
( 

X ovnrrnsiTY ¥ \ujvm um"! 
m— 

44 DRAUGAS" 
Puhllahrd D»Jj Kicrpt femriajr* 

On« Year . . 4'. 
81* Menth* f3.M 
1 tmrs«tuj '^ r.«;iti«in fg.M 

AT jfewS-STANDS 2c. A COPT 
DRAIKAS PUBLISHING CO., Inc., 
18ueW. 46th St., Chicago. DlinoU. 

K-. • ^ » « » « » » » » — • » • m m mmM 

BRAU GA: 
LITHUANIAN DAILY FR1END 

{ ^ • * » » » » » * » M ^ » » » » » ^ » « ~ » . 

F I R S T E D I T I O N 

P I R M O J I L A I D A 
•w 

FabUshod and dlstrlbuted audė* permft (Fa. 4M), authorlzed by ttae Act of October t, l i l 7 , on file *t the Fr'" OfHce of Chicago, 111. By th«. order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General. 
" ' * * " — ' " ~ " "I • • i i , , • " " ' * " ' ' • " ' " — " " • ' - • • » • • • , | _ T . . . | . . _ . » . . . , . . . . _ . . , , , , , . ' _ , . _ — • ! • I . , • . . . . - . • - — . . . . I - — , . , • • „ _ — • • ! 

KAINA O CENTAI 
PRICE 2 CENT3 

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, BALANDIS (APRIL) 17 D., 1920 M. 
EJSTERED AS SECONB-CLASS MATTER MARCB 31, 1016, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDERTHE ACT OP MARCH 34 1879. 

METAI-VOL. V. No. 92 
-

Latvija Pasiuntė Taikos 
Atstovybę Maskvon 

— 

Lietuva stovi už rubežius, pa
remtus etnologiniais principais 
LATVIŲ TAIKOS ATSTO-, LENKAI TRUKDO TAIKĄ 

SUV. VALSTIJOS GYVUO 
JA 145 METUS. 

Iš to apie* 38 metai praleisti 
karėse. 

VYBĖ MASKVON. 

Ryga, bal. 16. - Iš čia Mas
kvon iškeliavo latviu taškos 
atstovybė. Maskvoje bus ve
damos taikos tarvbos su fool-
ševikine Rusija. Latvija pa-
tiki serais bolševiku norais. 

LATVIJA PASKELBIA 
TAIKOS SĄLYGAS. 

SU BOLŠEVIKAIS. 

Bolševikai nesutinka vesti ta
rybas Borisove. 

Reikalauja dalies Rusijos 
aukso atsargos. 

Kaunas, Imi. 16.—Čia Latvi
jos pasiuntinybė paskelbė savo 
padarytas taikos sąlygas, su
lig kurių sutinka padaryti tai
ką, su bolševikine Rusija. 

Taikos sąlygose padėta visa j 
eilė strateginiu gvarantijų, ka 

s..iitlvgininm> >unK>je 2 ini- "."V' • f" 7 
... , , ,. , . tinka stoti tarvboi 
lijaidų rublių auksu ir sugrą
žinimas visos geležinkelių me
džiagos ir bankų apdraudų, 
kokios paimtos bolševikų iš 
Latvijos, Gi jei to visa nega
lima butų sugrąžinti, tuomet 
vietoje to duoti vieną milijar
dą rublių atlyginimo. 

'Poliaus Latvija reikalauja 
dalies jRnsijos aukso atsargos. 
Anot informacijų, Rusijos auk
so atsarga siekianti 27,500,-
'M)0,000 (dvidešimts septyni 
milijardai ir penki šimtai mi
lijonų) rublių. Už tai Latvija 
ant savęs pasiimtų proporcijo-
nalę dalį Rusijos viešųjų sko
lų, buvusių prieš įvykimą 
bolševikizmo. 

Pagalimai Latvija reikalau
ja prieinamų koncesijų gele
žinkeliu ir miškų Rusijoje. 

Pirm kelių dienų buvo ži
nių iš Rygos apie latvių sta
tomas taikos sąlygas bolše
vikams. Dabar tos pirmesnės 
žinios patvirtinamos iš Kau
no. 

Milanas, Italija, bnh 16. — 
Turine nepasibaigus ginčams 
mėtalurginėse dirbtuvėse, pa
skelbtas generalis darbininkų 
streikas. 

RYTOJ ĮVYKS A, A. R, 
SULLIVANO LAIDOTUVĖS, 
• Mirusio Roger C. Sullivano, 
žymaus demokratų partijos 
vado, laidotuvės Įvyks šiandie, 
bal. 17. Gedulingosios pamal
dos bus Šventojo Vardo ka-
tedroje.* Pamokslą pasakys Jo 
Mal. vyskupas Mojdoon iš 
Rockfordo. Laidotuvėse ims 
dalyvumą kuone visa miesto 
valdyba. Prezidentas Wilso-
nas į laidotuvės prisiunčia 
savo privatini sekretorių. 

Maskva, bal. 11 (suvėlinta.) 
— Lenkai atsisako pradėti tai
kos tarybas su sovietu valdžia, 
nes pastaroji nesutinka, kad 
tos tarybos butų vedamos 
baltgudžių mieste Borisove, 
karės ruože. Bolševikai pa
geidauja, kad tarybos įvyktų 
kokiam nors neutraliam mies
te, Jva<lir pačioj Rusijoj arba 
Fotonijoj. 

Su tuo nesutinka lenkai ir 
trukdo laikos jvvumą. 

So\ ietų valdžios ržrubežiuių 
reikalu komisaras Tejutc' e-
rin dar kartą pranešė len
kam-, jog bolševikai m su

sna kaiw 
ruože. Sako, jei lenkai tikrai 
nori takos , ji a gali sutikti su 
Maskvo, Petronad-;. arba iv 
pačia Yaršava, kur nėra jokio 
karės veikimo. 

Sovietų valdžia taikos at
stovams gvarantuoja asmens 
įu-paliočiamybę ir teises nau
dot ies kaip patinkama tele
grafu, kaip vieliniu, taip ki
bi rkštiniu. 

Tehiteherin dar barta pa-
žvmi, kad sovietu valdžia vi-
suomei pasirengusi pradėt1 

tarybas. C i jei tarybos trukdo
mos ir vedama karė, už tai 
tari imti atsakomybę patys 
lenkai. Nes jie be kitko nesu
tinka net su armisticija, ty. 
pertraukti mūšius. 

Su suomiais. 

Bolševikai su Suomija irgi 
ligšiol negali susitaikinti. So
vietų valdžia ir su suomiais 
nori daryti taiką ir nori per
traukti mūšius. 

Bet suomiai nesutinka per
traukti mušiu ir tuo patini 
sutrukdo taikos tarybų pra-
dzią. 

Suomiai su armistieijos 
principais kaipir sutinka, bet 
jie reikalauja, kad sovietų 
valdžios kariuomenė tuojaus 
apleistų Petchengą ir tenai vi
sas pozicijas pavestų suo
miams. 

Kad taip, Tcbitcherin sako 
karė ir toliaus turi but veda
ma, kol bolševikai neatsiek
sią geresnių sąlygų. 

Su lietuviais. 

Lietuva sutinka taikinties 
su sovietine Rusija. Lietuva 
be kitų taikos sąlygų savo 
respublikai reikalauja rubežių, 
paremtų etnologiniais princi
pais. Kiek žinoma, bolševikai 
tam reikalavimui nesipriešina. 

Washington, bal. 16.—Kon
greso militariinių reikalų ko
miteto pirmininkas, atstovas 
Kahn iš California, indavė 
kongresui indomias skaitlines 
apie militarinį Suv. Valstijų 
veikimą. 

• 

Komiteto pirmininkas pra
nešime sako: 

"Bėgiu 14o metų, ty. su 
pradžia Amerikos revoliucijos 
177o metais, Suv. Valstijos 
apie 38 metus praleido civilėje 
ir kitose karėse. 

•m 

Taikoje išbuvo sekančius 
laiko perijodus (laikotarpius): 

Nuo revoliucijos ligi karės 
su Prancūzija—15 metų ir 3 
mėnesius. 

Nuo karės su Prancūzija li
gi karės Tripolitanijoj—9 
mėnesius. 

Nuo karės Tripolitanijoj li
gi karės su Anglija—7 met. ir 
1 mėn. 

Nuo karės su Anglija ligi 
karės Algiere, Tunise ir )lo-
lokkoj—apie 1 metus. 

Nuo karės Algiere, Tunise ir 
.Morokkoj ligi karės su Mek
sika—30 met. ir 6 mėn. 

Nuo karės su Meksika Ugi 
civilės karės—12 met. ir 10 
mėn. 

Nuo civilės karės ligi karės 
su Ispanija—31 met. ir 8 mėn. 

SENATAS PATVIRTINO 
GELEŽINKELIŲ DAR

BO TARYBĄ. 
I 

PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 
DARBO SEKRETO 

RIAUS ASISTENTĄ. 

Tas padaryta po smarkių 
ginčų. 

Washington, bal. 17. — p e 
natas ipatvirtino prezidento 
YVilsono paskirtą geležinkelių 
darbo tarybą. Bet tą padarė 
tik po smarkių ginčų. 

Daugeliui senatorių nepati
ko paskirtas darbininkų at
stovų grupėje Forester. Tn-
tartas jis radikalizme. Tame 
klausinie praleista daug gra
žaus taiko ginčams. 

Be to, senatas pripažino 
geru daiktu tetsdarystėg de-
partąmento veikimą , prieš 
streikuojančius darbininkus 
ant geležinkeliu. 

* • * . 

Dabartinis ant geležinkelių 
streikas kasdien šaliai padaro 
milijoninius nuostolius. Tr to
dėl prieš tą nelegalį streiką 
turi but vedama kova be jo
kios atodairos. Visi radikalai 
agitatoriai turi atsidurti į ka
lėjimus. 

Ir pati vyriausybė paneša 
didelius nuostolius. Nes ge
ležinkeliai yra dar vyriausy
bės priežiūroje. 

Sakoma, jis pataikaująs su
areštuotiems radikalams. 

Marseilles, bal. 16. — Pran
cūzų karės teismas nubaudė 
miriop moteriškę Lousie, Bou-
linie, kurį 1914 metais vokie-

Washington, bal. 17. — Re-
publikonų kongreso atstovų 
lyderia i .a t la ikė sus i r ink imą ir 
nusprendė pakelti skundą (im-
peachmentą) prieš Darbo sek
retoriaus asistentą, Louis F. 
Post iš Chicagos. 

Tas klausimas bus paduo
tas kongresui rezoliucijos for
moje. Bus pareikalauta pa
daryti tardymus sekretoriaus 
asistento pasielgimuose. Iv jei 
bus susektas koks nusižengi
mas jo priedermėse, prieš jį 
bus pakeltas skundas. Skun
dą tuomet turės perkratinėti 
senatas., 

Republikonai įžiūri, kad 
Post prielankiau jas svetimša
liams radikalams. Sako, anais 
laikais suareštuota keli tūks
tančiai svetimšalių radikalų. 
Bet maža dalis iš jų deportuo
ta. Didžiuma pateisinta ir vi
sai paliuosuota. (Ii suareštuo
tų deportavimas priguli nuo 
Darbo sekretoriaus asistento. 

Chicagoje Areštuojami 
Streikininku Vadai 

SUIMTAS GRUNAU IR 29; STREIKININKAI IŠREIš-
JO ASISTENTAI. 

Paskirta $10,000 paranka 
kiekvienam. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
pagaliaus imasi už streikinin
kų vadų, katrie nelegaliai pa
kėlė streiką ant geležinkelių i r 

sutrukdė išvežiojimą maisto 
visoj šalyj. 

Aną dieną vyriausybė buvo 
paskelbusi streikininkams per
spėjimą, kad jie liautųsi strei
kavę, nes peržengia l iver io 
įstatymą, sutrukdydami išve
žiojimą maisto ir reikalingų 
pragyvenimui daiktų. 

Streikininkų vadai ne tik 
nepaklausė vyriausybės per
spėjimo, bet dar labjaus pasi
statė už streiką sušaukiamuo
se susirinkimuose. 

KIA NORĄ GRYŽTI 
DARBAN. 

Kuomet vyriausybės įsaky
mu Chicagoje suareštuota visa 
eilė geležinkelių streikininku, 
pastarieji pamatė, kad čia nė
ra jokių juokių. Tad šia 
jie mėgins dėti pastangas k 
veikiaus pertraukti savo ne
lemtą ir neautorizuota streiką. 

Bet sakosi jie visvien pa-
duosią geležinkelių kompani
joms savo reikalavimus. Tie 
jų reikalavimai busią kiek 
mažesni, - bet netupintieji nie
ko bendra su geležinkelių dar
bininkų organizacijų norais, 
nes į tas organizacijas jie 
langiau nebegryšią. 

Streikįninkaį turi žinoti tą 
faktą, kad jie su savo streiku 
nedaro jokių nuostolių gele
žinkeliu kompanijoms. Viso-

NEREZIGNUOS LORDAS 
FRENCH. 

Tad vakar čia suareštuotas 
streikuojančių "switelnnenų' ,j kius nuostolius joms turi at 
organizatorius dolm (Jrunau i r | lyginti vyriausybė, nes gete-
jo 29 pagelbininkai. i žinkeiiai yra dar vyriausybės 

Grunau suareštuotas auto- priežiūroje ir bu s ligi rugsėjo 
mobiliuje, kuomet jis atvažia- 1 d. > 
<ro į savo ofisą. Deputy marša- liet tie patys streikininkai 

čįnms įskundė prancūzų ka-
Nuo sukilimų Philipinuose | reivį Miehei Amedee, savo kai-

ligi nuraminimo Kubos—IĮ m y ną. Tą kareivį tuomet vo-
met. ir 3 mėn. 

Nuo nuraminimo Kubos Ugi 
ekspedicijos j Nicaragua—3 
met. ir 5 mėn. 

Nuo ekspedicijos į Nicara
gua ligi ekspedicijos į Vera 
Cmz—6 mėn. 

Nuo ekspedicijos į Vera 
O u z ligi ekspedicijos Meksi-
kon—1 met. 3 mėn. 

