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MEKSIKOJ PRASIDĖJO 
KOVA PRIEŠ CARRAN- 

ZĄ.

PROTESTUOJA KANSASO 
ANGLEKASIAI.

Nori savo kariuomenę perkel
ti per S. V. teritoriją.

UlUA J iaUaaium JįiM OUJULUA 

savo piktus darbus
CARRANZA KREIPIASI 

WASHTNGTONAN.

Kovą veda gen. Obregon.
Teisėjas atsisako, paliuosuoti 

-: suareštuotus.

PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 
DARBO SEKRETO.

- RIAUS ASISTENTĄ.

/

/•

Washington, bal. 17. — Kuo
met senato komitetas išklausi
nėja liudininku# apie Meksi
ko# valdžios, kurio# priešlkyj 
stovi Carranzu. atliktus piktus 
darbus Meksikoj**, tuo metu 
ta* put Carrunzn šaukiasi jau 
Suv. Valstijų jiagellms.

Nuo jo valdžios atsimetė 
Meksikos valstija Sonora. At- 
sitn(*tusią valstiją Uarrnnza 
nori nubausti. Tam tikslui rei 
kia siųsti kariuomenę. Tas 
padaryti jam galima tik vienu 
per kalnus .perėjima, vadina
mu Pulpito. Tą perėjimą, su
prantama, yra *ar» karino.“.te-’ 
ne apstaciusi Sonora valstija. 

p-Jistru pasiskelbė uepriklauso- 
ina respublika.

Tad Carranzai norėtųsi da
tar savo kariuomenę prieš 

’Sonorą pasiunti per Suv. Val
stijų teritoriją tiesiog į Agua 
Prieta ir iš ten užpulti Sono- 
ro# sostinę Hcrmosillo.

Tą Uurranz/is prašymq-n*i 
kalnvimą turi prezidentas Wil- 
sonas. Ir nuo jo prigult*# lei
dimas ar neleidimiK Carran
zai pasinaudoti S. V. teritori
jomis.

Buvę# S. V. ambasadorius 
Meksikoje. Henry Lane Wil-

Į son, senatu komitetui indnvė 
štai kokię statistiką:

Carranzai prezidentaujant 
Meksikoje:

605 amerikonai nužudyta 
Meksikoje ir pnrubužiais.

Už tai nenutaustas nei vie
nas meksikonas.

Pusę milijardo dolierių iš
leido Suv. Valstijos apsaugoti 
nuo nuvertimo Carranzo# val
džią.

Nužudyta 300,000 mek-iko
ną.

N110 ligų ir skiinlo au badu 
žuvo 500,000 meksikoną.

('arranza Meksiko- ižde at
rado ♦100,000,000. Tie pini-Į 
irai išnyko.

Šiandie Meksika ir.ri apie 
»i<:i»<J.(MK).00(> r.ej>ri‘.rklians. .

3.000 bažnyčių išbjnurota ir 
luuuiikii'.la.

1.500 kunigų ištremta.
304 vyrų ir moterų vienuo

lijos išbjaurinta negalimomis 
laikraščiuose skelbti priemo
nėmis.

StJ.(MM) amerikoniškos kariuo
menės palaikoma Meksikos 
fMinhcžinis. Tas jier vienerius 
•pelus daugiau 10b milijoną 
dol. ntoteina Suv. Valstijų 
gyventojam#.

Tad butų slidi** prarižengi- 
nui#, j<*i Suv. Valstijos šian
die duotų pagalbos autokratui 
Carranzai.

Rytuose Pasibaigė Streikas ant 
Geležinkelių

ik STREIKO Dt APIE 

STREIKĄ ANT GE
LEŽINKELIŲ.

Philadelphia, Pa., bal. 17.— 
Streikuojantiems iu-gių nu- 
kiutojam# ir kitiems dnrbi- 
ninkunis, dirbusiems ant Pen- 
įMyhania, Ib-adiim, Baltimon* 
ir Dilio gvležiuk<4ių Phila- 
dtdpliia distrikto. įsakyta pa
liauti sinikavus ir k'iuvo*;- 
kiaus gryžti darban.

laikymą streikininkams 
paskelbė jų vadai po konfis 
rvnrijos an geležinkelių virši
ninkais ir su Trarv, valstijos 
sutaikymų biuro viršininko.

Sulig streikininką vadų, 
atrvikas su šiandie turi pa
liauti ant gclež’uikelią n n o
Wa«iliingtono. I>. C., ligi Bos- 

‘ ?___ f ~ <- .M Vtrrun

liw> įeinančiu.* į Jersey City, 
Nrw York ir Long Uland.

Darbininkai bus priimti 
darban nenotui# sąlygomis ir 
prie? juos nebus pavartoto 
nepasitenkinimo metodų.

M—«.

KAIP BUS CHICAGOJE.

Chicagoje ir vidurinėae va
karų valstijose, anot praneši* 

••••a**
turės pa.*iįmigti ,jer sekanti 
dvi dieni.

Kakoma, jog čin yra dai 
stambių neaiškumų ir streiki- 
niūkų vadų atkaklumo. Te
einu# tie vadai neatlaikys vy- 
rian«yht\ apnudlmo ir ture* 
pasiduoti.

Svarbiausieji čia streikinin
kų vadai, kaip tai Grmmu, 
Roading ir kiti, tvirtina, buk 
jie nieko nedarą iš areštu ;- 
mų. Kuko, tegu vyriausybė 
juo* jmltliko kalėjime, bet jie 
ncreiknlmiją padėti reikalau
jamos parankos. Bet aišku, 
kad tai tik jiaprnsti išmanlci- 
nėjinini. Nors tuo norima jm- 

i.-inti prie* savo vedamu* 
streikininkus, katruos išvedi* 
j pelke* ir apvylė savo paža
dėjimais.

Geležinkelių kompanijos 
IVaneša, kad ant geležinkelių 
veikimas nuolat didėjąs. Chi-

*-*> .'t

Agua Prieta, Sonoru. bal. 
17. — Karė jau tikrai prasi
dėjo prieš Meksikos autokra
tu ‘Carrnnzą. Naujo' Sonora 
........,1.1:1. 1. -.. ... ...; „ .

luukia carranzistų užpuolimo. 
Aną dieną kariuomvtv įsibrio- 
vė pašnlinėn Sinnloa vn'Mijon. 
Užėmė jan kelis miestu# ir va- 
r<»ri pirmyn. Neskaitlingi ('ar
ranzos kareivių gurirzonni įle
ndi pn.Mpnvšm’ •.

Kuomet Sono-a paskelbė nt- 
s^iietimą nuo Meksikos, stai
ga iš sostinė# Mezico City pa
liego kandidatas į šalies pre
zidentus, gen. Obregon. Da
bar jis yra jau snuuioj netoj 
ir ima vesti karės operacijas
prieš Carranzos vyriausybę.

Yni žinią, kad prieš Car- 
ranzą pakilsiančio# dar kitos 
kelios Meksiko^ valstijos.

Kuomet negalima autokrato 
prašalinti gražiuoju, prieš jį 
pavartojnmi ginklai. Senai 
buvo laikas ne tik Sonorai, 
tat visai Meksikai išsivaduoti 
nuo ('arrnnzos.

NAUJI AREŠTAVIMAI 
DUBLINE.

Tik laikinai paliuosuoti airiai 
kaliniai.

Dublinas, bal. 17.—Aną nak
tį militarinė policija bendrai 
su miesto J Milicija 7 i u u t Ii ko
visą eilę netikėtą užpuolimu 
inta ritintose vielose. Suareš
tuota daugiau šimto žmonių.

Šitas nauja# policijos veiki
mas. kaip čia nuomoninujamu, 
turįs sąryšį >u paliuosuotai# iš 
kalėjimo airiais kaliniais. Ai
riai buvo pradžiugę lumėji- 

Smnis. Kad štai policijos 
puolimui išnaujo aptemdo 
dangę.

Anglijo# parlnmcnte 
rintisybės atstovas Bona r
į paklausimus atsakė, kad čia 
airiai kaliniai ne visai pnliuo- 
suoti iš kalėjimo. Kuomet jie 
po nubadėjimo pasveiks, gaH- 
mas daiktas, bus vėl suareš
tuoti ir turės atsakyti už pra
sižengi nms.

už-
Įm

vv-

cagon jau atvežama kiek ir 
anglių ir kitko. J stockyardus 
atvežama daugiau galvijų.

Bet to visa dar permaža. 
Dnr toli nuo normali*# įmijIš- 
ties.

Bus dnr dnug žmonėms var
go. Nes maisto kainn kyla, 
('ukraus p* ta i kur gRlima 
gauti ir už guru# pinigus. Su 
anglimi# taippat.
, Mauto bningvnyias klausi
me Uhicagoje ėmė veikti te
derate grand jury. Pradėjo 
tyrinėjimu*, žinnnt iš meninu 
tų veikimų pasekme*, reikia 
tik >-u ranka jin mot i.

Iš knri*s dcimrtomento pra
nešta, kad iš armijos sandelių 
ChicĄgoje bus žmonėm# pigiai 
parduota keliolika milijonų 
svnrų įvairios mėsos — šal
dytos ir blešinėse.

Bet ką tas reiškia prieš 
siaučiančią brangenybę.

Pittsburg, Kas., bal. 17. — 
Girarde įttyko milžiniškas an- 
glckasių susirinkimas. Pakelta 
smarkos protestas prieš uŽ- 
’.....—• ■ ■■ • * ’
unijos prezidento Howut ir 
kitų kelių ‘viršaičių. Pnreikn- 
lauta paliuosuoti suareštuot'i.-. 

liotvat su kitais riršničiai# 
nubaustas kalėjimu nenpri- 
buotam laikui teisėjo Curran 
už nepakiaiv-ymą stoti indns- 
trijinin teisman ir ten liudy
ti. Tą industrijinį teismą at
sisakė pripažinti kaip Howat, 
taip kiti viršaičiai ir patys 
nnglekasiai.

Anglekasią apskričio unijos 
advokatas Cidlery kreipėsi į 
teisėją n*ikalau<iamns atnau
jinti bylą suareštuotiems. Tei
sėjas reikalavimą atmetė.

Pasitraukė iš užimamos vie
tos Crawford apskričio šeri-1 
fas Webb. Jis pirm kelių die-. 
nu buvo leidęs suar;eštuotam 
Ho'vntui pasakyti kalbą į su
sirinkusius tioa kalėjimu nu-Į 
glekasius. llovat tuomet kai i 
bedamas gubernatorių pavadi
no “skunkin.”

Už. tai pakelta kova prieš1
šerifą. ftitgą »wf ir buvo pri- 
versta* aąjJ<u»u vielą.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

RUSIJA LABAI REIKALIN- 
GA VISOKIŲ DAIKTŲ.

Bet bolševikai nenori mokėti 
pinigais. -

VladivostokAS, Imi, 11 (su
vėlinta). — Čia atkeliavo iš 
Maskvos bolševiką valdžios 
atstovas Vilrnaky. Ji# su sa
vimi atsivežė įgaliojimą pa- 
siųlyti taiką Su v. Valstijoms 
ir atnaujinti prekybą tarp n- 
biejy kalią.

Pasakojama, kad Vilensky 
esą# parašęs visą eilę knygų 
apie Si be r i ją, apie Ki tari jos 
turtingumą ir ekonominę pa
dėti KoJinin kiek vrn Intnn• • • ' • 
tiasos.

Tik žinoma, kad Imlševiką 
valdžia jį įgaliojo iš čia #n- 
sineit* su Su v. Valuti jomis. 
Nes Vlad i mitokas šiandie 
bolševikams yra parankiausia 
vieta tiesioginiam jmsin<*šimui 
su Amerika.

Vilcnsky pinniausia bolše
vikinė# taiko* pasiūlymus mė 
gino induofi amerikoniškam 
gencrnl'miii konsulini 
Irk lieke. Bet kuomet 
daryti nepavyko, jis 
vo čia.

Daug ko reikalinga

ViKmsky Miko, kad 
tarpo Rusijos ir Niiv. Valstijų 
bus padaryta taikH. luomet 
Ims tuojnus aptariami komer 
cijiniai klausimai, apie kat
ruos daug interesuojasi abidvi 
Mali.

Anot jo, Rusija yra reika
linga tuojau* dangei io tnili-

Hiirri* 
ta* pa- 
ntkelin-

Rusijai.

kuomet
* * . . • .

Sakoma, jis pataikaująs su
areštuotiems radikalams.

Washington, 1m<|. 17. — Rc- 
publikoną kongreso atstovą 
lyderiai atlaikė susirinkinm ir 
nu.'picmiv pakelti skundą (im- 
prachmentų) prieš Darbo sek
retoriaus asistentą, Loiiis E. 
Post iš Chicago*.

