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Turkijai Leista Turėti 
25,000 Kareivių 

Anglija gins Kaukazą nuo 
bolševikų 

SARAGOSSOS ARKIVY
SKUPAS PAAUGŠTIN-

TAS KARDINOLU, 

DAUGIAUSIA PELNUASI 
ANGUJA. 

Armėnijos mandatas formaliai 
pasiūlytas Suv. Valstijoms. 

San Rėmo, Italija, bal. 26 — 
Talkininkų taryba apsidirbo 
su Turkijos likimu. Šiandie 
bus aptarti dar keli klausimai 
ir pasibaigs augščiausios tary
bos konferencija. 

Turkijos likimu daugiausia 
pasipelnė Anglija. Nes ji pa
ima savo globon Palestina, 
Kaukazą, su uostais Batum ir 
Baku, Bagdado geležinkelį, 
Dardanelius ir pilnas teises 
prie Suezo perkaso užėmus 
Egiptą. Kuone visa Turkija 
]>atenka Anglijos protektora
tam 

Žinoma, prie Anglijos prisi
deda ir Prancūzija su Italija 
Turkijos pasidalinime ir val
dyme. Bet" šitos viešpatijos 
yra kaipir tik iš vardo. Vado
vaujančią rolę visur turi An-

Armėnija siūloma Suv. 
Valstijoms. 

Tik vienas Armėnijos globo
jimas Anglijai ir jos talkinin
kėms neparankus. Todėl Ar
mėnijos mandatas formaliai 
pasiūlytas Suv. Valstijoms. 

Armėnija talkininkams ne
parankus daiktas todėl, kad 
jis yra surištas su didelėmis 
išlaidomis. Bet yra dar ir kita 
svarbi priežastis. 

Kaip žinoma. Suv. Valstijos 
Armėnijai užbrėžia plačius ru-
bežius. Juosna ineina i r Er-
zerumas. Kad tuo tarpu Erze-
rumas, kuris skaitomas Armė
nijos sostapiliu, arba vyriau
siuoju šalies miestu, yra ran
kose turkų nacijonalistų. 

Ta. miestą atimti nuo nacijo
nalistų talkininkai, turbūt, ne-
apsima. Nes tas padaryti ne
būtų lengva. 

Taigi jie pasiųlydami Suv. 
Valstijoms mandatą sako, kad 

Rymas, bal. 26. — Praeitą 
šeštadienį šventasis Tėvas Be
nediktas Penkioliktasis pa
rūgštino 

ANGLIJA MĖGINA TAIKIN-! NEBUS VETERANAMS BC-! 

TIES SU AIRIJA. NUSŲ. KOL NEBUS 
•'' GAUTA PINIGU. 

Pamainomi anglų valdininkai: 
Dubline. y, ip sakoma pačiam kongrese. 

Iš Revoliucijos Meksiko .» 

bal. 23. — Xe- Washingtcn, bal. 2.">. — Re-. Londonas 
reikia nei kiek abejoti, kad jj publikonų atstovų lyderis kon-
Anglijos vyriausybė ir vėl at- j -grese, atstovas Mondell, pra-

CARRANZA TURIS 
VILTIES. 

rropolobampo yra didelis Mek
sikos uostas, j kuri pasiųsta S, 

Sakosi Įveiksiąs revoliu
cionierius. 

jei Suv. Valstijos Armėnijo? 
respublikai nori plačių rube-
žių, tegu ima mandatą. Nes j NTTTI STOVI UŽ ĮVEDIMĄ 

TAIKOS VISUR. 

kardinolu Saragos- m a m o sav*politikąAirijos rei-| nešė, kad kareiviams vetofa-
sos. Ispanijos, Arkivyskupą I k a l ° i r v i s a "tsinešimą i pa- j naris nebus greitai duodami 
Jean Soldevila y Romero. čius simi-feinerias. j bomtsai. jei kartais tokius pii-

Iškilmės Į\yko konsistorijo- Vyriausybė pamatė, kad j pažins kongresas. 
je, kurioje ruošiamasi kanoni- žiaurumais, persekiojimais j " j N s a k o < pį.-,mau«ia reikia 

nieko ne tik nepelnysi, bet da r \ < n n g į j v e r s l n p s < jg k u r g . i U t i 

padidinsi žmonių pagiežą. T a d j p l n i ? l h l r t i k kuomet-pinigus 
dabar norima atmainyti tak- VvTjau*vbė turės savo rankom, 
tiką ir priešmonių prieiti gra-į t u o i u e t veteranams bu.s dnoH 
isinoju, pašvenčiant tam tikslui; i )onu<ai 
žvmius nusileidimus. 

zuoti palaimintą Orleano mer
gelę Joanną d* Are. 

I v 

Nori su' buvusiais priešinin
kais atnaujinti artimus 

santikius. 

San Rema bal. 2t5.—-Pasikal
bėjime su prancūzų laikraščių 
korespondentais Italijos prem
jeras Nitti štai ką pareiškė: 

"Taika kuoveikiaus tori 
but jvesta vison Europon ir 
Europa išnaujo turi but pa
statyta prie darbo. 

"Mes turime Įvesti taiką 
tuojaus visur, arba mes turi
me sulaukti nepalaimų. Per
galėtojai su nugalėtais išnaujo 
privalo susirišti artimaisiais 
ryšiais ir imti dirbti )>endrąjį 
darbą, 

"Manau, toksai, mano pa-
siųlymas nepatiks Prancūzijai. 
Bet štai aš Renneri. Austrijos 

kitaip Armėnija pasiliksianti 
mažytė .respublika.' 

25,000 kariuomenės. 

Italijos premjeras Nitti bu
vo padavęs sugestiją Turkijai 
palikti 50,000 kariuomenės. 
Bet Anglijos premjeras tą 
skaitlių sumažino pusiau. Tad 
Turkijai teista turėti vos 25,-
000 kareivių. 

Turkijai uždrausta palaiky
ti kariuomenės Europos šone. 
išėmus vieną kompaniją Kon-. 
stantinopolyj. Ta kompanija 
skaitysis sultano gvardija. 

Pats Konstantinopolis bus 
policijos rankose. Policija bus 
priežiūroje Italijos, Prancūzi
jos ir Anglijos komfsijonierių. 

Anglija Kaukaze. 

Anglija apsiėmė pilnai pa
gelbėti naujom Kaukazo res
publikom ginties prieš rusų 
bolševikus. Tuo tikslu Į ten konclierį, nesenai Ryme pasi 
tuojaus bus siunčiami reika- i tikau kaipo draugą ir šiandie 
lingi ginklai, ir amunicija. j Italija paduoda pagelbos ran-i ninkai Airijoje bus pamainyti 

Reiškia, Anglija paima savo j ką badaujančiai Austrijai. i kitais, nuohmlesniais žmonė-
globon Kaukazą. Nes ir šian-j <lTaip reikia pasielgti ir šsj m5s- ' , . » 
die jau Kaukazo respublikų ; Vokietija. Vokietijai reikia i Apįe tai rašo ir laikraštis 
armijoms vadovauja anglų ofi- j duoti galimybės ir progos dir-i London Daily Skėteli, 
cierai ir tos šalys valdomos | bti ir gyventi. Tuomet jinai' Šitas laikraštis pareiškia, 
pagal Anglijos nurodymų. j galės išpildyti ir reikalavimus, j kad kuomet Airijon generaliu 

I Gi jei ne. tuomet Vokietija! sekretorių nuskirtas Sir 11 a-
tikrai suklups po bolševiką-J aaar Gręenvood, patsai A'ri-

^ Talkininkų nuspręsta, kad | m o ar militarizmo našta." 
Vokietija Įsakmiai pildytų vi- j . . 
sas taikos sutarties sąlygas, j PANAIKINA BAJORYBĖS 
Tik su finansinio atlyginimo j . TITULĄ 
klausimu dar nepabaigta. * 

Vokietijai bus pasiųsta nota. Berlynas, bal. 26.—Prūsijos 

Pirmieji žingsniai. 

Pirmuoju tame atsitikime 
vyriausybės žingsniu galima! 
pažymėti faktą, kad Airijos 
pasekretoriaus asistentas Sii 
John Taylor paleidžiamas vie
nam mėnesiui atostogosna. A-
p.e tai paskelbta oficijaliai. 

Tas reiškia, kad Taylor pa
šalinamas iš užimamos vietos. 
V""st yra nuomonės, kad jis. 
daugiau nesugryž tan užsiėmi-
man. 

Taylor yra tas žmogus, ku
riam visi prikaišioja perse
kiojimą sinn-feinerių. 

Pasekretoriaus asistentas 
tuojaus paliuosuotas, kuomet 
Airijos polTč:.iai* (konstabula-
riams) nuskirtas naujas virši
ninkas, generolas Byrne. 

Bus pamainyti 'Tidininkai 

Yra aišku, kad anglų valdi-

PENNSYLVANIA KALTI
NAMA PERŽENGIME 

PROHIBICIJOS. 

Washington. bal. 25. —"Sau
sieji" kongreso atstovai pake. j j į j į " ^ J j g j j j į palies^plo 

i V. karės laivai. Guaymas taip-
i pat svai'bus uostas. 

Miesie Mazatian, kur yra 
Mexico City, bal. 26.—Kuo- amerikonų. Carranzos kariuo-

met žymi dalis Meksikos jau m e I h ' ( l a ! ' 'aikosi. Bet vargiai 
liepsnoja ir revoliucijonieriai atlaikys revoliucijonierių ata-
pažangiuoja visais šonais, čia **s-
Garranza ir jo vyiiausyk' tu-! Turėdami savo rankose (iu-
rinti vilties įveikti revoliucijo-; aynio uostą revoliucijonieriai 
nierius ir numalšinti revoliu-' iš ten galės išvvstvti savo vei-
ciją. kimą prieš kitas Meksikos val-

Kai-kuHe Meksikos valdi- ; sti.ja>. 
ninkai išdalies pateisina Šono- U ž ė m ė ^ ^ ^ ^ 
ro-; pakilimą. Sako, buvę tam 
daug prežasčių. Bet. sako. ne- Laredo. Tex., bal. 26.—Re-
reikėję visgi pakelti tokio bai-1 voliucijonieriai užėmė geležin-
saus trukšmo ir grūmoti cen- keikus tarpe Monterey irTaui-
tralei valdžiai. ! pi<'«> i'- tarpe Monterey ir Ma-

Toji centralė valdžia pasiti- j tamoras. 
ki savo spėkomis. Sako, gceiln ; Maištus kelia kariuomenė. 

lė šauksmą, kad Penjūsvlvauia 
]>eržengia proliibicijos Įstaty
mą. Sakoma, Scrantone ir a-
pylinkėse <lirhamas alus ir sa-
liunuose be niekur-nieko pur-
davinėjamas. 

BELGŲ KARALIUS APLAN
KYS BRAZILIJA. 

jai busią apsupti kaipir kokia Laredo, Tex., bal. 26.—(Jem 
geležine rinke Mr revoliucija i Porfirio (ionzales su 500 Gar-
busianti nustelbta. : r a n z o s kareivių Nueva T^on. 

