: 

Kandidatas į vice-karalius 
yra žinomas Ispanijoje ir Ry
me. Tarp airių jis senai dar
bavosi priklausydamas prie 
orgraiiizaeijor; vadinamos Com-
panions of St. Patric. 

Kaikurie sako, kad »paska: 

las apie Granard'o paskyriim} 
yra tyčia angly leidžiamas su 
tikslu nutiUlinti supykusius 
Amerikiečius ir šiek tiek ap-
glostyti airius, rodant šiokir 
tokiii taikos noro ženklų. 

H jį pavesti nuljalsuoti visuo
menei. \ 

7. Parlamento ar visuomenės 
nubalsuotuosius įstatymus pre
zidentas paskelbia ir pasirūpi
na, kad butų įvykdinti. 

8. 'Prezidentas turi teisę do
vanoti bausmę paprastiem* nu
sikaltėliams. Nusikaltusiam-gi 
valdininkui bausmė tegali but 
dovanota tiktai įstatymų keliu. 

9. Prezidentas paskiria ir 
paliuosuoja augštuosius valdi
ninkus, bet tie paskyrimai turi 
but patvirtinti senato. 

10. Prezidentas turi teisę 
įnešti į parlamentą Įstatymų 
sumanymus% 

11. Prezidentas atstovauja 
tautą oi'icijalėse iškilmėse ir 
tarptautiniuose santikiuose. 
J is daro sutartis su svetimo
mis šalimis, bet tos sutartis 
tiktai tuomet teįgija galybę, 
kada jas patvirtina parlamen
tas 2-3 balsų dauguma abiejų 
rūmų. 

12. Prezidentas yra vyriau
siu armijos vadu, bet paskelbti 
karę ar padaryti taiką tegali
ma tiktai įstatymų keliu. 

13. Kiekvienas prezidento 
parėdymas turi but pasirašy
tas atsakomybėje esančio u»i-
nisterio. Ministeriai atsako už 
tuos prezidento parėdymus, 
ant kurių jie pasirašo ir už vi
sus parėdymus, kuriuos jie 
įvykdina. 

14. Be parlamento sutikink) 
prezidentas neturi teisės išva
žiuoti iš savo valstijos. 

15. Prezidentas paskiria 
premjerą ir kitus ministeiuus 
sulig premjero patarimų. 

10. Premjeras pirmininkauja 
ministerių posėdžiuose, duoda 
generalę politikai pakraipą ,ir 
griežtai prižiūri kiekvieno ini-
nisterio veikimą. 

17. Generalėse politikos ribo
se kiekvienas ministeris savi
tai veda sau pavestąją admini
stracijos šaką. Jie yra solida-
riski vadovaujant premjerui,. 

18. Ministerių posėdžiai yra 
slaptus, publikai neprieinami. 
Sekreto priedermė riša visus 
ministerių tarybos sąnarius. 

19. Ministeriai įneša į parla 
mentą suformuluotą įstatymų 
sumanymą, išreiškia parlamen
tui savo nuomonę apie tuos 
įstatymų sumanymus, kuriuos 
įnešė senatoriai, ar atstovai, ar 
piliečiai. 

20. Nei vienas ministeris ne
turi teisės siųsti į parlamentą 
įstatymų sumanymą, neprita
rus kitiems kabineto sąna
riams. 

21. Įstatymų sumanymą vi-
sųpirma išgvildena ministerių 
komitetas, paskiaus jį egzami
nuoja visas ministerių kabine
tas ir tik tuoniet teįneša jj į 
parlamentą. 

22. I r ministeriai ir jų pa
skirtieji atstovai turi teisę da
lyvauti kiekvienų rūmų ir jų 
komtetų posėdžiuose, bet bal-
siloti tegali tiktai tuomet, jei 
patįs yra tų rūmų atstovais. 
Jie turi teisę kalbjėti ir jų kal
ba turi but nekliudoma, išklau
syta, jef to jie reikalauja. 

23. Ir vienų ir4dtų rūmų są
nariai turi teisę klausti minis
terių informacijos, juos inter-
peluoti. Bet apie tą dalyką 
ginčai ir išreiškimas ministe-
riams pasitikėjimo ar nepasi
tenkinimo teįvyksta tiktai 
bent po penkių dienų. 

24. Už pravediiną blogųjų 
įstatymų ir už sulaikymą ge
rųjų atsakomybė krinta ant 
ministerių, jei šie yra parla-
mento daugumos vadais. 

25. Ministeriai yra solida-
riškai atsakomybėje už gene-
ralę politikos pakraipa, kurios 
laikos vykdančioji valdžia, o 
kiekvienas ministeris atskirai 
atsako už savo asmenišką val
dymo srityje veikimą. 

26. Ministeriai. atsako parla
mentui ir taip ilgai j ii* toga-
Ii ministrauti, kaip ilgai turi 
parlamento daugumos pritari
mą. 

27. Parlamentas gali išreikš
ti savo nepasitenkinimą mi-
nisteriais, a) arba nubalsuoda
mas, kad jis ministeriais nepa
sitiki, pagaliaus nenurodyda
mas nei to nepasitikėjimo prie
žasčių, b) arba pasmerkdamas 
vieno, ar kelių arba visų mi
nisterių veikimą. 

28. Jei prezidentas su mi
nisteriais numano, kad parla
mentas nebeturi visuomenėje 
užuojautos, tuomet preziden
tas atsišaukia į visuomenę ir 
Įiaveda jai tą klausima nubal
suoti. Jei dauguma pilnateisių 
piliečių stoja už niinisteriiis i* 
pasmerkia parlamentą, tšis "Kio 
pačiu yra paleistas, o ministe
riai pasilieka. Jei dauguma 
pilnateisių piliečių pritaria 
parlamentui, ministeriai turi 
pasitraukti. 

Jei yra numanu, kad minis
teriai nustojo pritarimo ne 
vien daugumos atstovų, bet ir 
daugumos balsuotojų, tuomet 
ministeriai be jokio referen-
dum'o turi pasitraukti. 

29. Ministerių priedermė y-
ra įvykdinti išleistuosius įs
tatymus, sustatyti metinį biu
džetą, prižiūrėti valdininkus, 
kasmet išduoti parlamentui ar 
jo komisijai smulkią atskaitą 
iš savo valdymo, iš valstijos į-
plaukų ir išlaidų. 

Ši augvtosios administraci
jos sutvarkymo projektą pri
ėmus, reikėtų atmainvti atsa-
kančias paragrafus konstituci
jos projekto antroje dalyje į-
vardytoje " Valdžia." 