Tas klausimas bus paduo
tus kongresui rezoliucijos for
moje. Bus pareikalauta pa
daryti tardymus sekretoriaus 
asistento pasielgimuose. Ir j<‘l 
bus susektas koks nusižengi
mas jo priedermėse, prieš jį 
bus pakeltas skundas. Skun
dą tuomet turės jierkratinėti 
senatas.

Bepublikonai įžiūri, kad 
Post prielnnkiaujns .svetimša
liams radikalams. Sako, anais; 
laikais suareštuota keli tuks-. 
tnnėiai svetimšalių radikalą. Į 
Bet maža dalis iš ją deportuo
ta. Didžiuma pateisinta ir vi
sai paliuosuota. Gi suareštuo
tą deportavimas priguli nuo 
Darbo sekretorinus asistento.;

NEREZIGNUOS LORDAS 
FRENCH.

Dublinas, bul. 17. Viso
kios žibios apie gulimą re- 
zigrm vinių Airijos valdytojo 
lordo Ereneli yni neteisingos. 
Taipjau yra neteisingi pasako
jimai, kini Airijos valdžios jus 
litika pakeičiama.

Nemažėja Lenku Apetitas 
Praryti Lietuvą

Sako ir Lietuviams “leisią” 
ansisnresti

NESIMATO GALO LENKŲ 
GAŠLUMAMS.

Grūmoja jie Lietuvai, Latvijai 
ir Baltgudijai.

RYGA, Imi. 17 (Ilnšo augi, 
laikr. koresp.).—Turėjau pasi
kalbėjimą su majoru Boufall, 
vos tik ėia atkeliavusiu lenką 
pasiuntiniu Imt vijoje. Tomis 
dienomis, Im* to. man teko jm- 
sikiilbėti su latvių, lietuvių,' 
bnltgudžių ir rusinu diploma
tais. Visi jie lutai apimti bai
mės dėl lenkų imperijalistinių 
upetjtų. Jie tvirtina, jog len
kų reikalavimas rūbelių iš 
1772 metą reiškia, kad Iz-nki- 
jni turi prigulėti visos pnru- 
hežinė.- naujos viešpatijos, iš
ėmus l'lstoniją ir Suomiją.

Lenkų pasiuntiny# pasidi
džiuodamas latvių laikrašti
ninkams sakė, jog Imt vijų ne
turi teisė* aiškinta darvŲ tai-
ko* su sovietine Rusijit, ne* 
tokiu Indgalija, kuria *nvilia
si latviai, nepriguli Rusijai, 
bot Lenkijai, ir tik su lx*nki- 
jo# aiškiu sutikimu tasai kraš
tas gali Imt pavesta# Latvijai.

Čia kiekvienus laikosi 11110- 
auHiės. kad lenkų siūlomi rei- j 
knlnvimni ir lx*nkij<>* grumo-, 
jituai kaimynėms viliai 1 i joms 
su laiku plikei# didžian.-ią 
trukšinų visam rytą šone. Ir 
aišku, kad lenkui ĮNisignmin# 
sau priešininką dauginu, kaip; 
ją kuomet nor* tikėtasi.

Pasiuntinys kaltina 
bolševikus.

Už taikos trukdymą pa*iun- 
tinv# visą kaltę suverčia ant 
rusų bolševikų. Jis *uko, kad 
bolševiką nesiitikimn# vesti 
taiko# tarytai# Borisove ii ją 
reikalinimas armisticija* vi- 
snm karė# fronte yru juiprusti 
gudrų# išsisukinėjimai, kad

jonų dolierią .vertė# visokių 
prekių. Svarbiausia, panaujin
ti ir pratiesti nauju.* geležin
kelius visoj šalyj Rei
kia atstatydinti, panaujinti 
ir pu.,*erinti įvairiausios rų- 
Sies dirbtuve*.

Nemokėsią pinigais.

Vilvnsky sakė:
“Mes už Amerikos pn*k«*s 

ir reilud i ūglis daiktus negali
me užmokėti pinigai#. Bet mes 
turime didelę kiekylię viso
kio# žalio# medžiagos.

“i‘av„ me# turitne įvairių' 
kuilių vertė# milijoną dolie- Į
rių. Turime .’itMIJMki toną ka-1 tuo budu sutrukdyti taiką 
nnpiu. (Kl.lMMi tonų skarų ir 
neįipsknitomn kiekybę misi- 
vilnės. mineralų ir javų, ko# 
Imtinai reikalinga kitoms ša
lims.

“Me# galime padaryti kon 
traktu* su didžiuliais triadai.*, 
kurie dalį išmokėtų pristačius 
pleke*, gi kita- didis sulis 
sutarimo.”

Vilen.»k,v dnr pasakojo, kad 
bolševikai jnu visai atsižadėję 
noro **u MiVo propaganda in 
erti Į kitas štilis. Bet norį ves
ti tik prekybos reikalus, at
gaivinti ir pastatyti ant kojų 
pačią Rusiją.

Apie japonus jis sako, kad 
šiandie japonai perdaug t nik 
štnnnii t»«*nor? tnr»V« l»onilę« 
turėti hii ...Jšcrikų valdžia 
Bet. girdi, kuomet jnpnnni 
jgimntv*. kad Imlševikų val
džia veda plačių ir js'lningą 
įirekybą su pasaulin, tuomet 
jie kitaip žiūrė* į Maskvon 
valdžią.

I .m nk m i w»ilzo fuit-ioiil iiiVk-»*'•• i ■ •
jaučiasi turi teisės, kaifio per
galėtojai. paskirti taiko# tary
bom# virtą. Varšuva negalima. 

1 ne# t«*n bolševikui galėtų prn- 
plėsti savo propagandą. Pet
rogradas ir-gi netinkama vie
ta: nes pirmintisia. butu l:dmi 
ntajfitinn* tiesioginis lenkų at
stovų Misiii<*šiimi# #u savo vv- 
riauaybc; antra, lenką gyven
tojai nesijaustų tikri e-ų. kad 
ją atstovams nieko blogn ne- 
busiu Petrograde.

Majoras Boufall įminė intiki- 
no, kad jei Imlševiką atstovai 
#u rytdiena ueatvyksiu Boriso 
vau. tai visas taikos tarybų 
siimnnymrt* bu# atme#tas.

Lenku reikalavimai.

lx>nką reikalavimai Lenki
jai rutažių iš 1772 moty, sakė 
pasiuntinys, sutinku »u nro- 
klcmimtai# principai*.

Kirkvicna aneksija istorijo
je, sakė ji*, buvo ir bus prn

sižengimas ir baustinas daik
tas. Bet len* ii nedaro jokio 
prasižengimo. Jie nori tik at
gauti sava.- teritorijas, katras 
kituomet pasisavino Rusija.

Lenkija, sakė Boufall, yra 
pasirengusi duoti apsisprendi
mo teises latgaliams, lietu
viams. bnltgndžiain# ir rusi- 
muns jiems prigulinčiose teri
torijoje.

Buferinią viešpatijų pienas.

Nežiūrint to visa, pareiškė 
lenką pasiuntinys, lenkai, 
kalnudami jiatnisvti ku* 
bloga, nori tuo' puriu h 
įsteigti eilę buferinių ne- 
kurios butą Lenkijos elcoiu 
ją. k orios .Imtą Lenk, ekono.m 
Sako. to# veŠĮMitijos Lenkiją 
apsaugosią mm Rusijos, kat
ra visuomet busianti agresy- 
vė prieš lenkus.

Kaitant apie sitn tikins len
ku su savo kaimynai*, majo
ras Bnnfall sakė;

“Su Vokietija yru aišku.- jr ii
------

rvi- 
yru

M

Atviras musų priešginiavimas. 
Vokiečiai vrn nuolatiniai mu
sų priešininkai. Mes visuomet 
tikina'*# užpuolimą iš vokiečių 
pusės. Reikia abejoti, kad 
kuomet nor* įvyktą .*u*itaiky- 
mnft.

Su Lietuva “busią gerai“

“Su Lietuva musų santikini 
šiandie intempti. Bot me# tu
rime viltie#, kud susitaikymas 
ir draugingumas im* viršų. 
Vienatinis neri niaujantis prieš 
lenku# elementas—tai lietuvią 
dviisiškija ir inteligentija ir. 
danginu# už viską, vokiečių in 
tukli lietuvią vyriu usylaje. 
I#*nkni yra nustebinti nepro
tingai' lietuvių reikalavimai#. 
Ją noras gauti Vilnią ir Gar
diną yra vaikišku*.

“Dabartinė liolševikų 0(111- 
ayva, tai, matyt, kita ją pa
vartojama metodu su tikslu 
į*iąlvti lenkam* savo taikai“

NESTREIKUOS ANCLIjftS 
ANGLEK ASLAI.

Londonas. Imi. 17. An«. 
lėkusią federacija didžiuma 
halsą nusprendė priimti vy
riausybės pasiųlymą 20 nuoš. 
daugiau užmokėsi ir-. Tm* bū
du prašutintus ungl.-kasių 
streiko pavoju*.

Marseilles Imi. 16. — Pran
cūzą kari*# teismą.' nubaudė 
miriop moteriškę Lousie Bou- 
linie. kuri 1914 motais voki •- 
ėinins įskundė pruacuzą 
rcivį Mirkei Amedee, savo 
mvną. Tą kareivį tuomet 
kirčiui mignmbaiu.

v

I

4

BALANDŽIO 17, 1920 M.

Chicago. — šiandie gražu; 
vakare ir rytoj gali būt lif*- 
taus. Maža atmaina tempera
tūroje.
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Eta* knadicaų l**kyrw> ncdėkllenlu*. 

HUTf'mtATOS KANA: 
CUICAGOJ Ui 10x11.5 Y J E:

Metam* ............................ 94.00
Pnml Melų ....................... . X.tO

St V. VALBT.
*1• -tam* Ub.OO
l^i*d MvU* •••.••••.••■•• S.ou

T'ronumvrnla tnokaal lUuiloo. Lai
ka* skaitliai nuo ukalrakyn.o dieno* 
n* nuo Naujų Metų. Norint pa r mai
nyti adresų vl*a.la neikia prlalųatl Ir 
•ana* adrenaa. Ilnlral pertnuiia sių
sti Upcrkna: kraaoje ar «xpru>a "Jlo- 
Bey Ord*r*' arba (dedant plnltu* | 
reristiuotų laiiko-

‘•Drangas” Puhbshing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI.

Tvlofonas McKInlt-y 0114

Lietuvos Konstituci
jos Projektas.

Didžiausint Kuriamojo Sei- 
I mo uždaviny* bus sustatyti 
: Lietuvai Konstituciją. Jei j 
. tą Seilini nusivažiuotų žmo- 
r n«\s mažai . mintijusieji apie 
' konstitucijos reikalų, tai la

bai ilgai trukių kol jie ją sii- 
i statytų ir nustatę veikiai pa

justu. kad ji yra sustatyta iš 
{vairių lopų, menkai tesilui- 

I kančių krūvoje ir dažnai prie
šingų vieiuu kitam įstatų.

Todėl labai reikia turtėti pa
rengtų, gerai sustatytą kons
titucijos projektų, kad Kuria
masis Seimas galėtų jį aps- 

< varstyti.

Tokį projektų sustatė kun. 
6 Antanas Maliauskis, teisių 
* dukttue-, jr žinomas sorijoio-

Prie to projekto mes nurė- 
; tume pridėti šitas jmstiibns. V9 

L pridėti žodžius “arba savo sų- 
j* žinei.” kud paragrafas tik- 
‘ tų ir asmeninis netikintiems į 
t Rėva.

(•22-me žodžiai ‘‘jų nuosa- 
vyl>ę giarantuoja komdituci- 

į ju’’ išrodo lyg neaiškus Au
toriaus norėtu pasakyti, kad 

r vienuolynų, bažnytinių drau- 
J gijų ir susivienijimų ttuosa- 
1vyb<; turi tokią j»at nepaiie- 

čiamylw;, kaip ir visos kitos 
nuosavylms. Tuouitnrjm Žo- 
džiai “gvnruntimja nuosavy- 
hv”, gali kam nors pasirodyti 
gvararitnojų nuo praradimo 
negerai nr neatsargiai vedunt.

Reiki n atsiminti, kad Lietu- 
Vnja* Im* n*» VlCS ii

| kęjimų: katalikų, protestantų, 
""praroijuvų, žydų, bet bus ir 

' noktų, kurios gali kartais pn- 
i ainuudoti tikėjimo laisvėmis, 
I knd padengtų kriminalius tik

slus. Todėl $23-čių |»;ir«grnfų 
į reikėtų gnl šitaip formuluoti.