Nežiūrint tų optimistinių pa- l , a k i l ° P r i e S ^ r a n z ą ir perei-
žiurų, revoliucijonieriai visur na revoliucijonierių pusėn. 

Kariuomenė maršuoja ant 
Malamoms. 

Kitose vietose Garranzos 
kariupmenė taippat skaitlin
gai pereina revoliucijonierių 

Washington, bal. 26.—Gfici- pusėn. Nes revoluci.^s vadai 

• 

' : 

]>ažangiuoja. Daug Garranzos 
kariuomenės pereina revoliuci
jonierių pusėn. 

Sonoros armija užėmė uostą. 

Brusselis. bal. '2"\ — Belgų Į 
karalius Albertas priėmė Bra-j jalėmis įlepešomis pranešta, pakėlė obalsj, kad jie veikia 
zilijos prezidento IVssoa pa^ikad Sonoi^s-kariuoiHenė pa-, Meksikos argaivhrinw ir p*-
kvietimą aplankyti ta sali. Turi ėmė Topolol>ampo ir Guaymas [ tvarkymo rikliais, 
but. rugpjutyj karalius iške- ' 
liaus Brazilijon. 

turės pasitr?v:kti iš užiman'o.-
^"ieios. 

PAKELTAS GENERALIS 
STREIKAS ALZACE-

-LORRAINE. 

SUSITAIKOMA FIUME 
KLAUSIME. 

Streikininkų komitetas atvyko 
Paryžiun. 

Paskui ji, suprantama, e'.s 
ša^n ir kiti augštesnieji val-
.l'ninkai. Ir tuomet naujo va1 

dvtojo rūmai l>us plačiai ati-
darvti sinn-feineriams. Bus zii<* provincijose Alzace-Lor 

Vokietijai bus pasiųsta nota. 

vyriausybė paruošė Įstatymui 
projektą panaikinti bajorybės 
titulą ir su tuo surištas viso-

Bu,s jjji duota pasirinkti vieną 
iš dviejų: arba per 30 metų 
kas metai talkininkams išmo
kėti po 3 milijardus markių,'į kįas privilegijas 
arba sutikti trumpesniu laiku i 
išmokėti nuskirtas sumas. ' VOKIEČIAI PRIĖMĖ RIN-

Sako. jei Vokietija apsiim-! KUVIAMS ĮSTATYMĄ. 
tų išmokėti trumpesniu laiko- j 
tarpiu, tuomet jai butų nulei- j Berlynas, hal. 26.—Vokieti-
sta keliolika milijardu markių, j j o s kuriamasis susirinkimas 

istatvmą rinkimams 

•ios valdvtoins lordas Krencl' 

imtasi su jais tarties,! * IT bus 
itlant Airija gražiuoju 
ventit su Anglija. 

sagy-

THINGS THAT NEVER HAPPFN 

i prieme 
SUV. VALSTIJOS PRIPAŽI- J vincijos Erivaniaus, iš dalies į parlamentam 

NO ARMĖNIJĄ. i provincijos Kars ir iš dalių 
Į provincijų Tifliso ir»lizabet-

Washington, bal. 26.- v . 
\*alstijos pagaliaus formaliai Išviso tan plotan ineis apie 
mpaiteo de facto Armėnijos 2 e m k e f v i r t a i n i u a n £ ? l i J k Ų 

^upb!:ką. kaip tą jan seTr,- myyių į & p i e ? m i l i j o n u ^ 
VATltoill Su%stm<*> v r o »t->iostoy 

Erivan. 

yra pa«larę talkininkai. 
VnKfvk'.s M>krotorius Golby 

'ii" tikslu Armėnijos vyriau-] 
>yb<\- i\'-uy\-\:] Pasdermadjian 
inda\ė oficijalį pranešiuią. 

Armėnijos ruk-žiai irnlr.iinai 
dar nenustatvti. Talkininku 

ria«.«ybė gaius pinigii, nes šioj 
šalyj yra labai daug užuojau
tos armėnams, tarpe kurių uo
liai darbuojasi protestantai 
misijonoriai. 

taryba nusprendė 
paskiau. 

ta 

Turi apie 2 milijonu 
gyventojų. 

Armėnijos respuldiką talki
ninkai sudarė iš buvusios pro-' 

Gal bus pareikalauta pagelba. 

Suv. Valstijos neveltui pri
pažino Armėniją. Tai Šaliai 
yra reikalinga oficijalė pagel-
!>•:. Armėnai nori čia gauti pa
siskolinti pinigų. Be pripažini-
:,,'"> kadir <ie faeto :a-huv(i g^-
ii"Pa tas padaryti, 

šiandie paskolai čia yra at-

Reikalingi ginklai. 

Amerikoniško komiteto Ar
mėnijos nepriklausomybei pir
mininkas James W. (Jerard, 
New Yorke, išreiškė didį pasi
tenkinimą pripažinimu Armė
nijos. 

Sako, šiandie Armėnijai 
svarbiausia reikalinga gauti 
ginklų .VI.OOū kariuomenei. 
Tuos ginklus tikimasi irvtj S. 

Paryžius, bal. 26.—Prancu-
JM provincijo>e Alzace-Lor-

išreikštas jiems prielankumas \ r a in<' užvakar pakekas genera-
larbininkų streikas. 

Sustojo geležinkeliais važi
nėjimai ir kitokie visoj šalyj 
susisiekimai. 

Kariuomenė saugoja geležin-
i kelių stotis ir gatvekarius mie> 
j ste Metz. Neišleidžiami nei 
; laikraščiai. 

Streikininkų komitetas at
važiavo Paryžiun. Gia jis turės 
konferenciją su darbo minis-
teriu. Bus aptariami darbi
ninku reikalavimai. 

Priimamos prezidento Wilsono 
sąlygos. 

San Rėmo. Italija, bal. 26.— 
Italijos premjeras Nitti ir Ju-

1 goslavijos užrubežinių reikalų 
! ministeris Traminę Fiume 
1 klausime sutiko priimti pi ri-
; donto Wilsono kituomet po 
j lytas sąlygas ir pabaigti 
vuojančius nesutikimus. 

Fiume. reiškia, paliks atski-
' ra nepriklausoma buforinė 
Į valstija. Fiume valstijai teks 
; apylinkės ir kai kurios salos. 
\ Bet salų klausime bus prave-
j stas plebiscitas. Patys salų gy;-
! ventojai nubalsuos, prie ko jie 
i norį prigulėti. 

SURINKTA DAUG KARĖS 
MOKESČIŲ. 

CHICAGOJE NUŽUDYTAS 
PLĖŠIKAS. 

31 mėnesio mokestys yra ly
gios 55 metų mokestinis. 

Washington. bal. 26.—šalies 
vidujinių mokesčių'raštinė pa
skelbė labai indomių sąskaitų 
apie mokesčių rinkimą. 

Vakar iš vakaro policija sii-
arešiavo plėšiką Harry J. 
James, kuris plėšė turčių rezi
dencijas ir kurio policija senai 
buvo ieškojusi. 

Kuomet jis paimtas Town 
Hali policijos nuovadom tenai 
jis suspėjo išsitraukti iš kiše-

-1 
niaus revolveri ir pradėjo šu-

Sako, per prae.tus pustrečių. t y f . -} I ) o U < .m o n n s . 

- T S 3 TAIP NIEKAD NEBŪVA. 

kelias. Ir Armėnijos w - Valstijose. 

— 0. ne, ne, gerbiamasis, čia nereikalaujama nieko primokė
ti už extra pareikalaujamus valgius. Klausk ko tik nori, jokio 
primokėjimo nereikia, absoliučiai nereikia! 

metų karės mokesčių surinkta 
$11,481.109.000. Gi pirm TO 55 
motų laikotarpiu buvo surink
ta $11.5S2.000.000. 

•Reiškia, kad per 31 praeitą 
mėnesį surinkta kuone tiek. 
kiek seniau buvo surinkta per 
55 metais. 

Šaudvdamas pasprūdo srat-
I vėn. Bet tuojaus policija j] 
; apsiautė ir paklojo.' 

Sužeista <h\ poliemonn. / 

ORAS 
BALANDŽIO 26, 1920 M. 

Chicago.—Galimas daiktas, 
kad šiandie ir rytoj bus lie 

Albany. N. Y., bal. 25. — 
Ncw Yorko valstijos seuaias 
patvirtino priešsocijalistiflius 
b'iius. Už biliu? balsavo 36 at- taus; maža atmaina tempera-
stovai, gi prirš — 14. turoje. 
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2 DRAUGAS Pirmadieni?, bal. 26 1S20 m. 

I E — J ^ ^ ! ninkarns, žemės savininkams, 
iiJKriviv KATALIKŲ; DiKjnfiAšTis pirkliams, pramonihkains, dva 
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"DRAUGAS" 
Eitu kasdieną išskyras nedėkUenlos. 

PRENUMERATOS Ii ALNA: 
CB1CAGOJ ffi UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų . . . . , . . . . , S.Ou 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pašei Meto S.00 

Prenumerata mokad ižkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pirr.gai geriausia sių
sti išperiant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą laišką. 

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

Telefonas McKinley 6114 
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Lietuvos Senatas. 

siškijai. Kiekvieno luomo ar 
tautos renkamasis turėtų pri
klausyti prie to paties, prie 
kurio ir rinkikai, išskyrus dar
bininkų atstovą. Jis 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 

j iš perniažo skaičiaus asmenų. 
Geriau tegu nedarbininkas at
stovaus darbininkus, negu kad 
darbininkų atstovai senate bu
tų nenoriai išrinkti. 

Pasirūpinus Senate sąstates 
jvairumu, reikėtų apriboti jų 
skaičių. Lietuva yra maža ša
lis: joje neturėtų būti daugiau 
90 senatorių. Negera butų pa
daryti mažiau 40. Geriau butų 

Lietuvos Konstitucijos Projektas. 
Antra dalis. 

Parašė 
Kun. D-ras. A. Maliauskis. 

(Pabaiga). 

Valstijos Taryboj kuri gali jį 
ir prašalinti už nepildymą Įsta
tymu. Viršaitis pirmininkauja 
ir valsčiaus taryboje :r seniūnų 
susirinkime. 

153. Provincijos tarvba susi- l 6 °- * v a r b e ^ ^šeiaus 
renka bent vieną kartą per me- t a r>' b o S ™<*r™»> turi but pa
tus. Taryba paskiria ir kontro- t v i r t i n t l P ™ ™ " * * komiteto, 
liuoja provincijos valdininkus, 1 6 L ^ alstijos Taryba turi 
išrenka savo provincijos sena- t e i ^ priturėti , kati provincijų 
torius, išleidžia parėdymus, i r ^ š e i u valdžia pildytų kon-
paskiria mokesčius, sustato; stituciją, įstatymus, o r^pil-
metinj biudžetą. Biudžetas vra dančius t u r i tei*v įsiversti 
viešas. juos pildyti. 