Nuo ekspedicijos Meksikon 
ligi europinės karės—2 mėn. 

lai jį tuojaus paėmė į federalį 
fiublinas, buk 17. - V i s o - i h ^ -

kios žinios apie galimą re-j baskui suareštuota kiti 29 
zignavimą Airijos valdytojo j Vf l ' la i- J* ti(> primatyta federa-
lordo French yra neteisingos.' 
Taippat yra neteisingi pasako-

lin bustan. 
Visi jie pašaukti prieš ko-

kiečiai nugalabino. 
jimai, kad Airijos valdžios po- Į Milijonierių Mason. Komi-ijo-
litika pakeičiama. 

RUSIJA LABAI REIKALIN jonų dolierių Vertės visokių 
GA VISOKIŲ DAIKTŲ. 

Bet bolševikai nenori mokėti 
pinigais. 

KALBAMA APIE NAUJĄ 
TAIKĄ PRANCŪZIJOS 

SU VOKIETIJA. 

Prancūzija yra peržengusi 
tarptautinius įstatymus. 

Cologne bal,. 16.—Jei šian
die tarptautiniai įstatymai gy
vuoja ir turi bent kokią .vertę 
viešpatijų akyse, tai tarptau
tiniam teismui prisieis sutai
kinti Prancūziją su Vokietija, 
kurios šiandie išnaujo yra ka
rės padėtyje. 

Taip čia kalba tarptautinių 
įstatymu žinovai. 

Jie sako, kad Prancūzija 
su Vokietija susitaikė Versail-
leso sutartimi. Bet štai Vokie
tija pasiuntė savo kariuomenę 
neutralin ruožan, gi Prancūzi
ja del to pakilo ir užėmė kelis 
Vokietijos miestus. Tokiai 
Prancūzijos žygis reiškia, kad 
ji pakėlė naują karę prieš Vo
kietiją. 

Šita aplinkybė leidžia Vo
kietijai kreipties tarptautiniu 
teisman i r pareikalauti nuo 
Prancūzijos užganą padarymo. 
Nes sulig tarptautinių įstaty
mų, Prancūzija negali taip elg-
ties. 

Vladivostokas, bal. U (su
vėlinta). — Čia atkeliavo iš 
Maskvos bolševikų valdžios 
atstovas Vilensky. Jis su sa
vimi atsivežė įgaliojimą pa
siūlyti taiką Suv. Valstijoms 
ir atnaujinti prekybą tarp a-
biejų šalių. 

Pasakojama, kad Vilensky 
e^ąs parašęs visą eilę knygų 
apie Siberiją, apie Siberijos 
turtingumą ir ekonominę pa
dėti. Nežinia, kiek yra tame 
tiesos. 

Tik žinoma, kad bolševikų 
valdžia jį įgaliojo iš čia su
sinešti su Suv. Valstijomis. 
Nes Vladivostokas šiandie 
bolševikams yra parankiausia 
vieta tiesioginiam susinėsimu! 
su Amerika. 

Vilensky pirmiausia bolše
vikinės taikos pasiųlyinus mė
gino induoti amerikoniškam 
gene raliam konsulinį Harris 
Irk ueke. Bet kuomet tas pa
daryti nepavyko, jis atkelia
vo čia. 

Daug ko reikalinga Rusijai 

Vilensky sako, kad kuomet 
tarpę Rusijos ir Suv. Valstijų 
bhs padaryta taika, tuomet 
bus tuojaus aptariami komer-
cijiniai klausimai, apie kat
ruo? daug interesuojasi abidvi 
sali. 

Anot jo, Rusija yra reika
linga tuojaus daugelio mili-

prekių. Svarbiausia, panaujin
ti ir pratiesta naujus geležin
kelius visoj šalyj Rei
kia atstatydinti, panaujinti 
ir pagerinti įvairiausios rū
šies dirbtuvės, 

Nemokėsią pinigais. 

Vilensky sakė: 
"Mes už Amerikos prekes 

ir reikalingus daiktus negali
me užmokėti pinigais. Bet mes 
turime didele kiekybe viso-
kios žalios medžiagos. 
*"Pav., mes turime įvairių1 

kailių vertės milijonų dolie- J 
rių. Turime 500,000 tonų ka- ( 

napių, 60,000 tonų skurų ir 
neapskaitomą kiekybę med
vilnės, mineralų ir javų, kas 
Imtinai reikalinga kitoms ša
lims. 

"Mes galime padaryti kon
traktus su didžiuliais trustais. 
kurie dalį išmokėtų pristačius 
prekes, gi kitas dalis sulig 
sutarimo." 

Vilensky dar pasakojo, kad 
bolševikai jau visai atsižadėję 
noro su savo propaganda in-
eitj į kitas šalis. Bet nori ves-
ti tik prekybos reikalus, at
gaivinti ir pastatyti ant kojų 
pačia Rusiją. 

Apie japonas jis sakė, kad 
šiandie japonai perdaug truk 
šmauja. nenori nieko bendnj 
turėti su MOIŠCvikų valdžia 
Bet, girdi, kuomet japonai 
pamatys, kad bolševikų val-% 

džia veda plačią^ ir pelningą 
prekybą su pasauliu, tuomet 
jie kitaip žiūrės į Maskvos 
valdžią. 

menus paskyrė suareštuo
tiems parankos po $10,000 
kiekvienam. Gi -išklausinėji
mus atidėjo ligi balandžio 24 
dienos. 

Distrikto prokuroras Clyne 
pareiškė kad teisme jis tiems 
streikininkų vadam* pareika
lausiąs kuoaštriausios baus
mės—po du metu kalėjimo ir 
po $10,000 pabaudos už kiek
vieną atskirą pasižengimą 
prieS Leverio įstatymą* 

Pasakojama, kad suareštavi
mas 30 streikininkų vedų—tai 
tik esanti čia pradžia vyriau
sybės kampanijos prieš tuos 
tvukšmada-rius. Kaip šiandie, 
ar gal rytoj, sakoma, busią iš
duota dar apie 200 warantų. 

V vr i aus vbė st rei kini n k ams 
pastatė ultimatumą, kad trau
kiniai turi važinėti, kad vi
suomenė nebūtų skriaudžiama, 
kad šalis neturėtu nuostoliu. 

pakelia vargą kitų darbo ša
kų darbininkams, kurių šian
die ŠHfttai tūkstančių bedar-
biauja, kuomet siaučia bran
genybė pragyvenimui. 

Pranešama, kad streikinin
kų vadų areštavimai įvyks 
ir kituose miestuose. 

Sakosi jie nestreikuoją. 

Suareštuotas""vyriausias strei
kininkų vadas Grunau tvirti
na, jog "switchmenaiM nes
treikuoją, bet liuosu noru at
sisakę dirbti, kuomet jiems 
permažai mokama už darbą. 

Grunau sako, jei nenorintie-
ji dirbti areštuojami, tai jau 
pačios vyriausybės reikalas. 
Bet jis nežinąs jokio čia įsta
tymo, sulig katro.nenorintieji 
dirbti darbininkai butų pri
verčiami dirbti. 

Bet Grunau pamiršta tą 
faktą, kad darbininkų bend
ras sutarimas pamesti darbą 
reiškia ne nenorą dirbti, bet 
streiką. 

— — — — — — — — — — i ^ ^ M 

Gi jei neklausoma, nepaklaii-
susieji tegu atsiduria } 
man. i 

IR LENKAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI. 

Berįynas, bal. 16.—Laikraš
tis Vossisclie Zeitung rašo, 
kad Vokietija neišpildžius ko
kių tai sąlygų lenkams. 

Tad lenkai pranešę aug-
čeiausiąjai talkininkų tarybai, 

UŽDARYTOS VIEŠOSIOS 
MOKYKLOS, 

Chicagoje visai uždarytos 
visos viešosios mokyklos, nes 
sustreikavo inžinieriai prie 
apšildymo mokyklų. 

Mokyklų taryba nnomo-
kad jie okupuosią kokią tai niauja, kad į savaitę laiko gal 
Vokietijos teritoriją. 

SUSTREIKAVO 17,000 KEL
TUVŲ OPERATORIŲ. 

i bus susitaikinta su inžinieriais. 
Tuomet mokyklos ir vėl bus 
atidarytos. 

New York, bal. 16. —Šian
die čia visuose didžiuliuose ir 
mažesniuose bustuose sustrei
kavo 17,000 kedtuvų (elevato-
rių) operatorių del didesnio 
užmokesčio. 

VISI PĄLI.OSUOTI Iš 
KALĖJIMO. 

Londonas, bal. 17. — Iš Du-
blino pranešta, kad tenai iš 
kalėjimo paliuosuoti ir liku
sieji airiai politikdniai kali
niai. 

v̂  

file:///ujvm


D R A U G A S StSUdienis, t>al. 17 1920 n t 

KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUOAS" 
Eix\M k a s d i e n ą i š s k y r u s n e d ė k l i e n i u s . 

PRENUMERATOS KAINA: 
C H I C A G O J I R U i S l I l N Y J E : 

Metams $6.00 
Pusei >1« tų ^ . . 3.50 

REV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata raokasi iškalno. l a i 
kas skaitosi nuo uisirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperka n t k rasoj e ar esprese "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus t 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Pnblishing Co. 
180^ W. 46th S t Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 31 \ 4 
' Į M M 

Lietuvos Konstituci
jos Projektas. 

Didžiausias Kuriamojo Sei
mo uždavinys bus sustatyti 
Lietuvai Konstituciją. Jei į 
tą Seinuj sus i važi notų žmo
nės mažai ' mintijusieji apie 
konstitucijos reikalą, tai la
bai Ilgai truktų kol jie j$ su
statytų ir sustatė veikiai pa
justu, kad ji yra sustatyta iš 
įvairių lopų, menkai tesilai
kančių krūvoje ir dažnai prie
šingų vienas kitam įstatų. 

Todėl labai reikia turėti pa
rengia, gerai sustatyhi kons
titucijos projektą, kad Kuria
masis Seimas galėtų jį aps
varstyti. 

Tokį projektą sustatė kun. 
Antanas Maliauskis, teisiu 
daktaras j r žinomas socijolo-
gas. 

Prie to projekto mes norė
tume pridėti šitas pastabas. <$9 
pridėti žodžius ' ' arba savo są
žinei/ ' kad paragrafas tik
tu; ir asmenims netikintiems į 
Dievo. 

§22-me žodžiai " j ų nuosa
vybę g va rantuoja konstituci
j a " išrodo lyg neaiškus. Au
toriaus norėta pasakyti, kad 
vienuolynų, bažnytinių drau
gijų ir susivienijimų nuosa
vybė turi tokią pat nepalie-
čiamybe, kaip ir visos kitos 
nuosavybės. Tuomtarpu žo
džiai "gvarantuoja nuosavy-i 
p ę " , galį kam nors pasirodyti 
gvarantuoją nuo praradimo 
negerai ar neatsargiai vedant. 

Reikia atsiminti, kad Lietu
voje bus ne vien didžiųjų ti
kėjimų: katalikų, protestantų, 
pravoslavų, žydų, bet bus ir 
sektų, kurios gali kartais pa
sinaudoti tikėjimo laisvėmis. 
kad padengtų kriminalius tik
slus. Todet ^23-čią paragrafą 
reikėtų gal šitaip formuluoti. 

Visų tikėjimų dvasiškija 
turi teisę susirašinėti ir ki
taip susižinoti su savo vy
resniaisiais, skelbti jų nu
tarimus ir įsakymus, nenu-
teisinanėius kriminalių pra
sikaltimų. 
Moterystės dalykus reikėtų 

išskirti j savystovį paragrafą 
ir šitaip formuluoti: 

Moterystė tikintiems yra 
tikėjiminis kontraktas, su
daromas tikėjimo trioboje 
ir užrašomas'į tikėjimo me
trikas, bet civilė moterystė 
yra leista visiems norin
tiems. Ją užrašo teismas tos 
vietos, kurioje yra" daromas, 
moterystės kontraktas. 
Pr ie dalykų kalbančių apie 

religiją labai svarbu Imtų 
pridėti du part^prafu tvarkan
čiu naujų religijų atsiradimą. 

Viena* paragrafas turėta gar 
sakyti, kad laisyė yra tvertis 
aaujoms religijoms, bet met-
triltų teisę jo* turėtų gauti 

tik tada, kada įsirašiusia ad 
herentų skaičius yra užtekti
nai didis, kad galėtų sudaryti 
nors vieną parapiją arba ki
tokio vardo pastove organiza
ciją, galinčią tvarkoje laikyti 
metrikų knygas. Antras para
grafas turėtų pažymėti, kad 
išstojusieji iš kokios nors re
ligijos nariai neturi teisės prie 
turto tos religijos, iš kurios 
išstojo. Nesant konstitucijoje 
to paragrafo gali kilti pešty
nių tarp naujo ir seno tikėji
mo. 

§35 parašyta, kad mokinto
jas ' ' tu r i prisilaikyti tiesos.' ' 
Tas taip, bet vargas, kad tą 
patį daigtą vienį vadina tiesa 
kiti klaida. Dėlto gali kilti 
daug nesutikimų. Dėlto vieto
je žodžio " t i e sos" mes padė
tume " te isės , , , t. y. to ką ša
lies įstatai apgarsino. Taip 
pat ^42 "Uždrausta yra skelb
ti netiesą, kuri įžeidžia keno... 
tikėjimą." Reiškia uždrausta 
ginčai apie tikėjimą spaudoje. 
Tat yra perdaug. Mą rodos 
reikėtų atskirti asmenų įžei
dimų nuo tikėjimo Įžeidimo, 
nes tųdviejų nusikaltimų pri
gimtis labai skirtinga. Palikus 
garbės įžeidimą kaip yra, ti
kėjimo įžeidimus reikėtų su
formuluoti šitaip: 

Pilna laisvė išrodinėti 
spaudoje kiekvieno tikėjimo 
teisingumą arba klaidingu
mą, bet tame nevalia varto
ti žodžių paniekinančių ti
kėjimo objektą nei pačius 
tikinčiuosius. 

Taip suformuluotą dalyke 
galima butų pridėti prie §43. 
kur yra kalba apie minčių iš-
reišknno laisvę. Tenai reikėtų 
išmesti žodį " t i e s a i " ir prieš 
Sodį " d o r a i " pridėti "vieša
jai. ' Viešpatija negali sta
tytis sargu asmeninės doros 
sulig {1 ir S. 

Prie H6 pridėčiau, kad aps
kričių viršininkai kol eina pa
reigas turi būti teisiami kitų 
apskričių teismuose, o ne savo. 
Apskričio viršininkas yra ga
na stambus valdininkas. Jam 
reikia pagarbos. J is ją turi tu
rėti nors tiek, kad kito apskri
čio teismas reikale nagrinėtų 
jo bilą. 