I5TB1 

Vyrų k Moterų Rnbų Kirpi
mo ir D««gning Mokykla. 
Mu»ųa iit«mA Ir mokymo būdu jų» 
trumpu laiku tftnakstte *l»o am*. 

to. 
Mes turime didžlauaiuB ir geriau

sius kirpimo, desigmmg ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gerot 
prakt ika besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiU bile ko-
kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio is bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE 6TREUT, C HICAOO. 
Kampas Lake St.. ant 4-tu lubų 

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI. 

* 

1 Tel. Drovar 7042 

Dr. C. Z Vezdis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto Iki » vak. 
Scredomis nuo 4 lyg & vakare 

47J2 8 0 . ASHLAND AVEMUE 
arti 47-toe Gatvės 

U w » » » » m~»mm»< 

a 
JOSEPH C WGL0N 

Jstuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 67 
•akajais M U W. I l -nd Street 

Tel. Rockweli ( m 
CmCAOO. ILL 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai otreet 

CH1CAGO, ILEIHOU 
Telefonas Tardą BMS 

Val?ndo»: — 8 iki 11 i i ryto: 
6 no pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

*J. m 

; : • — -

Klausimas. Ar Lietuviui A-
merikos piliečiui galima yra 
važiuoti į Lieaiva. neužstatant 
Intuicijos, ka<l sugrįši t Aš gir
dėjau, kad reikia užstatyti 
$500 doUerių, kurie prapuola, 
jei negrįžti per šešis mėnesius. 
Aš jau esmi pasirengęs imti 
AineriKos pilietybės pop(ia>. 
bet onv nepa<mriau prisietos. 
Jei taip butų kaip sakoma, tai 
poperu neimčiau. 

J. Sereika. 

Atsakymas. (Jali imti pope-
ras be baimės. Pilietybės po-
peros nemažina žmonių teises 
bet (įaugina. Apie 500 dolierių 
kaucija tik iš tamjsto< pirmo
jo teko girdėti. Niekada to
kios teisės nebuvo ir, turbūt, 
nebus. Daugelis išvažiavo ir 
išvažiuoja be kaucijų. Norėda
mas įsitikrinti Tamista gali 
paklausti tenai, iš k u i" imsi 
pilietybės poperas. 

Dr. G. M. GLASER 

Kertė S2ro 
SPECIJAL1STAS 

•^-a 

Praktikuoja S 8 metai 
Ofisas S148 6a. Morgan St. 

st.. Chicago, I1L 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro 
nLškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryte 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo 8 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėllomis nuo 9 iki 2 po pie>_ 

Telefonas Tards 887 

DR. J. mum 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Oourt 
Res. 1229 W. 40 Avenae 

Telefonas Cicero 1858 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
» - — 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 "VVestminster ave., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė M. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pL, OHi-
cago, UI. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 

Į1L 
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicago, UI. 
Litera^škas Patarėjas Kun. P. 

Bučys, 2634 W. Marquette 
Rd., Chicago, 111. 

ws.s. 
WAR SAVINOS STAMFf 

ISSUED DY THE 
UNITED STATES 
GOVBRMMENT 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti auo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi } kru 
?V, kuomet skaitai ar siuvi ar *a-
šai, tai tuomet yra žeaklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHNSMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18- tos gatvės. 
S-čioe lubos virš Platt'o aptiekoa. 

K : i t i i l . a r i * 1 4 , 1 B , 1 « , 1 7 tr 1 8 
T ė m y k i t c j m a n o paradą. 

) Valandos: nuo 7 vai. iSryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mls ir Petnyčiomis. 

t T I l A I IŠMOKITE BAJKZASK1 TTS1BS, 
Ditrna a r vakarais . Uždirbkite DideUus 

pininyuii po keletos «avai<Mi|. "Darbai p a -
rjH»lnivuii. Sapoa laukia darbininku. «Atva.-
žitiok.t*- ar i l y k i t e . L>ept. A. 

5Io»«r B«rbfr < «ite««> 
lOo b. Mėli* btr . ChkvtLto. 

\ 
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Tautos Fondo Reikalai. 
T A U T O S FONDO INEIGŲ A T S K A I T A . 

&MMi° tnėnesio ineigoa. 

540—Siiusburv, Conn. 1 o3 sk. % 
» • • • • 

• 

• « • 

• • • • • • 

» • • • 

37.00 
200.00 
361.10 
300.00 

4.00 
268,50 

5.00 
75.10 
64.91 

541—Maspeth, N. Y. 46 sk . . 
542—Homestead, Pa. 23 sk . . 
543—Mineroville, Pa 
544—Northamton, Mass 
545—Plvmouth, Pa 
546—Bovne City, Mich 
%y*ii ——"v̂ iiicflsrô  -iii.̂  *Jt oiv« •*•«« •»••*•« 
548—Chicago, 11(., Kat . Vienybės .Seimo kolekta. 
549—Chicago.. 111.. 31 sk. Kun. Laukaičio fond 678.40 
550—Cincirinati, Ohio 82.00 
551—Scenectady, X. V., 142 sk 141.oo 
552—Donorą, Pa., 15 sk 39.58 
553—Melrosc Pa r k, i 11., 47 sk 195.00 
554r—E^pcrt, Pa., 91 sk 22.00 
555—Pittsi'iekl, Mass., 130 sk 160.00 
55£_Xew Londou, \Vis., S. L. K.-K. A. 208 kp 50.00 
557—Berrisso, Argentina, 131 sk 100.00 
55d—Chicago, 111., 3 - sk 62.1 < 
559—Thonipsonville, Conii., 16 sk. . .• 66.50 
5GO—Kiizabeth. Pa. S. L. K.-K. A. kp 80.00 
,561—So. Boston, Mass * 400.00 
5G2—Bridgeport, Coim 204.00 
563—Shenandoah, P a 10.00 

m • " » • » » » • m m W > « M > ^ * • » » • ! • — « Į • Į » ^ ^ » » ^ « I » » « I » » « « » » I > » « R 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
» » • • M m » » • • » » » • |» 

WATERBURY, GONN. 

564—Cleveland, Ohio 1,181.20 pinu 
565—Philadelphia, l 'a.. lvKi sk. KR) vėliavėlių 15.00 
5G6—Lewiston, Me., 99 sk 290.00 
567—Duųuesne, Pa 16.0;> 
568—Uill City, Miniu L. D , 10.00 
569—Kingston, Pa 3 < 5.00 
570—MinersviMe, JL'a 300.00 
571—tKankakee, 111., 101 sk 134.23 
572—Athol, Mass., 12 sk .*. 465.64 
573—Sionx City, lowa 630.(X) 
574—So. Boston, Mąss • • . 39.22 
575—\Vilkes-Barre, Pa 233.4.) 
576—\Yorcester, Mass 1,134.24 
577— VYestfiold, Mass 172.74 
578—Chicago, 111.. šv . Kryž. para p. 
579- -Curtis Bay, Md., 28 sk 

8(X).00 
111.55 

I*. Z. 
580— Knnil'ord, Me., 140 sk 62.00 

150.00 
29.10 
35.65 
89.20 

100.00 
19.75 

200.00 
50.00 
53.72 

. . . . . 