PRIEDAS 

! 2b'. Ministeriai at>aka parla-' H jį pavesti nubalsuoti visuo
menei . / jmentui ir taip ilgai 

7. Parlamento ar visuomenės1 Ii mini>trauti, kaip ilgai turi į 
parlamento daugumos pritari- \jrų •* Moterę fhAų Kirpi-

.u- t<ga nAsm^̂ 5T5TEn 
nubalsuotuosius įstatymus pre
zidentas paskelbia ir pasirūpi
na, kad butų įvykdinti. 

8. Prezidentas turi teis*; do
vanoti bausmę paprastiems nu
sikaltėliams. Nusikalt usiam-gi 

mą. 
27. Parlamentas gali išreikš

ti savo nepasitenkinimą mi-
nisteriais, a) arba nubalsuoda
mas, kad jis niinisteriais nepa-

moir 

Antrasis Adsizisiracijcs su
tvarkymo būdas. 

1. Administratvvė valdžia 

Provincijos, valsčiaus ta
ryba rūpinas viešaisiais vieti
niais reikalais, nepakenkdama 
visos Lietuvos visuomenės rei
kalams. Įstatymas nustato jų 
priedermes ir teises ribose,[yra rankose prezidento ir mi-
kurias pažymi konstitucija. filisterių. «. 

154. Didžiąją provincijalės 2. Mėnesio laikotarpvje. prieš 
padaryti 50 negu 40, idant tarybos darbo dalį atlieka jo? ^ c ^ Į ^ t esančiojo p r i 
skiriant luomams ir tautoms j pačios išrinktasis provincijos j d e n t o tarnystei abu oarlameu-
senatonų proporciją lengviau j komitetas. Provincijos komite-' to n m m SUsieina j \mi(iriį į į . 
butų neperdaug mokintai vi- tas susideda iš šešių sąnarių sėdį ir išrenka respublikos pre-

išrtnktų iš provincijonalės t a - j z i d e i l t a ) ^ ^ r i e m s metama, 
rybos. To komiteto rankose yra j 3. Prezidente arba }>asitrau-
ekzekutyvė provincijos vai- \km ari>a uumiru^, y r a tuoj 
džia. Jis valdo provinciją v i s u : r 0 1 l k . u n a s n a u j a s p i , i z ; ( ! e n ( a S ) O 

tuo laiku, kuomet taryba nėra | i k i įjunkant, prezidento lunk-
susirmkusi. jei jas pildo miniateriu tarvba. 
_155. Provincijos tarybai ir 4. Išrinktu 4 prezidentus ga-
provincijos komitetui pirmi- ,u b m i J r b u v u s y s i s ])r(>zide„tas. 

suomenei parodyti j)rocentinio 
apskaitymo teisingumą. 
Tą proporciją turėtų pirmam 

senatui sustatyti Kuriamasis 
Seimas, o toliau kiekvienas se
natas savo Įgaliojimų pabai
goje sustatytų busiančių sena
torių proporciją 

Atspausdinta? "Drauge" 
kun. D-ro A. Maliauskio su
statytasis Lietuvos Konstitu
cijos projektas reikalauja, kad 
kiekvienos teisė>s sumanymas 
prieš gausiant Įstato jiegą pe
reitų dvi apsvarstymų eili: vie 
ną atstovų bute, kita senate. 
Bet gerbiamasis mokslininkas 
j konstitucijos projektą labai 
mažai paragrafų teitraukė a-
pie pati senatą. 

Senatas^ kaipo augštesnysis j rūpindami ateinančių rinkl-
teisdavybė<? butas, arba visai j m u prirengimu, 
nereikalingas, arba turi kuo-i Senatas neturėtų būti palei-,. 
• ^ n o r s žymiai skirtis n n o ž e - d ž i k a < k ^ ^ ^ ~ !«un , kontroliuoja provincijos 

^sniojoteisda^-bėsbuto.Tą n į s t e r j j 0 s į ū e S j ^ j valdininkus ir yra mazgu ku- _ _ . . . , . . . , . . . 
skirtumą reikia pažymėti kon-| wl m i n i s l , r i j a ^ ^ , £ "* *"*» V™1™** ^ ^ ridentas gali bot prašalintas 

ketų paskirti ilgą, sakysime 
dešimties metų. idant jie ga
lėtų į šalies teisdavybe Įdėti 

{galiojimų laiką senatui rei- numnkauja gubernatorius, ku-Į K a n ( l i ( l a t a s į prezidentus, kad 
H paskiria Valstijos Taryba, o | ) ) U t i ^ ^ t Q f i ^ ^ 
patvirtina.senatas. * !du trečdaliu Įtaisų. Jei nei vie-

Gubernatorius turi teise! 
savo gyvenimą ir jiegas, nesi- W b ė t i i r b a l s u o t i P r o v i n c i J o s | ant ra kartą 

taryboje ir provincijos komi- L i a u ' , u d s ų g a v t t s i u įu kam]ida-
tete. Jis prižiūri, kad provmci- i tų< t u o n i e t užtenka'^auti tik 
- ••'rt'l ' • — : - k a > i ! i - ' "Ipaprastą balsų daugmna. 

5. Parlamentui reikalaujant 
visuomenės uubalsavimu pre-

halsų. 
•:•< tiek negavo, balsuojama 

iš dviejų dau-

stitucijoje 
J pirmąjį arba didįjį atsto- j į j į ; . , t> M 

vybės butą renkama vienas ^ ^ n e 5 S r e i s k j a m i n i , t o r i . 
h atstovas nuo paskirto p i l i ^ į ^ ^ ^ pusįtikėjim0 nei ne-

skaičiaus. Cia nežiūria* į m e - f . ^ • j i j n o T a J s v j s a i < ž y i , g 

ką daugiau, kaip tiktai j ta, į į , e n a t a ; ! , k i r i a s i n u o a t . 
kad renfcainaiis patiktų W-iAoyų b u t o . 
kikams. Todėl į žemąji butą: ~, . , , , 

. v . T . i įeisdavvbių micnatyvą se-
susirenka žmonių upo ir ju va

šu centrale. 
mės atsistatvdinti del jos pro- . ^ » , .. , • 

d ^ 1^ Apskritys turi savo 
j prieš terminui pasibaigiant. 
Tokį reikalavin^ parlamentas 
tegali nutarti tiktai 2-3 balsų 

lios išrinktieji. Bet nei ūpas j " , , 
.v, , , , vu butas, ka nei valia dar neištenka, kad 

A. . 1 kaip piliečių burvs pažymėto įstatai butu gerai summtvti ir į, ... . . : , . / r 

, A. . ,., , . ., . . konstitucijoje didumo, surasvti: tam tikslui reikia ir' 

svarbą tiktai renkant atstovus 
į parlamentą ir kaipo teismo i . .,, . .. . dauguma abiejų rmniu rajonas. Pro\incijos taryba ! 
paskiria apskričių konlrolie-j Tokiu parlamento nutarimu 
rius, kurie prižuri valsčių vai-j Prezidento veikimas yra su-
džios veikimą. j spendnotas. Jei tdrinčiijjų tei-

157. Valsčius yra pamatinė Uę balsuoti piliečių dauguma 
natas turi taip pat, kaip atsto- j valstijos vienata.'jo autonomi- j balsavo už prašalinimą, prezi

dentas yra prašalintas. Jei vi
suomenė dauguma balsų atme
tė parlamento reikalavimą. 

įp ministerija ir U , y r a kertiniu demokratiško
sios Lietuvos laisvės akmenų. 

158. Legislatyvė valsčiaus 
Besidarant nuomonių skirtu-į valdžia priguli valsčiaus tary- i prezidentas palieka, o parla-

natą 
žmones nejaunesnius kaip 35 
metų amžio, idant nors 15 me
tų užaugusio gyvenimo prit 
rimą galėtų turėti kiekvienas 
senatorius. 

Turėtų būti Įstatas, kad se
natorius butų savo gyvenime 
perleidęs nors 15 metų moks
lui, neskaitant sugaištų metų. 
Penkiolika metu užtenka, kad 
žmogus pabaigtų augštą mo
kyklą sulig Europos kontinen
to išvaizdos. Ten 3 metai pri-
rengimo, 8 metai gimnazijos 
ir 4 metai universiteto. Jei 
kas statosi kandidatu Į sena
torius, nebuvęs tiek metų mo
kyklose, tai tarėjų augšeiau-
eiame šalies teisme prirodyti, 
jog be mokyklos Įgijo tiek 
mokslo, kiek paprastai įgijama 
15 metų mokslu. 

Kadangi f žemąji butą daž
niausiai patenka asmenys gy
venantieji praktikine politi
ka, tai žemasis teisdavybės 

r rūmas bevefk visuomet buva 
vienpusiškas. Tat kenkia įsta
tams, non jie vienpusiškumu 
atima laisvę tiems gyvento-
,':::.'.>. kurio prie tos vienos 
puaė# nenori ar negali prisi-

*^ėti To<lel senatą svarbu bū
ti- sustatyti netiek iš partijų 
atstovų, kiek i,< įvairių žmo-
mų rųs:ų. 

Pirmiausiai Senate turėtų 
but) aprūpinta vieta mažumų 
ta&toms: lenkams, žydams, 

I l;« tįfadz'h -. vokiočiaras. Pas 
oi reikėtų ir luomams: darbi-

valdininkui bausmė iegah bot *sftiki, pagaliaus nenurodyda 
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 
tsstą ofieijalėse iškilmėse ir 
tarptautiniuose santikiuose. 
J is daro sutartis su svetimo
mis šalimis, bet tos sutartis 
tiktai tuomet teįgija galybę, 
kada jas patvirtina parlamen
tas ? 3 balsų dauguma abiejų 
ruim*. 

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 mi-
nisterio. Ministeriai atsako už 
tuos prezidento parėdymus, 
anį kurių jie pasirašo ir už vi
sus parėdymus, kuriuos jie 
įvykdina. 

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

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

16. Premjeras pirmininkauja 
ministerių posėdžiuose, duooa* 
generalę }>oiitikai pakraipą ir 
griežtai prižiūri kiekvieno mi-
nisierio veikimą. 

17. Generalėse politikos ribo
se kiekvienas įuiuisteris savi
tai veda sau pa vestą ją admini
stracijos šaką. Jie yra solida-
riški vadovaujant premjerai. 

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

19. Ministeriai įneša į parla 
mentą suformuluotą įstatymų 

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 
paveda jai lą klausimą nubal
suoti. Jei dauguma pilnateisių 
piliečių stoja už ininisterius ir 
pasmerkia parlamentą, šis tuo 
pačiu yra paleistas, o infniste-
riai pasilieka. Jei dauguma 
pilnateisių piliečių pritaria 
parlamentui, ministeriai tnri 
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. 

Šį augštosios administraci
jos sutvarkymo projektą pri
ėmus, reikėtų atmainyti atsa
kančius paragrafus konstituci
jos projekto antroje dalyje į-
vardytoje "Valdžia," 

iiuius įctem* Ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku ISmokait* rtao ama

to. 
*le* turime didžiausius ir gerian

čius kirpimo, designing ir siuvinio 
skyrius, kur kiekTieuas gauna geros 
praktikos besimoitindam&a. 

