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Katalikų Universitetas PATI ANGLIJA NEPATEN
KINTA AIRIJOS 

VALDYMU.

ARMIJOS MULAI CITUOJA 
MI UZ KARES LAIMĖJIMĄ.

NEŽINIA KAS BUS SU KIE
TŲJŲ ANGLIŲ KA 

SYKLOMIS.

Sako, turi būt įvesta tvarka 
arba pamainyta valdyba.

Nes ir jie daug vargo 
karės metu. Darbininkai stato angštus 

reikalavimus.

BUS SUVIENYTOS VISOS 
katalikų itok^o 

ĮSTAIGOS.
____________ ______ * - •

Tam tikslui iau nadarvta <nra 
diia.

tam 
nuo 
Hi-

Chicago trumpu laiku p*igys 
pilną katalikišką universitetą 
Suv. Valstijose.

Taip apie tą vakar paskel
bė Jo Augštoji Malonybė niu- 
sų Arkivyskupas Jurgis V. 
M undelein. priimdamas 
tikslui dovanų $500,0<iO 
medžių pirklio Edvardo 
no?.
Karės metu Hines’o sūnus žu

vo Prancūzijoje. Tad tėvas 
n. a. su na ns atminčiai ir pa
skyrė tų garbingą dovaną 
dnr garbingesniam tikslui.

Hines’o dovana Ima kaipir 
parimtas sumanytam čia ka
talikiškam universitetui ir bus 
pruikstininuts kitiems turtin- 

.giems geriems žmonėms pri
sidėti prie įkūnijimo to pra
kilnaus dari>o.

“Mes turime čia, Cliicagoje 
visą eilę katalikišku uugštes- 

“ifiojo mokslo jStaTgų,” šąjcv 
Arkivyskupas, “4wt tuq>e anų 
ligšiol nebuvo tikro ir stip
raus sąryšio, išėmus įstaigų 
ilirektorių pasišventimą. Kie
kviena iš tų įstaigų turi vals
tijos rliartcr’į ir kiekviena at
skyrimu kovoja su savo liki
mu.

Dvi trečdaly® universiteto.

^,\fes turime vieną fakulte
tą inmlicinos, du teisių, vie
ną inžinierių, keturis nr pen
kis dailė* ir tt. Tikrai sa-l

knnt. šiandie mes turime tik.

lėto. .»
“Bet Chicagai reikalinga 

turėti pilną ir didelį katalikiš
ką universitetą, kurs tur būt 
vienas goriausių visojyšalyj. 

do-
vienas geriausių visoj z 
Tad štai ką gerb. Ui nes 
varia reiškia.

“Men sutelksime visas 
mokslo įstaigas krūvon ir 
pildysime 4rukstančiua sky
rius. Paskui kiekvienas sky
rius reikalingais finansnis bus 
aprūpinamas iš centralio fon
do. V’isos įstaigos bus po vie
na mokytojavimo vėliava ir 
su viena mokslo laipsnių tei
kimo taryba.

Hines’o aukomis bus pastaty
ta koplyčia.

“Gerb. Hines auka užtik
rina tai mokslo įstaigai patį 
pamatą. Teologijos skyrius 
bus įteigtas ant lakstančio 
akrų žemės ploto Area, III., ar 
ti L11wrtyvillo. Hineso auko
mis teologijos skyriaus gru
pės širdyje bus pastatydinta 
koplyčią (bažnyčia). Pati te- 
btdfcijos grupe ir gi bus viso 
universiteto širdis.

“ A rki vyskupijos lėšomis 
bus pastątydinta teologijos 
salė 200 stuikntŲ. Gi arki
vyskupijoj dvnsiškijos sudė
tomis lėšomis bus įsteigta fi
losofijų.? salė tokiam pat 
skaitliui studentų.”

Arkivyskujau pareiškė, jog 
teologijos skyriui 4n»he?iai 
pastatydinti atsieisią nuo 3 
ligi 5 milijonų dolierių. Už 
kelių mėnesių bus pradėtas 
darbas.
-------- •-------------------------------------- ■

tas 

ĮV

Londonas, bal. 28. — Parla
mente vvriausvhės atstovas.i - 4
lordą? Roimrt Cecil. pasmerlšė 
Aiiyo? vuldyiiių u įtiirui val
dybą.

Jis .pasakė, kad šiandie Ai
rijoje tokia baisi padėtis, ko
kios nėra buvę per kelis išti
sus šimtmečius.

šešiolika žmogžudysčių at
likta tik per tris pirmąsias ba
landžio savaites. Ir praeitą su-' 
vnitę viena žmogžudystė par
eina kiekvienai dienai.

Nesuareštuotn .galvažudžių. 
Nei vienas piktadaris nenu
baustas. Ir tenni visuomenė 
neapiirnnstn prieš piktuosius 
darbus.

Policija turi būt apdrausta.

Vyriausybė išreiškiu nepasi- 
tenkinimą, sakė lordas, ir rei
kalauja. kad toji padėtis butų 
atmainyta. Jei to negalinta pa
daryti su šiandie gyvuojan
čiais įstatymais, šitie turi būt 
atmainyti, gi pačią policiją tu
ri apsaugoti kareiviai.

Airijos vire-knraliiis negaili 
būti kareivis, kaip jis ilgai tu
ri ypatingus adiuinistrativius 

jiabimius. Ir kaip ilgai valdy
ba mėgins prirodyti savo ga
bumą vaidyti, tuo metu gulės 
padidėti anarchija ir<jms*<kmė- 
je imkilti Airijos re?publika.

179 sinn-feinerių internuota.

Naminis Anglijos sekreto
rius Shortt paskelbė parla
mente, jog Wormu*uud 
Scnibhs kalėjime internuota 
170 sinn-feineriai.

Išėmus penkis, visi yra pa
skvili,; badavimo streikų.

Iš Revoliucijos Meksikoje
B0L6EVIKAI SUNAIKINĘ 

JAPONŲ DIVIZIJĄ.

Tas įvykę Chabarovske. 
8iberijoj.

Washington, Imi. 28. — Aną 
dieną karės departamentas }wi- 
galisujs paskelta'* citatų ir apie 
armijos mulus, žinomus gyvu
lius, kuitriv <iaug kilu piisiticjo 
prie knn's {laimėjimo Europo
je.

Sulig kviiitermvistiu iu|x>r- 
to,.xu Suv. Valstijų armijomis 
Kumpoje buvo dauginu 45.000 
mulų. Ir apie 1(10,000 mulų ka
rės metu buvo su armija Suv. 
Valstijose.

Su armija Eurujioje iš 45,000 
mulų buvo painita 7,000 iš An
glijos, 9,(MM) iš Prancūzijos ir 
11.000 iš Ispanijos.

Daug jie atliko.

Karės metu negalėjo Imt jo
kio skirtumo, sakomu raporto, 
tarj>c mažu, blogai nušertų 
mulų Ispanijoje, taippat nu
pirktų pietinėj Prancūzijoje ir 
didžiai stiprių ir išlaikomų, 
užaugintų viduriniuose raka
mose, Suv. Valstijose.

Buvo girdima kritikos ir nu- 
peikimų už Mipirkimą mažą 
mulų iš Ispanijos, katrie atro
dė kaipir kokiu? pirštinės. Bet 
tie maži galvijai buvo rekalin- 
gi ir jie atliko savo pareigas 
pilnai. Nes didesniuosius mu
lus paliuosavo nuo mažesnių ir 
lengveaoių darbų. Jie kaip ka
tinui lipo ant knlvii su kulko
svaidžiai.-, amunicija ir kito
kiais daiktais. reikalingais da
romoms pozicijoms.

Dang jie ir nukentė.

Ypač prieš pat karė^ imi bai
gą iii- galvijai turėjo daug pa
nešti vargo. Nebuvo jiem? lai
ko nei paėsti, nei tinknmni at 
silsėti.

Didžiuma mulų dažnai Į h-r 
ištisi dvi pnri gaudavo vo- glė
belį šieno ir virnąkilą saują 
grudų ir turėdavo Duotai frau-
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50.000 KAREIVIŲ PAMETA
CARRANZĄ

Kasdien vis blogiau Meksikos 
. autokratui.

Aguu Prieit, Komu a. Mek?i. 
ka, bal. 28.—Vietos karės raš
tinė paskclW>, jog šiandie 
Meksikoje daugiau knip 50,000 
kareivių yra sukilusių prieš 
Carrnnzą ir ju vyriausybę.

18 CENTU SVARUI 
DUONOS.

New York, Imi. 27.—Angle- 
kasių organizacijos atstovai, 
katrie tariasi ?n kietųjų nng- 
' ’ V’-'i. *** > J ' ■ ,i v k »x i n • *TK*rni<irHi4> pniiiv

šė, kad tarybas palietęs krizis 
ir nežinia ką duos artimiau
sios dienos.

Sakė, jog darbininkai pasta
tė savo roikulavinnis, palytin
čių? didesnę užmokestį. Gi dn- 
lmr viskus priguli nuo pačių 
operatorių atsakymo ir pnsių- 
lymo.

AIRIŲ MOKESTYS BUS PA 
VARTOJAMOS AIRI

JOS NAUDAI.

Londonas, bnl. 27.—I ji i k Tuš
tis l.«»n<lon Chronicle paskel
bė, kad Anglijos* vyriausybė 
nutarusi ateityje surenkama* 
nuo airių mokestis pavartoti 
išimtinai Airijos naudai.

Be to, paskelbta, kad Airi
jos pasek rotoriaus asistentu 
vietoje paliuusuoto Tavlor pa
skirtas James McMahon. kata
likas.

Airijos valdytojas lordas 
French atsisakęs rezignuoti ir 
nusprendęs Airijon įvesti nau
jo ptn'niką ir patvarkymą. —

KANADA TURĖS NUOSA
VA ATSTOVĄ WA- 

SHINGTONE.

Washington, bal. 28. — Val
stybės sekretorius Colbv pas
kelbė, kad Kanada ėia turės 
nuosavą aiškint atstovą. Tai
gi. Suv. Valstijos turės Ih-tar- 
piniu* diplomai inips -usisieki- 
inus su Kanada.

kti arba nešti visokias sunkė 
nyta-.

Nežiūrint to nepaprasto, in- 
tempto durim, mulai ligi pat 
gulo atlaikė savo pareigose.

Jugoslavijoj Bolševikine 
Revoliucija

V ------------

JUGOSLAVIJOJ STREIKAS 
ANT GELEfcTNKRT-TŲ.

BOLŠEVIKAI PAKILO 
SERBIJOJE.

’l

Veikia ungury ir vokiečių 
bolševikai.

Konstantinopolis, Imi. 28.— 
iš Belgrado dopvšojv sakoma, 
kati visoj Jugoslavijoj ant ge
ležinkeliu jaikilęs darbininkų 
streikus..

Sakoma. Serbijos vyriausy
bė misprendiud energingai ko
voti prieš ungnrų ir vokiečių 
koinunistns. katrie kursto dar
bininkus prie streiko ir pakilti 
prieš pačių vyrinusylu;.

Snbiticoj ungurui Imlševikai 
mėginę sukelti revoliuciją, .lie 
nužudė du |N>licijnntu ir keič
ią sužeidė. Bet sukilimas nu
malšinta? bolševikai agentai 
imvo suimti ir tuojau.? depor
tuoti l'ngarijon.