Visų tikėjimų dvusiškija 
turi teis*.* susirašinėti ir ki
taip susižinoti mi savo '*y- 
resniuisinis, skelbti jų nu
tarimus ir įsakymus, nenu- 
teirinnočius kriminalių pra- 
aikaltimų.
Moterystės dalykus reikėtų

L_
i išskirti į savystovį paragrafųrIr Šitaip formuluoti:

Moterystė tikintiems yra 
likėjiiiiinis kontraktas, su
darom n- tikėjimo triolmjc 
ir užrašoma.- į tikėjimo me
trika*, l*vt civilė moterystė 
vrn leirta visiems noriu-

Vienas paragrafas turėtų fjD- 
sakyti, kad laisvė yra tverti# 
naujoms religijoms, bet met- 
trikų teisę jos turėtų gauti 
lik tada, kada įsirašiusių a<l 
berentų skaičius yra užtekti
nai didis, kad galėtų sudaryti 
norg vienų parapiją arba ki
tokio vardo pastovę organiza
ciją, galinčią tvarkoje laikyti 
metrikų knygas. Antras pnru- 
grnfas turėtų pažymėti, kad 
išstojusieji iš kokias nors re
ligijos narini neturi teisės prie 
turto tos religijos, iš kurio# 
išstojo. Nesant konstitucijoje 
to jiaragrafo gali kilti pešty
nių tarp nnujo ir seno tikėji
mo.

§35 jiarašyta, knd mokinto
ja# “turi prisiluikyti tiutios.*’ 
Tas taip, bot vargas, kad tą 
|Mitį daigių vieni vadina tiesa 
kili klaidu. Deliu guli kilti 
daug nesutikimų. Deltų vieto
je žodžio “tiesos” mes padė
tiniu* “teisės“, t. y. to ką ša
lies įstatui apgarsino. Taip 
pat §42 “Uždrausta yra skelb
ti netiesą, kurj įžeidžiu keno... 
tikėjimą." Reiškia uždrausta 
ginčai apie tikėjimą spaudoje. 
Tat yru perdaug. Mą rodos 
reikėtų atskirti asmenų įžei
dimą nuo tikėjimo įžeidimo, 
nes tųdviejų nusikaltimų pri
gimtis labui skirtinga. Palikus 
gnchės įžeidimų kaip vrn. ti
kėjimo įžeidimus reikėtų su
formuluoti šitaip:

Pikiu laisvė išrodinėti 
spaudoje kiekvieno tikėjimo 
teisingumą urba klaidingu
mą. bet tume nevalia varto
ti žodžių paniekinančių ti
kėjimo objektą nei (airius 
tikinčiuosius.

Taip suformuluotą dalyką 
galimu butų pridėti prie §43, 
kur yin kalba apie miiiėių iš 
reiškinio laisvę. Tanui reikėtų 
ii«W-ti žodį “tiesai” ir prieš 
žodį “dorai” pridėti “vieša
jai.’’ Viešpatija negali sta
tytis .-argu usiaeninės doros 

, sulig §7 ir 8.

Prie §46 pridėčiau, knd aps
kričių viršininkai kol einji pa
reigiu* turi Imti teisiami kitų 
apskričių teismuose, o no savo. 
Apskričio viršininkas yra ga
nu stambiu! valdininkas. Jam 
reiklu (iiigarbos. Jis ją turi tu
rėti nors tiek, kad kito apskri
čio teismas reikale nagrinėtų 
jo bilų.

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

Tiek apie sntuiktneuns. Ap
skritai kaliniai u]įie konstitu
cijos projektų reikia labui 
d/mug’lis jiiomi. tiražus ir 
nuost'kliL** liu.-vvs įkūnijimas, 
darbininku upsaiiĮmjiniiiK nūn 
išnaudojimo, tikras mokyklos 
klausimo supratimas, valdi
ninkų saiivuliavinio suvnržy- 
tnas, (įsčios konstitucijos ap
gynimas nuo suspendavimo — 
t ui yra kelios gražios ir nau
dingo- šito projektu žymės.

Primennmc skaitytojauL*. 
kad atspausdintoji šitano* 
“Draugo" mintarvjt* yra tik 
pirmoji konstitucijos projekto 
dali*.

I

RED. ATSAKYMAI

Lietuvos Konstitucijos Projektas.
1. Pavaldiniai.

Aditadienis. kai. 1* 1

tiems. Jų užrašo teismas tos 
„ vietos, kurioje yra daroma.- 

moterystė.- kontraktas.
- Prie dalykų kalbančių apie 
religiją laimi svarbu butų 
pridėti du paragrafu tvarkau- 
?iu naujų religijų atsiradimą.

J. Aastrevyčiui. Sheboygan, 
Wis. Būtume jjaduvę susyk tų 
rezoliuciją tekstą, bet tada vi
sas draugijos hutų jas parn- 
šiurios vienaip. Tada Senatas 
butų sakęs, kad jog Ims vertės 
ne* vieno agitatoriaus sustaty
tos. Geriau yru paieškoti ži
nantį žmogų nu t virto,, 
jus sustatytą.

kad

1. Uetuvos valstija yra re? 
publika, liaudis yra valstijos 
valdžios šaltiniu.

2. Uetuvoje piiifdystf įgau
namą, užlaikoma ir nustojama 
sulig įstatymų.

3. Viri lietuviai yra lygus 
prieš įstatymus. Litenvoje ne 
ra jokių privilegijų. Gimimo, 
fnmilijos, asmens privilegijoj- 

.yra panuikintos.
4. Paveldėtieji titulai besi- 

skaito tiktai kaipo pavardės 
dalis ir jų daugiau neišduoda
ma. Bepalieka a) asmeniški 
(personališki) titulai, kurie 
yra suteikiami įstatymų keliu 
už nepaprastus tėvynei nuo-

lpelnu*: h) titulai, kurie fopH’ 
i na vald&m ir profesijų; c) utu- 
I lai, kuriuos suteikia a ilgėtųsi os 
mokyklos.

5. Kiekviena* Lietuvos pi
lieti* turi triaę sulig savo gabu
mų tapti bite kokiu vakiiuiuku 
civiliu ar karišku.

6. Kiekviena* Lietuvos pi
lietis liuesai gali keliauti per 
visų Lietuvų, apsigyventi ten, 
kur jam patinka ir įgyti neju
dinamų nuosavyhę.

7. Konstitucija gvarantuoja 
kiekvienam piliečiui individna- 
lę laisvę.

8. Valdžia tik tuomet teturi 
teisę diriguoti pavienio veiki
mų, kuomet tas veikimas keti 
kin visuomenei ir kuomet vi
suomenė reikalauja nuo jaivie- 
nio ]>agelboa

9. Sautikiuose su kita kitu ir 
priedermėse vieno link kito pi
liečiui yra j.<avaldiuiais. Visuo
se kituose dalykuose, kurie pa 
liečia tiktai jį pūtį. ]ūlietis duo
da atskaitų ne viddžiai, tik 
Vienam Dievui.

10. Nei viena* negali, imi 
|H-rs4'kiojamns ar baudžiamas 
Ihi užtektinos priežasties. Bau
sti ir jiersekioti valdžia tegali 
tik už nusižengimus, nurody
tus jstatytnais ir įstatymų nu- 
rmlvtnie f,»rjj)<»je.

11. Nei vienas negali Imt 
areštuojamas l>c teisėjo ypa
tingo ir motyvuoto pavelijimo 
raštu. B* tokio pavelijimo gali 
Imt s na re ši uolas tiktai tas, 
kurs lupo sugautas piktadary
stėje. Areštuojant turi būti 
pranešta areštantiii areštavi
mo priežastis. Tie. kuriems at
imta laisvė visuomet turi teisę 
pasiteisinti.

12. Kiekvieno Lietuvos pilie
čio namai yra jo prieglauda. Ji 
tegali Imt pertongta vien tiktai 
n įsi t iki m uosi*, nurodytuose
įstatymuose.

13. Jokių kratų Lietuvon jn-
liečio namuose būti negali, iš
skyrus tiktai tuom* ntsitikinmo- 
sc, kuriuos pažymi įstatymai 
IT ] Mti.j uiėitij,- fui lute
j«‘.

14. Be jokio valdžius {mveli- 
jimo {ūliisuai turi teisę rengti 
neginkluotus susi rinkinius.

15. Susirinkimai viešose vie
tose lauke turi Imt pranešti 
valdžiai. Jei šitokie susirinki- 
mai patįs savaimi yra pavojin
gi vieši) jai tvarkai, valdžia 
juos turi uždrausti. Jei patįs 
susirinkinuti. patrijotiškoa, re- 
ligijinės ar kitokios manifesta
cijos savyje viešųjni tvarkai 
pavojaus neturi, liet tų pavojų 
sakeliu kiti, reaguudanii prieš 
tuos suririnkimus ur mauife- 
stncijas, tokie susirinkimai ar 
manifestacijos neguli būt drau-

oar Įj j -ira^
mus ar manifestacijas kliudan
tieji trukšmadariai ir tvarkos 
ardytojai turi būti vuldžios 
prašalinti ir nuliuusli.

16. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis turi teisę dėties j draugi
jai!, kurių tikslas nėra nždran-

plas baudžionšiaiiiiąi* įstaty- 
' mals. Tn teisė ne^aH bnt yirvrr 
ž\ ta jokiais preventyviais pa 
rėdymais. Valdžia neturi teiste 
daryti tame dalyke jokių ap
sunkinimų.

17. Kiekviena koii» 11 racijos 
pavelytoji draugija yra juri
diškas asmuo ir tari visut tokio 
usiuena teises. Ji turi teisę įgy
ti, turėti ir kitam perleisti ju
dinamąją ar nejudinamąją 
nuosavybę.

18. Kiekviena draugija ar su
sivienijimas turi teisę įgyti le
gali charakterį. Nei rienoi 
draugijai ar susirienijimui ne
guli hut atsakyta ta teisė, pa 
si remiant tuo, kad jo* tikslas 
yra politiškas, socijali*, ar ti- 
kjbima/

19. Konstitucija gvarantuo
ja laisvę organixuoti< s į drau
gijas ir sąjungas su religiji 
lūais tikslais. Valdžia netari 
teisės daryti tame dalyke jokių 
apsunkinimų.

20. Rcligijinėms draugijoms 
Iri susivienijimams konstitu 
rija gvarantuoja teisę nuosa
vu] tureli įtaigas, rkiriamės 
kuliui, mokinteMi, labdarybei 
ir kitokią nuosavybę.

21. Kiekviena reiigijniė drau
gija iieyriguhningai rėdo savo 
reikalus, uždeda ant savu sąna
rių mokesčius, paskiria savo 
oficijalirtus dvasiškius, ur vy
resniuosius. Valstybės valdžia 
neturi teisės į tai kištica.

22. V įenudynams. bažnyti
nėm* draugijoms ir susivieni
jimam* konstitucija suteikia tą 
pačią laisvę tas pačias teįneš, 
kai]* ir konatiturijo* §L6 pave
lytosioms draugijotn*. Jų nuo
savybę gvarantuoja kuoMituci- 
ja

23. Valstija turi jiahkti dva- 
• siškijai pilną iinottybę sosiraii- 
uėti ar kaip kitaip susižinoti su 
savo vyresniaisiais^ skelbti jų 
nutarimus ar įsakyznm. pilnai 
pripažinti bažnytinės motery
stės kontraktą. (Tvili* šliuhas 
lieka vien tiems, kurie patįs tū 
nori.

24. Konstitucija gvarantuu- 
ja kiek v i eiuu n tikėjimo ir sąži
nės bei viešų kulto išreiškimų 
kdsvę. Niek* neturi taisės kliu
dyti religijos laisvę ir viešai 
išreikšti kultą.

25. Nandojimife civilėmi* tei 
sterilų gavimas oi’icijnlčs vie
tos urpriguU nuo kandidato 
religijos.

26. Nedėkiieuiai ir .tautiškos 
šventė* yra legaliai apsaugoja- 
mw. kai}»o poilsio ir dvjmė> 
sustiprinimo dienos,

27. Konstitucija gva ra n mo
ja laisvę laikyti paiMahia* ir 
h.utuilrti religijiniiiM patarnavi
mus iigoubuciuoHp, kalėjimuo- 
•**. S..«v sa iki’usr w irmtfe

28. Armijos sąnariams yra 
duodama* laikus ir proga išpil
dyti savo religijos ‘priederme*.

29. Moterystė yra familijor
gyvenimo ir tanios angim o pa- 
matus. Valstijos pricderuM* yra 
|ialaikyti šeimynoj tyrumų, 
sveikatą, dorą ir šorijalę pa
žangą. *

30. Faniilijos turinčios daug 
vaikų yru yimtingoje valstijos 
globoje. Motinysti1' gali reika- 
Imiu nuo valstijas tinkamos 
globos ir ajiriipiniiun.