581—Chicago, 111., • •Draugas , " L 
582—Schenectady, X. Y., 142 sk. . ' 
583—Chicago, 111., 31 sk 
584—Brighton, Mass 
585—Detroit, Mieli.,.L. P. Z. 
b&6—Chicago, 111., 43 sk 
587—Forest City, Fa 
588—Patorson, X. J., Šv. Kazimiero dr-.ja 
589—(Jrand Rapids, Mich 
590—Chicago, 111., 60 sk 286.00 
591—Tauiaųua, Pa . $7-$$ 
592—Chicago Heights, 111 179.50 
592—Cicero, 111., L. P. Z -19.70 
594—Cambridge, Mass., 35 sk.' 37.00 

Balandžio 18 d. L. L. Pasko
los1 komiteto ir draugijų atsto
vų įvyko susirinkimas, kad pa
si tar t i apie pasekmi i resn į va
rymą, to darbo pirmyn. Iš viso
kių komisijų ir valdybos narių 
pasirodė, kad darbas yra pu
siau apmiręs ir neina taip, km p 
turėtų eiti. Svars ty ta ir ieško
ta priežastys, del ko dabar taip 
yra, o netaip kaip iš pradžių 
buvo. Tiesiog stebėtina, nes 
kurie pi rmiau žadėjo pirkti 
bonų, dabar atsisako. Draugi
jos taippat atsisakinėja. Viena 
draugija visai atšaukė nutari
mą, kelios kitos sustabdė aut 
toliaus. Iš kolektorių praneši
mu pasirodo, kad daugelis atsi
sako del to, jog Misija atmetė 
l'oiulų paliudijimus važiuojan
tiems j Lietuva. Vieni sa
ko: " M e s šimtus aukojome 
Lietuvos reikalams.okiti nieko 
ir tie, katrie nieko neaukojo, 

nau 

,Viso labo $10,944. < 3 
Kun. J. Laukaičiui įteikta surinktų pinigų, laike jo 

maršruto po lietuvių kolonijas $3,790.85 

Vasario mėnesio i nei gos. 

595—Raeine, VYis., 79 sk $ 18.00 

596^-Middleboro, M a s s ^ '. 89.55 
597—Trenton, X. J., 55 sk 210.00 
598— Detroit , Mich., L. P . Z •. 100.00 
599—Amsterdam, X. V., L. B. cop 9.57 
600—Xorth, Adams. Mas.-.. S. L. K.-K. A. 104 kp 50.00 
601—LeAviston, Me., L. F. Z 18.75 
602—\Yaterburv, Conn., 40 sk .' "250.00 
602—Chicago, 111., P. P. Balt., L. P . Z. 
t>04—Detroit, Mich., L. F. Z. . . . . . . . . 

. . . . . . 

. . . 

. . . 
. . . 

. . . 

. . . 

605—Sugar \o tc l i . Fa 
606—Beckeroeyer, UI 
607—Kevvanee, UI., 45 sk 
608—Lawrem*e, Mass 
609—Cleveland, Ohio.. 22 sk 
610—Xew York, X. V 
611—Brooldyn, X. F., Šv. Ju rg io parap . 
612—Scrauton, Fa., 36 sk 
613—Raeine, \Vis„ 79 sk 
614— Wilson, Fa. . ' 
615—Xorth Abington, Mass T. . . 
616—Detroit. Mieli., L. P. Z 
617—Cicero. UI., L. P. Z 
618—Montello, Mass 
619—Hartford, Conn i 
620—N'ew Britain, Conn 
621—(Jrand Rapids, Mich 
622—(Jirardville, Pa 
62.> Xiagara r alls, N. I 
024—( ambridge, Mass 
62.>-Brad<iook, Fa 100.40 
62o—Hartford, Conn 292.57 
6 2 7 - L. B. kuponų parduota 7.26 
028—Xe\v llaven, Conn., J . J . Miekel apmokėjo skola 21.41 

• • • • 

• • * " 

• . • • • 

100.00 
100.00 

1L00 
34.00 

169.55 
95.00 

'312.65 

59.82 
45.45 
26.00 
30.00 

įoo.ou 
100.00 
176.45 

35.50 
75.35 
63.40 
13.25 

500.00 
57.19 

Yis>- i $3,383.59 
(Pabaiga bus) . 

važiuoja i Lie
tuva negu m e s . " (Ji priešai 
sako: " Matai, jus aukojo
te, o dabar ta ip jums, -taip 
mums reikia 5 dolierius mokė
ti už pasporta. Tas pats bus ir 
su bonais: a r tu pirksi, a r ne, 
vis į Lietuvą parvažiuosi. Pra
leidęs savo pinigėlius ant bonų 
tau ir Lietuvoj bus bloga, nes 
jų nea tgaus i . " Xa ir neperka. 

Apsvarstę tą draugijų dele
gatai nutarė paduoti Misijai 
reikalavimą, kad tuos dalykus 
atitaisyti]. Antra vertus, juk ir 
tiesa. Vieni šimtus aukojo, vi 
sas j iegas dėjo, kad daugiau su
dėti aukų Lietuvos laisvės rei
kalams, o kiti juokėsi ir dar net 
kenkė tam darbui. Ta ip yra ir 
šiandie su bonais. Vieni dirba 
išsijuosę, o kirti eina prieš. Bet 
gi važiuodamasLietuvon lygiai 
turi mokėti už vizą. Draugijų 
delegatai Misijai sustatė rezo
liuciją, kad tas butu atmainyta. 
Cžtvirtinti tą rezoliuciją pali
ko sekančiam' viešam susirin
kimui. .Ii bus pasiųsta Li ' t . Mi
sijai. 

Toliaus n u t a r t a : 1) Kviesti 
prisidėti prie Liet. Laisvės pa
skolos vietines žvdų organiza-

f 

ci jas; 2) Ant tam tikrų blankų 
atspauzdinti bonų pirkusiųjų 
vardus ir už kiek kas pirko, 
Žymią dalį tų blankų jmsiųsti 
Lietuvon ten , 'kur jos bus tin
kamos, š i t a s sutar imas tuojau 
bus vykinamas. Todėl norintie
ji patekti tau surašau, prašo
mi tuojau pirkti paskolos bo
nų. Geistina, kad visi pasiža
dėjusieji tuos pažadus išpildy
tų. (Jražu hutų, kad butų sura
šo ir musų draugijos. 3) Xu-
tar ta atspauzdinti pa
veikslus su agitatyviškais pa
rašais, kaip kad amerikonai tu
rėjo, ir įstatyti languose. 4)Xu 
ta r ta sušaukti visus pramoni
ninkus, kad ir jie ragintų vie
nas kitą pirkti paskolos bonų. 
5) Nuta r ta pakviesti kun. Mi
roną su prakalbomis, neatsi
žvelgiant į jokias kliūtis. 