Visuose siuvimo skyriuoae masino* 
varo.aos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa* 
sižiurėti ir pasikalbėti dsl sąlygų. 

Patiems daromos sulig misros, vt> 
šokio stiliaus ir dydžio ii bet kurio; 
madų knygoa 

MASTEB DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kaaucfca, Vedėjas 

1ZZ 27. fTATu oix<uk^x, CHICAGO. 
Kampas Lak* St , ant i-i^ tubu 

t • • • • • • « 
TeL Drover 7042? 

Dr. C. Z. Vezelis į 
. LTETCTIS DENTISTAS 

Valandos: suo 8 ryto iki 9 vak.] 
Sersdomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASECLAJTD AVENCB] 
arti 47-tos Gatvės 

I 

Amerikos pMietybės poinras, 
sumanymą, išreiškia parlanieu- bet e'j-r nepadariau prisiego<. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI 

Klausimas. A r Lietuviui A-
raerikos piliečiui galima yra 
'•"ižiuoti į Lielu\ą neužstatant 
Kaueijos. kad sugrįši? Aš gir
dėjau, kad reikia užstatyti 
•$5i)0 dolierių, kurie prapuola, 
jei negrįžti per šešis mėnesius. 
Aš jau esmi pasirengęs imti 

J0SEPH C W0LQN ! 
Jetuvte Advokatas 

M SO. LA SAULE STKERI t 
Grv6nlmo I*L Humboldt 17 

r a ^ r t i s MII W. « - a d Strmt 
Tel. RnekwsO MM 

CHICAGO. Cik 
I fa n — i — + m m t t 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Margas Street 

caicAGo, nxoioni 
Tetetomat Varts MIS 

Valandos: — 8 Iki 11 » r v a ; 
S pc pi«4u iki « rak. Kadėllo-
rcls nuo i l t į I vai. vakar*. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja U antai 

Ofisas S148 8a. storgaa St. 
Kerte M re S t , Chkaca, BL 

SPECIJALISTAS 
Hotsrisku, Vyriška, taipgi ekra 1 

nlSku Ugi}. 
OnSO VAi-ANDCW: Nno • ryte 
Iki 10. nuo 12 iki 2 po ntet, nuo « 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėllomls nuo 9 iki 2 po pHH. 

Telefonas Tards <87 

« — 

I pusių. Jie išsirenka pirminin-1 valsčiaus tarybos rinkimuose, j priėmė abu parlaaeato ranm, o 
j ką koki nori Lietuvos pilie- Į reikia toje provincijoj ar tame! kuriuos prezidentas skaito ne-
tį ar pilietę. . Į valsčiuje gyventi bent nuo tri-! tikusiais, prieš paskelbiamas, 

Moterys gali būti išrinktos j jų metų. | jis nusiunčia atgal į parlamen-
į senatą tomis pačiomis teisė-1 Taryba susirenka taip daž- j tą antrą kartą juos persvarsty-
mis, kaip ir vyrai,, bet neį vy-įnai, kaip to yra reikalas. ti, ir nurodo savo nepritarimo 
rai nei moterys nesiskaito nei j l.")9. Ekzekutyvė valsčiaus; priežastis. Jei parlamentas. 
luomu nei tautak j valdžia priguli šešiems seniu- Ipersvarstęs tą istatjrmų suma-
Nors lyties skirtumas yra di- nams ir valsčiaus viršaičiui, jnymą, antra kartą jį priėmė. 

Juos visus renka valsčiaus ta-• prezidentą^ turi jį paskelbti, 
ryba. Valsčiaus viršaičio išrin-'kaipo naujai įvyksianti istaty-

darydama lygų vyrų ir motorų j kimas turi but patvirtintas mą ir 90 dienų laikotarpyje ga-
skaičių, statydama viešpatiją • , , , } • n. • • • . 

nt šeimynos, o šeimyną ant k a t a I i k a s i r a i r i a i t<%jp.gi k a . j k a s t a p 0 kataliku. Jo sunūs 

dėsnis už kitus žmonių skirtu
mus, tečiaus pati gamta, su-

vyro ir moteries, prašalino at
skiros lyčių atstovybės reika
lą. Uždraudimas moterims da
lyvauti teisdavybėje buvo blo
gas; to nesant lyčių lygsvara 
susidaro savaimi. 

lalikai. ! taip-gi yra katalikas. Jaunas 
Tnomi paskyrimu susyk pel- Earl of tiranard yra buvęs 

noma du daigtai: viena, ai- Amerikoje ir čia 1908 m. vedė 

Anglija ir Airija. 
Iš kaikurių ženklų rodosi, 

kad Anglija ims kitaip apseiti 
68 airiais. Naujai paskiriasis 
Lordas Leitenantas generolas 
Sir Nevil Macready manda
giau apsėjo su badu streikuo
jančiais airiais uždarytais ka
lėjimuose. Tuomi nepasitenki
no lordas French, Airijos vice 
karalius, ir žada atsitraukti iš 
savo vietos. 

Dabar Anglijos parlamente 
plačiai kalbama, kad Fren
ch 'o vietą užimsiąs Kari of 
Graaard. Ta kandidatūra An
glijos politikam^ labai patin
ka, nes Earl of Oranard yra 

riams turi pasirodyti, kati An-I pačią Ogden Mills'a dukterį, 
glija nori būti geru su jais,'Karės laiku(iianard'as sutelkė 
o antra, jeigu jau reikia kau-jairių laisvanorių pulką ir su 
tis, tai tesikauja katalikai suljuomi pasižymėjo kovose taip. 
katalikais. ! kad kelisyk tapo oficijaliai 

Tiktai viena kliūtis pasiro-J pagirtas ir gavo karės nuo
do. Laisvoje už demokratijai pelnų ordena. Nno 1918 m. 
kariavusioje su vokiečiais An-1 (iranard'as buvo lordu leite-
glijoje yra teisių, kokių nc-[nantu Longtord'o apskritije 
buvo Vokietijoje, būtent, kad | Airijoje, 
nei karalius, nei ministrų pir
miniu! as, nei Irlandijo? vfce-
karaliu> negali būti katalikai. 
Pirm .1830 m. katalikai Ang-

Kandi'datas j vice-karalius 
yra žinoma^ Ispanijoje ir Ry
me. Tarp airių jis senai 'dar
bavosi priklausydamas prie 

lijojo:negalėjo būti visai nei:! organizacijos vadinamos Com-
valdininku, bet jau 90 metą ! panions of St. Patric. 
kaip tat panaikinta, tiktai pa-! Kaikiirie sako, kad paska-
likta tr}*s vietos neprieinamos: las apie (iranard'o paskyrimą 
katalikams, nežiūrint jų gabu-j yra tyčia anglų leidžiamas su 
mų nej nuopelnų. įtiksiu mttiidinti" supykusius 

Aristokratiška Earl of Gra-' Amerikiečius ir siek tiek ap-
narų giminė buvo protestantai,'glostyti airius, rodant šioki; 
bet 1869 to.- giminė- pirminin- j tokių taikos noro iejikly. 

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 tuomet teineša jį į 
parlamentą. 

22. Ir ministeriai ir jų pa
skirtieji atstovai turi teisę da
lyvauti kiekvienų rūmų ir jų 
komtetų posėdžiuose, bet bal
suoti tegali tiktai tuomet, jei 
patįs yra tų rūmų atstovais. 
Jie tari teisę kalbėti ir jų kal-
!>a turi but nekliudoma, išklau
syta, jei to jie reikalauja. 

23. Ir vienų ir kirų rūmų są
nariai turi teiso klausti minis
terių informacijos, juos inter-
}xduoti. Bet apie tą dalykai 

Jei taip butų kaip sakoma, tai 
poperų neimčiau. 

J. Sereika. 

Atsakymas. Gali imtį pope-
ras be baimės. Pilietybės po-
peros nemažina žmonių teises 
bet daugina. Apie 500 dolierių 
kauciją tik iš tamistos pirmo
jo teko girdėti. Niekada to
kios 'teisės nebuvo ir, turbūt, 
nebus. Daugelis išvažiavo ir 
išvažiuoja be kaucijų. Norėda
mas jsitikrinti Tamista gali 
paklausti tenai, iš kur imsi 
pilietybės popf.ras. 

SPAUDOS DRAUGIJOS" 
VALDYBA. 

DR, J.SHIH6LMAN 
Gydytojas ir Gururgis 
Ofūas 4930 W. 13 St 

Eaaap. 4» Coart 
!fc«, ! J » W. «S ATSSSC 

Telefonas Ctc«ro SM8 
Ofiso Cicero 49 

KAMMMK IilCTCVHKAI 

PIRKITE KARtS TAUPY
MO ŽENKLELIUS WJ3.3.). 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Pirmininkas KŪJO. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster ava., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė H. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn ave.. 
Chicag-o, HL 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pL, Cni-
cago, Iii. 

s-n^fnnos porai pritaikinti ak-niai ' 
bus palengvinimu dei Jus į ekiu. '' 
Kuomet tu kenti nuo gaivos skau- ] 
di'jimo. kucmct raidos liejasi ; kru / 
*V k»oi.i«t skaitai ar sijjV »r i t - \ 
Sai. tai tuomet yra ženklą*, kad ' 

t\nt*rt Trr / *« &>&i TT. 2o-ra pi„ unicago.: 
IIL 

Iždo globėjas I. Nausėdas. 917 
W. 33-rd str., Chicagc. IU. 

Literatiškas Patarėjas Kun. P. 
Bučys. 2634 W. Marąueite 
Rd.. Chicago, IU. 

• i T s j 1 • i rr m ar J - i - reikia Jums akinių 
ginčai ir išreiškimas m ; n ? s t e - | I z d l o i n ] a s K u i L F- Kudirka,: > ̂ - r ina, pri<iuos j 
riams pasitikėjimo ar nepasi
tenkinimo teįvyksta tiktai 
l>ent })<> jienkiu dienų. 

24. l'ž pravedimą blogųjų 
įstatymų ir už sulaikymą ge
rųjų atsakomybė krinta ant 
ministerių, jei šie yra parla
mento daugumos vadais. 

25. Ministeriai yra solida-
riškai atsakomybėje BŠ g£&e-
rale ]>oIitiki>s psjrraipa, kurios 
laikos vykdančioji valdžia, o 
ki«-k\ ietvas ministeris atskirai 
atsako už sivo akmenišką va' 
dymo .«-:į'.\-je \<\kw>-n. 

Mano 15 metų ) 
rum» rcriauslą J 

ws.s. 
VAR SAVINOS STAMPS 

ISSUED C\' THE 
UtfITED 8TATES 
GOVERHMENT 

^ 
', ^-.. . . „». , . , ,« iii į»rtnir«mą "^TPfl 

v.et taip žemai net iki t?,.00. < 

JOHN SMETANA | 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicago į 
Egzaminas sutrekiama* irykal, / 

Kautf.M 18-tos jratvfSR. į 
3-fins lubos viri PlsU'o sptirkoA. . 