31. \‘nikų išimklėjimas tiky
binis. morali*. lulelektualis, 
sorijali* ir fiziškos yra uug- 
ščiniuda tėvų priederna* ir pri-

> *> 11»«> «4*%>*v.' !-4>f R

rioti valstija n-gali varžyti, 
liet tik padėti '■■varos jų išpil
dyti.

32. Ypuč jaunimas turi Imt 
apsaugotas mm sugedimu ku- 
ue, p«>to ar dorus srityje.

33. Mokslus ir dailė yra lino-

ąį. ValAtijįi jum cuuiii >r pu- 
deda ponu plAtotim

34. IntelektuaKo darbo piubi 
rai, išradėjų teiste yra kanati- 
fnriioe apdrausto*'

35. MukūumaM yra ItetVM. 
Kiekvienas gali umAmti, bet 
umkindamnk turi prisilaikyti 
lieaoa ir valdžion auatetyto 
programų, kuru yra būtina*, o 
kas anapus jo tas yra liuosa.

38. Vh*oh mokyklos yra pri- 
va tiškus. Valdiškų mokyklų nė
ra. Valdžia nustato mokykloms 
programų ir jas kontroliuoja. 
Konstitucija gvarantuoja ino- 
kylclonui autonomijų.

37. Apėvietai skiriamasis
biudžetas turi būt Įiakankantm 
npšvietos išlaidoms. A parieta i 
valstijos skiriamieji pinigai 
yra {išdalinami visiems moki
niam* su čckiij pngelha.Padali- 
įdrrn frtrl tint* !>• .-Ti*
Parlamcuiati kasmet nustato 
jai kiek duoti mokiniams že
mesniųjų. po kiek vidutiniųjų. 
|>o kiek augštesniųjų mokyklų. 
Tais ėdriau mokiniai apmoka 
savo mokyklų.

38. Tėvai gali išrinkti Savo 
vaikams tokių mokyklų koki 
patinka. Nei vienas negali būt 
verčiamas siųsti savo vaikus į 
tokių mokyklą, kurios jiakrai- 
|m jam nepatinka.

39. Mokinimu* yra visuotinis 
ir priverstinas bent per aštuo
nerius metus, r^apildančiasias 
pajuokas vaikai turi lankyti 
bent iki aštuoniolikos metų.

4d. Pamokose mokytojai turi 
labiau atkreipti savo oiydų į 
praktiškų mokinių išlavinimų, 
negu į leoretiškųjį unikalų.

4L V-soae mokyklose turi 
Imt alsižiuriaina. kad neįžeisti 
mokinio tikriau ar doros prin
cipų.

42. Konstitucija gvarantno- 
Ijft spaudo# laisvę. Jokios cen
zūros nėra ir neguli būt-*. Už
drausta yra skelbti netiesų, ku
ri įžeidžia kenn garbę, turtų, 
dorą, ar tikėjimų, uždrausta 
yra prigaudinėti skaitytojus, 
burnoti ant Dievo, ant doros, 
ant tikėjimu.

43. K iekv*ęii*> Lietuvoj pi
lietis turi teisę išreikšti savo 
nuomonę žodžiu, raštu ar kaip 
kitaip, jei ji nėra priešinga tic- 
tei, dorai ir įstatymams.

44. įstatymai rpgnliuoja kru- 
tiUM-iuosius paveikslus. Griež
tai ilraudžia nepadorių litera
tūrų, nepadorumus lošimuose, 
regjkiose ir tt.

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

46. Konstitucija ajidraudžia 
Lietuvos gyventojus nno vuldi- 
ninkų sauvaliavimo. Kiekvie
nas Lietuvos gyventojas hė jo 
kio jiavelijimu, be jokių ypa
tingų išlaidų gali paihioti kiek-

•->* -? •- % tvtiiĮ iiuri<A*iigux«| * 
civilį nr kariškų j jwprnstųjį 
visiems piliečiam* sluriaiuųjį 
lei*iuų. Tik prezidentų ir mi- 
nisterius tegalima pmbiofi vien 
niigėciasiaiųjįuii 1 Jotu vos teis
mui. Prezidentų tegali pmiuoti 
į teisinu tik vieni ar kiti parla
mento rūmai.

47. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis turi ieioę Imti apgintu 
nno aretiiuųjų tautų, ari jis bu
tų Lietuvoje, ar kur kitur.

48. laetuvos piliečUi, kurie 
kalini kitokia kallm negali bul 
kliudomi vartoti savu prigim 
tųjų kalbų. Tik viteįMųi lukaiui 
yra atliekami lietuviškoje kal
boje.

i ur y?^*Tiia■ 1 n**? ****
džiai siųsti prašymus su vienu 
nr daug parašų.

50. Kiekvienas Liduvo* pi
lietis turi teisę atsišaukti i val
džių .su iiaraš) tais reikalari 
jimi-o ar skunduiam.

51. Ekouemi^kųjį gyrrnumj
/

ja statu ant 
Teisybės ri

LietUVfcJ 
laisrė? ir .—
bose individualė gyvenimo lai- 
rrė yra užtikrinta. K«>nstiloci-' Vyrų ir Moterį; Rūbų Kirpi-
Xpvaulnvja suUrcĮųptoę , wo ir Deogamf Mokykla, 
bų, nnuMvybės teises, (>u veido- Mu>u. lr raokjia0 fctt4u Jw>
jimą. Peraugsiu palukų nuoma t»m»in» Mnm Urnoun* n*» am»- 
yrn'griežtai uždramdą ir smar- ”Ma, *»**.—— u ^ns-
fciiii jstutymų baudiianm. -u» s*aaaiag tr muvim*

o2. hkprupnjuoti teganius pmirtikM bMimokiadAmaa 
lik už piktadaryste*, nurodytas j 
ihtatyniuure ir butinnm visnd^ kn*4-^». uurum ai.iu uis ko- 
menės reikalui, šiame atvejyje 
osproprijuotai-is turi būt tei
singai atlygintas.

53. Valstijos priedermė yra 
rūpinti??, kad i kodaugiausbu 
žmonių jgvtų privatinę nuosa
vybę, apdrausti gyvento
jus nuo sukčių ir ibnamiotojų.

54. Nei vienas negali bu! ver
čiama* mokėti tokių mokesčių, 
kurie nėra uždėti įstatymų ar 
V ■- i'"' * • 1 1..urouuuum ke
liu.-

5. Valstijai mokamieji mo
kesčiai yra įstatymų paskiria
mi ir uždedami kas m: L Ki
tiems luotams tie įstati mai ne
lietu ri vertės. Jokios pensijos, 
jokios dovittion iš valstijos iždo 
negali Imt paskirtos, nebent 
tiktai įstatymų keliu.

56. Visos valstijų jeigu? ir ii- 
laidos turi Imt )trauktus į biu
džetą.

57. Darbininkai turi tniaę Ja-1 
lyvauti lygiomis teisėmis su ( 
darbdaviais nustatyme aigų ir 
darini sąlygų.

58. Konstitucija draudžia 
darbdaviams clgties su darbi- j 
ninku, kaip su masina. į šaky 
dama prisilaikyti vieniems ir 
kitiems meilės ir teisybės tai
syklių.

59. Kareivis, Ištarnaudamas 
tėvynei, jei nustojo sveikatos 
ur gj-vy liės jei yra reikalingas, 
jis pats tfr jo šeimyna turi tei
sę gauti nuo vaisr.jov reikaliu- 
gą ptt&cJpT.

60. Konstitucija negali Imt 
susjienduota nei visa nei dali- ’ 
nai.

kino laiku. 4l«*« tr ar rakamu, pa- 
aiaarMl tr paanialbsn gal «kV*v-

raut r n* daromo* *ulli mitros, vt- 
•okia Miliau* tr Aydtto Ii bot kuriat 
matlŲ knyioa.

MASTER DESIONING
SOHOOL.

J. F. Karieta. Vodtjak
ItO N. STATĖ 8TRKET. CHICAGO. 

Kampaa Lak* St, ant < tu lobų

(T*L Drortr 794«|
Ori C. I

į LUL4LIU OAUkUALO* 
tvaiaadoa: *uo > ryto Iki • **0.

NedflUomD pm*I •vt*rtm*
SO. ASULATD AVENIU 
arti 4’-lo* Gatvta 
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J. P. W AITCHES
ATTORNEY AT LAW

UETTVŪ ADVOKATAS 
<Mt *. wooi> muarr

MtKlaUy

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
M6kUMinu*: aacUAko* ir ilatureikM 

kalbu, aritmedko* liny<vte>'a*te oto- 
typ*wTiUng, plrktybo* Ui- 

■lų. 8uv. Vai«. Unorljo*. abeinn,. i«to- 
rljc*. cocrrafijo*. polinkio** akona- 
mųoa. piliety****. daUlarakrnAa.

Mokinimo valamdo*: nuo • ryto Iki 
4 raundo* po pietų: vakarai* nuo • 
Ud lt vaL
3106 So. Halated Bt., Chicago.

»

t
>

km flR«

JGSSFH C.
Jctuvls Advokatas

>• HO. LA 0AI.I.E MURKT 
Gr»*'>lt»O T*l. Hnraboldt tf

TU ?.etkw*U •»»» 
cmeaoo, ka.

PRANEAIMA8. 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

_ umtru
OrdyiAlaa Ir CtUrai

FarMa *n> arrmliM iUc« |

«

SiM UU 
I rytais 
------------ji»r-

PINIGAI IN LIETUVĄ
PA-GAL, UVIKMAkCD* MKCHJilAMA KL 1UA. wun< uune per UJ£TVVOM 

i-A*Ta ir per Mrrruriie t iiAMi'ik*** «•» «>»«*•»*» mau***» tr
jte sksnu* vriAir/E? pankvkevje. Auri.ironK in KruAitruoMM 
M«n utMovaujAiar kalia* (lidtlulr* Nrw V(w>o Bunka* rcraiuetim* rvaran- 
tuujuni*

‘ CASH" PINIGAI.
J'Mduodatnl MAllKgMJa FilASiKAIK RVBUA1A ir kilu tatili|<

DRAFTAI IR ČEKIAI.
IMui»4arnl keliuujauUrfli* *u kurUla |Mnl«al vuur.Aisl 1JKTL VOJK. 

DRABUŽIUS IR AVALINE.
Visokio tunbuine tr dhtumo bukau^e# MonOtame Llf^TFVOM greita J

PA8PARTAI DYKAI.
Ketlaujantlem* lUMuren >>*r niua* ofi*^ i*oap*rtua p«rvpinaine 4>kal. 

LAIVAKORTES.
P*r<ltH*aanie rUnojeiinu, |j«tuv<>n Ir alvjLuojantiriui Amerikon 

DOKUMENTUS '
|*Mb4Siiitia. «Uvianuaati*. |Urkuuo ir it*rdarinu> akliui, koniraklu* Ir kilu* 

rci).«nn»u* Ueiuvo)* tr Amerikoje t-erom* PADAJlOMM 1* Vtn'JKn- 
N‘ A M K

LIETUVOS ŽEME
I'onif Ir »u*ų 4ind*r >m Aalitermi Ir parAnvėonM 1l« turku na Klauskit* 

kaip «i* oirii.p e*Mn.a Jgrli »tuif laottivnje. NcrrUrel.it* prof-*
SD REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS.

r»*lka* m t«ai kM» J rlanaiin, Cblr.įoJ* ir VakartM** VateUjoM Lm<«- 
»M| Kvn»or«nte anartanUuoia |>«gui Ittlftoi* Valatljo* Hmm

Ir

Baltic Consultation Bureau
35 Šou t h Dearboni StreeL, Chicago, lllinoū.
T ■tt-ae Marus »»IT. r Aaua. |-tara*» Dury. 9M.
«WWi atdari nu* b ryto Iki S vakare fUraialu.1* ir Miniomis Ui * Re- 
•l*-lnwR tuo 1* UU. V -
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f Federacijos Apskričio Posėdis. MIRĖ R. O. 3ULLIVAN

4

7
I

Aitų pliUivšimų Lulpiuuuic 
no korasjiondencijų skyriu
je, tiktai žymiausiojo dien
raščio vietoje <leHo, kad Fe
deracija yrn svarbi ir dėlto, 
knd iiprnšomnmo posėdije 
buvo pakelta principijniių 
dalykų. Draug. Redak.

Utaminko vakare 8:10 
Dievo Apveizdos mokyklos 
knmbarijo įvyko mėnesinis 
Chicagos apskričio Katalikų 

. Federacijos posėdis. Posėdį 
atidarė Apskričio pirminin
kas architektas Žnldokas. Į- 
ianginę malda sukalbėjo ku
nigų Marijonų viršininkas Chi 
nagoje tėvas Feliksas Knilir- 
, , .... v . .

pūtį pasivėlinus tapo išrinktas 
tnm kartui sekretorinuti p. 
Ylakys.

Sekretorių suvienijimas.