LAIBACHE NUŽUDYTA
10 ŽMONIŲ.

Vienna, Imi. 28.—Jugoslavi
jos mieste Ijiitaiche streikuo* 
jaučių darbininkų riaušių me-

Hn Mm*’ Vnr^nn

menes.

Londonas, bal. 28.—Centrai 
NeWs de|M-šoje iš Rymo pnine- 
Šurna, kad Jugoslavijoj tailšo- 
vikai pakėlę revoliuciją.

Pačiam Belgrade prieš rvvo 
liucijonicriu? pavartota kulkn- 
s valdžiai ir šimtai žinomų iš
žudyta gatvėse.

Didelės riaušės įvyko Lai
bučiu- ir Agrame.

Londone serlm pasiuntiny- 
lx**je kol-kas negauta žinių 
apie tų revoliuciją. Spėjama, 
kad tos žinios nr tik nebusian
čios perdaug išplistos.

Iš Triesto tuo tarpu prane
šama. ka<l Jugoslavijoj suiru
tes pakelių italai agentai, I —t- 
rie mėgina pikenkti gnu -ui 
Italijos su Jugoslavija ?ns 
kymui.

tu 10 žmonių nužudyta, ir 2! į 
sužeista, sulig jugoslnvtų 
spaiąlo? biure gautų :

jgostavtŲ 
žinių.

Italijoje Tik Vieni Streikai

Duonkepyklų savininkai 
('Iii ragu jo ]iaskelta\ kad per 
įuejMvą pabrangsianti balta 
duonu. Vieno svaro krjialė- 
liui reik* mokėti 18 centų.

Tni busią todėl, kad duon
kepiai dnrtaninkai reikalauja 
pemiigštos uf.mokcstie*. Pri- 
nožinfn itaitaininkams mokėti 
$48 savaitėje ir $1.25 valan
doje už viršlaikio darbų.

Darbininkai reikalavo po 
$50 savaitėje ir buvo parke
tinę streikuoti.

Savo keliu ir miltai eina 
l»rnngvn.r I

Kuonp pusė to skaitlinus prie 
revoliucijos prisidėjo tik vie
noj Sonora valstijoj.

SonoroH valstijos karės val
džia baigianti daryti visus rei
kalingus pasirengimu* ginties 

kuri viągi su Įnikti gali jsi- 
briauti nor? kokion Sonoros 
daliu.

Kareiviai dezertuoja būriais.
Du tukatančiu Carranzo® ka

reivių, kuriems vadovauja gen. 
Aulunio, anot apturėtų čia ži
nių. susijungė su žinomo Vil
ios, gaujomis arti Parral.

Kitu du buriu carranzistų, 
atsimetimių nuo Cnrranzos, 
veikia ChilruMhua’uj.

Sakoma, kad tenai tasai vei
kimas nesurištas su veikimu 
t>k»noft>«. Teėjau* vi.<gi nt- 
ktvrptas prieš tą patį Garnin- 
zą ir jo vyriausybę.

Iš miesto ('hilmahua depešo 
je sakoma, jog gen. Arnulfo 
Gomez su savo kariuomene su
sijungęs su nevoliimijonipriai®. 
Gen. Gomez ligšiol yra veikęs 
žibalo laukuose.

M&yo indijonai Chihuahna’oj. 
Pulk. Anionio Guerrero, bu-

Londonas, bal. 28.—-TMentM- 
ne, Kinijoj, gyvenantieji rusai 
gavo ž:nių. kad Chakarovsko 
apylinkėse bolševikai užklupę 
ir sunaikinę visą jnpum Jivj- 
ziją.

Apie tai čia gavo žiniu Ex- 
(■bange Telegrnph Co. Bet nė
ra apie tai oficijalio pat viii i- 
niuio.

KARININKAI GAUS DIDE 
SNES ALGAS.

Psgaliaus su tuo sutiko 
kongresas.

WoBhington. bal. 28.—Sena
to ir Žemesniojo buto komitetu 
bendram susirinkimo paga
liau? nularė jmdidinti algas 
armijos ir knri-.® laivyno ofi- 
cinrams.

Algos padidintos nuo 1426 
ligi Ą840 per motus. Jus bus 
geros pradėjus praeitu sausiu 
vw VMBVOVVVV K i v®Ari.l»e?*• —« 
1922 motai:'. ■ ,

bęs generolo Aivaro Obregono 
štabo viršininką?, #u 500 niavo 
indijonų nukeliavę# Į Maco «m 
tikslu apsaugoti Ch i h oahua 
rubeiitL®.

THINGS TilAT NEVER KAPPEN
By GENE BYRNES

Socijalistai vargina visą šalį.
Paryžius, tad. 27. Italijoje 

gyvuoju apverktinu padėtis. 
Socijalistui radikalai kurdo 
ne tik dirbtuvių įhirbininkus, 
liet ir pačius žemdirbius. To 
kurstymo tikslas—sugriauti
gyvuojančių valdžių ir įsteigti l 
radikalę.

Tad kuone visuose indu«tri- Į 
jos <n*ntriiose pakilę darbiniu- 
kų streikai. Gi šiaurinėj Itali
joj streikuoja žemdirbiai dar
bininkai.

Novarv provincijoje jau vi- 
mis mėnesi* streikuoja žemdir
biai. Jie sustreikavo neva nO-1 
rėdaini jiagelbėti imlustriji- 
niaitis darbininkams. Brt lig
šiol nei tiems nepagelta’-jo, nei 
patys nieko negavo. Matyt, 
streikas parihnig# be nieko.

Tikra revoliucija.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Šičia yra mano labjausia gerbiamojo dėdės paveikslas
į Tas paveikslas nutrauktas tuč-tuojaus, kuomet įu pabaidė 
j dvtdeiiinties metu bausmę kalėjime ui ižplėšimą bankos. ”

Žemiiiriiių streikas—ta: tik
roji sislierių rrvolineijn. Ne? 
streikui draugauja gnu.?u.« 

■ kraujo praliejimas. Vyriatisy- 
Ikū |Ktdan> daug ne-iimgumų. 
Nuo to visa šalis daug kenčia.

Javai ir žemės vaisiai naiki
nami, gyvuliai Binušauii. Ita
lija * i?ai? laikai? iš šiaurinė? 
dalies gaudavo dattg maisto 
produktų. Aiandic taip nėra. 
Ir vri labjaus visur atjaučia
mu stoka maisto.
Jei ta savo# rųšies žemdirbių 

revoliucija veikiai nepusi- 
baigs. Italiją palie? vargiai ir 
nelaimės.

700.000 streikuoja.
trvp

nių, streikuoja apie 7DOJMM) 
darbininkų įvairiuose mies
tuose.

Visa Piedmonto provincija 
apimta streiko liepsna. Tos 
lii’psnos dabar perrimeta Lom- 
bnrdijun ir Liguerijon.

>
Kuone visuose didesgiuosc 

miestuose paskelbti generaliai 
streikai.

Kai-kuriose vietose trnuki- 
. nių darbininkai atsisako opo- 
| rimti traukiniu.?, jei norima 
pasiųsti kariuomenę į streikų 
apimtas vietas.

Tai vis socij&listu darbas.
Pastaraisiais laikui? soci.ja- 

listtii Italijoje taip pakilo, kad 
?u jais prisieinu ne 
skaityt irs. Kaipgi. Jie pačiam 
parlamente turi žymų skait
lių atstovų.

Ne visi jie radikalai. Bet 
jiems vadovauja aklinusieji ra 
dikalai.

Ir lodei ne?teh<*tina. jei so- 
cijalistai kuiktiriuosr indiistri- 
jo> centruose ima kurti bolše
vikine- darbininką tarybas, 
kokios galimos turėti tik Ru- 
sijojr.

SiM'ijalistai sako, kad tos ta
rytais kūrimuos išinėginiinui. 
Reikia but naiviauriaui žmo
gui, jei norima tikėti tokiom# 
socijnlistų pasakoms,

ANGLEKA8IAI ATMETZ 
OPERATORIŲ PASIŲ- 

LYMA.

lio, kati 
juokais j

New York. bal. 28. — Kie
tųjų anglekusyklų darbinin
kai |>er savo at-tovu- ėia kon
ferencijoje buvo pin-eikalnvo 
(ŠI nnoš. daugiau užmokesties.

Kasyklų operatoriai iŠ savo 
pusės darbininkam? pfisiųlė 
15 nuoš., atsisakė prijMiijn'i 
“cJnscd slmp” ir visatinę ų 
valiusių darbą dienoje.

Darbininkų atstovai tai
sa atmetė. ...

BALANDŽIO 28. 1920.

Chicago. — Šiandie ir ry- 1 
toj nepastovu# oras; Salta.

11
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2 DRAUGAS

“DRAUGAS”
Kiną kamili-na HAjrut ncd<Mdlralux. 

FRENUMK1UTOS LAKA; 
OHK’AGGJ IK VHSIEVTJE:

Tlcumi*. •« >6.00
I*um l Airty . • • • • • -0.1*0

svv. vALsr.
Mrtanu ..........................  >5.00
Pttwi McIų ................................. S.00

Prenumerata mokas! Mkalno. Lai
kau akai ton! nuo utotiraAjrroo dieno* 
ne nuo Nauju kietų. Norint p*rmai- 
njrt! adrese visad* reikia prlalųatl Ir 
senui adrenas Pinigai ccrlauala Blė
sti llperkant kraaoje ar eipreso "Mo- 
ney Ordcr“ arba |<lcdnnt pinigu* j 
registruoto lailk*.

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

Telefoną, McKtnlcy 6114

Pastabos apie Pa
stabas.

Kun. D-ro Mnliuuskio *u- 
r atatytasi* Lictuvo* kun*tLiuci

jų* projektas į “Drangų“ bu
vo fdunčiamns dulimi*. Todėl 

' ir pastabos apie jį buvo rašo- 
. mus pirma negu visas projek

tą* firjio perekaitytas.
Viename daigte mes išreiš

kėme norų, kad teisę įnešti su
manymus į parlamentų turė
tų ir ministrui. Pirmu negu 
tie žodžiai tapo atspausti kuri. 
Malinuski* išsiuntė tolesniųjų 

^*ąvo projekto didį, kurioje ta 
.tei-s** buvo aiškiai pažymėta.

Kitu atveju pa*idarė pana
šiai. Mes išsitarėme, kad par
lamento kiekvieni rūmai savo 
sesijų* pradžioje nusistatytų 
savo reguliaminų, arba taisy
klių sųrašų. To dalyko reika
lų kun. Maliuuskis išreiškė žo
džiais, kad parluuientas n ilsi- 
stato sau tK'arkų.

Prezidento ir ministrų sun- 
tikini *u jiurlamentu gali būt i 
keleriupi. Kun. Maliuuskis sa
vo nuodugniame projekte pa
rašė dvi tų snntikių fonui. Vie 
noje daugiau žiūrimų į Šveica
rijos jMiiyzdį. kitame labiau į 
Prancūzijos, kuri naudojosi 
Anglijos sutvarkymu. Jeigu 
kurtais pusidarjlų, kad kus 
pasilaikytų visų šveicariškųjų ' 
augScmusios valdžios sistemų, I 
u tiktai vienų-kitų paragrafų į' 
konstitucijų įtrauktų iš kitus 
sisteįuo.-, tui 1u> padarytų savo 
rengiama j u i konstitucijai pra
žūtį, | vienus sistemų.- laik
rodėlį neguli dėti ratukus iš 
kito* laikrodėlių aistemu*. Kou 
stitucijos yni painiau sustato- 
mos iš dalių negu laikrodė
liai iš ratukų.