Meilės ir teisybės taisyklės 
yra svarbios ir brangios, bet 
tiedvi dorybį sunku išreikšti 
įstatymais. Todėl §58 reikėtų 
gan greit kitaip formuluoti. 

Tiek apie smulkmenas. Ap
skritai kalbant apie konstitu
cijos projektą reikia labai 
džiaugtis juomi. Gražus ir 
nuoseklus laisvės įkūnijimas, 
darbininkų apsaugojimas nuo 
išnaudojimo, tikras mokyklos 
klausimo supratimas, valdi
ninkų sauvaliavimo suvaržy
mas, pačios konstitucijos ap
gynimas nuo suspendavimo — 
tai yra kelios gražios ir nau
dingos šito projekto žymės. 

Primename skaitytojams, 
kad atspausdintoji šitame 

Lietuvos Konstitucijos Projektas. 
1. Pavaldiniai. 

"Draugo" numaryje yra tik 
pirmoji konstitucijos projekto 
dalis. 
.,' B " _ . , 1 . . . .' " ' "... ' 

RED. ATSAKYMAI. 

J. Austrevyčiui, Sheboygan, 
Wis. Būtume padavę susyk tų 
rezoliucijų tekstą, bet tada vi-
sos draugijos .butų jas para
šiusios vienaip. Tada Senatas 
butų sakęs, kad jos be vertės 
nes vieno agitatoriaus sustaty
tos. Geriau yra paieškoti ži
nanti žmogii aut vietos, kad 
jis sustatytų. 

1. Lietuvos valstija yra res 
publika. Liaudis yra valstijos 
valdžios šaltiniu. 

2. Lietuvoje pilietystę įgau
namą, užlaikoma ir nustojama 
sulig įstatymų, 

3. Visi lietuviai yra lygus 
prieš įstatymus. Liteuvoje ne 
ra jokių privilegijų. Gimimo, 
familijos, akmens privilegijos 
yra panaikintos. 

4. Paveldėtieji titulai besi-
skaito tiktai kaipo pavardės 
dalis ir jų daugiau nebeduoda
ma. Bepalieka a) asmeniški 
(personališki) titulai, kurie 
yra suteikiami įstatymų kebu 
už nepaprastus •tėvynei nuo
pelnus ; b) titulai, kurie ženkli
na valdžią ir profesiją; e) titu-
laij kuriuos suteikia augštosios 
mokyklos. 

5. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis turi teisę sulig savo gabu
mų tapti bile kokiu valdininku 
civiliu ar karišku. 

6. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis liuosai gali keliauti per 
visą Lietuvą, apsigyventi ten, 
kur jam patinka ir įgyti neju
dinamą nuosavybę. 

7. Konstitucija gvarantuoja 
kiekvienam piliečiui individua-
lę laisvę. 

8. Valdžia tik tuomet teturi 
teisę diriguoti pavienio veiki
mą, kuomet tas veikimas ken
kia visuomenei ir kuomet vi
suomenė reikalauja nuo jvavie-
nio pagelbos. 

9. Santikiupse su kits kitu ir 
priedermėse vieno link kito pi
liečiai yra pavaldiniais. Alsuo
se kituose dalykuose, kurie pa
liečia tiktai jį patį, pilietisvduo-
da atskaitą' ne valdžiai, tik 
vienam Dievui. J 

10. Nei vienas negali but 
persekiojamas ar baudžiamas 
be užtektinos priežasties. Bau-
sfi ir persekioti valdžia tegali 
tik už nusižengimus, nurody
tus įstatymais ir įstatymų nu
rodytoje formoje. 

11. Nei vienas negali but 
areštuojamas be teisėjo ypa
tingo ir motyvuoto pavelijimo 
raštu. B>- tokio pavelijimo gali 
imt suareštuotas tiktai tas, 
kurs tapo sugautas piktadary
stėje. Areštuojant turi būti 
pranešta areštantui areštavi
mo priežastis. Tie, kuriems at
imta laisvė visuomet turi teisę 
pasiteisinti. 

12. Kiekvieno Lietuvos pilie
čio namai yra jo prieglauda. J i 
tegali but peržengta vien tiktai 
it si tikimuose, nurodytuose 
i stat vmuose. 
4. f/ 

13. Jokių kratų Lietuvos pi-„ 
liečio namuose būti negali, iš
skyrus tiktai tuose atsitikimuo
se, kuriuos pažymi įstatymai 
ir įstatymų pažymėtoje formo
je. 

14. Be jokio valdžios paveli
jimo piliečiai turi teisę rengti 
neginkluotus susirinkimus. 

15. Susirinkimai viešose vie
tose lauki4 turi but pranešti 
valdžiai. Jei šitokie susirinki
mai patįs savaimi yra pavojin
gi viešajai tvarkai, valdžia 
juos turi uždrausti. Jei patįs 
susirinkimai, patrijotiškos, re-
ligijinės ar kitokios manifesta
cijos savyje viešajai tvarkai 
pavojaus neturi, bet tą pavojų 
sukelia kiti, reaguodami prieš 
tuos susirinkimus ar manife
stacijas, tokie susirinkimai ar 
manifestacijos negali but drau
džiami ar kliudomi. Susirinki
mus ar manifestacijas kliudau 
tieji tfuksmadariai ir tvarkos 
ardytojai turi būti valdžios 
prašalinti ir nubausti. 

16\ Kiekvienas Lietuvos pi
lietis turi teisę dėties į draugi
jas, kuriu tikslas nėra uždrau

stas baudžiančiaiįiai* įstaty
mais. Ta taisė negali but suvar
žyta jokiais preventyviais pa
rėdymais. Valdžia neturį teisės 
daryti tame dalyke jokių ap
sunkinimų. 

1/. Kiekviena konstitucijos 
pavelytoji draugija yrą juri
diškas asmuo ir turi visas tokio 
asmens teises. J i turi teisę įgy
ti, tuTėti ir kitam perleisti ju
dinamąją ar nejudinamąją 
nuosavybę. 

18. Kiekviena draugija ar su
sivienijimas turi teise įgyti le-
galį charakterį. Nei vienai 
draugijai ar susivienijimui ne
gali but atsakyta ta teisė,'pa
siremiant tuo, kad jos tikslas 
yra politiškas, socijalis, ar ti
kybinis. 

19. Konstitucija gvarantuo
ja laisvę organizuoties į drau
gijas ir sąjungas su religiji-
niais tikslais. Valdžia neturi 
teisės daryti tame dalyke jokių 
apsunkinimų. 

20. Religijinėms draugijoms 
bei susivienijimams konstitu
cija gvarantuoja teisę nuosa
vai turėti įstaigas, skiriamas 
kultui, mokinimui, labdarybei 
ir kitokią nuosavybę. 

21. Kiekviena religijinė drau
gija neprigulmingai rėdo savo 
reikalus, uždeda ant savo sąua-
riii mokesčius, paskiria savo 
oficijalistus dvasiškius, ar vy
resniuosius. Valstybės valdžia 
neturi teisės į tai kišties. 

22. Vienuolynams, bažnyti
nėms draugijoms ir susivieni
jimams konstitucija suteikia tą 
pačią laisvę tas pačias teises, 
kaip ir konstitucijos §16 pave
lytosioms draugijoms. Jų nuo
savybę gvarantuoja konstituci
ja. 

23. Valstija turi palikti dva-
siškijai pilną liuosybę susiraši
nėti ar kaip kitaip susižinoti su 
savo vyresniaisiais, skelbti jų 
nutarimus ar įsakymus, pilnai 
pripažinti bažnytinės motery
stės kontraktą. Civilis šliubas 
lieka vien tiems, kurie patįs to 
nori. 

24. Konstitucija gvarantuo
ja kiekvienam tikėjimo ir sąži
nės bei viešų kulto išreiškimų 
laisvę. Nieks neturi teisės kliu
dyti religijos laisvę ir viešai 
išreikšti kultą. 

25. Naudojimos civilėmis tėi 
šėmis, gavimas oficijaiės vie
tos nepriguli nuo kandidato 
religijos. 

26. Nedėldieniai ir tautiškos 
šventės yra legaliai apsaugoja-
mos, kaipo poilsio ir dvasės 
sustiprinimo dienos. 

27. Konstitucija gvarantuo
ja laisvę laikyti pamaldas ir 
suteikti religijinius patarnavi 
mus ligonbiieiuose, kalėjimuo
se ir kitose viešose įstaigose. 

28. Armijos sąnariams yra 
duodamas laikas ir proga išpil
dyti savo religijos priedermes. 

29. Moteiystė yra familijos 
gyvenimo ir tautos auginio pa
matas. Valstijos priedermė yra 
palaikyti šeimynoj tyrumą, 
sveikatą, dorą ir soči jale pa
žangą. 

30. Familijos turinčios daug 
vaikų yra ypatingoje valstijos 
globoje. Motinystė gali reika
lauti nuo valstijos tinkamos 
globos ir aprūpinimo. 

31. Vaikų išauklėjimas tiky
binis, moralis, intelektuali s, 
socijalis ir fiziškas yra aug-
ščiausia tėvų priedermė ir pri
gimimo jiems duotoji teisė, ku
rios valstija negali varžyti, 
liet tik padėti tėvams ją išpil
dyti. ' , 

32. Ypač jaunimas turi but 
apsaugotas nuo sugedimo ku* 
no, proto ar doros srityje. 

33. Mokslas ir dailė yra liuo-1 51. ekonomiškąjį gyvenimį 

si. Valstija juos reznia ir pa
deda jiems p i n t i e s . 

34. Intelektualio darbo pada
rai, išradėjų teisės yra koristi-
tucijof? apdraustos. 

35. 'Moki Rimas yra laisvas. 
Kiekvienas gali mokinti, bet 
mokindamas turi prisilaikyti 
tiesos ir valdžios nustatyto 
programo, kuris yra būtinas, o 
kas anapus jo tas yra liuosa. 

36. Visos mokyklos yra pri-
vatiškos. Valdiškų mokyklų nė
ra. Vahlžia nustato mokvkloms 

w 

programą ir jas kontroliuoja. 
Konstitucija gvarantuoja mo
kykloms autonomiją. 

37. Apšvietai skiriamasis 
biudžetas turi but pakankantis 
apšvietos išlaidoms. Apšvietai 
valstijos skiriamieji pinigai 
yra padalinami visiems moki
niams su čekiiįpagelba.Padali
nime turi būti griežta lygybė. 
Parlamentas kasmet nustato 
po kiek duoti mokiniams že
mesniųjų, po kiek vidutiniųjų, 
po kiek augštesniųjų mokyklų. 
Tais čekiais mokiniai apmoka 
savo mokyklą. 

38. Tėvai gali išrinkti savo 
vaikams tokią mokyklą koki 
patinka. Nei vienas negali but 
verčiamas siųsti savo vaikus į 
tokią mokyklą, kurios pakrai
pa jam nepatinka. 

39. Mokinimos yra visuotinis 
ir priverstinas bent per aštuo
nerius metus. i*apildančiasias 
pamokas vaikai turi lankyti 
bent iki aštuoniolikgs metų. 

40. Pamokose mokytojai turi 
labiau atkreipti savo atydą į 
praktišką mokinių išlavinimą, 
negu į teoretiškąjį mokslą. 

41. Visose mokyklose turi 
but atsižiuriama, kad neįžeisti 
mokinio tikvbos ar doros prin-
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cipų. 
42. Konstitucija gvarantuo

ja spaudos laisvę. Jokios cen
zūros nėra ir negali būti. Už
drausta vra skelbti netiesa, ku-
ri įžeidžia keno garbę, turtą, 
dorą, ar tikėjimą, uždrausta 
yra prigaudinėti skaitytojus, 
burnoti ant Dievo, ant doros, 
ant tikėjimo. 

43. Kiekvienas Lietuvoj pi
lietis turi teisę išreikšti savo 
nuomone žodžiu, raštu ar kaip 
kitaip, jei ji nėra priešinga tie
sai, dorai ir įstatymams. 

44 [statymai reguliuoja kru
tanti uosius paveikslus. Griež
tai draudžia nepadorią litera
tūrą, nepadorumus lošimuose, 
regyklose ir tt. 

45. Laiškų, telegramų, tele
fonų sekretas yra nepaliečia
mas, išėmus atsitikimus nuro
dytus kriminalių bausmių įsta
tymuose. 

46. Konstitucija apdraudžia 
Lietuvos gyventojus nuo valdi
ninkų sauvaliavimo. Kiekvie
nas Lietuvos gyventojas be jo
kio pavelijimo, be jokių ypa
tingų išlaidų gali paduoti kiek 
vieną nusižengusį valdininką 
civilį ar karišką į paprastąjį 
visiems piliečiams skiriamąjį 
teismą. Tik prezidentą ir mi-
nisterius tegalima paduoti vien 
augščiamsiąjam Lietuvos teis
mui. Prezidentą tegali paduoti 
į teismą tik vieni ar kiti parla
mento rūmai. 

47. Kiekvienas Lietuvos pi-
lietis turi teisę būti apgintu 
nuo svetimųjų tautų, ar jis bu
tų Lietuvoje, ar kur kitur. 

48. Lietuvos piliečiai, kurie 
kalba kitokia kalba negali but 
kliudomi vartoti savo prigim
tąją kalbą. Tik viešieji reikalai 
yra atliekami lietuviškoje kal
boje. 

49. Kiekvienas turi teisę vai 
džiai siųsti prašymus su vienu 
ar datig parašų. 

50. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis turi teisę atsišaukti į val
džią su parašytais reikalavi
mai B ar skundomis. 

Lietuvos konstitucija stato ant 
laisvės ir teisybės. Teisybes ri 
bose individualė gyvenimo lai
svė yra užtikrinta. Konstituci
ja gvarantuoja sutarčių svar
bą, nuosavybės teises, paveldė
jimą. Peraugštų palukų nuoma 
yra griežtai uždrausta ir smar
kiai įstatymų baudžiama. 

52. Expropriįuoti tegalima 
tik už piktadarystes, nurodytas 
įstatymuose ir būtinam visuo
menės reikalui. Šiame atvejyje 
exproprijuotasis turi but tei
singai atlygintas. 

53. Valstijos priedermė yra 
rupinties, kad kodaugiausiai 
žmonių įgytų privatinę nuosa
vybę, apdrausti gyvento
jus nuo sukčių ir išnaudotojų. 