Knmraris 14, 15, 1«, 17 Ir 18 ") 
Tčmyklte i mano parasa. > 

VnHndos: nyc 7 vai. išryto Iki t ( 
va! vakare. Panedėlials. d«rado-
mi« ir I'ttnyčiomls. 

! — -
\\U\i UViOKlTE UAKZASKrTTSTB^. 

' ii i ar vakaram. Tii.ih-t>k1t«' nirt^tuj 
Įninku. .... k. :-i:-n ^vait.i*. l>arUm. p». 
HIMDI.II,:. šai>o« lauki* daj-hlnkaku. , Atv«-

"T rnijk.tP. I>(f>t. A. * 
Molrr Btuirrr ioKaę* j , 

i«o s. WeU» IMT. • ^ Į M I I _J 

u.^ 
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DRAUGAS 

Tautos Fondo Reikalai. 
TAI TOS FONDO LVKIGŲ ATSKAITA. 

Sausio mėnesio intigos. 

540—JSimsbury, (Joni;. 133 sk. 4 
541—Alaspt X Y. 40 Si 
542—Homestead. i'a. -3 sk 

37.00 
200.00 
361.10 

543— Minersville, Fa. ..*..... 300.00 
544—Nortiiainton, Mass 
545—lMvmouth, Pa. . . . . / . : 
546—Boyne City, Micu. 
547—Cliicagoį i k , 31 sk. , 

4.00 
268.50 

5.00 
75.10 
64.91 

678.40 
82.00 

141.55 
39.58 

195.00 
22.00 

548—Cincago, 11L, Kat. Vienybės Seimo kolekta 
549—Chicago, 111., 31 sk. Kun. Laukaičio i'ond. 
550—Cincinnąti, Ohio V-—»• 
551—Scenectady, N. Y., 142 sk 
552—Donorą, Pa., 15 sk 
553—Melrose Park, lli., 47 sk. 
554—Export, Pa., 91 sk: 7 — 
555—pįtefield, Mass., 130 sk 160.00-
556—Xew Loiidon, Wis,, S. L. K.-K. A. 208 kp. 50.00 
557—Berrnsso, Argentina, 131 sk .. 100.0Q 
558—Chkago, 111., 32 sk. '. ? 62.2T 
559—Tbonipsonville, Coim., 16 sk. 66.50 

• 560—Elizabeth, Pa. S. L. R.-K. A. kp 80.00 
501—So. Boston, Mass. 400.00 
562—Bridgepoft, Conn • • • 204.00 
563—Shėnandoah, Pa ...'. 10-°° 
564—Cleveland, Ohio » ." 
565—Philaddphia, Pa., 106 sk. 100 vėliavėlių 
566;—Le\viston, Me., 99 sk. . . . . . . . .-.*. ;. • 
567—Duąuesne, Pa 
568—Hill City, Minu.^ L. D. . . . . 
569—Kihgston, Pa 
570—Minersville, Pa. ^ 
571—Kankakee, HL, 101 sk. t 134.23 
572—Athol, Mass., 12 sk. 465.64 
573-£ioux City, loua G30-00 

1,181.20 
15.00 

290.00 
16.05 
10.00 

375.00 
300.00 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
WATERBURY CONN. į katą." Vaidinimas jiadarė ge-

\ ro Įspūdžio, nes visi gerai mo-
Balandžio 18 d. L. L. Pasko- j kėjo savo rries ir gražiai iš 

Įlos komiteto ir draugiją atsto- \ pildė; 
vų įvyko susirinkimas, kad ]»a- Į p 0 vaidinimo buvo lėlius, 
sitarti apie pasekmingesni va- j žmonių atsilankė daug. Visi li-
ryiua. to darbo pirmyn. Iš viso-1 ko patenkinti, 
kių komisijų ir valdybos narių j (;erb. mūsų klebonas, kum A. 
pasirodė, kad darbas yra pu- 'Baiinskas dailu }«isidarbavo. 
siau apmiręs ir neina taip, kaip j ka(j padidinti "Darbininku. va-
turėtų eiti. Svarstyta ir ieško-jkaro ineigas; Didelis ačiū* pri-
ta priežastys, del ko dabar taip į guiį j a l u už remiiua darbininkų 
yra, c notaip kaip iš pradžių j reikalų. Reikia pabrėžt, kad tų 
buvo. Tiesiog stebėtina, nes L ^ i ę dien^ įsokie laisvam*-
kurie pirmiau žadėjo pirkti Į maį, norėdami pakenkti Darbi-
bonų, dabar atsisako. Draugi-1ninku Sųjungai. surengė kon-
jos taippat atsisakinėja. Vienajcerta. Vienok lupakenkė, nes 
draugija visai atšaukė nutari- musų žmonės jau atskiria gru
ma, kelios kitos sustabdė ant 
toliaus. Iš kolektorių praneši
mų pasirodo, kad daugelis atsi
sako del to, jog Misija atmetė 
fondų paliudijimus važiuojan
tiems ] Lietuva. Vieni sa
ko: "Mes šimtus aukojome 

dus nuo pelų. Pelno liks daug. 
Aeiu vyčių kuopai už pagel-

bėjimą Darbininku Sųjungos 
kuopai. 

Katalikiškos draugijos. 

Nors mūsų katalikiškos dr 
Lietuvos reikalanis,okiti nieko i jos visokių persekiojimų nu-
ir tie, katrie nieko neaukojo, , kenčia nuo Lietuvos Balso dr-
pirmiau važiuoja į Lie- j jos ir S. L. A. kuopos, vienok 
tuvų negu mes. ' \ Ui priešai to nepaiso ir dirba, kiek pajie-
sako: '"Matai, jus aukojo
te, o dabar taip jums, -taip 
mums reikia 5 dolierius mokė
ti už pasportų. Tas pats bus ir 
su bonais: ar tu pirksi, ar ne, 
vis j Lietuva, parvažiuosi. Pra
leidęs savo pinigėlius ant bonų 

ro dr-ja ir S. L. R.-K. A. 22 
kuopa Įstojo į garbės narius. 
Pirmoji susyk įmoka 100 dol., 
antroji Įmokėjo $25.00. Kitus 
žada vėliau išmokėti. Birutės 
draugija ir-gi įstojo i garbės 
narius. Vargas tiktai, kad dr-
jos raštininkas visados yra 
priešingas katalikiškoms orga
nizacijoms, nors jos mūsų tau
tai butų naudingiausios. Tai-gi 
ir Labdaringai Sąjungai norė
jo pasipriešinti, nenorėdamas 
perskaityti jos atsišaukimo. 
i>_» ,—: A C _ i r > — i — : 
J J C I p n \ r i J i a ^ IJU» u . i r i « A o i -

eius atsišaukimų vienbalsiai 
nutarta Įstoti Į garbės narius. 
Garbė birutieeiaias, kad nepai
so neapgalvotų užsispyrimų. 

V c J - - **•' I—<--i:i-:.v. 
- * t - g a n a Udi i i iu, t v a t u i m i s -

kos pašelpinės draugijos įsto
jo Į Federacijų, užsimokėda 
mos reikalaujamų mokesnį. 

Dabar, brangus skaitytojau. 
gali apsvarstyti, ko vertos 
yra katalikiškos draugijos ir 
ko vertos "tautiškos.*' 

J . Trakšelis. 
L. D. S. pirmininkas. 

ĮjllllllHlllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIltlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIl.llllltmilIlIllllliUĮ 

i Pirmosios Komunijos, Dirmavonės | 
i ir Šliubo Dienos | 
S yra vk-uos iš žymeMiiiijų ir aiiuiutiniii žmogaus £ 
S gyvi-itimv rtk-aii. Todėl a n i m a s nori turėti lu dienų atminimui E 
S kokį nors žeukla. — 
S Me> lamo aai>kc JKI-IUIOUH gražiu- i>a\< ik-l-.i-. £ 

I Pirmosios Komunijos 
1 Dirmavonės 
= Šliubo 

15x9 coliu po 10c i 
14x8 coHų po 10c | 

17x13 colių po 20c § 
Tokia kaiua juos parduodamo. k;i> Inta nemažiau 10 ogz... o kas tik 

vitfta. tai turi iiri>iu>ti M: viršau> p«-r . -vf 'niui . 

Ant Oiruia\oui'~ paveik;Jo išroikšta visa Sakramento i>inuarončs 

Bo to ant pavoiksk; a j n č i o s yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur ga l ima užrašyti vardas, pavardė, v ji-ta ir 
laikas. Re ikalaudami kre ipki tės : 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. Chicasro. 111. i 

i š miiiiiiuiHtiiiiuiiiiiiiiiiiitiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif; 

N A U J A K N Y G A 

E. ST. LOUIS, ILL. 

gia, brangios tėvynės labui. 
Kada katalikiškos dr-jos su

darė L. L. P. stoti, norėjo, kad 
ir "tautiškos" draugijos sykiu 
darbuotųsi dei nepriklausomos 
Lietuvos. Bet minėtos dr-
jos netik kad atsisakė, l)et dar 

57£—>So. Boston, Mass 
575—Wilkes-Barre, Pa. 
576—AVoreester, Mass I. 
577—\Vestfieid, Mass 
578—Chicago, 111., Šv. KryL parap 
579-MJurtb3 Bay, Md., 2Ssk. 
580—Ruinford, Me., 140 sk 
581—Chicago, 111., " Draugas," L. P. ZL 
582— Schenectudy, X. Y., 142 sk 
583—Chicago, iii., 31 sk. 
584—BrightoH, Mass 
585—Detroit, Mich^L. P. Z. 100.00 
586—Chicago, Di., 43 sk. 19-7;> 
587—lorest City, Pa. • • • • 2 0 0 - 0 0 

588—Paterson, K. J., «v. Kazimiero dr-ja ^0-00 
589—Grand Rapids, Mielu «**w2 
590—Chicago, 1U., 60 sL ' SR^ĮJ 
591—Tamaąua, Pa . . • v 
592—Chicago Heights, 111 : 
592—Cicero, 111., L* P. Z. 

-Cambridge, Mass., 35 sk 3<-00. 

39.22 
233.45 

1,134.24 
172.74 
800.00 
111.55 
62.00 

150.00 
. 29.10 

35.65 
89.20 

87.88 
179.50 

49.70 

tau ir Lietuvoj bus bloga, nes pasijuokė iš Lietuvos ir jos 
jų neatgausi." Xa ir nepefka. nepriklausomybės. 

Apsvarstę t^ draugijų dele
gatai nutarė paduot! Misijai 
reikalavimą, kad tuos dalykus 
atitaisytų. Antra vertus, juk ir 
tiesa. Vieni'-šimtus aukojo, vi
sas jiegas dėjo, kad daugiau su
dėti auklj Lietuvos laisvės rei-
kalanis, o kiti juokėsi ir dar net 
kenkė tant darbui. Taip yra ir 

Katalikiškos draugijos deda 
stambias autas, gausiai perto 
bonus. Anįaį "Birutes" dr-
ja, stoviati ant katalikiški] pa
matų, piiko ho.iit už $750.00, 
Šv. Petro draugija už $500.00, 
šv. Benedikto ; • 2<)0.00, S. L. 
K.-K. A. 22 kuo;.;, až $100.00 

j ir dar žada pirkti, o 'tautiš-
v. ,. , i ' ,-. - " j . i kos" nepirko ^ar nei už vieną šiandie su bonais. \ įem dirba J r 

išsijuosę, o kiti eina prieš. Bet i S centą. 