Šveicarijoje, kaip kun. Ma- 
limiskis teisingui .-ako, Sujun
gė* Taryba (Bundesralli- 
-Uunsi'il Fedvral), reiškianti 
ministerijų neatsako ]mrlniuen 
tui, nes neturi iš ko duoti a- 
pyakuMų. Ten tegislntyvė val
džia valdo visų šul| ir pati 
Sujungus Tarybų yra tik par
lamento įrankis valdymui at
likti. Kun. Maliuuskis. mato
mai, lubui norėtų, kad Lietu
voje butų šveicarų sistenui.

Jis turi rimtų priežasčių 
mintyti. Ministerijų turinti iš
duoti apyskaitų parlamentui 
nnžinu savo rytojaus, todėl ji 
irirkadn negali pradėti vykinti 
politikos išdėstyto* keliariem* 
metams, nes turi ]uisftruukti 
neturėjusi laiko išbaigti savo 
planu*. Tat užvis labiausiai 
ardo užnilM«žinę politikų. Tu 
vengdami vokiečiai Imvo juirla 
rę. kad nžrabeiinių dalykų, 
karės ir dar du ministru buvo 
liuobi nuo ataakomyhės. parla-

, A

• mentui. Anglijoje ministrų at 
i sakomvbė parlamentui ueduug 

kenkė, nes tautoje iki šiol bu
vo -tik dvi diddv* partijos, ku
rios palaikė politikos nuolatu- 
iuų. Lietuva toli nėra taip nu 

, sistovėjusi politikoje kaip An
glija, todėl naudotis Anglijus 
pavyzdžiu guli būti kenks
minga. Prancūzija kur kas dau 
giau turi politiško prityrimo 
už Lietuvų, lėčiau* ir Prancū
zijai Anglijos jravyzl s nop/r- 
lubiausįai eina į sveikatų, nee 
vidutinis kabinėtų iinižis yra 
9 mėnesiui. Pram-uzijos tat ;>o- 
Ii tikai trūksta nuoseklumo.

Tarp kunigo Malinuskio ir 
tarp “Draugo“ rodėsi esųs 
skirtumą* nuomonių opiu val- 
.<ty’ės kontrolę. 
Daktaru- minėjo 
įnerto komisijų 
j.i n- ų udminiy. jus l-aja- 
nia* ii išlaidas. Mums išrodė, 
kud t.ii-]h- Lietuvos vai.liniukų 
turėtų būti tuoitil'.ia k-.i-l’-c- 
lier’ų jerarchija su vienu vir
šininku, išduuiLu’t'iu upy.-ku. 
tas prezidentu'.

Pusi kalbėjus apie tų dalykų 
jiasLtdė, kad nuomonės l»ev*‘ik 
vienodus, tik vi'.nas labiau pa
žymėjo Kontroliuojančias pn*- 
lameiito priedermes, kitus dau
giau žiurėjo smulkaus kuntro- < 
lierių darlio, peržiūrinčio vi- 
sab visų valdžios įstaigų sų- 
skaitiis. Parlamento komisijai i 
tas uždavinys butų perdidelis 
ir perdaug įniko atimtų. Tų i 
visa turi atlikti žemų ir aug- i 
štų valdininkų jerarchija .m 
vulstylH’s kontrolierium viršu
je. Bet parlamento tamtikni 
komisija turi tei*ę prižiūrėti 
ir Vnl»tylH-< Kontrolieriaus la*i 
visų jo pavaldinių veikimų.

“Draugu" skaitytojams ne- 
liereikm daug rašyti, kad jie 

jkun. l)-rų .kutulių Ma- 
fišliskį. Jie jį pažinojo jūrma 
negu dabartinį to dienraščio 
redaktorių. Tik tiek bus ne- 
prošalį pasakius, kad kun. Miu 
liauski*, prieš parašysiant til- 
pusį “Drauge” Lietuvos Kon
stitucijos projektų, labai spi
ningai ir nuodugniai ištyrė ke- 
turioUkų įvairių konstitucijų, 
veikiančių civilizuotose -pasau
lio veš|iatijosp, už vis daugiau
siai demokratiškose. Nežinia 
ar -beyra daugiau konstitucijų 
vertų tyrinėti.

l^irm dešimtie* maždaug 
| metų kun. Maliau.-kii- buvo 
iJ.«owain’ii universiteto stu- 
j dentll. To universiteto įstatai 
A-reikiiUnija, kad di.-ertacijos 
studentų gaunančių doktoratų 
butų spau.-dinamus. Bet kada 
kun. Maliauskis dėl filosofi
jos doktoratu pusienė temų 
arti surištų >u socijulogijo.- 
dalykais patys profesoriai tų 
di.M^rtucijų nt.>*pHiisdino savo 
mokslingame, universiteto lei
džiamame žurnale.

Po to kun. Maliau.-kis atva
žiavo į Friburgu šveicnrijoii 
ir ėmė s|M>cijnliziiotis vinį tik 
visuomenės moksluose. C’ia bu
vo begalo aštrus tos šukos pro- 
fesorius. Daugelis buvo bandę 

juo gauti doktoratų, liet nc- 
pii*ekmingai. Kun. Muliiiuskis 
nepabūgo ne|ui|irastni augs tų 
profe^oiiuiis reikalavimų, liet 
|ierėję»* soeijologijos skyrių, 
rašė disertacijų kaip tik tam 
profesoriui, kuri* iištrinnaiai 
imdavo slialentus. Kada kun. 
Malianskio disertacija tapo pa 
baigta ir įteikta fnktiltetui. 
profesoriai neberado kų jęije 
(tepataisyti.

Tai-gi ats>]Miu*dintasis 
“Drauge“ Lietuvos konstitu
cijos projektas yra parašytas 
gobaus žmugaiu, ižėjusio augš- 
čiausius tmutikrus mokslus ir 
ištyrukio nuilžiagą reikalingų 
gerai koustitvcijai sustatyti.

Gerbronasi* 
til'tni Daria* 

kon'.rolmo

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Patinimai keliaujantiems Lietuioa.

1. Šiandie l« jokių didelių sunkenybių kiekviena* gali gauti 
]>usų Mi ltu ufidavitų važiavimui laetuvou. Kaip gauti šie deta
lu e u tai, bkulbuune uUkirai nurodymu* apie juisų išgavimų.

Tuo tarpu gauname nuo žmonių nusiskiindimų, jog kai-ku- 
rie užmoku agentams ar šiaip pagellannikaius po dėtumų ir net 
po kelias dešimtis dolienų, kiti verčiami yra imti nu * bendro
vių šorų ir tt. Nesiduokite išnaudoti. Rods už pagelių išgavi
mui pasu ar affidavito užtektų užmokėti du ar trys dolieriai, jei
gu jafl žmogus jiutsai nemoka tu darlm atlikti. Pati viza kaš
tuoja penki dolieriai, kitus išlaidus taippat nurodomo* skelbi
muose, kaip gauti pasas. Norintieji patys išaiiiuti pasus, vi
sados gali kreiptis prie Lietuvos Atstovybė* ir ganu nurodymų.

2. Kiekvienas keliauju* Lietuvon privalo būtinai užvizuoti 
savo dokumentus Lietuvos Atstovybėje. Neklausykite imtari- 
mų, kad gulima važiuoti ir bv vizos Pranrnzijon, Šveicarijon ar 
kitur ir iš ten jan gauti imti viza keliavimui Lietuvon. Kai- 
kune buvo taip išvuziuvę n turėjo uuug vuigu u ^skuacių du 
galutinai gavo tokius leidimus.

3. Važiuoti Lietuvon tuo tarpu galima per Aiigli,w. Daili jų, 
Prancuzijų. Kaip girdėti, iš Anglijos žadama greitu laiku įtai
syti nuolatiniai laivni, kurie vež stačiai į Klaipėdų arba į Lie
pėjų. I>et tuo tarpu nėra dar tas kelias tvirtai nustatyta*. Ly
giu budu ir reguliari* vožiavinio* per Kopenhagą nėra dar su 
sitvarkęs. Tuo tarpu daromos pastaugus, kad įtaisius nuolati
nį važiavimų iš Amerikos stačiai į KlaijM-dų nrlia Liepoją, bet 
iki šiol dar toksai kelias, dėlei laivų stokos ir kitų pricžasčiig 
dar nėra galutinai nustatytas. Dauguma lietuvių todėl keliau
ja per Prancuzijų, jmt Aerburgų arba Huvrc į Paryžių, o iš teu 
važiuoja geležinkeliu jwr Vokietijų jau IJetuvon. Paryžiuje 
yra Lietuvos PasiuntinylM* (dnlmr jos nauja buveinė Legation 
de Litbuanie, 52 Avcnue Kleber, Paris. Telegramoms adresas 
toksai: Lietuva, Paris).

Visiem* važiuojantiems |n*r Paryžių galima duoti šiokių 
nurodymų:

1). Lietuviam* grįžtantiems iš Amerikos Lietuvon jier 
Prancuzijų—jkt Paryžių—reikia žinoti, kad atvykus į Paryžių 
lų pačių dienų toliau važiuoti nėra galima delei visokių forma
liškumų imt vielos su pasais, kuriuos reikia užreikšti Pasiunti- 
nybėje ir miesto prefektūroj. Tuos visus formališkumus ke
liaujantiems Paryžiuje padeda atlikti laiu tyčia skiriamas Lie
tuvos Legjuijos žmogus.

Bagažo draudžiama vežti (įauginu 80 kil. 120U svarų
Kiek vienus keleivis privalo turėti su savim vienų fotogra-' 

fijų. kuriu* reikalauja vokusių atstovai vizuodami pasus. Ke- 
liaujaučioms moterims sykiu su savo vyrai* lengvinu gaunama 
viza* iš vokiečių, jei moterys tur savo skyrium pasų su fotogra
fija. , ' **. .

2) . Iš uostų (Cherbourg ar Havre) su keliuuuiukiiis trau
kinys ateina Paryžiun į stotį St. laizure (Saiut Luttre).

J Lietuvų iš Paryžiaus keliaujama ezpresaia iš stotie* 
“Gare du Norit.“ Tad atvykus į stotį St. Lazare keliaunin
kams patogiaimm išgavus savo daiktus iš traukiniu ir muitinės, 
gabenti į stotį “Gare du N<»rd“ ir čia juos “uži-ekiuoti“ toles
nei kelionei. Daiktams gabenti imama ne “auto4axi,“ bet 
imu tikrus daiktams vežioti vežimus ein pat nuo stoties durų, 
kaip knd Amerikoje vežiojama daiktus (rokais. Į vienų toki 
vežimų sukraunamu galybės visokio keluiuninkų liagažo. Tos 
stotys viena nuo kito* ne arčiausia.