54. Nei vienas negali but ver
čiamas mokėti tokių mokesčių, 
kurie nėra uždėti įstatymų ar 
konstitucijos nurodytuoju ke
liu. 

5. Valstijai mokamieji mo
kesčiai yra įstatymų paskiria
mi ir uždedami 'kas m; L Ki
tiems metams tie įstatymai ne
beturi vertės. Jokios pensijos, 
jokios dovanos iš valstijos iždo 
negali but paskirtos, nebent 
tiktai įstatymų keliu. 

56. Visos valstijų įeigos ir iš
laidos turi but įtrauktos į biu
džetą. 

57. Darbininkai turi teisę da
lyvauti lygiomis teisėmis su 
darbdaviais nustatyme algų ir 
darbo sąlygų. 

58. Konstitucija draudžia 
darbdaviams elgties su darbi
ninku, kaip su mašina, įsaky
dama prisilaikyti vieniems ir 
kitiems meilės ir teisybės tai-
svkliu. • 

59. Kareivis, betarnaudamas 
tėvynei, jei nustojo sveikatos 
ai" gyvybės jei yra reikalingas, 
jis pats ar jo šeimyna turi tei
sę gauti nuo valstijos reikalin
gą pašei pą. 

60. Konstitucija negali but 
suspenduota nei visa nei dali
nai. 
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Vyr^i ir Moterų t a l w Kirpl-
mo ir Desigomg I^ykla. 
Musųg iatema ir naokymALudu jųa 
trumpų laiku išmoksite vlsy ama

to. V, 
M M turime didžiausius ir geriau 

sius kirpimo, desipiing ir siuvimo' 
skyrius, kur kiekvienas grauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jlega. 

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

Patterns daromos aulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio 18 bet kurio* 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

J. F. RasnJcka, Vedėjas 
190 N. «TATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4 tų lubų 

» » » •• • - • -

1 
> • > « • • » » » • » » • • • • ~mSt 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelia 
LIETUTIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

AVENCE 4713 SO. ASHLAND 
arti 47-tos Gatvė** 

mtmum 
JOSEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
S* BO. LA BALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humb,oldt 97 
Vakarais 1911 W. SS-nd Btr^et 

T«l. RftckweU S999 
CHICAGO, ILL. 

38-
• . . . Į » • • 

Tsletoiuui Pullmua &M|£ 

Dr. P. P. ZALLYS i 
Lietuvis Dentistas 

10057 So. Michigan, Avenuo. 
BL 

VAUUtDOSt 9 Ud 9 

•aer — 

35E 

—H 
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4S4B S. WOOO STRKBT: 
726 W. lftth STRKKT 

CHICAGO. 
McKinley 43*0 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STR JKOL'IS 

UKTUVIS 
Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Perkel* aavo gyvenimo r1«t% l 
Brighton Park. 

t t l 4 W. 43rd SUf**., 
TeL McKlDley SSt 

Ofisas: 17B7 W. «7ta M-
(47 u- Wo*d cat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 8 po pietų, ft:3« Iki 
8:30 vakare Nedaliomis S iki 18 rytai* 

TeL Bouluvard 160 
y » « « « » » • •» » » » i M • » » i • • » • • • • ! 

Dr. M. Stupnicki 

3 C 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

st 

3107 So. Morgas Street 
CHICAGO, ILLIirOIS 

Telefonas Yards 5089 
ValHndos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewTiting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pllietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo « 
Iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

K esi d. 9SS So. Ashland Rlv. Chicago. 
Telefonas Haymarket S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytoja* Ir chirurgas 
Specljalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted St,, Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 3—S po 
pietų 7<—>8 vak. Nedėliomis 10—19 d. 

PINIGAI IN LIETUVĄ 
i o s slcvi 
Mes atstovaujame kelias'didžiules New Yoi'ko Bankas. Tersiuntiiną gvaran-
tuojame. ^ 

V ' CASH" PINIGAI. 
Parduodami MARKĖMIS, FHAJS'KAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų. 

DRAFTAI IR ČEKIAI. 
Išduodami keliaujantiems, su * kuriais pinigai gaunami L1BTUVOJE. 

DRABUŽIUS IR AVALINE. 
Visokio sunkumo ir didumo baksuose siunriame LiETUVON greitai ir 

saugiai. • | 
PASPARTAI DYKAI. 

Keliaujantiems Lietuvon per mūsų ojisą paspartus parūpiname dvkai. 
LAIVAKORTES, 

i 
Parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon. 

DOKUMENTUS. 
Įgaliojimus, daviermastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir kitus 

reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popurius PADAROME IR VžTVlRTi 
NAME. 

LIETUVOS ŽEME. Į 
Ponų ir rusų dvarai yra dalįnams ir parduodama lietuviams Klauskite 

kaip eia gyvenant gaiin.a jgytl žemę .Lietuvėje. Ke^raieiskite' progos 
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS. 

Užeikite ar rašykite *, vienatine Uhieagoje ir Vakarinėse Valstijose Lietu
vių Korporaciją, auorKani*uota pagal Illinois Valstijos tiesas 

Baltic Consultatiofl Bureau 
35 South Dearborn Straet, Chicago, Illinois. 
Te.e*,.,„* M.,**,,,. *,4T. į į ^ į , ^ ^ ^ 

?«£&£1£ vPĄT'- "" " " a V " r e ' *r«-MM. - austomi, ik, 8 Ne-
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Federacijos Apskričio Posėdis. 
— 

&itą pranešimą talpiname 
n e koresipomlencijų skyriu
je, tiktai žymiausioje dien
raščio vietoje dėlto, kati Fe
deracija yra svarbi ir dėlto, 
kad aprašomame posėdije 
•buvo pakelta prineipijalių 
dalyktj. Draug. Redak. 

Utarninko vakare 8:10 
Dievo Apveiados mokyklos 
kambarije Įvyko mėnesinis 
Chieagos apskričio Kataliku 
Federacijos posėdis. Posėdį 
atidarė Apskričio pirminin
kas architektas Žaldokas. T-
ianginę maldą sukalbėjo ku-
nigi; Marijonų viršininkas Chi 
gagoje tėvas Feliksas Kudir
ka. Apskričio sekretoriui tru
putį pasivėlinus tapo išrinktas 
tam kartui sekretoriauti p. 
Ylakys. 

Sekretorių suvienijimas. 

Imta svarstyti Federacijos, 
Tautos Fondo" ir Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėju Draugijos 
sekretorijatus. Kaikuriems 
susirinkusiems, išrodė, kad vi
suomenei gana sunku išlai
kyti tris apmokamus sekreto
r iu s ypač, kad karei pasibai-

is nepaprastas Tautos Fondo 
įtempimas šiek tiek liau

jasi. Raudonojo Kryžiau* už
daviniai Amerikos lietuviuose 

taip-gį^tik tam laikui. 

Bažnyčios galima yra vadinti 
įvairius daigtus. Japonijoje 
oficijalial yra atidalintos mo
kyklos nuo tikėjimo. Bet tose 
mokyklose yra priverstinai 
mokinama Japonijos chrono
logija. Į tą chronologiją im
peratoriaus ediktas įtraukė 
šintoizmo religijos mokslą, 
kad buvo kelios <lievų, gent-
kartės danguje, kelios dievų 
gentkartės ant žemės, ir kad 
tie dievai padarė Japoniją ir 
pagimdė jos imperatorių, ku-

MlRi R. C. SULLtVAN. 

,rius ; 
k u s n 

JRegų 

yra 
kol Raudonasis Kryžius Lie
tuvoje atsistos stipriai ant sa
vo kojų. Todėl tapo paduota 
ir priimta šitokia rezoliucija. 

Lietuviu R. Katalikų Fe
deracijos Chieagos Apskri
čio posėdis 13 Balandžio 
1920 m., pažymėjęs, kati su
mažėjus Tautos Fondo ir 
Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų sekretorių darbams, pa
sidarė pageidaujama tu se-
kretorių ir Federacijos Raš
tininko priedermes pavesti 
vienam arba dviem asme
nim, meldžia Federacijos 
Centro Valdybą, kad ji, iš
tyrus dalyką, suvienytų vi
sus tris minėtus sekretari-
jatus, arba nors du, į vieną. 

Tuomtarpu atėjo Apskri
čio sekretorius p. Zdankus. Jis 
perskaitė dviejų buvusių posė
džių protokolus paprastojo ir 
nepaprastojo. Abu protokolu 
priimtu. 

k Agitacija. 

P o to iš atstovų tarpo kilo 
pranešimas, kad kas žin kas 
tarp Chieagos draugijų agi
tuoja, kad jos darytų rezoliu
cijas atskirti Lietuvoje Baž
nyčią nuo mokyklos ir nuo 
valstijos. Tos rūšies rezoliuci
jas perša ir Chieagos laisva
manių dienraštis "L ie tuva / 

Susirinkusieji beveik visi 
buvo vienos nuomonės, bet 
gana ilgai kalbėjo prieš pri
eisiant prio rezoliucijų. Dau
gelis norėjo gauti kiek gali
ma daugiau informacijų apie 
tai, ką reiškia Bažnyčios ati
dalinimas nuo viešpatijos ir 
mokyklos nuo viešpatijos. 

Mokyklos atidalinimas nuo 
Bažnyčios. 

Vienas delegatas pasakė, 
kad mokyk ros atidalinimas 
nuo bažnyčios reiškia uždrau
dimą viešoje mokykloje mo
kinti tikėjimo. Ta sistema nie
kam nepatiko. Kalbėtojas pa

l a k ė , kad tokiam mokyklos 
ir Bažnyčios atidalinimui e-
sant, katalikai gauna nešti 
dvi sunkenybi: duoti mokes
čius viešoms mokykloms ir 
statytis savo mokyklas bei 
apmokėti jų išlaikymą. 

Kun. Bučvs pridėjo, kad 
^cfiokyklos atidalinimn nuo 

ris taip-gi esąs dievas. Nie
kam Japonijoje nevalia kri
tikuoti šitų šintoizmo religijos 
sakiniu, nes jie yra visų mo
kyklų labiausiai priverstina 
mokslo dalis. 

Yra ir kitokiu Bažnvčios 
nuo mokyklos atidaiinimo iš
vaizdų. Dvidešimto amiio 
pradžioje Prancūzijoje buvo 
projektas uždrausti katali
kams statyti savo mokyklas ir 
mokinti jose tikėjimo. Labai 
galimas daigtas, kad tą pro
jektą bolševikai įvykino Ru
sijoje. Ar šiaip ar taip, pro
jekto pradžia yra kilusį ne 
iš lietuviškų šaltinių. Tarp
tautinė pasaulio masonerija jį 
senai Įrašė į savo programą. 
Daugelis lietuvių nežiūri, kad 
pakenks savo tautai, jei tik
tai taps pakelti masonerijoje 
vienu laipsniu augščiau. 

Bažnyčios atidalinimas nuo 
viešpatijos. 

Daugiau buvo diskusijų apie 
Bažnyčios atidalinimą nuo 
viešpatijos. Vieniems rodėsi, 
kad tas atidalinimas gyvuoja 
Amerikoje ir išeina ant nau
dos viešpatijai bei Bažnyčiai. 
Tikėjimą suvienijimas su vieš
patija išrodė kenksmingas vie
na dėlto, kad tuomet viešpati
ja gauna kontrolę ant dvasiš-
kijos ir varžo tikėjimo laisvę 
kaip varžė Rusijoje. Prisibi
jota taip-gi, kad esant Baž
nyčios ir viešpatijos suvieni
jimui gal kokis nors pusiau 
pamišęs arba nedoras 'žmogus 
apsigarsinti tikėjimo įkūrėju 
ir reikalauti, kad viešpatija 
mokėtų jam algą bei užlaiky
tų jo maldnamį. 

Kiti kalbėtojai pripažino, 
kad ne visokia Bažnvčios su-
tartis su viešpatija yra gera. 
Bloga buvo Rusijoje, bloga 
buvo ir Prancūzijoje, kuomet 
vyskupas, dabartinis kardino
las James Gibbons'as, grįžda
mas iš Rymo atsilankė pas 
vyskupą mieste Annecy. Tada 
Prancūzijoje kareiviai atiduo
davo pagarbą vyskupams, bet 
bedieviai ministrai skirdavo 
katalikam* vyskupus. 

Tiktai rengiant vieną blo
gumą nereikia darytis kitų 
dar blogesnių. Negali duoti 
nupjauti galvą dėlto, kad ji 
smarkiai skauda. 

(Pabaiga bus.). 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Nors vakar mes patalpino
me vieną straipsnį apie a. a. 
R. C. Sullivan'$ ir jo mirtį, 
bet šiandie, jo palaidojimo 
dienoje, dedame dar antrą 
•paminėjimą, kurį paraše lie
tuvis, pažinojęs nabašninką. 
Tikimės, kad nebus perdaug 
rašymo. Chicago Daily Trib
ūne yra dienraštis Sulliva-
nui priešingos partijos, te-
čiaus ' ' Tribūne ' ' savo edito-
rijale rašo: "Roger C. Sul-
livan was an extraordinary 
man in polities and govern-
ment ," t. y. Rogeris C. Sul-
livanas buvo nepaprastas 
žmogus politikoje ir valdy
me. Republikonų dienraščio 
straipsnis baigiasi sakiniu: 
''AVe do not believe that Illi
nois has any one to take his 
pla.ee in public life whose 
death \vould find so many 
people with a sense of loss ," 
t. y. Mums rodosi, kad Illi-
nojus neturi kito galinčio už
imti jo vietą tautos politiko
je. Viešame gyvenime yra la
bai maža žmonių, kurių min
tis taip daugeliui padarytų 
nuostolio įspūdį 

Del jojo mirties Demokratai 
neteko įžymiausio vado. 

Roger C. Sullivan, balandžio 
14 d., 4:10 po pietų apleido šį 
pasaulį. Mirties priežastis bu
vo širdies liga kilusi iš gomu
rio ligos. Trys dukterys, sūnus 
ir dauguma draugų buvo prie 
jo pastarajame momente. Mirė 
ramiai, sustiprintas šventais 
sakramentais ir palydžiamas 
genčių l>ei draugų maldomis. 
Sullivanui mirus demokratai 
neteko įžymiausio savo parti
jai vado. 

Jojo jiega. 