Liūdna žiūrėti, kad tokiems 
prakilniems darbams atsiran
da taip aitrių priešų. J ie par-
sikviečia iš " K e l e i v i o " kokius 
tenMaikius ir blevyzguoja ant 

* 

Lietuvos valdžios tiek, kiek pa-
jiegia jų Uežiuvis. Tokių po-
nų reikėtų nepriimti ir ne
klausyti. 

S. M. Danaitis. 

katą,." Vaidinimas padarė ge
ro įspūdžio, nes visi gerai mo
kėjo savo roles ir gražiai iš 
pildė. 

Po vaidinimo buvo balius. 
Žmonių atsilankė daug. Visi li
ko patenkinti . 

(ierb. musų klebonas, kun. A. 
Balinskas daug pasidarbavo, 
kad padidinti Darbininkų va
karo ineigas. Didelis ačiū pri
guli jam už rėmimą darbininkų 
reikalų. Reikia pabrėžt, kad tą 
pačią dieną visokie laisvama
niai, norėdami pakenkti Darbi-
mnkų Sąjungai, surengė kon
certą. Vienok nepakenkė, nes 
mns"ų žmonės jau atskiria grū
dus nuo pelų. Pelno liks daug. 

Ačiū vyčių kuopai už pagel
bėjimą Darbininkų Sąjungos 
kuopai. 

Katalikiškos draugijos. 

Nors musų katalikiškos dr-
jOs visokių persekiojinm. nu
kenčia nuo Lietuvos Balso dr-
jos ir S. L. A. kuopos, vienok 
to nepaiso ir dirbą* kiek pajie-
gia, brangios tėvynės labui. 

Kada katalikiškos dr-jos su
darė L. L. F. stotį, norėjo, kad 
ir " t a u t i š k o s " draugijos sykiu 
darbuotųsi del nepriklausomos 
•Lietuvos. Bet minėtos dr-
jos netik kad atsisakė, bet dar 
pasijuokė iš Lietuvos ir jos 
nepriklausomybės. 

Katalikiškos draugijos deda 
stambias aukas, gausiai perka 
bonus. Antai, ' ' B i r u t ė s " <lr-
ja, stovinti ant katalikiškų pa 
matų, pirko bonų wž $750.tMJ, 
Šv. Petro draugija už $500.00, 
Šv. Benedikto i:ž 200.00, S. L. 
K.-K. A. 22 kuop^ už $100.00 
ir da r žada pirkti, o t a u t i š 
k o s " nepirko dar nei už vieną 
centą. 

Liet. Balso draugija tiek tik 
pasižymi, kad " K a r d o " palai
kymui aukas duoda. .Ji rengia 
vakarus, kuriuose rodo Macoho 
darbus, kviečia kun. Mockų su 
prakalbomis ir tt. 

Kada maj. Zadeikis paragi
no amerikiečius, kad nupirktų 
ir pasiųstų Lietuvos karei
viams dovanų—mažų dėžučių 
su daugeliu įvairių daiktų, tai 
Ivenoshos katalikiškos dr-jos 
sudėjo aukų ir sudarė 45 dėžu
tes. Aukojo: Šv. Pe t ro dr-ja iš 
iždo G doi. S. Žakas $5.00.-Na
riai po 1 dol.: A. Mockus, S. 
Poškus, E. Baliauskas, A. Ši
maitis, K. Norbutas, J . Blažis, 
P. Kodys, S. Zaleskis, J . Neu-
lis. Smulkių aukų $5.00. Viso 
$25.00. 

Šv. Benedikto dr-ja iš kasos 
$20.00, Birutės dr-jos nariai 
vieną sykį po 1 dol.: J . Daba-
sinskas, P . Kipinskienė, A. 
Kvedaras. Smulkių $4.50. Viso 
$7.50. Antrą sykį: F. Zakarevi-
ėia $2.00. F o 1 do l . : F . Ba rad i -
ka P. Šiaulienė, F . Kipinckie-
nė, K. Mažeika, J . Skabalis, S. 
Zaleckis, J . Blaževičia, M. Ba
liauskas, S. Pinigis, V. Vara-
navičia, J . Višniauskas, J . 
Bertąsias, S. Skrodenis, J . Ar-
monas, A. Lauraitis. Smulkių 
$2.00. Viso $27.50. Vyčių kuo
pos aukos paskelbtos pirmiau. 

Negana to, katalikiškos dr-
jos gausiai remia ir kitus tau
tos reikalus. Kada Labdarin 
goji Sąjunga atsišaukė į kata
likiškas dr-jas, tuojau Šv. Pet

ro dr-ja ir S. L. R.-K. A. 22 
kuopa įstojo į garbės narius. 
Pirmoji susyk įuioka 100 dol., 
antroji įmokėjo $25.00. Kituii 
žada vėliau išmokėti. Birutės 
draugija ir-gi įstojo į garbės 
narius. Vardas tiktai, kad dr-
jos rašt ininkas • visados yra 
priešingas katalikiškoms orga
nizacijoms, nors jos musų tau
tai butų naudingiausios. Tai-gi 
ir Labdaringai Sąjungai norė
jo pasipriešinti, nenorėdamas 
perskaityti jos1 atsišaukimo. 
Bet pr iverstas buvo. Perskai
čius atsišaukimą vienbalsiai 
nutar ta įstoti į garbės narius . 
(jĮarbė birutlečiams, kad nepai
so neapgalvotų užsispyrimų. 

Negana dar ir to, katalikiš
kos pašelpinės draugijos įsto
jo į Federaciją, užsimokėda-
nios reikalaujamą mokesnį. 

Dabar, brangus,skai tytojau, 
gali apsvarstyti , ko vertos 
yra katalikiškos draugijos ir 
ko vertos " t a u t i š k o s . " 

J. T r a k a i s , 
L. D. S. pirmininkas. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

Skai tydamas laikraščius 
d a u g ramiu korespondenci jų iš 
kitų lietuvių kolonijų, apie jų 
gyvenimą, darbuote ir t. t., o 
apie musų kolonijos lietuvius 
labai retai. Taigi šiuo aš para
šau ir iš E. St. Louis'o, kad 
visi lietuviai čia gerai, gra'žiai 
ir santaikoje gyvena. Visi sten 
giasi nepasilikti užpakalyj ki
tų kolonijų Bažnyčios ir tėvy
nės darbuose. Turime kelias 
draugijas, Šv. Cecilijos bažny
tinį chorą ir jaunimo — L. Vy
čių kuopą, kuri tankiai paren
gia gražius vakarus, perstaty
mus ir, tankiausia, pelną ski
ria parapijos įabui. 