Apsirūpinus su savo daiktais, ar tai stotyje St. Lazare. ar 
“Gare du Nurd,” kaip kam tinka, lengva čia put tų stočių apy
linkėje rasti sau viešbutį. Maže*niuo*e viešbučiuose mokama į 
parų vienai yjiatai nuo 7 iki 12 fr.

3) . Nėra reikalu visam keliauninkų lųu-iui iš viešbučio eiti 
ieškoti Lietuvos Pasiimt in v bes ir kiekvienam neštios užroikšti* » *z *
mivo pasų. Lietuvos Pasiuntinylię Ivugvn gal atrasti 1 ar 2 
žmogų, išrinktu iŠ viso būrio. Jie gal-nurinkti visų kilų savo 
kelionės draugų ir draugių jiabus ir jn<^> atnešti Ltatuvu* Pa- 
siimtiuyln*n. , * ' 1

4) . Iš stoties St. Lazare į Lietuvos Pasiuntinybę netoli. 
Pėsčiam kelionės 23 minučių, net mažiau. Iš stotine reikia čia 
put surasti sau šv. Augustino bažnyčių ir plėvių (PI. St. Au 
gustiii). Nuo to pl<*ciuu* dešinėn pufš'ii eiaa B"ui. Haussnmn, 
jojo tęsa vadinas Av. <le FriedhirHl. ir jajn pareinama iki 
Triumfo Vartų (Are dr Triuinphe) ant piečiau* (Piure <le 
l/Etoilv).

Iš to piečiau* beveik priešais kitoj pusėj cinu gatvė Aveuue 
Klvbvr, o jos name ]>o numeriu 52 vrn Lietuvos Pasiuntinybė* 
buveinė. Lietuv<»s atstovu yra O. Milašius, o Pasiuntinylx*s 
Sekretorium yra kun. Dubužis.

./. !*i7r»si'. Lietuvos Atstovą* Amerikoje.

= -- “ T-V......... ...... :
partijas. Slavikuose spalvotu 
mo nežymu, užtat Naumiesti- 
je ."markini, č'i *in«i krikščio-1 
nių lapu-, proklemacijas plėšo 
mm sienų. Mat jut*- plynių! 
Tie kdi miesčiukų aocijalirttai 
|M*riuiuno.- inųmdaiy*. Kaimų 
žmonė- visi yra krikščionys.

Vakar šiandien ir ryto pat 
mus yra Marijiunpuh* Apy
gardos Tcituiui.'. Jis nagrinėja 
bylus už vagystes bei užpuo
li mus. Perdaug lengvai bau
džia už tų. Užtat degtinės va
rytojus! čiupinėja* Viena- ga
vo mokėti 65(t0 auksinų.

V. D P.

I

NAUMIESTIS ANT SEŠU- 
PES 30 KOVO 1920.

Phs mus viešame gyvenime 
bruzda |»nr1ijuF Mieste būva 
mitingi;. Surijai tat ai kvailina 
žinom*. Per Blovieščių (2 va- 
sūrio) buvę,, tailševikų komi
saras VI. Požėla laikė i|g0 agi 
tani jus prakalbų. Po jos Ma
rijampolės gimnazijos moki 
ny* ateitininkas Žukus gra
žia savo kalba puikiai sumu- 
šė socijaltato išvadžiojimu*.

Kaimuose kaip ir nieko nė
ra. Slavikuos*' mitinga* buvo 
j>er Verbų. Studentas ateiti
ninkas Zubricka* aiškino apie

LABDARYBĖS reikalais. LAIŠKAS “DRAUGO” RED

V r3 rr
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Trečiadienis, tai. 2Š 1920 nu

Jau aenui iKaunalr apauduje 
nr Labd. tSų-goa Centro reikale 
nors kiek veikiama. Buvo ma 
nyta surengti maršrutų agita
cijos prakalboms, buvo kreųi 
(gsi per spaudų į visų kolonijų 
veikėju*, ypač, kur yra para pi
jo* į gerk kunigus, prašant, 
kad kolonijų veikėjai ntsiliep- 
tų laišku reikalaudami plates
nių informacijų apie Sujungus 
darbu* ir tikslus, apie reikalų 
aprūpinti našlaičiu* visose ko
lonijose. Bet iki šiai dienai per- 
maža pasirodė atailiepimų.

Su prakilniais jausmais pa- 
*irodč šįmet kolonija Aurora, 
111.. aut verdama lm.bdarybės 18 
kuopų. JJetroit. Mirk, jau yra ] 

.'.I kuoptu Spruig vnih'j, Iii., 
kuri žadu atgaivinti 14 kuujtų, 
Soutli Chicago atgaivino 13 
kuopų. Kitus kolonijos mažai 
jaučia reikalų turėti ]H-akilnios 
Labdarybė* organizacijos kuo 
pM, Dauguma kolonijų tyli.

Ar ilgai mes, lietuviai, nesi
rūpinsime žūstančiais svetini 
taurių bangose našlaičiai*, sa
vu tautos žiedu f laikas juu pa
sigailėti jų.

Tiesa, nuo tu laiko, kada bu
vo sumanytas maršrutas daug 
darbo nuveikėme darbuodamie- 
si tėvynė* Lietuvos reikalais ir 
gal taš iMisidarliavimas pastū
mėjo mus į užmirštį apie naš
laičius. Gal stambi buvo kliū
tis, kad IJitalaringoji Sųjunga 
nuo naujų metų tikėjosi gauti 
gene ralį kolektorių, nors vienų 
kunigų, būtent kun. F. B. Sern 
finų, liet negavo. Kni-kuricms 
tat sumažino energijų darbuo
tis našlaičių naudai. Bet taikus 
tų visu užmiršti ir tvertas pra- ( 
kilnaus darbo: surinkti tiek pi-1 
nigų. kad butų gulimu našlai
čiams prieglaudų šįmet pasta
tyti.

Prieglaudos namui su 
traktoriais eina derybos 
$65,OOO.OU ir tMN.tMMM). 
metai atgal, hutų galima buvę 
paMtatyti už $50,000.00.

Tai-gi belaukiant atpingant 
niedžiagOR prieglaudos reika
lams, ji vis eina hrangyn. Ir ki
tu išėjimo neblieko, kaip įtem
pti visiems energijų prie aukų 
rinkimo. Aukoms rinkti reikia, 
kud kiek vienoje kolonijoje ausi 
darytų l>ub. Sųj. kuopos, į ku
rias įeina asmenys abiejų lyčių 
katalikai lietnviai(ėa), au pra
kilniais jausmai*, turintieji 
meilės Dievo ir jirtyiuo. Ir tie 
prakilnų* asmenys visokiai* 
budais stengiasi gauti daugiau
siai aukų ne vien, nuo lietuvių, 
liet ir nuo avetiiutaučių. Sve- 
t iiutaučiai luibdurylię atjaučia; 
mums liftuvumu; dar yra tik 
pradžia, o svetimtaučiai jau se
niai žiliu, kų reiškiu ialnlarybė.

Tikiuosi, kad nelik* nei vie
no* kolonijos, kurios veikėjai 
neatsi lieptų šiam pakvietimui. 
Arta fMitys tesudiu-o Labdary- 
fjės kuojių arta tegu kviečia 
mus. Kur yra parapijos, iš ten 
tikimės gerbiuiuų kunigų }>ara- 
inos. Kur uėr* >»arapijus uci 
kunigu, tai kdi veikėjai jjasiiu- 
rę tesi teikia mnn jirisiųsti laiš
ku žinių, kada reikia atvežti 
jiems konstitucijų ir čarterį.

Kur bus reikulaujujmr, Cen
tras prisius vienų prakilnų 
ugi tu torių, kurių Centras turi 
5 asmenis.

Visai* agitacijos kuopų tvė
rimo reikalais meldžiu krei|e 
ti* antrašu;

kun- 
tarp 
kas,

J. Šliogeris, 
f?47 Su. 5Ulh Avė. 

Cicero, UL
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Gerh. “Drauiro“ Redakcija:— 

Deki straipsnio “Atsargiai 
su lenktinėmis,“ Liet, valdžių* 
uždėtų ant manę* pureigų spi
riamas, prisimičiu sekančių ofl- 
cijalę informacijų:

1000 liuosaitorių—yra Lietu
vos valdžios noras. Sulygo* 
stojimu vrn Lietuviu, valdžios 
nustatytos ir kiekvienam liuo- 
*anori ui žinomos, yra tai tur
iniais sulygo*, Lietuvos rvs- 
ptllJtkojr veikiančios.

Lietuvos Misija in corporc, 
taip-gi ir atskiri jos nariai vie
šai išstodami jokių privačių tik 
slų neturi ir vykina jmgnl savo 
išgalės ir nusimanymo vien 

t vadybinius uždavinius. Apie

zuigsių pranešamu Lietuvos 
valdžiai, kuri ir sprendžia, u ne 
kas kitas.

Manau gerk ••Draugo0 re
dakcija lengvai gali suprasti, 
kad deklaruoti plačiai visuome
nei čionykštėse sųiygoee Lietu
vos valdžios kariniu* tikslus, 
nors ir atrodytų geistina ]«i- 
seku ii ilgumo žvilgsniu, nėra 
h’t-gi galima ir tikslinga. Ta
čiau, kas atidžiai sekė visus 
marto šiuo reikalu straipsnius, 
galėjo atsakymų j visus svar
besnius klausimus rastf

Krašto Apsaugos Ministerio 
rašte iš kovo 4 d., š.m., No. 761, 
Kaunas.—deki mano darbuo
tės, kaipo Lietuvos Karinė* 
Misijų* rolėje, pasakyta: 
“Kaip mat««si iš rajortų, Tam
sta pilnai supratai tikslų tve
riamos Am. brigados ir tvėri
mu jiamatai yra visai tikri ir 
sutinka su vnldžos nusistaty
mu.“ Pasirašo Majoras Mer-' 
kis.

Minėtas “Draugo“ straip
snis pasėji* daug atajonė* vi
suomenėje ir aš įtikinančiai 
prašyčiau jas išblaškyti. Nes 
jeigu tas straipsnis nebus at
šauktas, tai, meldžiu man dova
noti, gerb. Redaktoriau, tas 
“Draugo“ žygis bus “meškos 
patarnavimus“ Lietuvos val
stybei ir |iatiems liuosanoriams 
asmeniškai: Lietuva mažiaus 
begaus jai reikalingų vyrų, o 
liuesą norta i negaus pašelj>os 
keliomū.

Su pagarba,
P. žadeikis,

L. Kar. Mis. p-kas ir 
majorus, 

l’ittsburgh, Pa., 
Balandžio 24 <1„ 1920 m.
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Vyrų ir Moterų Kubų Kirpt
ine r tentui Mokykla.
Miu*m mmm tt anokjna* būdu Jv» 
trumpu talku Umekult* rtao ama

to.
Maa turima rtidluuuitm tr curtau- 

■lua kirpimu, daairn'n* ir atuuimb 
■Ojrrraa kur kiukvieuaj rauna reroa

VimoM niūrimo ukytiuoM malino* 
varomo* alukuoa jlaca.

Kvlodlam* k**k**leB* atutU b 11b ko- 
kiuo laiku, itiea* ir ar vakarai*, pa- 
allturi-U Ir pailkalMU dėl HbtM-

I'attrmi daromo* sali* sileron. vi
sokio rtlllaun ir dydMo m bet kurti,' 
uiti d y knyson.