R. C. Sullivan buvo gabus, 
iškalbingas, uolus ir nepermal
daujamas demokratų vadas. 
Po geram apsvarstymui jis te-
siimdavo remti kokį kandidatą. 
Bet jau pasiketinęs kurio pusę 
remti, indėdavo visą savo ener
giją. Veikdavo už tuos asmenys 
su didžiausiu įsitikrinimu. Ta
tai neįstabu, kad jo šalininkai 
laimėdavo balsavimuose. Užtai 
buvo pasiekęs didžią politikinę 
jiegą demokratų partijoje. 

Nuolat persiėmęs. 
Dar antradienyje klausinėjo 

apie balsavimo pasekmes di
džiausiame žingeidume, svar
stė rimtai apie jas. Lovoje at 
ramstytas pagalvėmis atydžiai 
klausė partijos veikimo išvadų, 
kurias skaitė jam jojo rašti
ninkas Edvardas Heffernan. 
J is mį*ė turėdamas savo ran
kose visą demokratinės parti
jos veikimo jiegą ir kaipo 
tvarkadaris bei valdytojas vi
sų jos likimų rengiamame su
sivažiavime San Franci sco j e. 

Privatinis gyvenimas. 
Privatiniame gyvenime Sul

livan buvo malonus, linksmas, 
draugiškas. Reikalų bei savo 
pareigi} pildyme buvo stropus, 
teisingas, mandagus, bet reika
laująs. Jo pavaldiniai bei dar

bininkai kartu ir gerbė jį ir bi
jojo. 

Laidotuvės. 
Šermenys įv^ko šiandieną 

dešimtą valandą ryte Šven
čiausio Vardo katedroje. Velio 
nis nors daužomas politikinė-
mis bangomis, nors nuolatinia
me ir artimame santikyje su 
įvairiais atskalūnais bei maso 
nais. vienok išliko doru, ne 
vien iš vardo, bet praktikuojan
čiu kataliku. Tuomi sau užsi
tarnavo pagarbą nuo katalikų. 
Lai ilsisi ramybėje. 

a1 • 

GERBIAMIEJI:— 
• • • 

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa 
• * # 

JUMS praneša, 
• # # 

KAD ANTRAS vaidinimas 
• • • 

VEIKALO, vadinamo 
• • • 

R Ū T A 
• • • 

BUS ant 
• * • 

BRIDGEPORT'O 
• • • 

32 ir Auburn A ve. 
• • t 

ŠV. JURGIO salėje 
• • • 

SUBATOS vakaro 
• • • 

BALANDŽIO 17 d., 
• • • 

LYGIAI 7.30 vai. vak. 
• • « 

PO perstatymo Šokis 

PRIE Studentų 
• • • < • 

ORKESTROS. 
• • • 

ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, $1.00 
• # - • • 

—MOKSLEIVIAI. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Kelias in Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTUINI BANKĄ ANT BRIDGEPORTO. 

Central Manufacturing District Bank 
Piningus siunčiant į Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet siunsti per atsakan

čias vietas .tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei. v 

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS Į SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO-
MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 West 35tb Street Netoli Morgan Chicago, Illinois. 

Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 

• • J J » » Į Į » L . • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • » . JĮ 

Afi, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RA&AU. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel) Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL E!fSTITUTIOIC J. Baltrenas, Frof., 

1707 So. Halsted St., Telepbone Ganai *417, Chicago, III. 

Telefonas Pullman C t 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlcbigan Ave, 
Adynos 8:8t iki t Išryto — 1 iki j 
t po pietų — «:St iki 8:30 vakare r 

Nedc Įlomis nuo 10 iki 11 Išryto 
Į i » « » « » « » > » , i • • • • • » • • • • • » » » » > 

• • 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselaade: 1MM 8a. Mlehigaa Ave. 

TelefMUM Pollman U» ir Psllmaa Iltt 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvenro rakake nuo 5:30 Iki 7:00 
Td«t«aa« Yanto TOS. 

E 

^jllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 

R.CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St., Chicago.. 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatldeliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 

-«11111111111111111111II1111111 • 111 f 1111111111111111111111111 ••'"—11111111111111111111111111111111111111^= 
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Biznieriai garsinkites "Drauge." 
r-<į^^j^fr-- '•^gm^įf} '-<%gfg»^:'-«C£g£gge^~''^£g^^g^ • '-<^|^^gf?^ -vsj^^a^?^ "-^^^^^^: "'Zs^^^^S**'* -r<įs^^^ssc" ^- į^^^^?-- '-*) 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 

v̂» kuomet skaitai ar siuvi ar la
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

Kas Jūsų Fotografas? | 
Kurie norite turėt gerus ir gra

žius paveikslus, pagal savo nbra 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiunčiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, 111. 

Telefonas Drover 3473 
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V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidinicstyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 
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LIETUVIAMS 
Town of Lake Apielijikeje 

Vienintelis Bankas ant Town 
oT Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip-
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus. 
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ii DEPOSITORS STATE BANK į 

8n 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PottsTllle, Fenna. 

•Įsomis Ilgomis priima 
Nuo 8 Iki 16 vai. ryto 
Nuo 1 lkl I ral. po pietų 
Nuo C lkl 8 vai. vakare. 

nuo 
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Turtas Siekia $6,000,0Q0-oo 

4633-4637 South Ashland Avenue 
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MES GRĮŠIME TĖVYNĖN! 
Daugel metų pro mus pra

švilpė, tarsi Amerikos trauki
nio greitumu, nuo to laiko, ka
da mes, apleizdami savo tėvy
nę, atsisveikinome su senučiais 
tėveliais, broliais ir sesutėnus. 
Atsisveikinome ne vien su mi 
notomis ypatouris, bet ir su na* 
mų gyvuliais ir gamtos grožy
bėmis. Nebuvo galima pamir
šti mažiausio dalykėlio akimi 
neužmetus. Viskas buvo malo
nu, brangu ir skaudu širdžiai 
darėsi palikti. 

Žirgo, kuris nekarta, pylio
damas mus vežė,-ir to buvo 
gaila. Nenorint prisiminė 
mums, kad tas žirgas daugiau 

nebevežios. nė< sumines ir dukterimis, bet 
Visi mes panašiai jar.tėmės. ar išpildėme savo prižadėjimą! lengviau bėga negu pavasario 

Palikome tėvynę, vieni metais 
pirmiau, kiti-gi paskiau, su 
liūdnumu, su graudžiomis aša
romis akyse. 

Begalo darėsi griaudu, kada 
močiutė su tėveliu, nuliūdę, ly
dėjo ašarų pilnomis akimis sa
vo sūnelį ar dukrelę. Matė jie 
lyg kokį paveikslą, gatavą nu
pieštą savo vaiki] laisvo gyve
nimo anapus gilaus ir banguo
to okeano, atjautė jų širdys 
vaikų ateitį svetimame krašte 
pirm negu juos išleido iš savo 
akių. t 

Mes-gi, matydami savo tėve
lius, ypatingai esant didei nu
liūdusius, raminome, prižadė
dami Imti gerais Dievo ir tėvy-

GreiČiftu sakykime, kad ne. Ar 
žinome ką tai reiškią žodžio 
sulaužymas f 

• i en a s raštininkas sako: 
Turpe est fidem fallere," Gė M 

Kol mes šioje Šalyje gyvena
me, kiekvienas metas palieka 
savo žymę mūsų širdyse, nors 
bėga greičiau negu sriaunus 
vandenys Nemune ir Šešupėje. 
Kada vanduo bėgdamas sutin
ka kliūčių žmogaus ar gamtos 
padarytų, jis rūpinasi tas kliū
tis prašalinti ir veržiasi nuo jų 
putodamas, šniokšdamas ir 
kunkuliuodamas įveikęs jis jas 
nusineša su savim išardęs ir to
liau ramiai teka. Mųs gyveni

mo laikas dar sriauniau ir dar 

upės, nes niekas negal jam pa 
statyti nei mažiausių kliūčių! 

Paukštis skrieja per orą ne
palikdamas žymės, jo sparne
liai žvilga saulės spinduliais, 

LIETUVOS 
VAIKAI 

SAUKIASI 
PRIE JUS 

l> už ana-pus jūrių iš Lietuvos ateina verkiančių lm>ls>is. Vaikai 
šaukiasi pagalbos. 

"Mes nuvargę! sušalę! išalkę!' jie kreipėsi prie H. Hooverio 
ir prie fts — suaugusiųjų brolių ir seserų Amerikoje. J ie žino, kad 
jus neatsisakėte pirntiaus. Jie žino. kad ir dabar jų neapleisite. 

Su pagalba Amerikos Maisto Administracijos Vaikų šelpimo 
fondas daug pagelbėjo vaikams Lietuvoje. 

Praeitų metų gegužės mėnesį buvo atidarytos vaikams valgyklos 
Kaune ir kitose dalyse Lietuvos, kur buvo labiausia stoka maisto ir 
švarumo. Visokie daiktai yra dalinami nežiūrint nei kilmės, nei re
ligijos. Kovo mėnesyje 20,000 vaikų buvo pavalgydinamų kas dieną. 
Aprėdalų buvo išdalinta tarp 12,500 vaikų. 

Jųs ir jūsų draugijo.H gal Imt jau yra prisidėjusios su page-Lba. 
Bet dabar ir vėl reikalinga prisidėti. Šiltesnis klimatas ir nauji 
augalai dar toli. Štai ką ponas Hoover'ir dabar sako: 

I 
"Nuo dabar iki birželio mėn., pakol bus galima ką nors 
nuo laukų paimti, tai vaikų maitinimas Lietuvoje turi 
būti tęsiamas. Kaštuoja apie po 5c. ant dienos išmaitin
ti vieną vaiką, mažiausjui yra reikalinga $60,000 datrau-
kimui maisto iki vasaraTl Kožnas penktukas duotas pa-
gelbai reiškia pa valgy dinimas verkiančio iš bado vieno 
vaiko." 

t 

Jeigu nori pagelbėti, jeigu nori kad tavo dolaris nupirktų maisto 
ir drapanų dolario vertės, siųskit kiek galite duoti Herbert'ui 
Hoover'iui, pirmininkui Amerikos Maisto Administracijos vaikų 
gelbėjimo Europoje Fondo, 115 Broadway, New York City. Jūsų 
dovanos bus p ris kaitomos prie Lietuvių Amerikoje šelpėjų (arba 
jeigu norite, tai siųskite Lietuvių šelphno draugijoms su įsakymu, 
kad pinigai butų perduoti Hoover'iui). Mes prisiiĮsim jums tuos 
laikraščius, kuriuose bus paskelbta jūsų auka su vardu ir pavarde 
ir suma kiek aukavote. 

Inter-raeial C'ouncil, kuriame randasi reprezentacija įvairių tau
tų Amerikoje, gelbsti Hoover'iui. Komitetas, kur buvo .suorgani
zuotas metai atgal yra ryšys tarp Europos badaujančių vaikų j r 
Amerikoje dirbančių jų giminių, kurie gelbėjo ir gali gelbėti savuo
sius užmaryje. 

ATKlliPKITK U KLPON\V III PRIDĖKITE PRIE SAVO AUKOS 

To Herbert Hoover, Chainnan, American Relief Adiuinistration, 
115 Broathvay, Ncw York City. 

Indedu $ kuru* turi būti pasiųsti sušclpimui vaikų Lietuvoje. 
būti prakaitoma prie Amerikoje aukavusių Lietuvių, arba 

(draugijos vardas pagal reikalavimą) 
Meldžiu prisiųsti kvitą, (rusytę). 

Wtm • • Vaidas j 

Adresas: Gatvė ....:%. Miest. ir Valst. 

The Tnter-racial Council 
l Z O B ^ r o a d w a v - N € w Y o r K 

da yra nelaikvti savo žodžio. H0 k o i d ė s P ^ a n t t a k o n e P a " 
lieka, jo akelės jį veda į žied-
ria augstybę f 

Kaip tas paukštis per orą, 
kaip laivelis per jurą, taip 
plaukia ir žmogus gyvenimo 
gelmėmis, nepalikdamas ženk
lų! 

Nestovime nei mes ant vie
tos. Lygiai su metais, kaip tas 
mųs amžių laivelis plaukia šlu
buodamas, per laikų gilybes, 
koVodamas su vargų audromis, 
girgždėdamas ir mėtomas ne
pasisekimų vėtros! 

Visi plaukiame; bet nevisi 
priplauksime prie kranto, nu
silpnės kai-kurių jiegos, paims 
viršų jūrių bangos ir daugelį 
apglėbs bedugnė šalta. Kas su
laužė žodį gimdytojams, tėvy
nei ir Ęažnyčiai, to laivų ne
kelia dvasios jiega augštyn, 
tam nešviečia tiesos saulė, gei
dulių bangos jam didesnės ir 
baisesnės. Kas gal jam žadėti 
laiminga, kelionės pabaigų f 

Mes grįšime savo tėvynėn 
Lietuvon. 

I r vėl jūrių bangos galingai 
šniokšdamos mūsų laivelį ant 
savo putojančių rankų kilnos. 

Važiuodami per platų ir gilų 
okeanų, kuris debesius bei dan
gaus skliautus siektų ir bučiuo
tų kraštais; nevienas paniinty-
sime su baime apie sekančią 
tamsią naktį. O naktelė, o nak
vynėlė jūrėse koki tu esi baisi, 
kam tu mus vargini krutinę! 
Ai, jus bangos, kodėl taip ne
rimstat, kam tas jūsų darbas ir 
kova su švilpiančiu šiaurių vė
ju, kam tas siūbavimas f 

Išaušus rytui, šviesa užvieš
pataus visur. Saulė tekės iš
miegojus, išsiinaudžius jūrių 
vilnyse. Kaip gelsvos lietuvai-
nopintos, garbeniuotos draikos 
nepintos, gerbeniuotos draikos 
vėjui siaučianf ir vyniojas ap
link liemenį; taip ir vanduo, 
kuriame saulė neva prausias, 
žaistos puldamas atgal lyg 
pavasaryje lašai nuo stogų. 
Tartum vilnys marių baisios, 
turi šaltą savo krutinę, nema
lonios, vien tik žiaurios, kaip 
tas priešas, ką trokšta pasmer
kti mus ir praryt mus tėvynę. 
CJraibstys jis saulei už .spindu
lių ; bet neįvykdįs jokių pasek
mių, o veltas darbas neduoda 
naudos. Jau ryto saulė pakilus 
au'gįftyn švies, lyg su kibiru 
vandens pilim lies tiesiai ban
goms ant akių. Tad-gi bangos 
jausis apgautos, vien tik šoks, 
skųsis, verks, kad nenutvėrė 
saulės spindulių, liko nuogo-
niis,neteko šviesos nei šilumos. 
Jos nuolat šėlo, tarpais smar
kiai juokavo, skaisčios gražios 
žibėjo paraudę ir baltavo, tarsi 
su meilužiais šnekučiavo. Tai 
jūrių šalti įspūdžiai bandys at
vėsinti mūsų uždegtas tėvynės 
meile krutinės. 