Imta svarstyti Federacijos, 
Tautos Fondo ir ’ Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
sekretorijatus. Kai kuriems 
susirinkusiems išrodė, kad vi
suomenei gana sunku išlai
kyti tris npmoknmns sekreto
rius ypač, knd karai pasibai
gus nepaprastas Tautos Fondo 
jiegų įtempimas šiek tiek liau
jasi. Raudonojo Kryžiaus už
daviniai Amerikos lietuviuose 
yra taip-gi tik tam laikui, 
kol Raudonasis Kryžius Lie
tuvoje atsistos stiprini ant sa
vo kojų. Todėl tapo paduota 
ir priimta šitokia rezoliucija.

Lietuvių R. Katalikų Fe
deracijos Chicagos Apskri
čio posėdis 13 Balandžio 
1920 ’iu, pažymėję*, kad su- 
raažėjtiK Tnntn- Fondo ir 
Raudonojo K ryžiu us Rėmė
jų sekretorių darbams, pn- 

.jddątį pageidaujama tu se
kretorių ir Federacijos Raš
tininko priedermes pavesti 
vienam arba dviem asme
nini. meldžia Federacijos
Centro Valilybą, kad ji, iš
tyrus dalykų, suvienytų vi
sus tris minėtus sekreturi- 
jntus, nrba nors du, į vienų. 

Tuonitan>u atėjo Apskri
čio sekretorius p. Zdankus. Jis 
perskaitė dviejų buvusių posė
džių protokolus paprastojo ir 
nepriprastojo. Abu protokolu 
priimtu.

Agitacija.

Po tų iš atstovų tarpo 
pranešimas. kad kas žiu 
tarp Chicagos draugijų
tuoja, kiul jos darytų rezoliu
cijos atskirti Lietuvoje Baž
nyčių nuo mokyklos ir nuo 
valstijos. Tos rųšies rezoliuci
jas peršu ir Chicag a laisva- 
*™L, M

kijo 
kas 
agi-

Ihuuyuius gulimu yra vidini! 
įvairius daigius. Japonijoje 
nricijaliai yra atidalintos mo
kyklos nuo tikėjimo. Bet tose 
mokyklose yra priverstinui 
mokinama Japonijos clirono- 
Ibgijn. J tų chronologiją im- 
peratorinus ediktas įtraukė 
šintoiznio religijos mokslų, 
knd buvo kelios dievų gont- 
kartės danguje, kelios tlicvų 
gentkartėa nnt žemės, ir knd 
tie dievai sutvėrė Japoniją ir 
pagimdė jos imperatorių, ku
ris taip-gi esąs dievas. Nie
kam Japonijoje nevalia kri
tikuoti šitų šintoizmo religijos 
sakinių, nes jie yra visų mo- 
kvklu labiausiai priverstina i 
muksiu dilllo.

Yra ir kitokią Bažnyčios 
nuo mokyklos atidnlinimo iš
vaizdų. Dvidešimto amžio 
pradžioje Prancūzijoje buvo 
projektas uždrausti katali
kams statyti savo mokyklas ir 
mokinti jose tikėjimo. Ixd»ai 
galimas įlaigtas, kml tų pro
jektų bolševikai įvykino Ru
sijoje. Ar šiaip ar taip, pro
jekto pradžia yra kilusi ne 
iš lietuviškų šaltinių. Tarp
tautinė ]HiKiiulio masonerija jį 
senai įrašė į savo programą. 
Du u geli s lietuvių nežiūri, kad 
pakenks savo tautai, jei tik
tai taps pakelti masonorijoje 
vienu laipsniu augščinu.

Bažnyčios atidalinim&s 
viešpatijos.

Dauginu buvo diskusijų apie 
Bažnyčios atidalinimu nuo 
viešpatijos. Vieniems rodėsi, 
kad tas atidalinirnn^ gyvuoja 
Amerikoje ir išeina ant nau
dos vlešpatijra bei itožnyvi&i. 
Tikėjimų suvienijimas su vieš
patija išrodė kenksmingas vie- 
nfl deJto, ka«l tuomet viešpati
ja gauna kontrolę ant dvariš
kuos ir varžo tikėjimo laisvę 
kaip varžė Kurijoje. Prisibi
jota taip-gi, kad esant Baž
nyčios ir viešpatijos suvieni
jimui gul kokis nors pusiau 
pamišęs arba nedoras žmogus 
aprig&rrinti tikėjimo įkūrėju 
ir reikalauti, kad viešpatija 
mokėtų jum nlgą bei užlaiky
tų jo maldnanų.

Kiti kalbėtojai pripažino, 
kad ne visokia BnžnyčiM su
tartis su viešpatija yra gera. 
Bloga buvo Rusijoje, bloga 
buvo ir Prancūzijoje, kuomet 
vyskupas, dabartinis kardino
las Jnines Gibbons’ns, grįžda
mas iš Rymo atsilankė pas 
vyikupą mieste Annecy. Tada 
Prancūzijoje kareiviai atiduo
davo pagarbą vyskupams, liet 
liedieviai ministrai skirdavo 
t, ., i ..m, «> ii.. .... ——....— ......

nuo

Nors vakar mes pa talpino
me vienų st rnipm{ apie a. a. 
R. C. Sullivan’ų ir jo mirtį. 
Imt šiandie, jo palaidojimo 
dienoje, dedame dar antrų 
paminėjimų, kurį {jarašė lie
tuvis, pažinojęs nabašninkų. 
Tikimės, knd nebus perdaug 
rašymo. Chicago Baily Trib 
uno yra dienraštis Sulliva 
nui priešingos partijos, to 
cianą “Tribūne” savo edito- 
rijale rašo: “Roger C. Sul- 
lifnn xvas an estraordinarv f *
man in polities and govern- 
ment,” L y. Rogeris C. Sul- 
livanns buvo nepaprastas 
žmogus politikoje ir valdy
me. Republikonų dienraščio 
straips”:.s baigiasi sakiniu:

. • ••

nois lias any one to take lūs 
place in pnblic Ii fe whose 
death would find so many 
peoplo with a sense of loss,” 
t y. Mums rodosi, kai! 1 Ili
nojus neturi kito galinčio už
imti jo vietų tautos politiko- 
je. Viešame gyvenime yra la
bai maža žmonių, kurių min
tis taip daugeliui padarytų 
nuostolio įspūdį

’ Dėl jojo mirties Demokratai 
neteko įžymiausio vado.

Roger C. t^ullivan, ludandžio 
14 d., 4:10 po pietų apleido šį 
pasaulį. Mirties priežastis į>u- 
vo širdies liga kilusi iš gomu
rio ligos. Trys dukterys, sūnūs 
ir dauguma draugų buvo prie 
jo pastarų jame momente. Mirė 
ramiai, sustiprintas šventais 
sakramentais ir palydžianms 
genčių lK*i draugų maldomis. 
Sullivanui mirus demokratai 
neteko įžymiaimio savo parti
jai vado.

Jojo jiega.

R. C. Sulli va n buvo gabus, 
iškalbingas, uolus ir nepermal
daujamas demokratų vndaa. 
Po geram apsvarstymui jis te- 
siimdavo remti kokį kandidatų. 
Bet jau pasiketinęs kurio puse 
remti, inričdavo visų savo ener
giją. Veikdavo už tuos asmenys 
su didžiausiu įsitikrinimu. Ta
tai neįstabu. kad jo šalininkai 
laimėdavo bnlsavimnose. Užtai 
buvo pasiekęs didžių politikinę 
jiegų demokratų partijoje.

Nuolat persiėmęs.

Dar antradienyje klausinėjo 
apie balsavimo pasekmes di
džiausiame žingeidume, svar
stė rinitai npie jas. lavoje at 
ramstytas pagalvėmis atydžiai 
klausė partijos veikimo išvadų, 
kurias skaitė jam jojo rašti
ninkas Edvardas Heffeman. 
Jis mirė turėdamas savo ran
kose visų demokratinės parti
jos veikimo jiegų’ ir kaipo 
tv»rV,rlgri< Įiąt vi

iekęs didžią politikiuę

buliukai kartu ir gerbė jj ir bi
jojo. t

Laidotuvės.
šermenys įvyko šiandieną 

dešimtų valantįjį ryto Šven
čiausio Vardo katedroje. V<»lio 
uis nors «1anšnni;is politikinė- 
inis Imugomi*, nors nuolatiniu- 
me ir artimame sentikyje su 
įvairiais ntskahmnis )x*i mnso 
nais. vienok išliko doru, no 
vien iš vardo, liet praktikuojan
čiu kataliku. Tuomi sau užsi
tarnavo jųignrlM} nuo katalikų. 
Lai ilrisi ramybėje.

GERBIAMIEJI:—
• • •

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa
• • •

JUMS praneša.
• 0 •

KAD ANTRAS vaidinimas
• • •

VEIKALO, vadinamo

BUS ant
• •

BRIDGEPORT’O

32 ir Auburn Avc.
• • •

ŠV. JURGIO salėje
• • •

SUBATOS vakari-

BALANDŽIO 17 d.,
•I • •

LYGIAI 7.30 vai. vak.
• • •

PO perstotymo frikis

PRIE Studentų
• •

ORKESTROS.
• •

ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, $1.00
. ff *

—MOKSLEIVIAI.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

! Kelias in Lietuvą ;
Ę Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. ■

SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTIJINI BANKA ANT BRIDGEPORTO.

Centrai Manufacturing District Bank |
Piningus siunčiant j Lietuvą ar kur kitur reikin visuomet siunsti per atsakan- ■ 

čins vietas tai yra per VALSTIJINIŲS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.
Musu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius dėl siuntimo pinigu ir atlikimo vi- g 

šokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZA1KAUSK.AS Ri 
kuris yru gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie- :- 
tuviu reikalus kuo geriausei. • į

PINIGU SIUNTIMO 1R TALPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA-* ■ 
RUS I SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS. SEREDOMIS IR SUBATO- ■ 
MIS Nuo fi iki 8 Valandos. UZRUREŽINIS SKYRTUS NFDET.T<»MTS Nuo 9 fln V? ■ 

piciu. • ■

3 Centrai Manufacturing District Bank s
A STATĖ BANK

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

S Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 g
BBMBiHMMmaiamau'nmaBmMBMmMaaBa'

X •M

AS, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI KABAU.
Al labai (lrgnu pnr 1 matu* nn.l*bn*Jp» pilvelu buvo. Dl.p.p- 

rtj* ntrirtnlm*. pilvelio, nualabncjtmaa. Kraujo, lakatų. Narvų ir 
nbnlnaa apėkų nualojitnaa viao kūno, ir buvau nuatojpa viltie*. kad 
berrvenaiu. Viaur letkojnu aau r* geibo* naalgnllėj*. vlaoje Ameri
koj Ir ut rūbelių, bet niekur našavau aavo rvalkatal p*reiboa.

liet kada pareikalavau Salutnraa valetų, Bttterlo, Kraujo valyto
jo. Nerratona. Inkstų tr Reumattamo gyduol** tai po auvartojlmul 
minėto* gyduolė* pradėjo mano pllvaa n tol g* u t. stiprėti. gerai dirbt, 
Kraujoa Ūdrai*. Nervai ėmė adlprial dirbtu Inkstai atviravo. Reu- 
matlamaa pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių rėltmaa 
Unyko po ukmulimul vūrų Ilgu- Bėgtu > mėneelų lAgerdavnu kaa «a- 
valtė po buteli Balu tam* Bltterta, Ir po I mėn. aavo pavelka!* pa
maliau toki aklrtum* kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jauėiuoe 
(magiai tr nau linkmuo* ir lėOO arklų dėkoju Halu tara. myliotų go- 
radėjui ir linkiu vleeima aavo draugam* kreiptlee prie Holutar*.:

SALITAIUS,
CIIEMICAL IMSTITITION J. Baltrenaa, Frot,

1707 Ho. Ilal«l«l St., Tvlrphaor Cianai 4417, tktkuųro, IIL

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiniiiiiiiniiiinniiiiiinimiinvmfmitr
Talofonaa I'uUmaa «•

DR. W. A. MAJOR 
GrVTTTMAa IR 

ClUlli'RGAS
Ofl«M IK1I MlchlTM A«* 

Adynoa *:>• Iki t Utryt* — 1 iki . 
t po >l«*ų — Bi«B iki 1:1« vakar* *
NodėUoznUi nuo !• Iki 11 Uiryto

Dr. I. E. MAKARAS 
įdėtu via Gydytųjų tr (litrurgn* 
it-rtiMj.i teaoe m. Mirsimą Ava 

7rlrf.ii*. Pullnuui »<i ir I*a1twa ilM 
lliicngrij: ėbir. So. Wood Mr.