MASTER DESIGNING
SOHOOL

J. F. Kaank-k*. V*dejaa

IM N. STATĖ STREET. CHICAOO.
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arti 47-to* lieti b.

z-
JOSEPH C. WOLON 

Jetuvis Advokatas 
t« HO. LA HALLE 9TKKKT 

Qjrv«ulrao Tol. Hutatoo'.dt >7 
Vakariu »U W lJ-nd 

T«l. Hockw«U Utį 
CHICAGO. K-U

4

3107 So. MorgieJ btreet 
CHICAGO, LLLIBOU 

TrlaCoana Tante Mn 
VaiandM. — t Iki 11 M ryto; 
4 po pietų Ik! • rak. Medino
mis nuo i Urt i vaL rakara.

A

K
4

IDR. 6. M. GLASER
CrakUku.ip. S nirtnl 

OfMn 344« Su. Morkui M. 
Krrtė X2-m SL, UUnuto. 1U.

HPKCOJALlSTA* 
MotarUkv. Vyrilkų. talpcl chro- 

nitkų llrv- 
OFISO VA IGNUOS. Nuo 10 ryto 
Utį 1 po plato. BUO'-r Iki I vaUb- 
4» VBkwr».
Nelėllodila' nūo *0 Iki S po plot. 

ToisfcMMi Tania «47

---------- -------------———k
i' >,------- ----------------------------—----------  ...,W

A

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4830 W. 13 St.

Karap. 4* Ooort
Kr*. iaa» w. ** Altam 

TaLafMia* CMmki UM 
- Ofi«> Cleoro II 

KAI.KAMK LIETI-VIAKAI

«

Gegužio mėnuo gerinusius 
menuo išnaikinti muse*.

» a a aauaaaaaa—OJ oit

I
Dr. P. P^ZALLyF

Lietuvis Dentistas

IBU7 StK MkAlgan. AvmmMl S

VALANIMNfl B IM • rakM*.
—>eeeKCO<i«ie« *•««*—*<*■

gimdo maliarijų. ff

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Su>*<<*iiu* (erai pritaikinu akiniai 
bus pelenei imtu u 4al Juaų akių. 
Kuomet tų kenti nuo gaire* ekau- 
drjlmo. kuomet raid*e liejasi i kr u 
r*.. Miuuit Bkaltai'ar aluv' ar ta
tai. U> tuomet yra tankina, kad 
reiki* Jum* akinių. Mano 14 mo**; 
pat*runa* priduo* Jutas conauu< 
putarnartm* ui prieinam* kaina 
cat taip šamai n«t UQ <1.60.

JOHN SMETANA .
Akių Spedjalistas 

1801 8. Ashlaud Av. Chicago 
mdktama* dykai. 
l»-ln<

u. U, IT M U

Valaedo*: nuo T ra! Urytn iki • 
raL vakare. FnabdMiala s«rrdo
mis Ir Pbtayeinmla

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOLTS 

umr» 
ardnon. u cnt 

r—biM a
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Tautos Fondo Reikalai.
(Pabaiga).

“Garsas“ už spuudą T. F. laiškų, atsišaukimų, etc. 
$5.25, 6 mėn. rondo $36.00. telefon., popera, šnu- 
rtikni $12.00. Viso.................. ........................ '

Kap. J. Bielskiui ir Įeit. C. Sloaue, k*4innės išlaid'' ;
Brooklyną, prnkalįx>sna 11-16-19 .... 50.C-’)

J. B. šaliunui kėlėmės išlakios j dvejas prakaliau 
Brooklync ....................... ................................................

Eun. N. Petkui už šulę .............................................................
L-ž plakutus .
Krušinskui už “Cut” paliudijiniatn Liet, jiaštfi ženkle

lių $3.25. u^ 2000 pirkite Liet. Pas. Ženki $6.00, 
carfare $1.08. 23,700 T. F. ženklelių $246.24, kra- 
saženkliai $23.14, klijai, stenipukė R. C. D. 35c.

TT* * V ISO ...................................................................................................
_A. L. Tarylios narių kelionių išlaidos...................... ..

T Kim. J Laukaičiui ntmokėfn.................................................
*-* V n the V"vi*H rl4-l

Laluose \Vashingtone.................................................

t

105.25

30.00
10.00
5.00

280.06
119.12

Į Viso

f

Stinta? lietuvis Antanas Zdan
ius su Margareta Cortier’aita, 
rvHiuitaute. Jauimvvdta Vnctai. 
«• priklaus** prie L. Vyčių 14 
kuopos. Cicero. III. Korinto 
gaila regint mus jaunimų žūs
tant istautėjimu bangose, bet 
vta-gi turime palinkėti jauna- 
vodžiams pilniausios laimės ir 
tikėties iš jų naudos Lictuviii.

Aš.

R0CKF0RD. ILL.

Musų miesteliu lietuviai 
talikai gražiai darbuojasi, 
landžiu 24 <1. Sv. Petro ir 
vyto draugija buvo surengus
taip vadinami} dėžių vakarėlį. 
Publikos buvo pilna svetainė ir

ka-
Bu 
l’«e

11.000.00 vis“* cT‘n',jnf'« gražiu. pn<lorm 
«T>siėiimn. Ynnč wirirtin<»< 

30.00 iuM'kiuruu mergai Irs, kurios 
________ pasidarbavo dėl draugijos pri- 

.$16,779.43 rengdamos įtikinusių valgių

Kovo mėnesio išlaidos,

Sekretoriaus alga už vasarį $150.03, kelionės išlaidos
Waterburv, Couu. 12-21-19 $5.28, Trentom, N. J.
$4.00, k'rasaženkiiai $21.04. Viso.............. .............

A.!«. Tarybos narių kelionės išlaidos..................................
Kun. P. Sauruaaiciui kelionės išlaidos su prakalbomis 

važiu**jaut “Saulės” mokykloms ...........................
Worvc«terio seimo paskirta Moterų Sąjungni K n u ik* 

pasiųsta j Kauną.............................................................

180.32
170.30

216.00

5.000.0G

iš viso |s*r tris mėnesius išleista......................  $23,626.25

Nuo įsteigimo T. F. iki BaL I <L pribuvo. .$437.328.96 
Nuo įsteigimo T. F. iki BaL 1 d. išleista.... 413,913.47

Balandžio 1 d. lieka...

Geležinio kapitalo ..
Kun. J. luttukaičio fonde
“Saulės” mokykloms ..
Kitų fondų .... i.............

<■>'{ JI f, 4<)aaaaaeaaa *•••••••• i

.....................................$-9,713.(>4 
11.916.73

751.39
1,033.73 •

gražiausiose. gėlėmis ]»adahin- 
tose dėžutėse. Pasirodo, kud 
Jtockfordo mergaitės stovi gan 
uiigštamn supratimu ir mauda- 
gurno laipsnvj. Kada visos dė
žutės buvo išpirktos, tada visi 
poromis sėdosi prie stalo vaka
rieniauti. Žiūrinčiam iš šalies 
darėsi smagus įspūdis. Vakarė
lis pavyko.

Šv. Petro irPovylo draugija, 
be abejonės, padarė gražaus 
pelno. Nuo savęs prideri a, kad 
sulaukus vasaros Rovkfordo 
mergaitės įrengi tokį išvažia
vimą kokiame nors parke. Ant 
tyro oro, žalmojančiais me
deliais kelisvk smagiau butų 
valgyti pagamintus valgius.

» Petras.

GARY, IND.

Labu .... .f.........................................................$23,415.49

A'.K rušivtfkHs. Tautos Fondo Sekrežorina,
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

----- -4
z v 2.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
SHEBOYGAN. WIS.

Šv. Juuzu)M« draugija labai 
l rupi imsi netik savo nariais il

goji* ur mirus, l>e< ir likusiomis 
narių moterimis bei vaikais. Ji 
Mteiigiasi kiek gulėdama sušelp
ti ir apginti nnu badu. Tam tik
slui draugija rengia vakarus, 
bul i u* ir |*u<tar)tu pelnu sušel
pia našles bei našlaičius. Ne
trūksta uiąs kolonijoj ir gerus 
širdies žmonių. Jie prijaučiu ir 
atėji; tokiiui vakaran nesigaili 
prnleist i <*eutą ar puaukuti ko 
kį daiktą.

H tai. kud ir praeitą kartą. L 
y. balžHtdšK* 18 d. fer. Jeoaap? 

*>-dr-ju» Darys B. Kupraitis pa
aukojo Jaikrodėlį, kuris buvo
išleistas per tikietus ir pelnas 
paskirtas našlaičiam*. Kadan
gi tą dieną draugija minaitė 
rengti programos, tai pirmi 
uinkm- Jiman* Bubnis kreipėsi 
j 8k*boygmio moteris, prašy
damas auka nr ųtarhu prisidėti 
'prie rengiamu vakaro. Prašy
mu moters neaUueki. Vienus. 
prisidėjo aukomis, k. ai M. Ci- 
ganiem*, kl. fcalčiįvienė, Kup-

los, njes visi turėsime nešti 
naštą.

Gnl vrn tokių, kurie tiki, jog 
dabartinis Laisvės Bonų kai
nos puolimas yni valdžios ne- 
iš|uldyiuas savo at<akomyta‘*s. 
Valdžia mokėjo ir mokės kož- 
ną centą palukų, šio.- valdžios 
prižadėjimas utmokėti savo* 
paskolas reiškiu prižadėjimą 
didžiausios tauto- pasaulyje 
ir užpakalyj to prižadėjimo 
stovi visas tos tautos turtas. I

Todvlei SUSTOK, jeigu nori 
parduot, ŽIŪRĖK į ateitį, 
KLAUSYK į balsą tvirto su
pratimo, u ne į prižadėjimus 
kokio ten agento.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS.

PRANEŠIMAS.
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuviu kalboje 
“Amerikos Katalikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas.” 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose.

Spausdinsime tiek, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigu už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės.

Vieno ęgzemplioriaus kaina 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelės su didele nuolaida.

“Draugas.” 

ninimmniiiiiiiHUtiiiii'iiiiiiiiuiiiinmii

REIKALAUJA.

S

£

B

Kelias i n Lietuvą
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

S1UNSKITE PER D1DYJI VALSTIJ1NI BANKA ANT BRIDGEP0RT0.

Centrai Manufacturing District Bank
Piningus siunčiant j Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet . išrišti per atsakan

čias vieta,- tai yra per VA1JSTIJINIUS BANKl’S kur yra atsakomybe užtikrinta.
Musu Banko ym įtRisitas spocij&lis skyrius dėl siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrul>cžiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo gorinusoi.

PINIGU SIUNTIMO IR TAFPIN1MO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS j SAVAITE SEKANČIAI: PANEDEL1A1S, SEREDoMLS IR Si Bato- 
M1S Nuo 6 iki $ Valandos. IZRCREZINiS SKYRIUS NFDEI.IOM IS Nuo 9 iki V? 
pielU.