įso labo -. $10,944.73 
Lun. J . Laukaičiui Įteikta surinktų pinigų, laike jo 

maršruto po lietuvių kolonijas $3,i 96-85 

Vaaurio mėnesio ineigo*. 

595—liacine, Wis., 79 sk t 
596—Middleboro, Mass, * 
5i)7—Trenton, N. J., 55 sk 
598—Detroit, Midi., L. P. Z. 
599—Amsteruam, X. i . , L. B. c o p — 
600—Xortb, A<iams, Mass., b. L. K.-K. A. 104 kp 
601—Lewiston, M<s L. P. Z. 

18.00 
89.55 

210.00 
100.00 

y.57 
50.00 
18.75 

(J02—\\ aterbųry, Comi., 40 sk. '^M 

603—Ciucago, iii., 1'. P. Balt., L. P. Z. 
b04—Detroit, Micii.,'L. P. Z. , . 
60*—bugar Aotch, Pa. 
iiOij—i>ei'keine\ er, iii . / 

100.00 
100.00 

11.00 
54.00 

607—Keuanee, iii., 4d sk. .'. i ^ - 0 0 

60^—Lavvrence, Muss. 95.UU 
609—Cievelanti, Ohio., 22 sk. .• 3 ^ * ^ 
610—New lork, X. i •*• 
611—Brookiyn, 2v. i'., Šv. Jurgio parap. 
61-—tScranton, Pa^ 36 sk .' 
613— Kaune, W is., 79 sk 
014 — V\ ilsoh, i a 
Oi.)—Jsorih Abiugton, Mass. 
6i6^•- Det rm\. M iciu, L. P. Z. . . . . • 
G17—Cicero, iii.. L. i . Z ^.. 
bib—Montelio, Mass 

i - * - , , » » . * • . 

019—iiartioHi. (.d,!, 
$30— Kew Bniaiu. C«Bft. . 
621— d rami Kapids, Mielu 
622—'•> ii"U!'<i\ i I u « i'a 
6J3 .siagaia b'alhs N*, i'-

('amli! į«lire. Mass. . . 
Bradtlock. I'a 
Hartford, ' 'UH'I. — 
L. U. knrHmų itaniuo! 

62" 
62S-
6%-
627-
628— X<'\v i lavm. Conu.. J*^J. M;ch an. 

53.55 
59.82 
45.45 
20.00 
3U.O0 

100.00 
100.00 
176.45 
35.50 
75^5 
63.40 
13.25 

500.00 
57.19 
37.02 

11 "U-• 
2!(2.">7 

<ri važiuodamasLietuvon lv^riai 
turi mokėti už vizą. Draugijų 
delegatai Misijai sustatė rezo
liuciją, kad tas butų atmainyta 
Užtvirtinti- tą rezoliuciją pali
ko sekančiam viešam susirin
kimui. Ji bus pasiųsta Li'rt. Mi
sijai. 

Toliaus nutarta: 1) Kviesti 
prisidėti prie Liet. Laisvės pa
skolos vietines žydų organiza-
CŲ«G; 2) Ant tam tikrų blankų 
atspauzdiuti bonų pirkusiųjų 
vardus ir už kiek kas pirko. 
Žymią dalj tų blankų pasiųsti 
Lietuvon ten, kur jos bus tin
kamos. Šitas sutarimas tuojau 
bus vykinamas. Todėl norintie-
ji patekti tan surašau, prašo
mi tuojau pirkti paskolos bo
nų. Geistina, kad visi pasiža
dėjusieji tuos pažadus išpildy
tų. Gražu butu. kad butų sura
šė ir mūsų draugijos. 3) Nu
tarta atspauzdinti pa
veikslus su agitatyviškais pa
rašais, kaip kad amerikemai tu
rėjo, ir įstatyti languose. 4)Xu 
tarta sušaukti visus pramoni
ninkus, kad ir jie ragintų vie
nas kiti} pirkti paskolos bonų. 
5) Nutarta pakviesti kun. Mi
roną su prakalbomis, neatsi
žvelgiant j jokias kliūtis. 

Liūdna žiūrėti, kad tokiems 
prakilmems darbams atsiran-
A» i o i n A i t r i u n r i e š u . J i e n a r -
. »»» » ' " • » • " • • • ' • y x •• » • » 

sikviečia iš "Keleivio" kokius 
tenMaikius ir bievyzguoja ant 

Liet, Balso draugija tiek tik 
pasižymi, kad • 'Kardo" palai
kymui aukas duoda. Ji rengia 
vakarus, kuriuose rodo Macoho 
darbus, kviečia kun. Moekų su 
prakalbomis ir U. 

Kada maj. Žadeikis paragi
no amerikiečius, kad nupirktų 
ir pasiųstų Lietuvos karei
viams dovanų—mažą dėžučių 
su daugeliu Įvairių daiktų, tai 
Kenoshos katalikiškos dr-jos 
sudėjo aukų ir sudarė 45 dėžu
tes. Aukojo: 8v. Petro dr-ja iš 
iždo 6 dol. S. Žakas $5.00. Na
riai po 1 dol.: A, Mockus, S. 
Poškus, R. Paliauskas, A. Ši
maitis, K. Norbutas, J. Blažis, 
P. Kodys, S. Zaleskis, J . Neu-
lis. Smulkiu 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, 1*. Kipinskienė, A. 
Kvedaras. Smulkių $4.50. Viso 
$7.50. Antrą sykį: F. Zakarevi-
čia $2.00. Po 1 dol.: F. Baradi-
ka P. Šiaulienė, P. Ripinckie-
nė, K. Mažeika. J . Skabalis, S. 
Zaleckis, J . Blaževičia, R. Ba-
liauskas, S. Pinigis, V. Vara-
navir-ia,' J. Višniauskas. .1. 
Bertašius, S. Skrodenis, J . Ar-
nionas, A. Lauraitis. Smulkių 
$2.00. Viso $27.50. Vyčių kuo
pos aukos paskelbta* pirmiau. 

Netrina 1<»- katalikiškos dr-
jos gausiai remia ir kitus tau
tos reikalus. Kada Labdarin 

Skaitydamas laikraščius 
daug randu korespondencijų iŠ 
kitų lietuvių kolonijų, apie jų 
gyvenimą, darbuotę ir t. t., o 
apie mūsų kolonijos lietuvius 
labai retai. Taigi šiuo aš para
šau ir iš E. St. Louis'o, kad 
visi lietuviai čia gerai, gražiai 
ir santaikoje gyvena. Visi sten 
giasi nepasilikti užpakalyj ki
tų kolonijų Bažnyčios ir tėvy
nės darbuose. Turime kelias 
draugijas, šv. Cecilijos bažny
tinį eborą ir jaunimo — L. Vy
čių kuopą, kuri tankiai paren
gia gražius vakarus, perstaty
mus ir, tankiausia, pelną ski
ria parapijos labui. 

Lietuvių parapija E. St. Lo-
uis'e gyvuoja gerai. Turime 
gerą klel>pną, kur. Kolesinskį. 
Turime vilties, kad dabartinis I 
mųs i\ir»>onas. sutariant su pa-
rapijonais, pastatys parapijų 
ant geriausių pamatų. 

B. Dudoravičia, 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parai . - : R an . Pr. lluc-ys 

Išleista Kata l ikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
š ta i ti-naapas turinys 

» 
t 
! 

I. Žmogaus Kilmė 
I I . žmonių Veislės 
I I I . Dusia 

IV. Moteris 
V. ž m o g u s Dievo Paveikslas 
VI. šv . Raš tas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas p u n k t a i yra nuosekliai iš gvi ldentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimu, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA 3 0 c 

"DRAUGAS" PUBUSHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, ŪL 

• 

. 

• s 

! • • • • 
• 

S Ar Neturi Darbo? 
Kam Gaišint Laiką? . 

Šimtai Pastovių Darbų del Vyrų ir Moterių. 
Restorane, Moteliuose," Fabrike Reikalauja 

I • 
I • 
S 
• 
I • • • • 
I • • 

MKCHANIKŲ IŠMOK 
KK1KIA VAIZBOS 

Garage, Inžinieraus, Firemonas, Housemonas, ir daug 
kitii, prityrimo nereikia, $125 mėnesį. 

Madison Employment Agency 
105 W. Madison Stree, 3d. floor 

^ 

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. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI V Y R A I . 

J)cl generalio virtuvės pas tovaus 
darbo. Atsišaukite. 

Mtss Ackcrson. Dict i t ian 
Mtchacl Rccsc HospitAl 
29th and El l is Avcnnc . 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo i kitų, gaišinant laika 
ir piningus. " 

GOODYEAR 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYKU prie guminio ama
to. 
U EROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
U2DARBYS MOKLVANTLES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite su Factory Em 
ployment Office. 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. 
Miestas Geras Progos 

< m n m n m i i i i n i i i i i i L . i t ^ t n i i n m i n i m n i 
M t f f f f n f l M I t f H M I f Af f l I l IHVf t f l f f l fU inMVMMHf 

Daug žmonių kreipėsi j "Drau
go*' knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinių-Virėjų" arba 
ai£kiau8 sakant ki:.i mj. kaip* ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIŲ GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų . . . . $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina sn apdarais 75c. 
k.t upuari} 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 
"Draugas"' Publ. Co. 

1800 W. 46 Str.. Chicago, HL 

Lietuvos valdžios tiek, kiek pa-jgoji Sąjunga atsišaukė j kata-
jiegia JŲ liežiuvis. Tokių po-|likiškas dr-jas, tuojau šv. IVi 
nų reikėtų nepriimti ir nr- r============^^============ 
klausyti. 

S TUT Banaitis. 
s rMuONus 

KENOSHA. WIS. 

Viso labo 
įl^abaiga bus). 

Isalanozio 11 o., •• 
\'in ! >a'"l»; nlnkil ^ą.iii 
lie K':'ij';i iVUV'i >ur. • • u«:> 
ra. I'akvįesta L *tiiv<>> 
3S i,uoį«i vaidino drauig 

> Y 

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

RE»L ESTATC- INSVRANCC 

EetoPEAN AMERICAN BSKEAIL 
p»rd..o«» L»i»**ort»» 

N O T A H T J 1 . 8 A S 
JM» So Hihlti Street C».c«t« H«M« | 

Tti.;»MONr Bo •. rv<M»D « H 

A5 noriu vyru kurie dirba fabrikuo
se arba dideliuose ofisuose, biznieriai, 
profes ionala i arbn darbininkai žmo
n e s - vyrų Kurie turi jtekme ir dide'į 
susipažinimą turiu: žmonių kurie atre-
stu kostumierius Į mano krautuvę. 
Atsimokant • ! prirodirną $10 ostu-
merio R? pflsrt'isu siutą ir oxtra kiline-s 
dykai. I>el platesnių žioų aU»iU..kyi>i-
te arba r a s k i t e j 

H \ K K V MITCIIE14, 
H. A i s I . ^M'kMMt IMvd. Chk»*t>. 