Tik KMtrrge vakak. aua OOO Iki 7iO(
TrM«w Tard. 7«*

••

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago. BĮ.
Kuria gaunate pavelkdua ti Liet uvo* 

neatldellodaml paaldaryklte daugiau* *rba 
dideliu* Jdea perimame senui padarome 
dideliu* Sudedam ant vieno Ui kelių skir
tingų.

Trauktame paveikslus namuose, prie 
Bainyflo* suolgnee, veaeUJoee. grupe*

=
pavicniua >r tt. l>aroa atllcicarae kuore- 2 
riauitu. Phono Drover C3(t —

n......... ..

--V

mauny V(UM4in>m0 smautM.
Kusi rinkusieji beveik visi 

buvo vienus nuomorn\ liet 
gana ilgai kalliejo prieš pri
malant pri« nucoiiucijų. Dau
gelis norėjo gauti kiek gali
ma dauginu informacijų npie 
tai, ką raiškia Bažnyčios ati- 
dnllnimn* nuo vješpatijoji Ir 
mokyklos nuo viešpatijos.

Mokyklos atidalinimaa nuo 
Bažnyčios.

Vienas delegatas pasakė, 
kad mokyklų* atidalinimas 
nuo bažnyčios raiškia uždrau
dimų viešoje mokykloje mo
kinti tikėjimo. Ta sistema nie
kam nepatiko. Kalbėtojas pa- 

L»J — _t—t.!-'

Tiktai vengiant vienų blo
gumų nereikia darytis kitų 
dar blogesnių. Negali duoti 
nupjauti galvų deltų, kad ji 
smarkiai skauda.

(Pabaiga bus.).

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.8).

sų jog likimų rengiamame ru
ki važia vinie San Franciscoje.

Priminis gyvenimas.

Privatiniame gyvenime Sul- 
livan buvo malonus, linksmas, 
draugiškas. Reikalų bei savo 
jiareigų pildyme buvo stropus, 
teisingas, mandagus, liet reika
laująs. Jo įjavaldinim Imsi dar-

Smetona, genu pritaikinu akiniai 
bua pnlenrrlnlmu J«l Ju»N akių. 
Kuomet tų k.nti nuo galvot (kau
ti rj t ra o. kuomet raiti** I kr u

kuomet (kaltai mr ai utį *r >g. 
»*L t*l tuomet yru innkla* kad 
talkia Jutnt akinių. Mono II matų 
patyrini*, prlduu* Jum* gariaum* 
p*Lum*vtrit« ut prieinamu k*Jn* 
net taip temai net iki »1 o#.

JOHN SMETANA 
Akių Spccijalistaa

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Ilgia m Intu uitiikianma tljkaL 

Kampa. iK-to. gntrte.
S-Moa laboa vlr* I'laU'o apUrlco*. 

Kambarį. 14. t&, 14, IV Ir 1B 
TtaiykJUr | mino pamJI«.

Valau d na: nuo 7 vai. Ikryto iki •
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ir Bažnyčios atidalinimui e- 
sant. katalikai gauna nešti 
dvi snnkenybi: duoti mokes
čius viešumu mokykloms ir 
statytis gavo mokyklas |>ei 
apmokėti jų išlaikymų.

Knn. Bučys pridėjo, knd 
mokyklos atidalinimu nuo

Kas Jūsų Fotografas? ■
Kurie norite turėt gerus ir gra- ! 

žiu n paveikslus, pagal savo norą g 
ir už prieinama kaina užeikite \ 
pas mane’ o persitikrinsite.

Traukiame paveikslus vestu- B

r

I
vių, šeimynų, pagrabų pavienių

sų darbas yra musų agentų.
R. URBONAS

Triefonaa Drovcr 3473
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-------------- - -------------- .... c Svai. vakare Panrd<llal* terodo- R
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
OflsM I>ldmlcat>j:

29 South La Šalie Street
Kambarį* 814

TrL Centrai 0SM

Vakarais, 812 W. 33 St !
TvL Tania Ull

B
ypatų ir tt- Neriunčinme jokių
agentų augaudinet žmones. Mu- R

B
B

1721 W. 47 Street Chicago, UL j
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Biznieriai garsinkites “Drauge.”
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Town of Lake Apielinkeje :
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LIETUVIAMS

of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo
piningus.

B
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3EPOSITOBS STATĖ BANK
f

R

I

Turtas Siekia $6,000,OOO.oo

4633-4637 South Ashland Avenue
■■■
□■
a

■■
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MES GRĮŠIME TĖVYNĖN!
Daugel metų pro taus pra

švilpė, tarai Amerikos trauki
nio greitumu, nuo to laiko, ka
da mes, upleizdami savo tėvy
nę, atsisveikinome su senučiais 
tėveliais, broliais ir sesutėmis 
Atsisveikinome ne vien su mi 
Dėtomis y palomis, tat ir su na
mu gyvuliais ir gamtos grožy
bėmis. Nebuvo galima pamir
šti mažinusio dalykėlio akimi 
noužmetus. Viskas buvo malo
nų, brangu ir skaudu širdžiai j 
darėsi palikti.

Žirgo, kuris nekartų gylio- 
damas mus vežė, ir to buvo 
gaila. Nenorint prisiminei 
mums, kad tas žirgas daugiau I

LIETUVOS
VAIKAI
Saukiasi
PRIE JUS

Adn*wu>: (latvė

nebevežios.
Visi mes panašiai jav rėmės. 

Pulikome tėvynę, vieni metais 
pirmiau, kiti-gi paskiau, su 
iiudnumu, su graudžiomis ušu- 
romis akyse.

B.-galo darėsi griaudu, kndu 
močiutė 8U Suveliu, nuliūdę, ly
dėjo ašarų pilnomis akimis sa 
vu sūnelį ar dukrelę. Matė jiel 
lyg kokį paveikslų, gatavų nu- 
pi<*štų savo vuikų laisvo gyve
nimo unapiiM gilutis ir banguo
to okeano, atjautė jų širdys 
\H.ikų ateitį svetimame krašte 
pirm negu juos išleido iš nivo 
akių.

Mes-gi. matydami savo tėve
lius, ypatingai esant didei nu- 
lindusius, ruminomez prižadė
dami Imti gerais Dievo ir tėty-

■

nė« ■nnmuįs ir dukterimis, bet 
ar išpildėme savo prižadėjimų1 

I Greičiau bukykime, kad ne. Ar 
žinome kų .tai reiškia žodžio 

įbuluuzviiiabZ
Vienas raštininkas sako: 

’’Turpe ėst fidem fsllerv.” Gė- 
(tla yra nelaikyti savo žodžio.

!<• I mes šioje šalyje gyvena
me. iiekvienas metas palieka 
savo žymę musų širdyse, nors 
lx;ga greičiau negu sriaunus 
vandenys Nemune ir Šešupėje. 
Kada vanduo bėgdamas sutin
ka kliūčių žmogutis nr 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 rumiai teka. Mus gyveni-

03

ir nauji

nors 
turi

Iš iri ann-pus jūrių iš Lietuvų.*. ateina verkiančių balsas. Vaikai 
šaukiasi pagultas.

“Mes nuvargę! sušalę! išalky!' jie kreipėsi prie H. Hooverio 
• r prie jus — suaugusiųjų broliu ir seserų Amerikoje. Jie žino, kad 
jus n?avsisakėte pirmiau*. Jie žino, knd ir dabar jų neapleisite.

•Su pagalbu Amerikos Maisto Ad mintaracijos Vaikų šelpimo 
fondas daug pagelbėjo vaikams Lietuvoje.

Praeitų metų gegužės mėnesį buvo atidarytos vaikams valgyklos 
Kaune ir kitose dalyse Uvtuvoa, kur buvo labiausia stoka muisto ir 
švarumo. Visokie daiktai yra dalinami nežiūrint nei kilmės, nei re
ligijos. Kovo mėnesyje 20,000 vaikų buvo pavnlgydintuuų kns dienų. 
Aprėdai ų buvo išdalintu tarp 12,500 vaikų.

Jus ir jūsų draugijos gid birt juu yra prisidėjusios su pagalba. 
Bet dabar ir vėl reikalingu prisidėti. šiltesnis klimatus 
augului dar toli. .Šiai kų ponas Jloover’ir dabar saku:

“Nuo dabar iki birželio mėn., pakol bus galima kų 
nuo laukų paimti, tai vaikų muitinimas Lietuvoje
būti tęsiamus. Kaštuoju apie jų, 5e. imt dienos išmaitin
ti vienų vaikų, mažiausiai yru reikalinga $60.00(1 diitmū
kimui maisto iki vasarai. Kožnas penktukas duotus pa- 
gelhui reiškiu pu valgy dinima* verkiančio iš liūdo vieno 
vaiko.”

Jeigu nori pagelbėti, jeigu nori kad tavo dolaris nupirktų maisto 
ir drapanų dolurin vertės, -iųrkit kiek gulite duoti 1 ta tarpui 
Hoover’iui, pirmininkui Amerikos Maisto Administracijos vaikų 
gelbėjimo Europoje Fondo, 115 Brouduray, New York Cit.v. Jūsų • 
dovanus bus priskuitomus prie Lietuvių Amerikoje šelpėjų (arba 
jeigu norite, tai siųskite Lietuvių šelpimo draugijoms su įsakymu, 
kad pinigui butų perduoti Hoover’iui). Ale* priąj 
laikraščius, kuriuose bus |msk<*ll»hi jlisų auka su .vardu ir pavarde 
ir suuut kiek aukavote.

jnter-raoial Council, kuriame randasi reprezentacija įvairių tau
tų Amerikoje, gelbsti Hoover’iui. Komitetas, kur buvo suorgani
zuotas metai atgal yru ryšy* tarp Europos badaujančių vaikų ir 
Amerikoje dirbančių jų giminių, kurie gelbėjo ir guli gelbėti samu- 
sius užmaryje.

ATKllll’KlTE šį KUPONU IK PH1DEK1TE l’KIE SAVO AUKOS

o

„ t
t

To Hcrbert Itoorir, durnumu, Aincricun Kclief Adraiaistration,
115 Bnnuduuv. Nvw York Cit.v

Jiidedu ♦.......... kurie turi Imti pu*ių*ti suaclpimui vaikų Lietuvoje. Turi
būti pi ■.yknituinn prie Amerikoje aukavusių Lietuvių, arba

. (draugijų* Vania, pūgai reikalavimų)
Meldžiu |>ri«iųxti kvitų (rusytę).

Diena ............................... V«rrl« t
Mkat. ir Vulirt.

The Tnter-račiai Council
ISO Bro&įcl way~New o r K

DRAOGJS

1

mo laikas dar sriauniau ir dar 
lengviau bėga negu pavasario 
upės, nes niekas ncgal jam pa
statyti nei mažiausių kliūčių!

Paukštis skrieja ]jer orų ne- 
palikdamas žymės, jo sparne
liai žvilga saulės spinduliais, 
jo kojdės pėdų ant tako nepa
lieka, jo akelės jį veda į žiod- 
rių augštybę!

Kaip tas paukštis per orę, 
kaip laivelis per jiięę, taip 
plaukia ir žmogus gyvenimo 
gelmėmis, nepahkdainss ženk
lų!

Nestovime nei mes ant vie
tos. Lygiai su metais, kaip tas 
mus amžių laivelis plaukia siu 
buotlamas, )>er laikų gilybes, 
kovodamas su vnrgų audromis, 
girgždėdamas ir mėtomas ne- 
pasisekimų vėtros!

Visi nlaiikianie: l»et neriai 
pupMiusbuue pi .e srautu, nu
silpnės kai-kurių jiegos, paims 
viršų jūrių bangos ir daugelį 
apglėbs l>edugnė šalta. Kas su
laužė žodį gimdytojams, tėvy
nei ir Bažnyčiai, to laivų ne
kelia dvasios jiegn augštyn, 
tam nešviečia tiesos saulė, gei
dulių bangos jam didesnės ir 
baisesnės. Kas gal jam žadėti 
laimingų kelionės pabaigę?

Mes grįšime savo tėvynėn 
Lietuvon.

Ir vėl jūrių bangos galingai 
šniokšdamos musų laivelį ant 
savo putojančių rankų kilnos.

Važiuodami per platų ir gilų 
okeanų, kuris deliesius bei dan
gaus skliautus niektų ir bučiuo
tų krikštais; nevienas paminty- 
sime su baime apie sekančių 
tamsių naktį.O naktelė, o nak- 

1 vynėlė jūrėse koki tu esi baisi, 
kam tu mus vargini krutinę! 
Ai, jus bangos, kodėl taip ne
rimstat, kain tas jūsų darbas ir 
kova su švilpiančiu šiaurių vė
ju, kam tos siūbavimas?