Lietuvių parapija E. St. Lo-
uis'e gyvuoja gerai. Turime 
gerą kle-boną, kun. Kolesinskį. 
Turime vilties, kad dabartinis 
mųs klebonas, sutariant su pa-
rapijonais, pastatys parapiją 
ant geriausių pamatų. 

B. Dudoravičia. 
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavones Į 
I ir Šliuho Dienos | 

yra vienos Iš žyatMMiiiijii Ir atauntiiUŲ žmogaus 
gyvenime dienu. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 

S kokį nors ženklą. 
Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

| Pirmosios Komunijos . . . . . . . . 15x9 colių po 10c. | 
| Dirmavones i.. . 14x8 colių po 10c | 
g Šliubo 17x13 colių po 20c I 
i s 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz.» o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti 3e. viršaus p< r iurtfmui. 

S 
g Ant Dirmavones paveikslo išreikšta vis* Sakramento Dirmavones 
— istoriją. 

Be to aut paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir C 
palikta tušeios vietos, ku r galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

| "DRAUGAS" PUBL. 0 0 . | 
| 1800 W. 46th Str. Chicagt), 111. | 

iTlIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIilIlIlIHIlHIIIIItlIlHIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIR 

<»~^> t 
N A U J A K N Y G A 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė : Kun. Fr . Buėys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
štai t rumpas turinys 

I . Žmogaus Kilmė IV. Moteris 
I I . žmonių Veislės V. žmogus Dievo Paveikslas 
I I I . Dūšia VI. šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

.\'erašoni9 pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam Įsigyti. KAIIfA SOc 

"DRAUGAS" PUBLISH1NG C0. 
1860 W. 46-th Street, Chicago, 01. 

į Ar Neturį Darbo? 
Kam Gaišint Laiką? • • • • 

i 
i • s 

Šimtai Pastovių Darbų del Vyrų ir Moterių, 
l iestorane, lieteliuose, Fabrike Reikalauja 

MKCHANIKŲ IŠMOK 
R E I K I A * VAIZBOS 

(Jaiage, lužinieraus, Firenioims, Housenionas, ir dau^: 
kitų, pri tyrimo nereikia, $125 mėnesį. 

į Madison Employment Agency 

— 

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS. 

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

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2634 W. 67-th str., Chicago, 
m. 

Kun. J. J. Jakaitis, vice-pre-
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass. 

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

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

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

Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus, 443 Park 

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

Brooklyn, N. Y. 

• • 105 W. Madison Stree, 3d. floor 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 
Del generalio virtuvės pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 
Miss Ackorson. Dictitian 
Michafl Recso Hospital 
29th and EUis Avenuc. 

II P E T R A T I S FABIJONAS 

KENOSHA, WIS. 

Balandžio 11 d., š. m., Lietu
vių Darbininku Sąjungos vieti
nė kuopa buvo s u m i g u s vaka
r i . Pakviesta Lietuvos Vyčių 
oH kuopa vaidino dranią "Va i -

A. PETRATIS 8c CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE INS"JRANCF 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda i.aivoKOrt«s 

N O I A R I J L S A S 
3249 So Halsted Slieel Chicagj Illinois 

TELt-KuiMi BOU4.EVARO 611 

Aš noriu vyru kurie dirba fabrikuo
se arba dideliuose ofisuose, biznieriai, 
profesijonalai arba darbininkai žmo
nes!—vyrų kurie turi j tekme n dide'j 
susipažinimą tarpe žmonių kurie atve
stų kostumierius j mano krautuvę. 
Atsimokant už prirodimą. $10 kostu-
merio aš pasiusų siutą ir extra kelines 
dykai. Del platesnių žinų atsilankyki
te arba rašykite J 

H AURY AUTCHEMi 
16 & 18 E. JackMiii Ill\ d. Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Didelis bargenas 1 augščia ir 2 

augščių namai ant vieno loto, medi
niai. Arti 47-tos ir Wentworth Ave. 
Atsišaukite 

216 W. 47 S+ree< 
Telefonas Boulvard 151 

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

GOODYEAR 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRLTYRU-
S1U VYRU prie guminio ama-

* 
•to. 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UŽDARBYS MOKINANTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškaį ar
ba susižinokite su Factory Em 
ployment Office. 
THE GOODYEAR TIRE & 

RUBBER CO. 
AKRON, OHIO. 

Miestas Geras Progos 
i »—, — 

REIKALINGAS 
PARTNERIS. 

Aš noru partnerio kepėjistes (Ba-
kery) biznij arba kepėjo, .gali būti ir 
dreiverys. Man vienam perdaug dar
bo turiu 2 kepyklas, 2 automobilius 
2 arklius 2 vežimus Elektra mi.ving 
mašina, soda fountain saldainių, 
miltų ir t. t., ir daugybe kitų daly
kų. Pristatau duona aštuonuose 
miesteliuose. Čionais juaų proga 
$1800 investmentas per puse viskas 
atvažuokite ir apžiūrėkite yieta. 

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

JUllIlIlIlIllIUHIMIIIHMIUIIUHIliHmHIIII 

Daug žmonių kreipėsi į il Drau
go" knygyną, norėdami gauti į-
vairiu "Gaspadinių-Virėjų" arba 
aiškinus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kainą be apdarų $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 

''MEILĖS GALYBĖ" 
Kainn sn aprlarn-s 75c. 
IfUtUAu uc apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas" Publ. Oo. 
1800 W. 46 Str., Chicago, 111. 

imiJHiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiifiiiiiiiiiitiimii 

OUNDarLAST! 
S E L F - A D J U S T I N G 

^MJUSPUL 
BRASSJERES 

**e-
Nc9 j 
Stf.HOfRl . 

150 N̂ i5 9(3D 
i S)CUi L. 

• 
• • • • • 

Ant pardavimo geleiių ir drabužių 
krautuve. Lietuvių apgyventoj vie
toj. ^ Atsišaukite. 

6816 S. We«te«i Avr. 

Jt'igu tavo krau tu \ ininkag 
neturi, prisi lak piningas 
ir hiifra o mes prisiusime 
vi«*na išniekinimui. Pastos 
lėšos aąMnakamos. 