\ X T PARDAVIMO. 
l>idclis barKensiM 1 mfĘįBS* tr 2 

aiiKftfiu namai ant vieno loto. medi-
niai. Arti 4T-tos Ir Wcntwortn Ave. 
Atsišaukite 

;n\ \\ 17 Mr< ••! 
I i 'I i<>na~ Hmiha i i l i "ii 

REIKALINGAS 
PARTNERIS. 

AS noru partnerio kepčj i s tes ( B a -
kerv) biznu arba kepėjo, gal i būti ir 
dreiverys. Man" vienam perdaug dar
bo turiu 2 kepyklas. 2 automobi l ius 
2 arklius 2 vežimus Klektra mixtng 
tr..lipiną, soda fountain sa ldainiu . 
milty ir t. t., k daug>be kitv daly
kų. Pristatau duona aš tuonuose 
r.iiesteliuose. rionaia jus\j proga 
$1S00 investrnentas per p u s e v i skas 
atvaiuoki te tr apžiūrėkite vieta. 

Joseph M. Ažukas 
114 E. Dakota Ste., -
Spring Valley. UI. 

'iimHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiHimiiimi 

OUNDaUAST! 
SELF-ADJUST ING 

BRASSIERES 

Ą 

/ 

Ant pardavimo geležių Ir drabužių 
krautuve. Lietuvių apgyvento j v ic - j 
toj . Atsišaukite. 

6HI« s . V^r-torn A M - . ' 

N°9 1 5 0 N°t5 9GD 

tll^gll tavu kraiilmininka-
' netnri. prisių^k pinincn.s 

ir miera o mfs pri^ioimc 
viciia išmėginimui. Pa>t«-> 
!<-><»s apriKikamo*.. 

NK.UO HTl.lF.NK - lAMtlON 
INVTITITK. 

Drp*. M. S3 lr\in« Pt«r» N. V. 

s e s i e i " ^ 
*VttJ^fet^L»^;:^= Z 

file:///Vestfieid
http://NK.UO
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DRAUGAS Pirmadieniu Imi. 26 1920 m. 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis, ba l 26 d.. 
šv. Marija Geros Patarties. 

Antradienis, bal. 27 d., 
| r . Turibiius. 

"SWITCHMENAI" ATSISA
KO GEYŠTI DARBAN. 

Srunau atsisako atšaukti 
streiką. 

Iš CHICAGŪS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Dalis streikuojančia "swii . 

PROKURORAS PLENUOJA 
KAR| PRIEŠ CUKRAUS 

SPEKULIATORIUS, 

e 'menų" jau dirba. Bet 

PAŠAUKIAMI J IE PRIEŠ 
GAND JURY. 

Savo keliu didėja kainos cu
krui. 

- v 

i 

f 

Šiandie cukrau- svarui Clii-
cagoje žmonės suvartotojai tu
ri mokėti po 2') ligi 30 centu, 
lies ne visur vienoda kaina. 

Perniai tuo pačiu laiku sva
rui buvo mokama 10 ir 12 cen
tų. 

Vadinasi, cukrus pabranges 
trigubai. 

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

Prieš grand jury jau pa
šaukta keli tie žmonių išnau
dotojai, (j i pats prokuroras iš
keliaująs \Vasliingtonan, kon-
ferencijon su generaliu proku-
roru. 

Apskričio prokuroras tvh-į 

di
džiuma nepaliauja streikavę. 

Praeitą penktadieni '\>v.it-
ehmeaai" buvo sušaukti susi
rinkimam Palinosuotas iš ka
lėjimo ją unijos organizatorius 
(Jrnnau, kurs skaitomas vy
riausiuoju vadu, buvo susi
rinkime, bet nedrįso pareii'a-
lauri darbininku, kad jie pe
rnešta streikavę. 

Tik pranešė, kad jis dauj, av 
neagituosiąs už streiką, M E 
tas jam uždrausta vaUžios. 'II 
tolimesnis streikas arba stiei-
ko atšaukimas prigulįs npo 
pačią darbininkų. Ne jis strei
ką paskelbęs, ne jis galįs at
šaukti. 

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

MOTERYS POLICIJANTfiS 
NORI LYGIŲ TEISIŲ. 

Aną dieną miestiniams dar
bininkams algų nustatymo ar-
• »itraT-i.jino ta>-yba išklausinė
jo policijos reikalavimų. 

Ciiicagos policmona5 nori 
gauti didesnę užmokestį, kat
ra neturėtų but mažesnė po
re s tūkstančių dolierių per 

tina. kad cukrui keliama kai- UK'li 
na nieku nepamatuota. Strei
kas ant geležinkelių neturi 
su tuo jokio sąryšio. 

Cukrui kaina pradėta di
dinti su šių metų pradžia. Bet 
prokuroras tik dabar apsiiįur 
rėjo, kad tasai didinimas ne 
teisingas. 

Kaip yra su cukrumi. 

Kuboje, sakoma, kadir tuo-
jaus butų galima gauti 4<X),-
000 tonų cukraus ir tas pagel
bėtų abelnąjai čia padėčiai. 

Brt vargas tame, kad Ku
bos išdirbėjai turi mokėti aug-
štą tarifą siunčiant cukrų i 
Suv. Valstijas. Tad vieloje 
•ion. Kubos cukrus išvežamas 
i'iuropon. 

Anot apskričio prokuroro a 
sistento Milroy, Kubos cuk
raus svarui išdirbėjai nori g.ui 
ti 17c. m 

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 

Hiicagos policijoje yra kelio
lika ir moterų. I r tos stovi už 
tai, kad joms algos butų mo
kamos tokios, kaip vyrams. 
Sako, turi but lygybė, turi 
bnt lygios teisės. 

Gerbiamieji Aštuoniolikiečiai: 
Lietuvos Raud. Kryžius šau

kiasi mūsų, amerikiečių, pašel-
pos. Gerai žinome, kad mūsų 
tėvynė, Lietuva, daug nukentė
jo nuo visokių plėšikų. Tą 
šauksmą jos mes turime išgir
sti ir ištiesti pašelpos ranką 
broliams ir seserims. 

Vardu Liet. Raud. Kryžiaus 
rėmėją, kviečiu visus i prakal 

bas, kuriis bus mušą kolonijoj 
balandžio 26 d., Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje, 8 vai. 
vakare. Kalbės asmenys, nese
nai ai vykę iŠ Lietuvos. Bus 
proga išgirsti apie darbuotę 
Lietuvos Raud. Kryžiaus. Jie 
nurodys, kaip reikalinga Lietu
vai pašei pa ir kaip Lietuvos 
Raud. Kryžiaus šelpia ir glo
boja Lietuvos vargšus. Papa
sakos ir daugiau akyvų daly
kų. 

(Snbatos numeryje per klai
dą buvo pagarsintos prakalbos 
ant 27 d.). 

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

KORESPONDENCIJA Iš i 
LIETUVOS. 

CICERO. ILL. 

Išleistuvių vakaras. 

LAIMĖJO INŽINIERIAI 
MOKYKLOSE. 

Balandžio 28 d. Šv. Antano 
parap. svetainėje L. Vyčių 14 
kuopa rengia išleistuvių vaka
rą savo pasižymėjusiam veikė 
jui, p. Kleofui Mikalauskui, ku 
ris trumpu laiku išvažiuoja 
Lietuvon. 

Vytis. 

CICERO, ILL. 

Vaidino "Amerika Pirtyje." 

Mokyklų taryba pagaliaus 
pripažino mokyklų inžinie
riams didesnę 40 nuoš. užmo
kestį, kaip reikalavo inžinie
riai. Pripažintos ir kitos sąl> -
gos. 

Matyt, šiandie mokyklos iš-
naujo bus atidarytos. 

Dabar inžinieriams? moky
klose per metus bus mokama 
nuo $2,400 ligi $3.900. 

TEISĖJAS SUGRAŽINO PA 
VARYTĄ DARBDON-

Julius Czapolski turi krau
tuvę po num. 2980 Mil-vvaukee 
ave. Aną dieną jis iš darbo pra 
šalino krautuvėje patarnauto-

daugiau turi mokėti ir už bu-1 ją Augustą A. Simon, kam ta-
rokus, iš katrų dirbamas cu-! sai buvo išėjęs teisman pagel-
krus. 

Užtikrinama bausmė. 

Apskričio prokuroro ofise 
neslepiamas faktas, kad pro
kuroro agentai visas laikas 
rankioja žinias apie cukraus 
kainą. Ofisas turi sąrašus vi
sų tų, katrie besąžiniai pelni-
jasi ir katrie spekuliuoja. 

Prokuro asistontas Milroy 
sako, kad didžpelnių bylos a-
tidėliojamos čia todėl, nes iš 
Cl'icagos laikinai išvažiavę-: 
fcderalis teisėja? Mack. 

Dabar visas tas reikalas pa
vestas teisėjui Carpenter. A-
sistentas užtikrina, kad jis tei-
H.IP pareikalausiąs kalėjimo 
cukraus didžpeiniams. 

bėti vienam svetimšaliui gauti 
pilietybės raštus. 

Prašalintas Simon pasiskun
dė teisėjui Scanlan. Šis Cza-
polskiui įsakė patarnautoją 
priimti atgal ir ateityje neda
ryti ko panašaus. 

ilIilIlIlIilIlIlIlIlIlIlIMIHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIH 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
' D R A U G E . " 
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ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

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

llth St., 
Jurjri* Bataitis, vice-pirm., 1428 

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

New Jersey ave., 
Prot sekr. Kazimieras Smai-

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

New York Ave. 
Kasos srlob. Kazimieras Lukšis 

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

Sekmadienyje, balandžio 11 
d., šv . Antano parap. svetainė
je L. Vyčių 14-ta kuopa vaidi
no ''Amerika Pirtyje," Lietu
vos vaizdelį, trijų aktų komedi
ją. Kad ją vaidino gabiausios 
kuopos spėkos, jau nemenkai 
atsižymėję, tai ir perstatymas 
pilnai pavyko. Roles turėjo se
kantieji : Bekampis—A. Kren-
cius, Bekantpienė—V. Zales-
kaitė. Agota, jų duktė—P. Ta-
rnnliunaitė (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. Lenartas. 

Po veikalui sekė šokiai. Čia 
kuopa padarė klaidą. Pats 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. Bet vis-gi artistai-
mėgėjai parodė savo nemen
kus gabumus, o publika galėjo 
savo dvasią pasotinti. 

Vytis. 

NĖRA ŽINIŲ NUO MARSO. 