Taip laikas bėgs, kelionė už
viešpataus gan ilga, šturmuo
ta laikais, ypač vidurnaktyje, 
kada migla apsups, slėgs kiek
vieną ilgesys; nors viltis šypso 
sis sargo vietoje, kad laimingi 
busime. 

Laivas nuosaikiai.plauks sa
vu* keliu per viliojančias vėsu-
luotas bangas, baisiai gązdi-
nančias visus, gresiančias am
žinu pavoju. Mes atsidėję ant 
laivo lauksime tosv alandėlės, 
kurioj išvysime tą tėvų šalį ir 
pažįstamas upes, kurios laikais 
ten: nuliūdę gurguliuodamos 
tekėjo ir tebeteka, jų vanduo 
nekartą buvo paraudęs; bet vis 
bėgo ramiai tylėdamas, tarsi 
žineles nešiojo. P. Gurėnas. 

(Pabaiga bus.) 

FATONIC 
Po raljlul neužmiršk, kad geriau

sia* valstaa t*Yo skilviui yr» BATO 
N I C Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei 
kia pamėginu viena. Parduodame 
pat visus aptlokorius. 

VYRAI IŠMOKITE BAKZASKl TYSTB8. 
Diena ar vakarai*. Uždirbkite Didelius 

piningus po keistos savaičių. Darbai pa
mpinami. Sapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite ar rašykite. Dept. A. 

Moler Barber College 
105 S. WeHs Str. Cktaago. 

I . 1 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
Tai. Ganai l l t * . 

= 

Tuvi 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRl ROAtf 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3 2 5 2 S o . H a l s t e d S tr . 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo S iki 
4 po ptetų: nuo 7:30 iki 9:10 vakare 

Telefonas Yards 2544 
Ofisas: 4712, So. Ashland Ave. 
Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7S4S 

K 

" V I E N Y B E" 
Lithuanian Loan & Building 

Association. 
10806 Waba*h Avenue RowIand, Chicago, DL 

Norimo pranešti, kad galime duoti paskolas ant pirmų 
morgeėii] iki $l(),000.oo ar mažiaus.. 

' Teip-p galime paskolinti aut ištisų mpr^eii), arba ant 
stenėsimų mokesčio, sumas ir procento per šešis metus. ^*elka" 
laujantieji pinigų del namų pirkimo.arba statymo kreipkitės 
į valdybą del tolesnių išlygų. . 

Jonas Grigula, Pirm., 10701 State S t , Pullman 337 
Petras Frajeras, Rast., 10750 Ind. Av. Pullman 4162 
Kaz. Klimavičia Ižd. 10801 Mich. Av. Pullman 1372 
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Šešti 
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Misijos 

Balam 
Pras. P. 
Misijos, 
dienas 
linkių 
proga \Ą 
mokiniui 
pažintį. 

n vi/ iiBile kas g2^ffauti DyKAI šita gražT1 extra 
I U I K HI P a a u k s u o t a laikrodi, Paauksuota peili ir 

Isf I i m f l I paauksuota lencigeli. ! 

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

Kamp. 4 t Court , 
Res. 13M W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero 365f 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETL VI6KAI 
H-

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė SJ ro St.. Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky, taipgi enro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
lkl 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 8 iki 2 po pleL 

Telefonas Yards 687 

S Nepaprasta proga jsigyti ka * 
nors sau. Kiekvienas gali ' 
turėti šita laikrodi B E JO
KIO CENTO. • Jeigu ketini 
važiuoti Europon gali juos 

8
vežtis kaipo gražia dovanas. 
Tiktai vieno dalyko mes prašome 
tai supažinti kitus su mušu Pro-
fit, Pleaaure ir Premium katal io-
gu kuriame randasi visokiu ta-
voru ir reikalingiausiu dalyku. 
Kiekvienas ta gali padaryti, nes 
nei JOKIO PRITYRIMO N E R E I 
KIA. 3 

2 

I 
: 

S 

Mes turime tūkstančius šitų sėtu 
kuriuos mes DUOSIME DYKAI. 
Buk vienas iš pirmutinujų jsigy
ti. MES JAU ESAME IŠDALINĘ 
TŪKSTANČIUS ŠITŲ GRAŽIU 
LAIKRODŽIU. Mes taip pat nori
me duoti jums VIENA. Neatide-
Hok bet tuojaus išpildyk ši kupo
ną ir prisiųsk mums. 

Home Supply Co. 
Dept. 302, 110 N a ^ a u Street 

New York City. 
Prislųakit man savo pasiųlijima 
DYKAI. 

Valstija *. . . 

S 
• 
• • • 

• • • 
I 

Ii 

KANSJ 

\a rgs 
duonos 
ku, o jei 
užk^^ti 
tai jau 
ir lahnol 
lurtuolit 
valgo ii 
matosi, 
tad nosį 
mainius, 
i»io ir di 
vimui m 

Taip 
tiko ir 

•^lietuviai! 

« » » » '» —• m$8 

I 

S HOME SUPPLY COMPANY 
• 110 Nassau Street New York City. N. Y. 
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prie pr 
reiškinn 
suomet 
didelių 
todėl, k 
BUiegif 
eiiis la i 
rino ja 
mes, ka 
turtuoli. 
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( Ne Slėpki! 
Pinigu Troboje — 

Nelaikyki! 
Pinigu uždaręs Skrynioje 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: 

del atsargos 
del apsaugos 
del naudos 

kiame. 
dailiai JJ 
grabas, i Į 
giedojin 

bet Kal< 
Rytini 

ėmė dal: 
jos, but< 
terų liai 
lių Neką 
kų Aniol 

Treči< 
jos sveu 
lijos ch< 
sirinkiml 
mą nauj 
man bui 
nas, kui 
reikale, 
nutarė 
"Vmiis. 

Vinoius 
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Peoples Stock Yards State Bank 
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dolieriy; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytu 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininkų 

pasideda sava pinigus mūsų banke. . 

E i 

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie į U i t 

PEŪPLES STOCK 
YARDS 
STATE 

• • 

• s 

f 3251 

1 Pi 
pigiai 

flIHIlIlIHIlI 

BANK ,» 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS : 
B 

Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki.4:30 po\pietu. 

Siu\| 

lažai 

Ketverto vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatcmis 'nuo V§*val. S 
ryto iki 9 vai. vakaro. v 

IIIIIIRIHHII • ! • 
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Šeštadienis, feai 17 1920 m. 
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D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
E. ST. LOUIS, ILL. 

Misijos E. St. Louis lietuvių 
parapijoj. 

. • • • • • • mm • • ! » • » » - • • » • — » » » » * | t 

$200,00, klebonas $100.00. Visi 
giedąriai vyrai po $100.00, o 
moterys ir panaitės po $50.00 
ir Uai-knrios tik po $25.00. 

Mūsų lietuviškoji kolonija 
Balandžio 18 d. Nekalto m a i y t l ^ b e t vargiai kur a t a r a s 

^ras . P . š . bažnyčioje prasidės | k i t i * U ) k i e g e r a š i r d ž i a i žmones 
Misijos, kurios t rauksis per 8 k a į p p a s n m s 0 k a d j a u vį s j 
dienas Kast St. Louis ir apy
linkių lietuviams geriausia 
proga pasiklausyti gražių pa
mokinimų, atlikti Velykine iš
pažintį. 

Kun. S. E. Kolesinskis. 
Klebonas. 

KANSAS CITY, KANSAS. 

Vargšas žmogus ganėdinasi 
duonos kąsneliu, miliniu švar
ku, o jei kada pasitaiko pyrago 
užkąsti — gelumbinį apsivilti, 
tai j au tada t i k r a s džiaugsmas 
ir la imė: iš ant ros vėl pusės 
turtuoliai visuomet gardžiai 
valgo ir dailiai rėdftsi; j iems 
matosi, kad taip ir turi Imti, 
tad nosykį, aplinkybėms pasi
mainius, pristigus gardaus val
gio ir dailių drapanų, aimana
vimui nėra galo. 

Ta ip lygiai šiais metais atsi-

}tiko ir su mumis, Kaušas City 
lietuviais. Mes ėion pripratę, 
pr ie prielankių gamtos apsi
reiškimų. Pas mus bemažtfo vi
suomet saulutė šildo, sniego ir 
didelių šalčių kaip ir nėra ir 
todėl, kada šįmet per Velykas 
sniegas apklojo jau žaliuojan
čius Jaukus, kada šaltis nuvi
r ino j au žydinčius medelius, 
mes, kaip kad anas nusmukęs 
turtuolis , aimanuojame ir ver
kiame. I r jeigu ne Bažnyčioj 
dailiai papuoštas Išganytojaus 
grabas. ir jeigu ne tas linksmas 
giedojimas Aleliuja, butu-
m ė n i j ] i a i i V J u H i ^ i j ^ V d v k ( » s i 

bet Kalėdos. 

Rytinių pamaldų procesijoje 
ėmė dalyvumą net keturios dr-
jos, būtent Šv. Kazimiero, Mo
terų Kažancavos P. Šv., merge
lių Nekalto Prasidėjimo ir vai
kų Aniolų Sargų. 

giedoriai kur butų aukoję to
kias stambias aukas Bažnyčios 
labui, tai malonėčiau išgirsti i r 
tokius nuoširdžiai pasveikinti. 

Ateinančią savaitę rengiamės 
prie 40 vai. atlaidų. Laukime 
kunigų iš Chicagos, Detroito, 
iš YYostvillės, 111., iš Vineennes, 
Ind., So. Omahos. Pe r a ta i dus 
J o Malonybė vietinis vyskupas 
šventins varpą, kurio į ta i s \ -
mui parapi jonai , bėgyje pusva
landžio, suaukojo virš 700 dol. 

Darbai pas mus kruta , dar
bininkų reikalaujama ir jiems 
gerai apmokama. Stock Var
duose, kurie pas mus yra be
maž ko tokie kaip ir Chicagoje, 
priimami netik vyrai , bet ir 
moterys ir mergaitės . Tad, kas 
nori pakvėpuoti t ikru Lietuvos 
oru, jeigu kam įkyro kur ka
syklose be oro i r šviesos svei
katą žudyti, jeigu kas kur neb-
teko darbo, nepamirškite apie 
Rausąs City, puikiausį visoje 
Amerikoje miestą, kuriame yra 
lietuviška bažnyčia, kur jau-
nnomonė rengia vakarus, kom 

mi tokią |» j iegą, Detroito ka
talikai bus galingi. 

Balandžio 6 d. laikytame 
Fed. skyrio susirinkime nutar
ta surengti vakarą su prakal
bomis ir programa,ir pakviesti 
visas draugijas , kurios dar 
prie Federacijos nepriklauso. 
Vakaras įvyks nedėlioj, balan
džio 25 d., po pietų, svetainėje, 
prie 24 ir Miehįgan ;;:itvių. 

Nekatalikų, arba laisvama
nių, darbuotė visai kitokia. Jei 
surengia kokį balių, na, tai ro
dosi j iems didžiausias veiki
mas. 

Velykų naktį j ie biyvo suren
gę šokius. Nedėliomis susiren 
ka ant gatvių, netoli bažnyčios, 
ir šaudo akimis kiekvieną pra
eivį. Pavakar ia is renkasi į pul-
rumius ir ten daužo boles iki 
v idurnakč iu i Kiti einikį trau
kia, kiti pas kūmutes eina ir 
šviečiasi " K e l e i v i o ' ' apsivediv 
mais. " K a r d o ' ' ' pa tarmėmis . 
Esą, tai gazietos, kurios gerina 
darbininkų būvį. 

Tankiai ateina ir į katalikų 
prakalbas. Cia parodo jie savo 
neišauklėjimą: spjaudosi, nenu 
sėdi ant vietos, t a ry tum kėdė 
butų pilna vinių; kai-kada ir 
trukšmą pakelia. Kada tampė 
iš svetainės išmesti, t ada keikia 
kunigus, kapital is tus ir netiku
sį šio pasaulio sutvarkymą 
Jų darbuotė taip plati , kad vis 
ko nė surašyti negalima. .Tai
gi ant to ir sustoju. 

Artojas. 

M eertus ir kur "c ic i l ikų" nėra, o 
visa parapi ja ta ip sutikime gy
vena, tarsi butų viena ir ra pa
ti šeimvna. 

Vietinis. 

DETR0IT, MICH. 

Retkarčiais t i lpsta laikraš
čiuose korespondencijų i r iš 
Detroito. Vienok ne viskas ap
rašoma, daug'dalykų apleidžia
ma. Todėl ne pro šalį bus pa
brėžti, ką veikia Detroito kata
likai ir nekatalikai. 

Darbuotė Detroito katalikų 
eina plačia vaga. Prie kiekvie
nos progos jie aukoja Tautos 

Trečią Velykų <lieną parapi- ' Foiulan* romia L. R. Kryžio 

• 

CICERO, ILL. 

Lietuvių Pašelpimo kliubo 
nariai prašomi susirinkti O. 
Tamoliunienės svetainėn, 7 vai. 
vakare subatoj , balandžio 17 d. 
Iš ten eisime į balių Lietuvos 
Tvirtybės dr-jos, kurį rengia 
H) metų gyvavimo sukaktuvių 
paminėjimui. 

Korespondentas. 

CICERO, ILL. 

jos svetainėj vietinis šv . Ceci
lijos choras laikė mėnesinį su
sirinkimą. Tar tas i apie Įtaisy
mą naujų vargonų. Susirinki
mai! buvo pakviestas ir klebo
nas, kuriam pakalbėjus tame 
reikale, giedoriai vienbalsiai 

• nutarė įtaisyti vargonus savo 
.•lėšomis. Tad viet. varg . p-lė K. 

Vincius tam tikslui duoda 

rčnit'jų draugiją, rūpinasi ap-
š viet a, parapijos raiRalais, ap
lamai, darbuojasi1* Bažnyčios 
naudai ir tautos labui. 