NK.MO HV(«IKM(' - FAMUO.V 
IN?<TITl'Ti£. 

I>fi>t. M. X3 l n l n « Ptoce N. Y. 

» ** • 

I 
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4 D R A U G A S Pirmadienis, bal. 26 1920 m. 
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CHICAGOJE. 
8~ 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS "SWITCHMENAI- ATSISA-

KO GRYŠTI DARBAN. 
vPirmadienis, bal. 26 d., 

šv . Marija Geros Patar t ies . 
Antradienis, bal. 27 d., 

Šv. Turibijus. 

PROKURORAS PLENUOJA 
PRIEŠ CUKRAUS 

SPEKULIATORIUS, 

Grunau atsisako a tšaukt i 
streiką. 

N 

ti, 

KARĘ 

PAŠAUKIAMI JIE PRIEŠ 
GAND JURY. 

Savo keliu didėja kainos cu
krui . 

Šiandie cukraus svarui Ohi-
cagoje žmonės suvartotojai tu
ri mokėti po 25 ligi 30 centų. 
W s ne visur vienoda kaina. 

Fermai tuo pačiu laiku sva
rui buvo mokama 10 ir 12 een-
tų. 

Vadinasi, cukrus p a b r a n g s 
tr igubai . 

Federalis apskričio prokuro
ras Chicagoje paskelbė, kad 
jis po kokios pertraukos ir vėl 
atnaujinąs kovą prieš cukraus 
spekuliatorius ir didžpelnius. 

Prieš grand jury jau pa-
šaukta keli tie žmonių išnau
dotojai. (Ii pats prokuroras iš
keliaują- \Va>hingtonan, kon-
ferencijon su gene raliu proku
rorą. 

Apskričio prokuroras tvir
tina, kad cukrui keliama kai
na nieku nepamatuota. Strei
kas ant geležinkeliu neturi 
su tuo jokio sąryšio. 

Cukrui kaina pradėta di
dinti su šią metu pradžia. Bet 
prokurora i tik dabar apsižiū
rėjo, kad tasai didinimas ne-, 
teisingas. 

Kaip y ra su cukrumi. 

Kuboje, sakoma, kad i r tuo-
jaus butą galima gaut i 400,-
000 tonu cukraus ir tas pagel
bėtų abelnąjai c"ia pa<lėčiai. 

Bet vargas tame, kad* Ku
bos išdirbėjai turi mokėti aug-
$ta tarifą siunčiant cukrų į 
Sov. Valstijas. Tad viei ».>e 
•ion, Kubos cukrus išvežamas 
fturopon. 

Anot apskričio prokuroro a 
<istento Milroy, Kubos cuk
raus' svarui išdirbėjai nori gvui 
tį 17c. 

Tuo tarpu ir Amerikos cuk
raus išdirbėjai pigiau negalin
ti parduoti to svarbaus pro
dukto. Nes didelės išlaidos su
rištos su geležinkeliais ir dar
bininkais. Be to, išdirbėjai 
daugiau turi mokėti ir už bu-

Dalis streikuojančiu "swi 
e1; m e n u " jau dirba, Bet di
džiuma nepaliauja streikavę. 

Praeitą penktadienį "swit -
e lmienai" buvo sušaukti susi-
rinkiman. l^il"mosuotas iš ka
lėjimo jų unijos organizatorius 
Grunau, kurs skaitomas vy
liausiuoju vadu, buvo susi
rinkime, bet nedrjso pareii 'a-
lauti darbininkų, kad jie pr
ineštų streikavę-. 

Tik pranešė, kad jis dauga i -
neagituosiąs už strerką, nes 
t:vs jam uždrausta 'valdžios, t ' i 
tolimesnis streikas arba stiei-
ko atšaukimas prigulįs nuo 
pačiu darbininku. Ne jis strei
ką paskelbęs, ne jis galįs at
šaukti . 

Streikininkai, kuriu buvo 
keli- tūkstančiai , nutarė ir to-
lesniai streikuoti . 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARĄP. 

KORESPONDENCIJA IŠ 
LIETUVOS. 

Lietuvos kariuomenė susida
rė ne kokios partijos reikalus 
ginti, bet išvyti visus tuos, ku-

Gerbiamieji Aštuoniolikiečiai: rie nori Lietuvą valdytk-oku-
Lietuvos Raud. Kryžius šau- puoti. Mes giname. Lietuva, nuo 

MOTERYS POLICIJANTES 
NORI LYGIŲ TEISIŲ. 

Ana diena miestiniams dar 
bihinkams algų nustatymo ar-
bitracijinė tapyba išklausinė
jo policijos reikalavimu. 

Ciiicagos policmomv nori 
gauti didesnę užmokesti, kat
ra neturėtą but mažesnė po-
IYS tūkstančiu dolieriu per 
melfs . 

phi'*agos policijoje yra kelio
lika ir motein. I r tos stovi už 
tai, kad joms algos butu mo
kamos tokios, kaip vyrama. 
Sako, turi but lygybė, turi 
but lvgios teisės 

kiasi mušą, amerikiečhj, pašel-
po4 Oerai žinome, kad mušu 
tėvynė, Lietuva, daug nukentė
jo nuo visokių plėšikų. Tą 
šauksmą jos mes turime išgir
sti ir ištiesti pašeipos ranką 
broliams ir seserims. 

Vardu Liet. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų, kviečiu visus j prakal 
bas, Jcurios bus mūsų kolonijoj 
balandžio 27 d., Dievo Ąpveiz-
dos parapi jos svetainėje, 8 vai. 
vakare. Kalbės asmenvs, nese-
na i atvykę iš Lietuvos. Bus 
proga išgirsti apie darbuotę 
Lietuvos Raud. Kryžiaus. J i e 
nurodys, kaip reikalinga Lietu
vai pašei pa i r kaip Lietuvos 
Raud. Kryžiaus šelpia ir glo
boja Lietuvos vargšus. Papa
sakos ir daugiau akyvų daly-

n. N 

Skaitlingai susirinkimo, aš
tuoniolikiečiai, paklausyti in-
doniių prakalbų ir sušelpkime 
L. K. Krvžiu. 

Jžanga liuosa. 

kviečia 
L.R.K. rėm. 31 skyr. raldyba. 

CICERO. ILL. 

Išleistuvių vakaras. 

LAIMĖJO INŽINIERIAI 
MOKYKLOSE. 

Mokyklą taryba pagaliau-
pripažino mokyklų inžinie
riams didesnę 40 nuoš. užmo
kestį, kaip reikalavo inžinie
riai. Pripažintos ir kitos saly-

Balandžio 28 d. Šv. Antano 
parap. svetainėje I,. VyČią 14 
kuopa rengia išleistuvių vaka
rą savo pasižymėjusiam veikė
jui, p. Kleofui M ikalauskui, ku
ris t rumpu l#iku išvažiuoja 
Lietuvon. 