Omaha. Nebr., bal. 24. — 
Elektrikiniai ekspertai, Milli-
ner ir Gamer, Cedar Creeke 
jau kelinta naktis su ypatin-

Lietuvo* kariuomenė susida
rė ne kokios partijos reikalus 
ginti, bet išvyti visus tuos, ku
rie nori Lietuvą valdyti-oku-
puoti. Mes ginam. Lietuvą nuo 
svetrmųjungo ir sudarėme žmo 
nių valdžią, kari žiuri, kad vi
siems gyvenantiems Li< iuvoje 
butų gerai gyventi, kad vieni 
nebūtų ponais ir nevaldyta 
10,000-čių devintinių žemės, 
bet kad visi, kurie nori žemę 
dirbti, jos gautą. Mūsų kariuo
menėj nėra ponų. kurių reiktų 
•bijoti: visi pas mus lygus, nes 
visi paeiname iš darbininkų, 
visi iš tų pačių šiaudiniais sto
gais grintelių. Mūsų vadai yra 
tie patys iierdviai, tie patys 
darbininkai ir valgo iš to pa
ties katilo, o jei nenori jie iš to 
katilo valgyti, tai jiems tas 
pats artelščikas atiduoda tiek 
produktų, kiek priguli vienam 
kareiviui, dar net mažiau. Va
karėliuose sykiu su kareiviais 
šoka, sykiu stumdosi, taip kad 
mes nematome jokių "bnržu-
jų." 

Amerikoj kalbama, kad mū
sų kariuomenė yra kunigų ka
riuomenė, tai netiesa, aš jupis, 
pasakysiu faktais: mes bevyda
mi vokiečius atvykome į Papi
lės miestelį, ten mūsų vadas 
paprašė kunigo duoti jam kam
barį; kunigas pavedė jam savo 
prastą kambari, bet vadas 
savo vietoje patalpino karei
vius ir daug tokių faktų yra, 
bet,ne laiške surašyti. Jei nori 
amerikiečiai sužinoti Lietimų 
valdžią, tai turėti] parvažiuoti 
ir padėti mums, n«s mums rei
kalingi yra darbininkai visose 
valdžios Įstaigose. 

.Nemanykite, kad mes jau 
taip iširę, kad pas mus jokios 
valdžios nėra, o-vienbe tvarkė, 
bet jeigu mes įstengėm išvyti 
bolševikų šimtą sykių sl-aitlin-
gesnes už mus gaujas ir galėjo
me sumušti vokiečius po Bad-
vUiškiu ir kitur, kurių buvo ar-
motų ir kulkosvaidžių laukai 
nustatyti, tai juo labiau galėsi
me viduje tvarką sudaryti. 

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

Tadas Calkys. 

Pranešame RoseJando Lietuviams 
ir Apielinkeje 

Kad lietuvis Aptiekorius AUGUST Y0NAITIS šiomis, dienomis^ pirko Ap
tiekę nuo Mr. P. Siniušo ant 10646 S0 
ILL. 

• T AVE., ROSELANf), 

Turime už garbę patėmyti, kad aptiekorius AUGUST Y0NAITIS dirbęs 
iTgus metus Lietuvoje aptiekoje ir turėjąs aptieką ant I8th Slr. Chica 
goję, yra žinomas kaipo sutaisantis gerai medicinas ir duodams gerus pa
tarimus moterims ir vyrams. 

PERKANTIEMS BUS DUODAMI TKIETAI Už KURIUS GAUS PINIGAIS 
AR TAVORU PREZENTĄ. 

Meldžiame atsilankyti. 

mm 

8 

fASJCOKTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consoltation Buroau. Inc. 
T% So. Dcarbom St. Chicago. 

R o o m 206 

lilllllllllltllUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIilllfllillUIIIIIHilililHIHHIHIIIIHtllllilllltlIilillllHtlll!lf 

| | NAUJA ĮDOMI KNYGA! I 

1 " M a n o P a t y r i m a i " Didžiojoj Karėj 1 
1918-1919 1 k 

Bestd. fSS So. Aatalaad B I T . Chicago.: | 
Telefonas Haymaiket SS44 5 

DR. A. A. ROTH, i 

Paras? 
Kun. 3. F . Jonaitis 

Kapelionas 

Kaina 25 Centa i 
ffydjrtojaa Ir chirurgas 

8pecUaUatas MoterGkų, Vyriška 
Taliai Ir riao chroniSkę Ugtj 

Oftsaa: SSS4 So. Halsted S c , Cblcago 
Telefonas DroTer M t 3 

VALAITDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pieta 1—* vak. Vedettoufc «•— l* A Į r < 

| Joje telpa daug gražių i r jvairių aprašymų apie viso- Į 
s kias karės laiku atsitikimuV, kokius patvrė pats auto-' r 
S rius. (lalyvaiulama< toje karėje. 1 
5 Cialima ją gaut i 

DRAUGO" KNYGYNE | 
_ _ _ „ „ _ Chicago. Ulinois. s 

I^OT<>^>»3»»J»»»>^OTa#a)»!jiHIMHiHHillllllHHIH»IHU>MHIIIIIIIimnnmHlllf 

I: 

Dr. P. P. ZAJLLYS 
Lietuvis Deniistas 

1M57 So. Mickigan, Ai 

VAUJiDOS: * iki t r t t m t 
»€««€€€>;€€€€<€€€€€<€«*€<> 

Dr. L L MAKARAS 
U e t n r i s Gydytoja* Ir 
TtMBUade: MM* Sa, ) 
M M M f U b M M I r 

CklcagoJ: 461* So. Woa< 8Cr. 
t ik Ketrarg* vakake m 6J» Bd ".M 

• 
I • 
I 
I • 

i 
—m 

S. D. UCHAWia 
Lletsry* Gr»bortu» p»UirnAuJa, laido-

tav«m ko ptriftusia. Reikalo meldtlu »t-
slfenkti. o mano datbo busite niraaodlntl 

2314 W. 23 PL Chicago, HL 
TcL Oanal S l M . 

(Žinios paimtos iš laiško, ra
šyto p. D. Rnpainiui j Netvar
ką. Eed.). 

WESTPULLMAinEeiAl! 

Atkreipiame 3 ūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį "Dran
ga" atstovauja p. M. Kiupc 
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Dranga", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

DR. S. NAIKUS 
LIKTI; VIS 

GYDYTOJAS I B GHTRTJRGAS 
0".«a» ir Grvooimo rt«f\ 
S252 So. Halsted Str. 

Ant Vir^BS UHi^rersal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
TdtfMUM Tard* tS44 
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Amerikos Lietuviai! • 
Suteikite Masu Karžygiams Šviesos Spindulio! , • 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis E 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečiu bei S 
rusų bermontininkų plošikus. • 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob- | 
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mijs visai pavergtų ir | 
mūsų žmones dar labiau plėstų ir vėl juos j vergijos pančius paa- • 
čiotų. S 

/ 1 • 
Lietuvos kariuomenė ipg>-nė ir gini mūsų brolius ir jų turtą, m 

Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Oetuvai garbingą vardą ir visam S 
pasaulu garsą. • 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei B 
vienas Lietuvos kareivis nelikta nepamokytas skaityti ir rašyti, kad I 
negrįžtų namo nepnialavines. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! ( L 

Todei kieno širdis dar gyva, kieno šlrdi dar tvaksi tė\-ynės mei- | 
lė, padėkite ŠTK-sti mnsu kareivias: siųskite jiems knygų siųskite • 
aukų pinigais, JŽ kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da- m 
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka- S 
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, S 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių žodis". • 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, | 
'•Kariškin žodžio"' Redakcija, arba atiduokite '1 aiusų Delegacijos Ę 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš- • 
kių žodžio" Redakcijai. * 5 

Broliali amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 5 * , 

"Kariškiu Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuaira. • 
1 » » B 1 I » I i 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOLTS 

untrvis 
Oyaytejm Ir Chtrorga> 

P*rk«l« MTO gyvenimo Tl«t4 t 
Brigbtoa Park. 

8»U H. 43rd tKreA. 
TeL McKtaJey tet 

OtUm: 1»7 W. «7tfe SU 
(«1 ir W««d r**-) 

V»!»n<1o«: 10 ryto UU * po pieta. • : » iki . 
t:to Tmkare Nedellomle • Iki 11 ryt*l* T ! 

• TeL Boulevmrd 1M ! 
g'-' »*»l 
. , 11 

! 

I 
I] 
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Talafonas Pnl lman <• 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS D t 

CHIRURGAS 
OftoM I K 1 I SOchlgaa Ave. 

Adynoa 8 : U Iki » taryto — 1 Iki j 
S po ?l«tų — t : S * lkl »:»• vakar*,} 

Nedėliomis o u o 1* Iki 11 »ry to } 
įtmm. . . . . . - - . . - . - « ...i į 

J.P.WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETrYTS ADVOKATAS » 
4MS S. VfOOD STRmJT 

78« W. l«th STRKKT 
CHJCAOO. 

MeKlai«y « * • 

Atminkite, kad tiktai pas mus galite pirkti LIETU-
VI&KIJ BirtnUĖLII" prie automatiškai »T<\į«n*v-io ]>ia!io 
(Playor Piano). Taippat turime dau,c lio.tiH-iJIai ViE-
KORDU, pačių naujausJŲ ant jrramat'oim. 

Lietuviški Muzikos Rihūtlm del Pkyer Piano 

1. Mano Mielas. Polk*. . 70c 
2. Žyda^ Slatincjo. Polka Hk-
'.i. Pavaširis. Polka ir 

Klumpakojis 70c 
4. I>icdiik.-». Polka 70c 
j . Audra. Mazurkas ir 

M antras 70c 
6. Ant Dunojaus Bantru. 

Valca- $1.25 
7. Galas M k t o . T o l k a . . . . 70c 
8. Juodos \kį,s. Polka 7(V 
». lJnksma Kaimietė. 

Polka 70<-
10. Aplankymas. V a i r a s . . 70c 
11. Pahnėiavirao. Valcas . flOc 
12. Vcstu\1n Maršas H."X-

PE0PLES MUSIC STORE, 

1813 West 47th Street :: Chicago, Illinois 

i 

i 
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI! i 
Kas tiktai iš Cicero norite • 

r 
gomis mašinomis klausosi, ar gį^į "Drangą" arba paduoti S 
negausia kokių nors žinių nuo j jį apgarsinimą, ar kokį dar-j i 
planetos Marso. Bet tuščios jų 
pastangos. 

! 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

ba (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygin ir kitoidę knygn. 
Pasinaudoki^. 

Y. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS » 
Ofisas Piihnicstyi: • 

29 South La Salle Street | 
Kamborts S24 | 

Tcl. C.-ntral «S»0 I 

Vakarais, 812 W. 33 St. J 
T F L Tards 4481 m\ 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža P a n i k a 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kruoja* nftarioti* G+1eiim 
jrn (irlpta-rtlui ISMIŠUUM^ 
vrid«|. 

wmun^ 

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikras i.iri pasirašymą-

CARTER'S IRON PILLS 
% Jnins pa«rcil»-s pamcffinfcttc a, 

{ 
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