B Centrai Manufa cturing District Bank s
A STATĖ BANK

1112 West 35tb Street Netoli Morgan Chicago, Illinois. S

■ Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 ■
BBBflflBIfllIlBaBfllHBIIBSEBIBBBBBBBBBIBBBBBIlBBIBBB

Dr. o. vaitush, o. d.
LIETUVIS AKU’ SPFX1AI.IHT.V<

- - !•»>«»«-> la, »l*u akly
__ C > k * • r r * 

pri«4*i<lml »Vnad*- 
k**W5r J,,n“ «*>•*■. •>>ntu- 

»o. aptMiiiiii®. u.r- 
rotum*. ■►u.ihU.iiMu, ■ 

Ir uUlilccuatu* karMIv aklu 1h<h« aky* 
katarakta. nrilkma aki* bulatam.
Iraroma .kaamikaa I»k1ra naro<]aail* nia- 
liatMtaa klaidu akiniai pritaikomi talrib- 
«ai. toli Ir vili malaatiom, turrrlteu H-nto- 
kll. rai, ro««Ju»o Ir vaiku* rOuateuia au>- 
k>kM*. Vainota, nuo 11 Uu I vokalo. No 
daliumi* nuo 1* Iki l vai. po pmit;

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
TolHouu. llnrvrr »W0. 

__________________________________________ I

g?

X ■K

Atminkite, knd tikini jms mus galite pirkti LIETU- 
Vl.šKV RITl’LELIV prie automatiškai grojančio piano 
(Player Piano). Taippat turimi* daug lietuviškų RE
KORDU, pučių naujausių ant graniafono. w

Lietuviški Muzikos Kitulėliui dėl Playvr l'iauu

- --  -----------------------X

raitienė, Guzaitienė, A. Jevo- 
samddenė, K. Cenelienė, V’. 
Rutkauskienė, A. Bubnienė, O. 
Ablakauskienė ir O. I.iliericnė. 
Beveik tus pačius moterys su
darė'ir gražią programą, susi
dedančią iš monologų, dialogų 
ir dvkk-macijų. Programoje da
lyvavo: M. Aalčuvienė, M. Rut
kauskienė, A. Bubniutė ir M. 
&deutė.i Tokiu budu vakaras 
geriau pavyko ir daugiau ]>a 
darėme pelno. 6v. Juozajo dr- 
ja širdingai dėkoja moterims, 
auka ir darbu prisidėjusioms.

Kas dar uepriklauso prie 6v. 
Juozapu dr-jos. u nori būti su- 
š*4ptu ligoje, a.iunirus gražiai 
INilaiduui ir kad butų sušelpta 
jo moteris arlia vaikučiai, pra- 
■u^.. . ________ __
IMŽISIttA JIUlCMMlta ltr

pinasi ir uoliau* rupinties liku
siomis nurių našlėmis bei naš
laičiui*.

Vincas Ragaišis

80. BEND, IND.

SntuoktuyM.

Čia imlundžio 15 d. Suld. šir
dies V. Jėzau* bažnyčioje ėmė

Sutuoktuvės.

Balandžio 18 d. Sv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje susituo
kė Kaz. Pažėra su Joniui 
Zdankiute. Jaunavedis vrn vie
nas iš žymiausių čionaitinių 
veikėjų tautos ir bažnyčion dir
voje. Tikėdami daug, daug, 
Iną*; tautai iš šių karštų mylė
tojų savo tėvynės, linkime 
jiems laimingiausios kloties.

Vytis.

SUSTOK. ŽIŪRĖK IR 
KLAUSYK.

Geležinkelio persergėjuiUK 
yra gera žymė kožnuni vyrui, 
niotcrei ir vaikui šioje saly
je. Ji stovi už besirupinimą, 
atsargumą ir saugumą, tad se
kant žymę “SUSTOK, ŽIU 
RĖK IR KLAUSYK”. įeikit 
žiūrėt kur SUSTOT, kaip ŽIŪ
RĖT ir ko KLAUSYT. Gali 
sustot tiesiog tarp relių, žiū
rėt tuščiai į dangų, klausyt 
keliauninko kalbančiu į savu 
Fordą ir faitekti po einančiu

K1JKUJM-1 VYRAI.
TMd rt-nrr.ijfo 'įįrtTtavėa paalovau* 

darbo. A tūta ūkite.

Miš* AckrTMH. 1 'rtltlau
Mk-teel llcc—
-BU1 tuid Kili- Alenui*.

REIKALINGI.

Vyrai dd lengvuos ir šva
raus išdirby-tė.* darini; prity
rimas nereikalingas; geru pro
gų praailarininuds.

The Joseph Kiicka Company 
ŽOth Str. <k California Avė.

Valkai- AVmi: 1><J fabriko dariu.; 
16 mėty Ir Mivtrk; (16 aavaiUJ 4* 
valandų* aavultr). Siitetointa iki pini

Shor fina b MIx. 15a.
M 4 U'e-l 1-akc Nnx'(

Mentali.* 16 metų ur du ilgiu u prl- 
pild>tl Ir utalutl <lriua<M limitu*. 46 
valą 1x1 u* an tolti') 15-40c | valanda 
I*uatuvua durk** McMuukC.r

.Morton salt Co. 
k«miui- Eanl SiMitli Mili-r Mrvet.

..j#c 

..!•*-

•itar 
Wc

;o»

i

1. Mano Mh-la-. I*olka . ..74>i:
2. 2><la» Šuninėje. !*<>Uui TVc-
X I*aia>art*. Polka Ir 

Klumpakojį-. ......
4. IHctlukas. Polka...
&. Aiuira. Marurtui, Ir

Mazūra* ............  *4k-
O. Ant Ihinojaus Itancy. 

Valia- . ...................... ..
~. GbIak SiUUj. Polka
K. Juodo- Ak|s. Polka
D. IJiik-in* KMlmleU-. 

Polka ..........................
14>. Aplmik yliui-. \nl«-3s. .?!><•
11. Pabuėiaitmo. Valia*..MK'
12. Vr^tuilu Marša-.......... Obe

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKL A
Mokinama: enxll*ke» tr IlattmJlko* : 

kalbų, arltmatikoa. kt»ir*»dy«tAa. *ta- Į 
nografljoa. typavriMn*. plrkiyboa tol- i 
ariu. Suv. Vairi. latorUou. ateinu* l«o- 
rtjoi, rvografljoa. polltlkln** ekono- . 
tnljo*, plll«ty«tda, dalUarakyatte.

Mokinimo valandoa: nuo S ryto iki 
4 valandos po plotų; vakarai* nuo < 
iki 10 vai.

3106 So. Haisted St., Chicago.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

ANT PARDAVIMO 
Pigiai Morgan Parke, 

kambarin kntnidtil* nninaaS
<1rrni*k*s au e Hiate. didele barat-.

Peoples Music Store
1813 West 47 th Street •• Chicago, Ulinou

Reikalinga 1000 Agentų
Ar Pardavėjų

|k> kožna miestu ir miesteli; kur tik raudasi Lietuviu, 

pardavinėti vyrišku laikruitaliu kabutes (fobs) su fo- 

tograpijii pirmu Lietuvos prezidento Antano Snn-tom»-. 

Kabutes yra išdirbtos “silver uxidr”, juotios drūto# 
skuros dhftp: • ■ ~! r- ' . fo-

tograpiju yra dailiai išdirbta spalvose—“linnd eo- 

luled.” Atsiųskite GV*. jiusl muney orderi o uphiikysite 
visa# informacijas agento ir viunu kabute (fob) dėl 
spaiiii'vjiiiiu. Jėigtt m- įmilks im atsiųsk lligui MsllUtv £ 

u pinigai bu- sugražinti In* jokio klnusiiiiu. Užsisakyk = 

šiandien nes rytoj bus jm*j- vėlu. Adresuok:

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

Siunčiame Pinigui- Lietu
von: doliuriata artai auksi
nais pagal dienos kursą.

j PARDUODAME 
LAIVAKORTES 

I6RUPINAM
PASPORTUS. ita otataaAiAU* • •

Perdi dėl i n pavojui! šios ša
lies piliečiui dedu savo taupy- 
mub, savu įdėjimus, kuriuos 
įdėjo patrijotiškunie ir paai- 
šveulime eustabdydumi lais
vės bonus, karės taupymo žen
klelius, kurie raiškiu tvirtą į- 
dėjimu pinigų kuip patiems, 
taip ir tautai.

Žinoma, yru žmonių, kuriuos 
bėda arba reikalas privertė 
atsisveikini «u Laisvės bonai.c, 
tad du u guma lūs apsaugus nu
metė ant SĮN'kuliaeijos tuko.

Jie paaukoja geriausias pa
saulio apsaugas unt altoriaus 
nes įsakomų akcijų ir nesuval
domu eikvojimų.

Tie netik neišpildo savo pa- 
trijutišką priedermių tautai, 
bet vėjams meta savo intere
sus. Tą galima pritaikini rei
kale Laisvių Bonų. Kožnas pi
lietis noriai tuiėlų skolint sa
vo pinigus valdžiai pakol jm- 

I akąttBė karės skuta bos atmo
kėta; pakol neatmokėtub /sko-

• *—»/
Urna nuo gerulio 1 Jinukei (i.ooo U- 
kudtu kalim randa

Ant pardavimo 3 pagyvenimų 4 
tu ai y atsunio mmliiraiMuui atmetat* 
aiurfia randiu. t.li.td | matu* kalnu 
tb.4ob.UU iMuiitm 41,^00.011 u kitu* 
kaipo randa

Siunčiami* Tavurus
Lietuvon.

Reikalaudami platesnių 
informacijų rašykite sekan
čių adresu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadvvay.
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos 
laikraščius.

I
I

= Joseph J. Kizis
T nugMtų iiiuilnla nunltt* S Ir 6 

kambariu niiMfortih-luui Milų vaiKlrnlų 
•lldom** kuln* l«00#.«0.

First Nut’l Realty & Const. Co 
840 W. 33 Street. Chicago, UI.

AJUT PAJLDAVTMO.
IjIų prlverata, i-.rduoti S tuMiu* 

lotu* unt .r-ite ir rainute A««. Lul*- 
ve* l*aak<d<M |.rum*tu kaipo pirmu* 
iMul>«a.iu* A talkiu kito:

j. n. si niA<».
M. 73 Mmt

Lock Box 295, Bentleyville, Pa.

lliiiiuiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiHniiNiiiiiiiiiimiiiiu
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Biznieriai garsinkites “Drauge.”

r.UtMDl OMĄ.
Ib,<vr»x- Ir gri.^TiM* totel |>Mtlal. 
a^ĮuOs rft-l si-.*»*- grftfes**—

AtfcMaulUlr.
J. MnlniteHt**,

l»a» XV. H btm i CU*-»v III.