Išaušus rytui, šviesa užvieš
pataus visur. Saulė tekės iš
miegojus, išsimaudžius jūrių 
vilnyse. Kaip gelsvos lietuvai- 
nepintos, garbeniuotos draikos 
nepintos, gerbeniuotos draikos 
vėjui siaučiant-ir vyniojas ap
link liemenį; taip ir vanduo, 
kuriame saulė nėra prausias, 
žarBtos puldamas atgal lyg 
pavasaryje lašai nuo stogų. 
Tartum vilnys marių Įtaisius, 
turi šaltų savo krutinę, nema
lonios, vien tik žiaurios, kaip 
tas priešas, kų trokšta pasmer
kti mus ir praryt mus tėvynę. 
Graibstys jis saulei už spindu
lių: bet nejvykdįs jokių pasek
mių, o velias darbas neduoda 
naudos. Jau ryto saulė j Mik i lūs 
augšliTi švies, lyg su kibiru 
vandens pilnu lieK tiesiai ban
goms ant akių.- Tad gi bangos 
j u tįsis apguutoa, vien tik šoks, 
skųsis, verks, kad nenutvėri* 
sauh-s spindulių, liko nuogo- 
inib.neteko šviesos nei šilumos. 
Jos nuolat šėMfc -taniais smar
kiai juokavo, skaisčios gražio* 
žibėjo paraudę Ir baltavo, tarsi 
su meilužiui* šnekučiavo. Tai 
jūrių šalti įspūdžiai bandys at
vėsinti musų uždegtas tėvyia* 
tneilc krūtines.

Taip laikas bėgs, kelionė už- 
vieū|uitaus gaM ilgu, šturmuo
ta laikais, >pa<: vidurnaktyje, 
kada migla uiianps. įdegs kiek
vienų ilgesys; nors viltis šypso 
ais sargo vietoje, kad laimingi 
bu»iiue.

Laivas nuosaikini plauks sa
vu keliu per viliojančias vėsu- 
loota* bangas,"taktai gurdi
nančias visus, grebiančias am
žinu ]>avoju. Mes atsidėję ant 
laivo lauksime tosv alandūlėa, 
kurioj išvysime tų tėvų šalį ir 
pažįstamas upes, kurios bpluus 
ten nuliudv gurguliuudanios 
tekėjo ir telieleku. jų vanduo 
nekartų buvo jmraudęs; bet vis 
liėgo raulini tylčdęjiiav, tarsi 
žineles nešiojo. P. Gurėnas.

(Pabaiga bus.)

A4v»*

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

Katnp. 4* Coart 
Re*. 1»W W. 4» Avnroc

Ta>«faa«Ji Cicero ICM 
Ofteo Cicero 41 

UI AVIE UETITIUKAI

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja lt nout 

oruas 114* So. Monan St.
KcrtA Mro St., CIiIoum, III 

SPECUAUbTAS 
MoterUku. VyrUku. Ulpfi citrų 

olAku Hru.
OFISO VAJLAKDOH: Nuo • ryte 
Ucl 11. nuo lt iki 1 po piet. nuo • 

Iki t ralar.d*l
N ed 41 lomia nuo t iki 1 po pieC 

Telefonai Tora* 4IT

s Nelaikyki! 
i
■

i
E

i
I

Bankas atdaras kasdien# nuo 9 vai..ryto iki 4:30 po pietų. 
Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vaL Bubėtomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vaL vakaro. j

i“ 
s 
I
l

■

“V I E N Y B E”
Lithuanian Loan &. Building 

Association.
10806 Wabaih Avenue RoseUnd, Chicago, UL

Norime pranešti. kad galime duoti paakda* ant pirmų 
morgevių iki $lt),OOU.oo ar mažiau*.

Teip-gi gulime puAolinti ant fitiaų morgečių, arba ant 
mėneainių tuolu-M'ių tmimat Ir procento per Mis metus. Brika- 
laujantirji pinigų <M namų pirkimu oriai valymo kreipkitės 
j valdybų dcl ioIhuūu išlygų-

Jonas Grigrula Pinu., 10701 8tate St., Puliman 537 
Petras Frajerae, ftašt., 10750 Ind. Av. Puliman 4162 
Ku. Klimą viėia Ižd. 10801 Midi. Av. Puliman 1372

K

K

Bile leas gali gauti DYKAI šita gražu extra i

S. D. LACHAWICZ
Ornt.ortu® ledo

k» VUUnai*. HaiKaM «=_
nMskti. a mana a»rt« boatia atoaMmU 

1314 W. 23 PL Ohicago, UI.

>w

II DR.S.NAIKFIK II

■y

» ę

«

Huom- suM'b <k».
Pcpt. *03. t to Na**au Ktrcr* 

Y«m4> CM).
!'rt,lų,kit linui ®vo puaiulUlma 
DYKAI.
Vnnlua .
Adrena*
MkMtea
Valstija

Pinigu Troboje

N«P<.prn«ta orucit )«loyU M 
nor» amt. KielcvMuia salt 
tur. tl «iu laikrodi |IK JO- 
KtO CKNTO Jel«n kalint 
valiuoti Eurapon sali juo* 
vatu. Kaipo semiu (Kuvttuui
Tiktai vl«no dalyko prntotno
tai mi|>ultDti kilu* au meau Fro- 
nt I1«**u.v Ir f'roiniutu Katallo- 
ru knrtatnr randaai visokiu ta- 
voru ir rrikMlinKiuuuiu diUyku. 
Kit’kvlrna* ta <>11 padaryti, noa 
nei JOKIO PRITYRIMO KKR&I. 
KIA. 7

S Mm turime tukatandlua *,tk sKu 
S kuriuo* u»« OViiSIME PYKAI, 
g link vo-naa 1A plrniuUnuJU Isisy-

|

I
< ii

I1

H0ME SUPPLY COMPAifT
B 110 Nassau Street New York Cxty, N. Y.

...M,—“

C■■

■
■i-

kuriuo* u»»» nrUBIME PYKAI.

U. MUS JAU ESAME MPAMKK 
TlEMTANCns km’ GRAill’ 
EAIKRf intlU. M<* mlr pat nori- 1 
u<* JunU Jum, VIENA NnatMe. | 
link bet tuojau* Utilldvk kl kupo
ną Ir prlalųak niuatia.

iPinigu uždaręs Skrynioje
Taupos bankai esti, kad juostis dėjus pinigai:

dei atsargos 
dėl apsaugos 
dėl naudos

8

■

Peoples Stock Yards Statė Bank

*J»

S
Sis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dolierių; e«ti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt astuoni tūkstančiai darbininkų 

pasideda savo pinigus musų banke. * i
o

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos ncškic j

B

k. i K *■■■
PEflPLES=Rod
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MladimK lial 1^ 1020 m.

E. ST LOBIS ILL

Misijos E. St. Lonis lietuvių 
parapijoj.

Balandžiu 18 d. Nekalto 
Pras. P. A. Iiežnyčioje prasidės 
Misijos, kurios trauksis j»er 8 
dienas Enst St. lsmis ir apy
linkių lietuviams geriausiu 
proga pasiklausyti gružių pa 
mokinimų, atlikti Velykinę iš
pažintį.

Kun. S. E. Kolesinskis 
Klebonas.

KANSAS CITY, KANSAS..

1

Ehns Hotel
53rd St. & Comell Avė.

KeikaJiagos — Chamber- 
mttid* mokesrimv $55 j nmnėni 
ir

Bras$ molderiiii musų 
joj foundrcj an: Northwensl 
sido. Darbai pastovus per vi
sus motus. .Angšr iHiisinc nltyo< 
uiaiuuntiems uiudiviut*.

REIKALAUJA.

l
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r\Ml'<.I5K 
LABAI GKROS OK1.

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

mniiitmiinmntmimimimnmnnmm

PEAHL UUEEN 
KONCERTINOS

DRAUGAS

Iuu U4u< pojiego, DtatruiLo ka 
tulikui bus galingi.

Balandžio 6 d. laikytame 
FuL akylio biuiuakimv nutar
ia surengti vakarų su prakal
bomis ir prognunajr pakviesti 
visas draugijas, kurios dar 
prie Fetleradjos nepriklauso. 
Vakaras įvyks nrdėlioj, Italnn- 
džio 25 d.. |>u pietų, svetainėje, 
prie 24 ir M i dugnu gatvių.

Nekatalikų, ariu* luisvanm- 
nių, darbuotė visai kitokia. Jei 
surengia kokį balių, nn, tai ro
dosi jiems didžiausias veiki
mas.

Velykų nnktį jie buvo suren
gę šokius. Nedėlioniis susiren
ka ant gatvių, netoli bažnyčios, 
ir šaudo akimis kiekvieną pra- 
eivį.,Pavakariais renkasi į pul- 
ruiaius ir ten daužo itales iki 
Yhluraakijui. Kili vūukj įrau
kia, kiti pas kūmutes eina ir 
šviečiasi “Keleivio’’ apaivadi- 
mais, “Kardo” patarmėmis. 
Esą. tai gazietoe, kurias gerina 
darbininkų būvį.

Tankiai ateina ir į kntalikų 
prukalhas. čia parodo jie savo 
ne išauk Įėjimą: spjaudosi, nenu 
sėdi ant vietos, tarytum kėdė 
butų pilna vinių: kai-kada ir 
trukšmų pakelia. Kada tampa 
iš svetain<*« išmesti, tada keikiu 
kunigus, kapitalistus ir netiku
sį šio pasaulio sutvarkymą 
.lų darbuotė taip plati; knd vis 
ko nė surašyti negalima. Tai
gi ant to ir sustoju.

Artojas.

aikaiafJOO.OO, kleistuos $1(0.00. Visi 
giedoriai vyrai po $100.00, o 
moterys ir panaitės po $50.00 
ir kai-kurio* tik po $25.00.

1 Musų lietuviškoji kolonija 
umžytė, bet vargiai kur atainus 
kiti tokio geraširdžiai žmonės 
kaip pas mus. O kml jau visi 
giednriai kur butų nukoję to
kias stambias aukas Bažnyčios 
Lnhui, tai malonėliau išgirsti ir 
tokiu** nuoširdžiai ]>Aeveikii»ti.
Ateinančių savaitę tengiamės 

prie 40 vai. atlaidų. įmukime 
kunigų iš Chicagos, Detroito, 
iš SVestvillės, III., iš Vincennes. 
Ind., Sd ftmahos. Per ataidus

Hvmtius varpų, kurio įtaisy
mui jmrapijonai, bėgyje pusva
landžio. suaukojo virš 700 dol.

Darbai pas mus kruta, dar
bininkų reikalaujama ir jiems 
girai apmokama. Stoek 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 tikru Lietuvos 
oru, jeigu kam įkyro kur ka- 
Sjklube be oro ir švic.MJM svei- 
kutų žudyti, jeigu kas kur neb- 
teko darbo, nepamirškite apie 
Kansas City, puikinusį visoje 
Amerikoje miestų, kuriame yra 
lietuviška bažnyčia, kur jau
nuomenė rengia vakarus, kon
certus ir kur ‘‘cicilikų” nėra, o 
visa parapija taip sutikime gy
vena. tarsi butu vienu ir ta pu 
ti šeimyna.

duonos kąsneliu, miliniu švar
ku, o jei kada |iasitmko pyrago 
užkąsti — gelumbinį apsirilti, 
tai jnu tada tikras džiuugsinns 
ir laimė; iŠ antros vėl pusės 
turtuoliai visuomet gardžiai 
valgo ir dailiai* rėdosi; jiems 
matosi, kad taip ir turi būti, 
tad nesykį. aplinkybėms pasi
mainius, pristigus gardaus vai 
g» ir dailių drupauų. ainiunn- 
vimui nėra galo.

Taip lygiai šiais metais atsi
tiko ir su mumis, Kansas City 
lietuviais. Mes čion pripratę 
prie prielankių gamtos apsi
reiškimų. Pas mus lieniAŽko vi
suomet saulutė šildo, sniego ir 
didelių šalčių kaip ir nėra ir 
todėl, kada šįmet per Velykas 
sniegas apklojo jau žaliuojan
čiu* laukus, kada šaltis uuvi- 
rino jau žydinčius medelius, 
mes, kaip kad anRS nusmukęs 
turtuolis, aimanuojame ir ver
kiame. Ir jeigu ne Bažnyčioj 
dailiai papuoštas Išganytojaus 
gftuiasjr jeigu 2a tn* ’dnkM»w> 
giedojimas Aleliuja, būtu
mėm manę, kad tai ue Velykos^ 1r 
Imi Kalėdos. Tns*oi

Rytinių pamaldų procesijoje 
ėmė dalyvumą net keturios dr- 
jos. imtent 6v. Karimiero, Mo
terų liažsneavos P. šv^ marge
lių Nekalto Prasidėjimo ir vai
kų Aniedu Sargų.