Nesenai čia susitvėrė Fede
racijos skyrius (pirmiau buvo 
Katalikų Vienybės), pr ie kurio 
priklauso apie 12 draugijų. Ne
užilgo gal susispies visos kata
likiškos draugijos. Sudaryda-

uiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiititiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimittti|iiiiiiimiiiiii|į 

I KELIAS Į LIETUVĄ f 
I JAU ATSIDARĖ I 

Draugija Lietuvos Kareivių 
laikys mėnesinį susirinkimą ne
dėlioję, balandžio 18 d., 1920 
m., 1 vai. po pietų S. Zvibo 
svet., 13-^7 So. oOth t ve. 

Visi nariai kviečiami susi
rinkti . Bus rinkimas darbinin
kų del kepurinio balip, kuris 
bus nedėlioję, balandžio 25 d., 
1920 m., Jono Shaltiso svet., 
4837 W. U t h St., Cicero, 111. 

D. L. K. Korespondentas. 

Jau laivai eina stačiai į 
Liepojų, Lietuvos portą. 
Šipkarčių kaina iš Ameri
kos porto j Liepojų $122. 
50. Šipkartes parduoda 

I A. OLISZEWSKI, Į 
3251 So. Halsted St., Chicago, 111. f 

Pinigus į Lietuva taipgi persiunčia saugiai, greitai ir 
| pigiai. 

TiiiiiiiiiHiiiiHamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiili 
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PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS 
Siuvu naujus, vyriškus rūbus, senus taisau, ir spalvotus 

. * 
dažau, Lietuvėj pa> Lietuvi! * 

JUOZAPAS STULGINSKAS, 

655 W. 18th Street. Chicago, Illinois. 

TRYS REIKALINGIAUSI 
DALYKAI. 

Kuomet tu reikalauji vaisto, 
yra t r i s iš kurių galima pasi
r inkti . Dalykai iš kurių šie 
vaistai dirbami turi būti pir
miausia švarus, turi būti pa
daromi kad už juos butu ga
lima garantuot i , ir apar t to 
kaina turi būti ta ip pastatoma 
kad kiekvienam butu prieina
ma, ypačiai atsižvelgiant a n t 
šių laiku brangumo. Šitas vis
kas randama Triners vaistuo
se, ir užtat tūkstančiai žmo
nių reikalauja šitų vaistu. Tri-
ners American Elixir oi' Bit ter 
Wine, del negrumuliavimc 
galvos skaudėjimo blogo ape
tito, nerviškumo ir kitu ligų, 
Triners Linimentas geras mio 
rumatizmo; neralgijos, išpūti
mo, turint šalti, ir kosujį sau
giausias dalykas vartoti ta i 
Triners Cough'Kedative. Tri
ners vaistai visuomet priduo-
da greita palengvinimą. Jo -
fceph Triner Company, 1333-43 
80. Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apgarsinimas). 

REIKALAUJA. 
= 

Reikalingos — Chamber-
madds mokėsime $55 į mėnesi 
ir kambarį. 

1 I i 
ii Valkata JJ ! 

Elms Hotel 
53rd St. & Cornell Ave. 

Brass molderiai mūsų nau
joj foundrej ant Northwest 
sideT Darbai pastovus per vi
sus metus. Augšeiausios algos 
atsakantiems žmonėms. 

I 
• 
1 • 
\ • 

Rengia 

L VYČIŲ 5-ta KUOPA 
Vaidins 

VYČIŲ 14-to« KP. ARTISTAI-MĖGĖJAI 

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO-APIUL 18,1920 
Šv. Mykojo Par. Svet., 1644 Wabansia Ave. 

Pradžia lygiai 7 vai. vak. 
Pelnas skiriamas parapijos naudai. 

Įžanga prieinama. 
'.Kviečia L. VYČIŲ 5-ta KP. 

• 

• 

Hill Pump & Valve Co. 

4601 Belmont Avenue. 

ANT PARDAVIMO 
8 augsrių namas su akmeni

n e priešakių randasi po num. 
3145 Emerald Ave. 

K a i m r ž e m a , išlygos priena-
mos. Atsisairkite: 

American State Bank 
1825 Blue Island Ave. 

REIKALINGAS. 

Ri|> sawver, pjiauti vieno 
colio storuma 1. džius varto
jamus del reniu, (ie. ' is darbas. 
The Joseph Klicka Company 

20th St. & California Ave. 

M o t e r i s l a n k s t y t i A b r u s u n : $13 .50 
s;.-v.litinis b o n u s ; Svarus , Šv iesus f a 
brikas: 1 t r u m p o s v a l a n d o s . 

Amcrk*at i L i n c u Ktipply l ' o . 
1 M "W. Auat in — A v e n u e 

R a m u . Š a SaHc S t r e e t . 

L.VNCi l - P L O V K J A S K i : i K A L I N G A S 
R e l l a n v e Kldjc. 

St:iU> ir NVashington 
Ht i k a k i u k i t e A! r. I K ) ( i U K T T . 
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PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

PAPUDINE 
^PKStS QUICKLY^ 

PAMĖGINK 
LABAI GKRO.S DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 

IIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIlllliiiii 

i Kapitalas ir Perviršis 
225,000.oo 

Dabar yra pat virt* »to#> ir Tftrto-
Jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertine ir augfttai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose A- j 
merike. Mes galime jas parūpinti 
augsto arba Žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį tsston 
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47th 8t., Chicago, DL 
IIIIUIlllHIIUilIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIllIlIlIHIlI 

Banko turtas virš 
2,382,000.00 

%• » « » - • » * » +mm~li 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
Butaupinsiiue jums 1 0 ^ iki 50% 
ant kiekviono pirkinio; nekuria 

mažiau negu wl>olesale 

REIKALINGI. 
Jauni vaikynal 18 mėty ir dau

giau už klerkas 1'ačtoj. 50 j va
landa. Atsišaukito Fostmaster's Of
fice, Room 358, Post Office Building. 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

d a l y k a i 
kainos. 

Vyru ir jaunu vąlkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt<nu 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.r,0, 
$20, $22.5.0, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Mellnos vil
nos siutai po $35 iki įt50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Mellnos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
k i e k v i e n a p i r k i n i o s i u n ( ! i » m o į 
E u r o p a . 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

UNIVERSAL STATE BANK 
Didžiausias ir Stipriausias Lietuvių Valstybinis Ban

kas Amerikoje. 

Geriausiai ir teisingiausiai patarnauja. 

Lietuvon Keliaujantiems 
PARUPINAM PASPARTUS 

Parduodam LAIVAKORTES. Siunčiam PINIGUS I 
LIETrVA ir i visas PASAULIO DALIS. Atlikimui tų 
reikalų yra ĮSTEIGTAS 

Banko Užrubežinis Skyrius 
Gvarantuojame, kad pinigai j Lietuva nueis. 

DYKAI PATARIMAI Suteikiami visokiuose reikaluose 

Banką Moka 3čią Nuošimtį 
Pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

»• n,'1. = E 

TINNERIAI 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

STANDARD OIL CO. 
1330 8. Lcavltt St. 

HEIKAIJNGAS, 
Registruotas aptiekorius lietuvis, 

arba "apprentice" su gera praktiką. 
Atsišaukite tuojaus laiškų į 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Stroct Chicago. 
(J. J, W.) 

mcIHAI.IN(M>S MKKOAITEa. 
Gortlon Pro.sų fVotleriai. pero* algo«. do
ros <larl><> .sąlygos. 48 valandos Mavaitėj. 
VUlurniieatv i 

(.KOltoK H. COl.K CO. 
22« M W Ont ilo Str. Arti Krankliu 

4 lubos .Mr. Algrer 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina visu s.lilų 
tempimą k a s y r a 
priežaiuml skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu aklu kreivos akys, 
katerakto, ncmieglo; netikras akis Indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po piety. 

1553 W. 47th gt. ir Ashland Av. 
Telefonas Drov*r 9«6v. 

B A N K O V A L D Y B A : 

Joseph J. Elias, Prezidentas, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. ir Kasierius. 

Stasys V. Valančauskas, Ass' Cashier. 

Bankos Valandos: 
Panedėliais, Scledomis, Bfetvergaiš ir Pėtiiyčioiuis 

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

Ir Vakarais: 
Utarnikais ir Subatomis nuo 9 v. ryto iki 8 :C0 v. vak. 

Universai State Bank 
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois, 

Kampas 33-čios gatvės. 

: 

m 

PARSIDUODA 

^•^ jj^^t;>~ ^^^S**": '•* 

ADOMAS STUGIS. 
E*pressin|r & Moving. 

rerkrausluii į .kiUį vietį. Visi ga
li lengrvai atlikti pas mane visokius 
reikalus. » 

lool s u . HiuniitaKf Ave. 
Telefonu* KouUuitl »778 

REIKALINGOS. 
Jaunos niottMis suvirn 16 

metų auižiaiis, del švaraus 
lengvo fabriko darbo. Geros 
darbo sąlygom ir geriausios 
algos, 

Illinois Miniature Lamp. 
Division 

2243 W. Harrison Str. 
,,'„• . ,'unm' m i i * '.':„" wrg=r 

\ \ T PARDAVIMO 
ę ir 6 kambarių mūrinis fląt na

mas, arti 21-mo* ir Leavitt Gatvių. 
Kandos po $35 j mėnesj, kaina 
$4000. vertas $5000. Taippat ir 7 fla-
tai po 4 ir 5 kambarius su 5 kamba
rių namelių užpakaUj. randos $75, 
kaina $8,500. 

R. C. Wek4ibrodt, 
1» so. I,a Salje Str. 

Tekiomis Central 1616. 

ANT PARDAVIMO 2 PLATU 
medinis namas 4030 So. Artesian 
Ave. — 7 ir 4 kambarių, $a.300. 
cash mokant. 

Atsišaukite: 
5758 Satigamon St. 

Tel. Knglewood 4585. 

ANT PARDAVIMO 
bučernė ir grocernė lietuvių apgry-
vestoje vietoje. Biznis Išdirbtas per 
12 metų. Atsišaukite: 

I. LYOIT 
1731 S. Lnlon Ave. 

PARSIDUODA LABAI PIQL1I 
Geležų ir maliavos krautuvė iš 

IIIII 

^Kž>v - . - iS^^I^S^-, ^^5fv-

priežastias mirties vyro. Lietuvių ap-
gyventojį vietoj prie pat ltetuviSkos 
bažnyčios. Gera proga- lietuviui. At
sišaukite Šiuo adresu. 

O. V. 
4537 S. Wood St. Chicago, 111. 

= =r 
PASPORTŲ BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

lialtie Censultatlon Burc»u, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicjųro. 

Room 206 

Reikalingi Lietuviai Ūkininkai 
.iiiiiiinniiititiiiiimiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimini 

. P i rkt i ukes Vilas Paviete, Wisconsin, kur žeme yra 
geriausia ir kur viskas auga; transportacija yra labai 
gera, užtektinai ežeru, upių, medžiokle, žuvavimas šioje 
dalyje yra vienas iš geriausiu. Čionais labai žmones per
ka žemes ir gal t rumpu laiku pr i t ruks, pirkite dabar kol 
grtlinia pasirinkti ir už prieeinam kaina. 

Prityrė. Lietuviai Ūkininkai iš abiejų pusių kurie su 
mielu tau pagelbės. Me> norime kad mušu taučiai ūki
ninkai butu mušu kaintįriais. (jalima pirkti ukes kaipo 
ijivestmenta ir vėliau gauti už ja* gerus piningus.' 

Norint gauti pilnesniu informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: 

Sanborn Land Company 
Dept C. Eagle River, Wisc©nam | 
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D R A U G A S SeŽtadietik M. 1" 1 9 2 ° '"• 
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ČHICAGOJE. 
*J 

—8 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES APIPLĖŠTAS IR APMUŠ
TAS UNISTŲ VADAS. 

Šeštadienis, bal. 17 d., 
Šv. Robertas. 

Sekmadienis, bal. 18 d., 
Šv. Perftktas Apolonijus. 

Pirmadienis, bal. 19 d., 
Sv. Hffrmogeras. 

HUiitfiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

f Ar " | I C T I I l f I C IT A _ MELDAŽIO SVET. 2242 W. 23 PlaceJ I 
i matei 

Tas įvyko susirinkimų salėje. 

PRASIDĖS^ LABDARYBĖS 
KAMPANIJA. 

Visose katalikų parapijose 
bus. renkamos aukos. 

§1-

Aną vakare salėje po num. 
j 217M Ogdeu ave. unija Picture 

Krame Workers turėjo susi
rinkimą. Anksčiau susirinki
mo salėn buvo atvykęs tos 
unijos organizatorius ir fi-
nan<ini> sekretorius FranK W. 
Uirsliman. Kiek palaukus atė
jo Snr ir kili devyni unijos 
nariai. 

Tuojaus po 7:00 salėn inėjo 
2 apg ink lavus iu revolveriais 
plėšiku. Tuojaus Įsakyta vi
siems pakelti rankas. 

Sekretorius llirshman neno
rėjo paklausyti. Tad jį plėši
kai baisiai apmušė, sukruvino, 
atėmė $()() ir pabėgo. 

Susirinkusieji unijos nariai 
visas laikas stovėjo su iškel-

LIET 
MILIJONI 
Chicagon Atvažiuoja 

JEI NE, TAI PAMATYK 

Med„ Balandžio-April 18^ 1920 
$ valanda vakaro ' 'Lietuviškas Milijonierius" atvažiuoja Chiea-
gon tik ant spoeiališko " B i r u t ė s " pakvietimo. Todėl nepamirški
te atsilankyti ir susipažinti su ' 'Milijonieriumi." Tai yra viena 
iš gražiausiu Operečių komp. M. Petrausko. * 

Stato - B I R U T E . " | 

riiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim 

Chieago- arkivyskupija 
met j^aminės savo deimentinį 
jubiliejų. Jo Aukštoji Malony
bė Oliieagos Arkivyskupai J u r 
gis V. Mundelein nusprendė. 
kad to jubiliejaus paminėji
mas butų apvainikuotas lab
darybės fondu. 

Nutarta tan lomiau surinkti 
$7oO.I)(K) ir aną dieną Cbiea-j tomis rankomis ir matė, kaip 
gos kataliku Labdarių Drau- jų sekretorius mušamas. Bet 
gijo Sąjungos susirinkime pri- nei vienas iš ju nedrįso pul-
imti galutini tai kampanijai ties ginti. O juk ju buvo 9. 

Rodos, galėjo nedorus užpuo
likus įveikti ir subraklinti. 