Vytis. 

CICERO. ILL. 

Vaidino ''Amerika Pirtyje." 

go*. 
.Matyt, šiandie mokyklos iš-

naujo ])iis a t idarytos. 
Dabar inžinieriams moky

klose per metus bus mokama 
nuo $2,400 ligi $3,900. 

TEISĖJAS SUGRĄŽINO PA 
VARYTĄ DARBININ

KĄ. 

Jul ius Czapolski turi krau
tuvę po num. 2980 Afihvaukee 
a ve. Aną dieną jis iš darbo p ra 
šalino krautuvėje patarnauto
ją Augustą A. Simon, kam ta-

rokus, iš katrų dirbamas eu- sai }>uvo išėjęs teisman pagel
bėti vienam svetimšaliui gauti 
pilietybės raštus. 

k rus. 

Užt ikr inama bausmė. 

Apskričio prokuroro ofise 
neslepiamas taktas,^ kad pto-
kuroro agentai visas laikas 
rankioja žinia* apie cukrau* 
kainą. Ofisas turi sąrašus vi
sų tų, katrie besąžiniai pelni-
jasi ir katrie spekuliuoja. 

Prokuro asistentas Milrov 
sako, kati didžpelnių bylos a-
tideliojamos čia todėl, nes Iš 
Cl'Jcagos laikinai išvažiavę 
federalis teisėjas Maek. 

Dabar visas tas reikalą* pa
vešiąs teisėjui Carpenter. A-
sistentas užtikrina, kad jis iei-
M.ie pareikalausiąs kalėjimo 
"t1 k raus didžpeiniams. 

Prašal intas Simon pasiskun
dė teisėjui Scanlan. Šis Cza
polski ui įsakė patarnautoją 
priimti atgal ir ateityje neda
ryti ko panašaus. 

Illlflllllttlllllllllllllllllllllllliuillllllllllll 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
" D R A U G E . " 

illltlliuilllllllllllliaillllllllllillllllllinjlir n e d e ldienį mėnesio 

ŠV. KAZIMIERO DR-TH, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigai iunas, pirm., 1437 So 

I l t į St., 
Jurgis Bataitis, viee-pirm., 1428 

So. l l th St., 
Aug. Juknialis, fin. rast., 162G 

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

džiunas, 1017 Swifts Ave. 
Ižd. Antanas Čižauek&s, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

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

Sekmadienyje, balandžio 11 
d., Šv. Antano parap . svetainė
je L. Vyčių 14-ta kuopa vaidi-
vno ' 'Amer ika P i r t y j e , " Lietu
vos vaizdelį, trijų aktą komedi
ją. Kad ją vaidino gabiausios 
kuopos spėkos, j au nemenkai 
atsižymėję, tai i r pers ta tymas 
pilnai pavyko. Roles turėjo se
kantiej i : Bekampis—A. Kren-
cius, Bckam pienė—V. Zales-
kaitė, Agota, jų duktė—P. Ta-
muliunaiU"' (už puikų vaidini
mą gėlių bukietą gavo) , Faib-
čikas, žydas—K. Mikalauskas, 
.Morkelis, žydas—J. Mockus, 
Vincas—J. Kudirka, Antanas 
—A. Zakaras , Piršlys—M. 
Karkauskas, Piemenukas— 
Vaišnoras, režisierius—M. 
Karkauskas, vakaro vedėjas— 
B. Lenar tas . 

Po veikalui sekė šokiai. Čia 
kuopa padarė klaidą. Pa t s vei
kalas užsitęsė gana ilgai ir po 
juomi laiko kaip ir neliko. O 
muzikantams išlaidos nemažos. 
Tai-gi ir pelno vos keli dolie-
riai beliko. Berv i s -g i ar t is tai-
mėgėjai parodė savo nemen
kus gabumus, o publika galėjo 
savo dvasią pasotinti . 

Vytis. 

NĖRA ŽINIŲ NUO MARSO. 

Omaha, Nebr., bal. 24. — 
Elektr ikiniai ekspertai , Milli-
ner ir Gamei*, Cedar. Creeke 
jau kelinta nakt is su ypatin-

svetimujungo ir sudarėme žmo 
niu valdžią, kuri žiuri, kad vi
siems gyvenantiems Lietuvoje 
Imtų gerai gyventi, kad vieni 
nebūtų ponais ir nevaldytų 

• 

10,000-eių dešimtinių žemės, 
bet kad visi, kurie nori žemę 
dirbti , jos gautų. Mūsų kariuo
menėj aė ra ponų, kurių reiktų 
bijoti : visi pas mus lygą*, nes 
visi paeiname iš darbininkų, 
visi iš tų pačių šiaudiniais sto
gais griutelių.* Mūsų vadai y r a 
tie pa tys lietuviai, tie patys 
darbininkai ir valgo iš to pa
ties katilo, o jei nenori jie iš to 
katilo valgyti, tai j iems tas 
pats artelščikas atiduoda tiek 
produktų, kiek priguli vienam 
kareiviui, dar net mažiau. Va
karėliuose sykiu,su kareiviais 
šoka, sykiu stumdosi, ta ip kad 
mes nematome jokių "buržu
j ų . " 

• 

Amerikoj kalbama, kad mu-
i<.ų kariuomenė y r a kunigų ka
riuomenė, tai netiesa, aš jums, 
pasakysiu faktais : mes bev\ da
rni vokiečius atvykome į Papi
lės miestelį, ten mūsų vadas 
paprašė kunigo duoti jam kam
barį; kunigas pavedė jam savo 
prastą kambarį, bet vadas 
savo vietoje pa ta lp ino .ka re i 
vius ir daug tokių faktų yra, 
bet ne laiške surašyti . Jei nori 
amerikiečiai sužinoti Lietuvių 
valdžią, tai turėtų parvažiuoti 
ir padėti mums, n'\s mums rei
kalingi v ra darbininkai visose 
valdžios įstaigose. 

Nemanykite, kad incr, jau 
ta ip iširę, kad pas mus jokios 
valdžios nėra, o vienbe tvarkė, 
bet jeigu mes įstengėm išvyti 
bolševikų šimtą sykių bkftitlin-
gesnes už mus gaujas ir galėjo
me sumušti vokiečius po Rad-
viliškiu ir kitur, kurių buvo ar-
motu ir kulkosvaidžiu laukai 
nustatyti , tai juo labiau galėsi
me viduje tvarką sudaryt i . 