■ i M i M ■ .
■**» *4tei *te 
— teigta 

**« U l/m-H H*—' 
b Nt &te*r
w te u. h.i v

Irt. 3tlTM.lt* .”
Ka*uiyr» RL'FFLES? Ar
i kvrfuoU? Net! Ar fcv«- 
>nt>. vanhio? N* n RUF- 1

-

• . e
sj** * z. - -n

AK ADOMAS A. UAItAJUAtSKAS, EEKAMCIAI RAAAV
A* labai augau per t rnafj* nualabntjf* pilveli* b>r*o. Pi*p*b- 

aija. n ori rinitą** pilvelio, naalabnėjunaa Kraujo, lakatu Narvų Ir 
ateina* ap4kg niMtujteia* viso kūno. Ir buvau nuatojpa vii tie* kad 
tMHnrv«n*iu. Vlaur ialkojau asu pareito*, na*i«ail«ja* viaoj* Amarl-

B*t kad* p*r*1k*l*v*u 8*lut*ra* valai u. ainana. Kraujo valyto
jo, N arto ton*, lakatų Ir Reumaitar&o gydaoMa. tat r« »uvartoj»a»oi 
miaKo* ar'duoloa pradf ><• m*an pilvą* at*l«aul. *tlpr.-U. ratai dirbt. 
Krauju itotvali Nervai rra* atipriai dirbti Ink*lai auMfave. Iteu- 
in*U»tu** praayko. diegliai »*b*b*d* p«> krutina Vidurių rMlsaa 
Itayko po ulmuMtnuI vi*y ligų. H«*iu 1 mbnaaių įkerdavau kaa aa- 
v»n* po buleli Kalutara* Hiti«r.a. >r po 1 mtt: aavo pavalkai* pa
mačiau toltj ak Irt u m* kaip tarp diaaaa Ir tekti®* Dabar laveieoa 
Riteriui Ir aru UakMuaa Ir lkoa sykui dėkoju 8alutan* nurhrtų r*- 
padkjui ir linkiu naeUua *avo drau<*iua kralpUa* pna Bal u tara*

KU.l 1AUAS. 
ciu:mic<m. iMnrrt THib j. i*nd.

1301 So. Uabtod bl.. Ivb-piinm- tanai fllIT. Chuago IU.

» , , I M U FLES >t» ui p*pra»či*04i*TL-" --------X.-----------  kurti.irlnM,Ju,
kun* prijcIW R*tnt*i *nirikt žmogui prikhotent; grožį. O ka* gal 

(■ bot graietek* ur «l*ua. Iilixganėw*. ivrlnni* p.'auktM? Ka* (ai būt 
aOugeinio už čyitį n«uitimčiy galvot od|?

RUFFJLES
{■■naikina pleiskana*! Su jotai* nrretku keliu mėneog gatvo* 
trynimo; dnejų ar trijų dienų bfojf RV'FFLES pradt* mažinti* 
pletikana*. o uvailė* hute jų jau net žymė* nelik*I Paskui lik reikal
am •rvlIgMU jp*'t *•«•* nrekuflil. k>'J l-leiĄ»<»"» te«t>tn«q.*lPtą 

Nuaipirktr ai^uakt RUFFLHS IboiAutę iptntkoje. Kaliuos tik 
bet ją* »aky*He. kad jo» verto i daug daugiau.

prMMi prrc bi«kia«l>o» ixnUuMK Jei nc^auaiie >u»ų apiickoįc. Ui 
attiųųote eiu<m> Jįc. markinu*, ar momt oroer Oėkra aoruu -.

v—'f. AD. RICHTU d CO. 32SJ39 Broadm^Mavr Yoik

VAKMIH ODA.
UuCernn ir p.KrrM Ir kartų na- 

nia*. : auptfių 1 pagmtalnių pn 1 ] 
kam ten u* Makvit-natn. (rutonfrrud* m j 
liricdaatv* (tilrUea tmonaa Kama 
1H.H,

Joteph Aakenrakl
OtU b W,w>4 Mr.
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

-----------------------------------------
AIRIJOS PREZIDENTAS 

BUVO CHICAGOJE.

KOLONUI!
IS WEST SIDE.

Trečiadienis, bal. 2S 
šv. Povilas nuo Kryžiaus.

Ketvirtadienis, bal 29 
Šv. Petras Veronietis.

d..
Pakeltas protestas prieš pripa

žinimą Anglijos amba 
sadoriaus.

mus
Ir mes, West 
darbuojamės

STOCKYARDŲ DARBININ 
KAMS PADIDINTA 

UŽMOKESTIS.

Į mėnesį bus mokama 
daugiau.

S9.50

Federalis teisėja- Al.-chrilor. 
stoekvardų darbininkų arbi
tras, vakar paskelta, kad 
Fnion Stock Ynrds ir Transit 
l.*rn”T»nntia turi nmb<"** nve 
pnpia-tirins darbininkams 
Frf) < Įauginti jmt mėnesį, ne
skaitant kas mėnuo išmoka
mų bonusų.

Kiiindie tnd paprasti darbi
ninkai už 8 valamlas darlio 
dienoje gaus per mėnesį $121.- 
86. Ton siimon ineina ir l>o- 
nusai, nes šitie priskaityti 
prie nnrdntinio užmokesčio. 

‘Vadinasi, darbininkams už- 
molcesd’os pripažinta 1»cveik 
tiek, kiek jų buvo reikalauja- 
ma.

Tik atsakyta .didesnė už
mokestis kovo ir šio mėnesio 
1n:kotai*]>iii. kuomet .<iciknvo 
galvijų varinėtojni. gi paskui 
‘•sivitrlimenni ”. Teisėja^ sa
ko. kad tuo laikotarpiu dėl 
streikų ir kom|>anijos nuken
tėjusios. Tad negalima j»cr- 
ihng ir reikalauti.

SUIMTA APIE 30 NIEKO 
NEVEIKIANČIU VAI 

KĖZŲ.

Pagerbti Atrijo* respublikos 
prezidentų de Valerų vietos ai
riai ir jų šalininkai užvakar 
viešbutyj (ongro-s Imvo pn- 

i rengę didelį pokylį. Pokyliu 
buvo atvažiavęs prezidentas 
de Valeru. Po viskam jis tuo- 
jaiųt išvažiavo į Atlanta. Ga.

Pokyliu buvo susirinko žy
miausieji Chicagos airiai pi
liečiai ir Airijos nepriklauso. 
nirhAj Jidlnlrdrai .Tie vi«? ef? 
prus yrn šalies |**»4i t ik<»j«*. Tad 
ir nenuostabu, jei šiandie vi
si i rulonui uja to jmkylio pa
sekmėmis.

Skaitlingam susirinkime po- 
darytn protestas prieš pripa
žinimu šioj šalyj Anglijos am- 
ba>adoriiius, jei tasai ims skai
tyt ios lygini atstovu Airijos, 
kaipir Anglijos. Pareiknlantn. 
kad Suv. Valstijų vyrinusyta 
pripažintų n1 skiriat šioj šalyj 
Airijos 
kuriuo vm 
Jnnd.

Nutaria 
iincijonn lių 
blikonų ir demokratų) 
vencijos pripažintų Airijos 
priklausomybę.

Kiek žinoma. Angliju 
kinui Amerikoje veikimui 
tižiai priešinusi. Bet airiai 
ntsidejimu ir imlumu darbuo
jasi savo šalies gerovei. Tok
sai neatlaidus veikimas turi 
kų-nors reikšti.

Kaip kitur, tnip ir pas 
ne.-nniidžinnut. 
Sidės lietuviai, 
tėvynės reikalais. O tie reika
lai, ypač vienas ir svarbiau
sios. yra sukėlimas Lietuvai 
paskolos. Dideliai prakilnų 
dnrluj ntliokn tie. katrie skoli. 
iyi Lietuvos vaistytai pinigus 
pirkdami Ihhiiis, už kuriuos 
gaus Įlenktų nuošimtį.

Gerbiami \Vest Ridės lietu
viai, jeigu norite išgirsti daug 
akyvų žinių npie tėvynę. Lietu
vy. ir jos nepriklntisomyta. vi
si nteikit j rengiamus prakal
bas. kurios bus balandžio 28 d.,

2242 
kare. 
Side

m..' p. M.'MnTm sv.Mm'J. 
W. 23rd pi., 7 ;30 vnl. va- 
l’rnknlluis rengia Vest 

L L. Paskolos liendraa

Paieškoma dar ju daugiau.

respublikos atstovų. 
Sir Pat riek Gar-

pasidarbuoti, kad 
partijų (repu- 

kon- 
ne-

lo
di
nu

komitetas. Apie dabartinę Lie
tuvos padėtį kalbės tik kn at
vykęs iš Lietuvos kalbėtojas. 
Bus ir daugiau įžymių knllmto- 
jų. Kviečianti atsilankyti visi, 
kurie pirko lmuų. kurie dnr 
nepirko, kurie bijo ar nliejoja 
pirkti. Apart prakalbų, bus 
programa irdamas. Įžanga pi
gi-

Kviečia
L. L. P. stoties bendr. kom.

PRANEŠIMAS NARIAMS 
VYČIŲ 36 KP.

L.

Paprastas kuopos susirinki
mas įvyks šinndie, hninndžio 
28 d., McKinley ]Mirko svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. Po susi
rinkimo Ims šokiai, žaidimai ir 
pasilinksminimas. Visi narini 
kviis’-iitmi atsilankyti ir atsive
sti naujų narių.

Valdyba.

S‘n-ik;iojnnt viešųjų moky
klų inžinieriam--, daugelis iš
dykaujančių vaikų buvo įsi- 
laužo į kelias mokyklas it ten 
atlikę blogų darbų.

Kai-ktirių mokyklų htngttl 
ištroškinti. K'fos apvogtos, vi 
duji sugadinti pataisymai.

Policija stojo <1ar)mn ir vei
kiai -Brasta ir suimta apie 3C 
vaiku, turinčiu ibiugiaii 14 
melų amžinus, katrie Į»er die
nų uii nn- užkaboriais vnikio- 
jn-i ir lavinusi pi kitada riauki.

Policija paieško jų danginu. 
Jie '>i bus pastatyti teisman 
dėl jaunimo.

PIENAS PIGESNIS. BEI NE 
ŽMONĖMS.

Pigesnis tik pieno kompani
joms.

PRANEŠIMAS.

MOKYKLOS IR VĖL GALI 
BŪT UŽDARYTOS.

" r
Chicagoje mokyklos išnaujo 

gali Imt uždarytos, nor- su 
maža išimtimi. Pirmiau strei
kavo inžinieriai. Dabar moky- 

imu irukii miglių. Tuo 
tarpu miestan anglių dnr 
atvežama tiek, kiek tikrai 
kėtų.

Paskelbtu, kml pieno išvežia- 
jimo kompanijoj gegužės mė
nesiu gaus piginu pienų, knip 
balandžio, butenf, 5 centais u." 
I(iu svarų.

Kotnnanijntns tas didžiai 
svarbus daiktas. Nes jos ttio- 
mi daug !:ų pelavo. Bet surnr- 
totojMins pienai- ueikiek nebus 
atpigintas.

šį mėnesį kompanijom-, bu
vo atpigintas pienas. Dalmr ir 
vėl. T<> pigumo tėčiam* nejau
čia ir nejaus žmonės.

POLICMONAS NUŠOVĖ 
LICMONĄ.

PO

uo
rei-

PRAILGINTA 6c. UŽ VAŽI 
NĖJIMĄ GATVEKA 

P.IAIS

Stale Publie l’tilities komi
sija prailgino l» centus mokėti 
už vrižinėjitnų gntveknriaig li
gi birželio 3<i diena*.

Sako, pankui busianti nus
kirta pastovi inokeatiA.