Ilirsliman paimtas ligoni
nėn. 

Policija nuomoniauja, kad 
busią kokie tai užsiundinti 
mušeikos. 

Taip tai yra šitam laimiu-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJĮj 

ŠV. KAZIMIERO AKADĖ 
MIJOS RĖMĖJŲ 

v DR JOS DOMEI. 

Pranešimas. 

pienai. 
Paminėtan fondan rinkti pi

nigus kampanija prasidės ry
toj, balandžio 18 d., visose 
arkivyskupijos parapijose. 

CHICAGO NETURI ANGLIŲ 

Dirbama vos keliose Illinois 
kasyklose. 

gam mieste Chieago! 

Dėlei svarbių priežasčių šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė 
įų Dr jos surinkimas atideda
mas ant 25 d. balandžio mė
nesio, Gi nedėlioj bal. 25 d. 
3 vai. po pietų įvyks Šv. K. 
A. R. D. susirinkimas šv. Ka
zimiero Vienuolyne. Būtinai 
reikia, kad visi Chicagos ir 
apielinkės skyriai prisiųstų 
delegates, daug ką turime ap
tart i ir apie naujus pienus 
mūsų darbuotei pasitarti. 

Valdyba. 

•35 

•; 

įi 
I 
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Amer. Liet. R. Katalikių Moterų Sąjungos 46tos Kp. 
rengia Puikų VAKARĄ ir TEATRĄ 

"KĄTRIlJTES GINTARAI" 
3-jų veiksmų vaizdelis su dainomis ir šokiais 

Nedelioj, Balandžio-April 18, 1920 m. 
STRUMIL BROLIŲ SVET., 158 E. 107th St., Roseland, 111. 

Pradžia 6:30 vai. vak. Į ž a n g a 7 5 5 0 i r 3 5 c 

Kvieeiame visu* lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai atslankyti ant šio vakaro. Veikalas yra vienas iš 
liausiu lietuvių kalboje. Prie to dar bus visokiu i vairiu žaismių ir kitokiu pamarginimu. PO PROGR^ 
ŠOKIAI! MUZIKA T. IVANAUSKO. - * Širdingai kviečia visus atsilankyti KOMITE1 

gra-. 
AMU T 

KOMITETAS. 

Anglių kompanijos praneša, 
kad šiandie Chieagai jau tik
rai trūksta anglių. 

Iš visu Illinois valstijoj ka-
>yklu dirba ves 20 mioš. » s 
streikuoja geležinkelių bėgiu 
sukiotojai. J kasyklas itepris-
tatoma geležinkeliu vagonų. 

Kaikirriu anglii) kompanijų 

ATVAŽIAVO GENERALIO 
PROKURORO ASISTEN

TAS. 

IŠ lndianapolis Chicagon at
važiavo generalio prokuroro 
asistentas Daniel Sims, kurs 
ėia >u djstrikto prokuroru 
prisirengs vesti bylą prieš 

I š TOWN OF LAKE. 

VISKAS TVARKOJE VLA 
DIVOSTOKE — SAKO 

JAPONAI. 

Padaryta santarvė su revolin-
cijonieriais. 

anglekasyklų operatorius. By-
ddeliai (vardai) Ohioagoje(la prasidėsianti balandžio 22 

visai aptuštinti. Žmonėms jau d. 
yra daug vargo gauti augliu. 

Del anglių pritrukhno Clii-
cagoje tomis <lienomis turės 
but^ uždarytos didelės įstaigos. 

Kai-kurios dirbtuvės siunti
nėja savo vežimus i anglių 
sandelius. Ir perka tiek, kiek 
galima gauti. 

Sukurstyta dalis geležinke- Tokyo, bal. 10 (suvėlinta), 
liu darbininkų sukoneveikia K kares ofiso ėia paskelbta, 
visa gyvenimo bėgi. j k a i l Vladivostoke įvesta rei

kalinga tvarka ir užtikrinta 
taika. Tarpe civilių žmonių ne-
bnta nelaimingų atsitikimų. 

Pusoficijaliai pranešama, 
kad gen. Somionov su savo 
kazokais mušąs rusų bolševi
kus Čitos apylinkėse. 

Pirm to karės ofisas dar 
buvo paskelbęs, kad provizi-
jonalė rusų valdžia Vladivos
toke padariusi santarve su 
japonais. Kuone visas japonų 
paduotas sąlygas valdžia pri
ėmusi. 

Ofisai nepaskelbė, kokios 
yra tos sąlygos. 

AGENTAI TURĖJO DAUG 
DARBO. 

Keli t'ederaliai agentai, nu
sidavė paprastais žmonėmis, 
kitj paskui kitus inėjo Dr. 
Zuik ofisan, 4623 Prairie ave. 

Dr. Zuik savo pacijentams 
pardavinėjo narkotinius vais
tus. 

Ofise jie atrado visą eilę 
kitų pacijentų, aplink kuriuos 
ap>nkriai darbadavosi ponas 
gydytojas. 

Kuomet turėta gana priro
dymų, agentai-pacijentai stai
ga pakilo ir pranešė, kad jie 
areštuoją gydytoją ir visus pa- [ 
cijėntus. 

Įvyko baisus daiktas. Pači- j 
jentai šoko kas per langus, 
kas per duris. Kiti iš jų užsi
repečkino ant namų stogo. A 
gentams prisiėjo daug nušil
ti, kol juos sugaudė. 

Visi paliuosuoti po $2,500 
paranka kiekvienas. 

KONGRESAS PRIPAŽINO 
ARMIJAI 190,000 

VYRŲ. 

PCTRATIS S. FABIJONAS 

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

RE.AL E S T A T E - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort** 

N O T A R I J U Š A S 
3149 So Halsted Street. Chtcafio Illinois 

T E L I P H O N E B O U L E V A R O 611 

Washington, bal. 17. — Že
mesnysis kongreso butas pri
pažino, kad ateinančiais me
tais, katrie prasidės liepos 1, 
Suv. Valstijų armija turėtų 
nedaugiau, kaip 175,000 karei
vių ir 16,000 oficierų. Tokiam 
armijos skaitliui pripažintas 
ir išlaikymas. • 

Katrie stovėjo už skaitlin
gą armiją, šiandie raujasi sau 
plaukus nuo galvų, nugirdę 
apie tą faktą. 

tiimiiiiiiiiiuiimiHiuiiiiiiimiiniitiiiiiii 
PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS VV.S.S.) 
IIUIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIII 

Balandžio 11 d. Šv. Agotos 
moterių ir mergaičių draugija 
iškilmingai paminėjo 10 metų 
J r-jos gyvavimo sukaktuves, 
ši ta draugija yra viena iš se
niausių ir pavyzdingiausių dr-
jų. .Ii yra pirmutinė čia mote
rių draugija, kuri apvaikščiojo 
tokias sukaktuves. 

Ryte visos narės, prisisegu
sios baltą rože, m corpore su
ėjo bažnyčion išklausyti šv. 
mišių, kurias dr-ja užpirko. 
Misiąs laikt* gerb. klebonas A. 
Skrypko asistoje knn. X. Pa
kalnio ir klier. «Į. Skrypkos. Už 
grotų buvo daug ministranrų. 
Per iškilmingas mišias gražiai 
giedojo 6v. Cecilijos choras. 
Tarpuose giedojo solistai: var 
donininkas V. Daukša, ponia 
!1. Pieržinskienė ir p. 8. Am-
bi ožaitis. 

Vakare School Hali svetai
nėje įvyko vakaras. Publikos 
tiek priėjo, kad net sėdynių 
truko. 

Programą pradėjo šv. Ceci
lijos choras Amerikos himnu. 

Po to išėjo kalbėti kun. A. 
Skrypko. J i s labai gyrė drau
gijos ilgų metų darbuotę; ragi
no ir toliau nepailsti. Ant galo 
palinkėjo nuo Augšciausiojo 
visokių malonių. • 

Po klebono kalbos solo dai
navo p. S. Ambrozaitis. Jau
nas dar, bet gražų turi barito
ną. Ateityj jis bus geras daini
ninkas. 

Z. Bajoriniutė labai gražiai 
padeklemavo eiles. 

Toliau Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujant vargoninkui V. 
Daukšai, dainavo " Kanta tą / ' 
kurioj solo išpildė ponia E. 
Pieržinskienė ir "Laikas na
mo brolužiai ei t ." Du sykiu iš
šaukta atkartoti. 

Sylvia Kiras, šešių metų 
mergaitė, nustebino publiką 
klasišku šokiu. J i , be abejonės, 
bus gabi šokėja. Du sykiu buvo 
iššaukta atkartota. J a i buvo 
įteiktas gyvų gėlių bukietas. 

Solo "Loves Dreani," daina
vo ponia E. Pieržinskienė. Ma-
Joniu, išlavintu balsu žavėte 
žavėjo publiką. I r jai įteiktas 
gyvų gėlių bukietas. . 

Ant galo p. M. Petrošius 
smuiką ir p-lė J . Skinderaitė | 

pijami išpildė #ražų duetą. 
Nesykį jiedu mūsų vakaruose 
gražiai pasirodė. ' 

Paskui buvo suteiktos dova
nos toms narėms, kurios išbu
vo dešimt metų toje draugijoje 
ir neėmė pašeipos. Sekančios 
gavo dovanas: 

M. Kušleikieuė, A. Milaševi-
čienė, O. Beržinskienė, E. Skiu-
derienė, B. Petrokienė, M. Ei-
čienė, O. Bajoi'unienė, O. Mi-
lienė, V. Mačienė, E. ftagins-
kienė, A. Kušleikaitė, 1). Jur
kienė, A. Tamošaitienė, M. 
Pukelienė, J . Kaniauskienė, K. 
Jokubaitienė, P. Sietkevičienė, 
J . Ambroževičienė, C. Mosiej. 
E. Sakalauskiene. 

Programą užbaigė choras 
Lietuvos himnu. 

Šv. Agotos moterių ir mer
gaičių draugija nuoširdžiai dė
koja gerb. kleb. A. Skrypkai, 
kun. X. Pakalniui, klier. J . 
Skripkai, Šv. Cecilijos chorui 
solistams, draugijoms ir klili
nams. Žodžiu, visiems, kas tik 
kuo prisidėjo pde šitų iškil
mių. 

Ilgiausių metų Šv. Agotos 
moterių ir mergaičių draugijai. 

Alumnė. 

KONCERTAS 
Artistes Unas Robidkaites 

Ivyks Medelio, Balandžio 25, 1920 
KIMBALL HALL 304 S0. WABASH AVENUE 

8 : 1 5 vai. vakare 
Koncerte dalyvaus dar apart viršminėtos artistės įengv'jos: p-nia Xora Gngienė, 

p. P. Stogis, p. Karolis Larpalius ir kiti. 
Tikietai parsiduoda: " D r a u g o " ofise, pas p. X. (iugiene, 3325 S. Halsted St., 

"Nauj ienų" ofise, Darbo Žmonių Knygyne, Dr. Graičiuno ofise, 1'niversal State Bank. 
Visi kas nori išgirsti garsius mūsų artistus, tepasiskubina gauti tikietą, nes vie

tos visos rezervuotos. Komitetas 

BRIGHTON PARK. 

Lietuvių Politiškas Pašelpi 
uis Kliubas laikys mėnesinį su~ 
si rinkimą nedėlioję, balandžio 
18 d., 1920 m., 2 vai. po pietų, 
McKinley Park svetainėj, prie 
i39th ir So, Western ave. Visi 
draugai, malonėkite laiku susi
rinkti. 

J . /Wikartas, rast. 

SUSIRINKIMAS. 

Draugijos Šv. Antano iš 
Padvos įvyks susirinkimas ne
dėlioj, balandžio 18 d., 1920 m., 
1 vai. po pietų, Dievo Apveiz-
dos parap, svetainėje, Union 
ave ir 18-tos gatvės, Chieago, 
111. 

Visi nariai būtinai atsilanky-
kit, nes yra svarbių reikalų ąp-
kalbėti. 

Valdyba. 

ROSELAND, ILL. 

Roselando L. L. paskolos Sto
ties atsišaukimas į visuomenę. 

skolos veikėjai, atsišaukiame 
į visus lietuvius, kam rupi tė
vynė Lietuva. Matydami, kad 
Lietuvos priešai deda visas pa
stangas, kad savo sumanymą 
pasiekus, pav. rengia prakal
bas, daro rinkliavas siusti at-
stovus j Lietuvą. Jų tikslas yra 
mums gerai žinomas. 

Tai-gi kodėl mes negalime 
siųsti savo atstovų į Lietuvą, 
Visiems dirbant išvien nebūtų 
nei sunku. 

Roselande Lietuvos priešai 
jau išrinko d\i atstovu B. B. S. 
ir M. G. V. (Satkus ir Valas-
kas). Tai-gi, broliai, ko mes 
miegam. Visi, kurie pritaria 
tam sumanymui atsiliepkite 
per atvirutę ar laišku žemiau 
paduotu antrašu: J. J . Janu
šauskas, 10625 La Fayette ave., 
Chieago, 111. Tel. Pullman 3950. 

Roselando Lietuvos Laisvės 
t 

Paskolos valdyba: 
m 

P. Samoška, 
J. Kuizinas, 
J. Nokrušąs, 
V. Miknevičius, 
A. Likša, 
J. J. Janušauskas 

« * « • • - * • • • • • • • • • • • - • • - • • ' 

Didelis Balius 
Draugystės Susivienijimo Brolių Lietuvių 

Nedėlioję, 18 Balandžio (April) 1920 m. 
. DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 

18-ta gat. ir Union Ave. 

I l . l i 

Pradžia 6 vai. vakare p a n g a 25c. Ypatai. 
• 
1 • 

•f ( 

m m m * * • * • 

IŠKILMINGAS 

Mes, Lietuvos Laisvės Pa-

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
i )i apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p-
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

< 

Rengiamas 

Šventos Onos Draugystes 
Ned. Baland. 18, 1920 
ŠV. JURGIO PARAP. SVET., 32nd PI. ir Auburn Av. 

Pradžia 6 : 0 0 vai. vakare. įžanga: 35c ypatai. 
Šis balius bus vienas iš gražiausių. Čionai gelėsite 

linjvsmai laikų praleisti ir užtektinai pasišokti. 
Kvieėiame visus senus ir jaunus atsilankyti, o ne-

apsivilsite. , 
Nuoširdžiai visus kvieėia 

KOMISIJA. 

V I N 