Mūsų kariuomenėje, galima 
sakyti, nėra drausmės (disci
plinos), bet mes patys tą drau
smę suprantame ir mūsų gole< 
žinės eilės su vadais priešakyje 
kur puola, ten jokia priešų ga
lybė, jokios jų anuotos ir gin
klai neatlaiko. Visą tai parodo 
mušu susiprat imas, kad mes 
tik būdami laisvi nuo svetimų 
galėsime sudaryti valdžią,koki 
mums patinka, koki žiūrės 
tvarkos ir gins mūsų reikalus. 

Tadas Calkys. 

(Žinios paimtos iš laiško, ra
šyto p. D. Rupainiui į Newar-
ką. Red.). 

• 
3 

iiiiiiiiiiiimiiiieiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiit 

Pranešame Roselando Lietuviams 
ir Apielinkeje 

Kad lietuvis Aptiekorius AUGUST YONAITIS šiomis dienomis pirko Ap
tiekę nuo Mr. P. Siniušo ant 10646 SO. MICHIGAN AVE., ROSELAND, 
ILL 

Turime už garbę patėmyti, kad aptiekorius AUGUST YONAITIS dirbęs 
ilgus metus Lietuvoje aptiekoje ir turėjęs aptieką ant 18th Str. Chica 
goję, yra žinomas kaipo sutaisantis gerai medicinas ir duodams gerus pa
tarimus moterims ir vyrams. 

PERKANTIEMS BUS DUODAMI TIKIETAI UŽ KURIUS GAUS PINIGAIS 
AR TAVORU PREZENTĄ. 

Meldžiame atsilankyti. 

I! 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Oonsultation Burcau, Inc. 
35 So. Dcarborn St. Chicago. 

Room 206 

ResidL 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vjriškų 
Vaikų ir Tiso chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 Tak. NedėUomls 10—11 d. 

2 Telefoną* Pa U man 8M% 

Dr. P. P. ZALLYS g 
Lietuvis Dentistas 

10857 So. Michigan, Arenu* 
R«fteland. III. 4 

TALAMD08I 9 iki it vakare. j 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! - | 

I "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 1 
1 1918-1919 f 

Parade 
Kun. J . F . Jonai t i s 

Kapelionas 

| Kaina 25 Centai f 
Joje tol pa daug gražių ir Įvairių aprašymų apie viso- s 

kius karės laiku atsit ikimus, kokius pa tyrė pats anto-
E rins, dalyvaudamas toje karėje. 

Galima ja gaut 

I "DRAUGO" KNYGYNE # S 
1 1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. | * 
iiiiniiiiHiHisiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 

Dr. L L MAKARAS 
>8 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
RMelande: 1S80S 8^ Mlrbiraa Ar€. 

Telefana* Pnllmaa S41 ir PaJlmaa I1M 
ChlcagoJ: 4815 So. Wood Str. 

Tik Ketverto Takake uuo 5:30 Iki 7:#0 
Telafaoaa Varsa 7ft. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborlue patarnauju, laido. 

tuvėM ko pigiausia. Helkale aieldžiu at-
ai&aukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, 111. 
TeL Ganai l l t f . 

WESTPULLMANIEČIAI | 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas J u s dienraštį " Drau
g ą " atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gaut i kasdien 
nusipirkt i ' ' Draugą ' % ta ip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduot i į 
dienraštį. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Oflaas Ir Gyvenimo vieta 
3252 So. Halsted Str. 

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

NedėUomls nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yartln £544 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

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

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

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą, 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą, vardą, ir visam 
pasą ui ų garsą,. 

Bet Lietuvos kariuomenoi reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasjlavines. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

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

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškių žodžio" Redakcija, arba atiduokite į mūsų Delegacijos 

\rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kiu Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškiu Žodžio" Redakcija, Kaunas, L i thuan 'a . 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LHETUVI8 
Gydytojam ir Chirurgą* 

Parkai* aavo gyvenimo vl«ta I 
Brigtnoii Park. 

nu \\. 43rd Streat^ 
Tel. McKinley 261 

/ OCIMM: 1757. W. 47th 8t» 
(47 ir Woad rat.) 1 Valandos: 10 ryto iki t po pietų, B:S0 Iki 

«:I0 vakare Nedėllomla » iki U rytaia 
TeL Boulevard 160 

, . , , . - * x_, , r T - ą 

« — 
Telefonas Pullman l t 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Oflsa* 11719 Michiiran Are. 

Adyno» 8:It iki 9 laryto — 4 iki 
9 po pietų — <:*• iki S:8f vakarą. 

Nedėllomis nuo l t Iki 11 išryto 
m m ^ ^ » m m m m m m mf&im*m\ M ąi m*^*^*^įį S * 

S J. P. WAITCHES 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI? 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gomis mašinomis klausosi, a r 'gaut i "Draugą" arba paduoti 
negausia kokių nors žinių nuo 
planetos Marso. Bet tuščios jų 
pastangos. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

i jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių įmygu. 
Pasinaudokite. 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4548 8. WOOD 1STKKKT 
786 W. lStli STHKKT 

CHICAGO. 
Mi KinHy 4380 

• 
I • • 
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I • 
I 
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V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 
Ofisas Didraiestyj: 

29 South La Salle Street j 
Kambaris 324 R 

Tel. Central 6390 I 

Vakarais, 812 W. 33 St. * 
Tel. Yards 4681 • 

_ 

Atminkite, kad tiktai pas mus galite pirkti I J K T U -
VTSKp R I T U L Ė L I Ų prie automatiškai grojančio piano 
(Player Piftno). Taippat tur ime ^laug lietuviškų R E 
KORDŲ, pačių naujausių ant gramafono. 

Lietuviški Muzikos Ritulrtiai del Player Piano 

1. Mano Mielas. Polka. . . 70c 
2. Žydą* Statinėje! Polka. 70c 
3. Pavasaris. Polka ir 

Klumpakojis 70e 
4. Diedukas. Polka 7(it* 
5. Audra. Mazurkas ir 

Mazūras 70c 
6. Ant Dunojaus Bangų. 

Valcas $1.25 
7. Galas Svieto. Polka. . . . 70c 
8. Juodos Akjs. Polka. . . . 70c 
9. Linksma Kaimietė. 

Polka t 70c 
10. Aplankymas. Valcas. .70c 
I i . Pabučiavimo. Valcas. .90c 
12. Vestuvių Marsas 85c 

PE0PLES MUSIC STORE, 

1813 West 47th Street : • Chicago, Illinois 

:*« • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • » » » } $ 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kraujas neturintis Geleties 
yra priežastimi i£bli£kubiu 
veidų. 
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Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymą-

C ARTER'S IRON PILLS 
Jums pagelbės, pamėginkite v* 

file:///rankas