Mortgage BamC
RC*L tSTATr-INS JRANCI

European American Bureau
ISOT ariji.Aas

im m a*Mt4 Hmm. cw«c«
TtiirHOtet BouLtrAteO *11

• •
r-

L. R.-K. Am. Labd. Sujun
gus Centro, po 6v. Antano glo
ba. mėnesinis susirinkimas bus 
seredoje, balandžio 28 d.. 1920 
m., 7:3ll vnl. vnknre, Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje, 
prie l'nion nve. ir 18-tos gat
vės, Chicagoje.

Valdyba.

2£0VA SU MIEGAMĄJA LI
GA VIENNOJE.

SĮŽANGA 50c.

:

I

DYKAI.

I
■ 
a
-

nutik- Coniraltallnn Burrau, Inr.
3& So. Ik-nrborn St. Clilcacn.

Itootn 206

VINCENTAS KŪMAS

PER

4633-4637 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILL.
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Mirė balandžio 26 d. 1920 
8:30 vai. vakare.
Paėjo iš Kauno Redybos 

Naujo Alefamndravo Aps 
kričio Kaži t i Akių parap. 
Amcrike išgyveno 11 me 
tų, paliko nubudime Tė
vą, 3 brolius 3 seseris Lie
tuvoj ir 2 pusbrolius A- 
merike.

Laidotuves bus pėtny- 
čioj balandžio 30, iš Ne
kalto Pras. šv. Mar. Pa
nos į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečių ri 
sus gimines ir nažistamus 
dalj VuuU laiuuluvciac po 
num. 2535 W. 45th Str.

Nubudęs
S. Klimas.

EtaKIKTl HI.ANKAS 
.PILDOME

Dr. I. E MAKARAS 
UftcrU Oyrtjkijiu ir CtUrurgaa 
llo.rl*i><lri IBM* S* MlrbUaa Ar*. 

T.Mum ra 11 HMM Mt Ir l-wn*>aa im 
dilnųroj: 4513 Ko. Uood HU.

Tite KM««rra rakate r naa t-M Iki litete

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kninote kurie® pnitnka klekVlo 
nntn kltanluL Otamntunjame kad 
•utauplnnlme jurna 10% iki &0% 

ant klckvltno pirkinio; nekurta 
dalykai inutelna nrru wholaaale 

; kalno*.

Vyru ir Jaunu vnlkynu nutari 
drebulini padirbti ant utankymo 
bet neataiAauktl ainiai Ir orerko. 
tai au dirirlinl* Ir La, for fltl-nn 
4r kitokio atyllaiu 133 30 Iki >C0 
Pamatykite mtdM wp<x;ia!e eile 
alutu ir overkotn t>o lis. 17 Co. 
t:o. t::.co. iss. ir no. juodi 
Stulai po I4& iki *cr<. Molino* vil
nos Bintai po 1X1 Iki 110. Valku 
■lutai tr overkotal 14.C0 Ir auftfc- 
čiau. Vyru kelines 14. Ir aurftoiau. 
Mellnoa puavllnsn kelinta >1.10 iki 
117.50. Srincljulla nualini t ta Sęt ant 
kiekviena pirkinio alunCinmo ; j 
Europa.

Atdara kuI;viena diena Ik! 9 
vai. vakare KultaUnnta 10 vai. Ne* 
Gviiuiuu. iki 4 vnl. vakare.

S. G0RD0N,
1415 So. Halsted Street i

PAVASARINIS ŠOKIS
----------Ib*ngin-----------  <.

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras 
Seredoje, 28 Balandžio, 1920 
PULASKIO SVETAINĖJE

Ant Ashland Avė.; arti 18-tos gatvės. . 
Pradžia 7:8(1 vnl. vnknre.

su pndėjiinu drapanų ir karė* taksų.

9■■

Visi yrn kviečianti atsilankyti jr neužmirškite atsivesti savo draugus.
’ Kviečia L. V. CH. APS. CHORAS.

v aziuoKite j Lietuvą

DEPOSITORS STATĖ BANK

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banka

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paapartų,
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

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

tian, Servian ir Jewish.

Chicagos priemiestyj Ber- 
wyn anų vakarų polirmono 
A4U('Ul* I «»* iltltnio
je-t klaidų.

Buvo taip:
Policijos raštinei buvo pra

nešta, kad aplink 31-mų ir 
Berkrlev avė. trankosi koks 
intnriiimas vyras. Tų nutverti 
buvo ĮNisiųsta du policmonu, 
apritalsiuiriu civilini: Fred 
Kunzl, 27 metų, ir F. Cu- 
pall, 22 m. Abudu išėjo kita* 
imskui kitų.

Vienoje gatvėje ChjuiII pa
matė ateinant Kurni, katro 
sutemoje ncĮtnŽino. Prišokęs 
Jiep<* jam pakeiti rankas ir šo
vė, nors tasai buvo .-usjM*jęs 
pasakyti, kad ir jis yra jsilic- 
monas.

Cui«Mll nuiitršiuotne, ktIMlirt-i 
Kunzl mirė ligoninėje.

VAISTINĖS TURI YPATIN
GĄ POLICIJOS’GLOBĄ.

Pariarnisiilfa įnikai* dnurc- 
iia vaistinių apiplėlta. Flėši-

IVashington. Nauju forma li
gos eneephulitic leihnrgira 
(Miegamoji liga) yra pasek
mė* itifluensoM, kuri veikia imt 
žmogau- smegi-nų. Liga labai 
išsiplatinus tarp vaikų Vienno- 
je, -ako 'nivrikos llaudonojo 
Kryžiau- Misija, Viennoje, 
savo iHĮiortc, ĮirisiųKtame \Va- 
chingtonan.

Liga, kuri iki šiol nepaiso I 
gnlybė* medrkuliško mokslo, 
padėka kūdikius apkvaitintais 
irbaismi *nvnrgintaw. Vienas! 
kūdikis, *eptynių metų am
žiumi, kuris mirė, svėrė lik 29 
varus.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus gyilytojai mėgino surtab 
dy’.i iAėipIstlnimų lige-, bet 
neturi gyduolių, maisto ir pa
gelbės. Ligonhuriui perpildy
ti. nes tie, kurie sveikyn eina, 
turi būtinai ant kiek laiko pn- 
-iliktl.

žiemos šaltis baisiai padi
dino epidemijų tarp vaikų. Be; 
maisto ir drapanų, jie puolė 
prieš ligų.

X

x-------------- ——■ -—---------- 1
Telefoną* Fuiimnn te

DR. W. A. MAJOR 
ornvroJOA in 

l'inHURGAS 
OCDMUi 1171a Mlrtiiimn A*« 

Adynoa tilt Iki t taryta — 1 Ibi 
1 po platu — «;>• iki >:>• »nk*r< 
NadMiotuU ouo lt Iki ii taryto

X- - --------------------—--------------------- »

X
J. P. WAJTCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETI’ V IK APVOK AT AK

<541 H. MOOt> WT»<KKT 
lt* M. IMU <r«UKXT

< IIICAOO. 
M-Kiafar «3M

*

•X

'XX'

■

5

kailis ir vagiliams nereikia 
vaistų. Bot jie iškrnusto visus 
surastus .svaigalus ir alkoho
li-
Policijos viršininkas tad įsa

kė policijos kapitoiuumi savo 
pri*cink4uo-c visas vaistines 
paimti ypatingo n gtobon.

FARMU EXKIURSINAS
Antras c^kiursinaa šių mrtp lietuviu kolofiijoj. WOOI)BOR() \VIR(’ONS1NE. (Randam 7 

iiiylra pivt-vakariu* imu didelio pnrirtavu mira to Rhindandcrin, kuriame yra daugybė vitukių 
dirbtuvių — fabriku, dideliu krautuvių, teatru ir kitokiu įstaigų )

Ekkiui'aiiuute-Uvaf.ūivinma inirrngta« per «{j»| žiauria LietuViti ŽCeelCS ^^eTelaa TGJealeO 
Uis rtv Ium<l & liiveslinctit So. Z»niiu l'kių Karininkų. •

I M 7< F Ir <? nani'H'TI/te ^7 1 Q 2 fa aTa'j’v6 MAr'VF LZIV-UCl, Ule
Visi sumrinkite į licminaia ofimi nr vėliau kaip 2-ra valnmta pu pieta. iw» trriaaa išeina 

5-tn valanda nuo Nuriti Wetctern stolhn Madiaun ir Clinlon gatvių. Kelione Dykai virietna 
kurie tik piritą forma*.

Sekančia diena auhatoj Gegužio S dieua. Ima puikus pavanarinia labina NVondlmrn virAhu- 
tyj (Huiclijf*) ku prakalbami*, šūkiais ir Lietuviškom* itainoinia. Būt puiki muxtkv pu vaduvy- 
ate Vi’oodboro tirkeetrua. (žatign ir pietus fannu pirkėjam* dykai.

Lietuvių bendrovė paskyrė 30<M) akrų geriau mos žemė* Lietuvių kolonijoj, kuri tarė* būt iš- 
parduota ant kito rskiundnn nž stebėtina žema kaina kad pamate* jokiu budu neiškęsi nępir- 
kr* Prekes nuo tlfi.00 ir mielinu nš akrrt perkant nemažiau 4<* nkrtt tr dnngian, ant labai I* 
Iriųn u liunokėjnnu. ome prieinu prie gerų keliu vicMteltų puikiu vandenų, kuriuose yra daug J® 
žinių, arti miestelio kuriame keleliui jau yra lietuvių biuirriu ir dar yra proga daugumui ati- ® 
<lnnti kitokius liizniua Geležinkelio atotia ant vielos, portą, mokyklini ir t. L žodžiu visi paran- E 
kuinai kokie lik .reikalingi. £

Piriiuairjai farnuia nuo bendrovė* rauna dau r visokio* pogelbn*. Duoda grra "Tūba mk-rtriije M 
g^iTiiti j»tr vieua no ta dykai, pūkui aavu juuubudavuja ant savo žcinra. Duoda & akru* dirjhUK^ft 
los p-HMt htm^ pirma mota dėl pasisrJiniG ir paaisoditrimo reikalingu dalyku. Duoda arklius 
kelioms diimorns, prnaidėjįj^n lanko dirbti ir daug kitu pngribu. gc

Ta mišią nieko iicloukilaniaa mesk visk* ir vvžiuok ant lito ezkinnuno nr* turėsite «rriau->‘j^^B 
ida proga pigini nupirkti ir HUlrinktl geri nuteis fr*mc paku! dar yrn iš ko |»aairiuku. ĮĮĮĮ

Talp-gt paniidniMbi <iaug gatavu išdirbtu far mu su budmkau. gyvulias mušima ir kilnia iš- m 
tnisvniais. Galima gauti dideliame paairinkunc Artimoj npielinkėj

Kurie važiuooitr ant šito rakiuraino. Tni malonėkite pranešti į bendrovė* ofisą kiliom* die- g 
tetom* pirmiau Vlai korte «A-roontr nr Mlilmiaąr. fat amtlter ♦ tratai į VA«n»- S

lioro Wč*. u tenai vhu Kuritikiime ir linkimai laika pralriaūnr. Atsišaukite pas: K

Liberty Land & Investment Co. S 
3301 S. Halsted St Tel. Boolevard 6775 Chicago, Iii. S

Ė
k

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

1
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