Trečią Velykų dieną Į>arupi
jos svetainėj vietinis fiv. Ceci
lijos choras laikė mėnesinį su
sirinkimą. Turtas* apie įtaisy
mą naujų vargonų. Susirinki
mam buvo pakviestas ir klebo
nas, kuriam pakalbėjus tame 
reikale, gietloriai vienbalsiai 
nutarė įtaisyti vargonus savo 
lėšomis. Tad riet. vnrg. p-lė K. 
Vinciu* tara tikslui duoda

CICERO,. ILL.

Vietinis.

'DtTROrr, MICH.

Retkarčiais riipstu laikraA- 
itioce korespondencijų ir iš 

Detroito. Vienok ne rinka* ap- 
»ioma. daug dahkų apleidžia 

ma. Todėl ne pro šalį bus pa
brėžti, kų veikia Detroito kata
likai ir nekatalikai.

Darbiwtė Detroito katalikų 
eina plačia vaga. Prie kiekvie
noj progos jie aukoja Tautos 
Foiiilan, reuiin L. R. Kryžių 
rėmėjų draugijų, rūpinasi aj>- 
Srieta, parapijų* reikalai*, ap
imliai. darbuojasi Bažnyčios 
naudai ir tautos labui.

Nesenai čia susitvėrė Fede- 
mrijti® skyrius (pirmiau buvo 
Katalikų Vienybė*), prie kurio 
priklauso apie 12 draugijų. Ne- 
nžilgo gal susispies viso* kata
likiškos draugijom. Sudaryda-

Lietuvių Pašelpinio kliudo 
nariai prašomi susirinkti O. 
Tumolitiniimėt. svetainėn, 7 vul. 
vakare subatoj, balandžiu 17 d. 
H ten eisime į balių Lietuvos 
Tvirtybė* dr-jo>, kurį rengia 
iv metų gyvav’imo sukaktuvių 
paminėjimui.

Korespondentas

CICERO, nx.

Draugija Lietuvos Kareivių 
laikys MhRMiinj siiKtrinkiina ne
dėlioję, balandžio 18 d., 1920 
nt. 1 vai. jh> pietų S. Z viliu 
svet-, 1347 Ko 3001 tvo.

Visi nariai kviečiami susi
rinkti. Bus rinkimas darbi įtin
ku dėl kepurinio Halio, kuris 
bus nedėlioję, balandžiu 25 d., 
1920 m., .Jonu Shaltisu »vet., 
4837 W. 14th St., Cicero, fll.

D. L. K. Korespondentas.

kambarį. v

-r

---------  lb*ngin----------

L. VYČIŲ 5-la KUOPA 
---------- Vaidins----------

VYČIŲ 14-tos KP. ARTlSTAl-MĖGEJAl

NEDELIOJ, BALANDŽIO-APIuL 18,1920
Šv. Mykojo Par. Svet., 1644 VVabansia Avė.

Pradžia lygiai 7 vaL vak. Įžanga prieinama.
Pelnas skiriamas parapijos naudai. Kviečia L. VYČIŲ 5-ta KP.

■■■■■■■■■■■mum

4601 Beimant Avenue.

Hill Pump & Valve Co.

M

Kapitalas ir Perviršis 
225,000.oo

ANT PARDAVIMO
3 nugsėių nam u- su akmoni- 

nų priešakių randasi po nuni. 
3145 Emerald Avė.

Kaina žema. išlygos prienn- 
mos. Atsišaukite:

American Stale Bank 
1825 Blue Icland Avė.

REIKALINGAS.

Rip suM'yer. pjiauti vieno 
rolio štormui fc' džius vario- 
jaiiiu? <h"l remų.,(k>.-',.s darbas. 
The Joseph KHcki Company 

20th St. <fc California Avė.

■ «.s L ♦

t

M o Urrta lankatyb Ahruaua t IX. M 
MralUnta batuta: f.vurun. ih-ioaua fa- 
fcjttaa: trtussK^ ;a?»‘aar* 

Vntt-rtcan titaan suj»Pb Co. 
140 W. AtiMln —- Avrtiue 

kamp, lat srm- Strm.

I.AM.I l’lZIVIUAl- REIRAIJNG.lt> 
( Relinat-r Uldr 

Siūlo ir VcUUnirton 
IlelkuUukitr M r. nOGGETT

įmukai ingi.
Juuni *alkynni K metu Ir dau- 

Kl*u u4 kl»rk*> Puotoj. SO | 
laoda AlaUtoukito Pu*|nMiMrr*« Of- 
th-e. Hoom 85*. Port OfOce Buildlnc

Dat«r rrr. pan.rrstc ir r*rio 
Jatnoc dauratnca llvfuviu. kur:* 
)U» koaoortta* ir *a*atal r^lom*n 
duojama kaipo gnriauala kob.-*rt:a» — 
padaryta Ouvlanyt*** Vkl.TV*** ▲- n 
coortk*. Mm *ditM M* tampiau ‘g

Banko turtas virš
2,382,000.oo

UNIVERSAL STATĖ BANK B

«

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kuino, būrin, pritink* kirkrle 
tiara kilknlul. Gramnluojam* kad 
«v<a-*t,ln«1*ne Jura* l«Ht iki SCS 
um ki»wM«|A jrftehsie: sciurU 
Ulykal raiiki a««u wbol**al* 
karna*.

Vyru ir Jauna valkynu galan 
drabuUal padirbti nnt utaakyrno 
bei neataltaukU atutal Ir ovorko- 
tal «u dirželiai* 
ir kitokio atyliau* 
Pamatytai* tnaau 
•lutu ir overkotu 
120. 222.80. MS. 
etstta po sts a: |ū. 
no* Motai po M5 tta 115. Vaiku 
■lutai Ir overtcotal M 50 Ir au**- 
člkU. Vyru kaline* |4. Ir sueičiau 
Moline* pum-tln** kalino* |5.W Iki 
M 7.80. Spccijalla nuotltnll* aat 
kiekviena pirkinio ciunčiomo , 
Europa.

Atdara kiekviena diena tta > 
vai. vakar* Subatotnia 10 vai. N*- 
di-komia iki • vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

-------------------------------------------z

ir b*, tat tune* 
M» 58 iki MO 
*p«c:iaJ* oil* 

po SIC. 1T.C0. 
Ir MO. Juodi 
i. JkuuiM »li-

S'
■
5
I

IH tižiausia* ir 8tipri*UAizL<< Ucluvių Valstybini*. Kan
ka* Amerikoje.

Gcrimuini ir leiaiiigiauidai patumnuja.

Lietuvon Keliaujantiems
PARUPINAM PASPARTUS

Puiiiuodam LAI V AKOKTES. Kiunėiutn PINKU S ] S

LIETUVA ir j P.VJAVL1O DALLS. AtlikM tų a 
n-i kalų yra {STRIGTAS B

Banko Užrubežinis Skyrius
Gr«rantuojnmc. kad pinigai į Lietuvi, nur-bt M

DYKAI PATARIMAI Suteikiami vi*okiuo«K* reikaluose 2

Banka Moka 3čią Nuošimtį s
Pinigu* galiniu atmiinli aut kiekvieno purcikulavtnio ■

BANKO VALDYBA:
Joscph J. Elias, Prezidentas.

Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. ir Kasierius.
Stasys V. Valanč&uskas, Ass’ Cashier.

KELIAS Į LIETUVĄ 
JAU ATSIDARĖ

3*

=

Jau laivai etna stačiai j | 
Licpojy, Lietuvos portą. | 
šipkarčių kaina iš Amet i- f 
kos porto j Liepojų $ 122. | 

50. Sipkarles parduoda E
--------------------------‘---------- JĮ H----------- --------------------- -- S

A. OUSZEWSKI,
3251 So. Halsted St., Chicago. IlL

Pinigus j Lietuva taipgi persiunčia saugiai, greitai ir 
pigiai.

:1 r • K i i • • . j
MWHHttiiuumm:umi<HHtmtiiumnmuiiinmminHiHmiiiHiiiiiiiimiini!»Hl

Bankos Valandos:
Pnti**dė|iiti*, Seredomis, Kvtvrrirui* ir Pėtnyrionda 

nuo 9 vai. ryto iki 5 vnl. po pietų.

Ir Vakarais:
l'turuikoK ir Subaiotni* uuu 9 v. rytu iki K :ui t* rak

TRY8 REIKALINGIAUSI 
DALYKAI

Kuomet tu reiknlnuji raisto, 
vra tris iš kurių galima uani- 

: rinkti. Dalykai iš kurių šie 
! vaistai dirbami turi būti pir

miausiu švarus, turi būti pa
daromi kad už juos butu ga
lima gurnui uoli, ir npnrt to 
kaina turi būti taip pastatoma 
kml kiekvienam butu prieina
ma. ypačiai atsišvclgiunt ant 
iių laiku brangumu. Šita,* vis
kas randamu Trim^rs vnistuo- 
«c. ir užtat tnkslunčiai žuio- 
iiin reikalauja Aitu vaistu. Tri
ner* A iu iv irau Elixir of Bitter 
Win«, dėl negru utulinvum 
galvom skaudėjimo blogo npe- 
tito, nervišknmu ir kitu ligų, 
Triners Linimenta* geras nuo 
rumutixino, neraigijo-, išpūti
mo, turint šalti, ir kosulį »au- 
giau*ia< dalykas vartoti tai 
Triner* Cnngh Kodntivr. TrL 
nėr* vaistai visuomet priduo
da greita imleugvinimn. Ju- 
hopli Triner Company. 1333-43 
So. Ashland Avė., (.Hiicagu, III.

< .ItNMminUnao >.

LEIBERIAI.
Dėl foundn -. darbas pasto

vus Atsišaukite.
LIKK BELT CO.

39th & Stc>vart Avė.

TTNAKRlAI
Prityrr* pri* Itadlalnrl*; Atdara *apa 

HTANRAKIi Oil. CO.
1330 *. lx*UU S4.

Hfuk m j vata.
Ib-rlatr'ioM- ntit.rkurttia hrturta. 

nrtm ‘'•pprrutk-." an <»ra pruktlk* 
a tni** tikti* tuojau* .u*k* j 

**I»rauKu" tiliululatnu įja 
l»oe W. t* Hn-ri CUkaau.
(J. J. W.)

(>*iani* rcmnlMa l,ki<a p.r*>laatl< ma- 'Į*: 
UaaUaa kuu4M AMauU prltaltuMnl taiMa m 
■«L tati tr atu matamian.* patotlM*- *«’»* ■*
kita ai*e ta**>u:<a tr valka* >uimOw ma- M 
■akla*. Vataaaa. aa. II iki » vakaru Me £ 
■Mtluml* swi 1» Iki 1 vai. |~ klel*. i;

1663 W. 47th St. ir Ashland A v. j
TrlHmua* l>wsr BM. ™

PARSIDUODA
ANT PARDAVIMO 2 FIATT 

medini* neinu* 408* Kn ArteMan 
Are. — T Ir 4 kambarį*. M.SOO. 
raab Minkant.

At*tta ūkite:
57ū* Nausamnu M.

Tel Englewoml 45**.

s Universai Statė Bank >
3252 So. Halsted Street, Cbicago, Illinois, ■

—i ruimpas jj-cios gatves. ■J ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aiisil
!

♦
Pirkti ūko- Vilas Paviete, Wisconsin, kur žeme yra 

geriausia ir kur viskas auga: trnusportnrija yrn laimi 
gera, užtektinai ežeru, upių, medžiokle, žiivnvinm- šioje 
dalyje yra vienas iš geriausiu. čionai.*- Inlmi žinom** per
ka žeme- ir gal trumpu laiku pritruk*, pirkite dnlmr kol 
galima jmsirinkti ir už prierinnm kaina.

Prityrę Lietuviui Ūkininkai iš abieju pusių kurie su 
mielu luti pagelbės. M«» norime kad musu tauriai ūki* 
rinkai butu musu kaiuiinais. tfalima pirkti uite- kaino 
investaieniH ir vėliau gnirtj už jiu- geru-* piningu*.

Norint gauti pilnesniu informariju kn*ą>krtc> šiuo 
adresu:

AMT F.VIUI.IVIMO
buOrmc |r mw*mi- llrtart* npty- 
rialoJb rlaUVc Kimia tedirbta* per 
12 iu«t*. A Hrt*» likite:

I. LTON
1T8I K. Volo* Are.

REIKALINGOS.
Jaunu?- moteris suvirs 16 

motų niužiuu*. dėl švaraus 
lengvo-^idiriko darbo. Geros 
darbo sulygo- ir gerinusios 
ulgps.

Illinois Mi u ui ture Lamp.
Division

e.uiMinronA Lunį rimu 
llelnlu h- ntkll»v<w Irmutarf I* 

pneAiMiv* mime* vym. Urtarlų np- 
<yv*ntoj virto) pri* pat llrturltkaa 
naanycto*. Mera rropi linanuL Al- 
■i&aukltr *lun A>lr«»tL

U. V.
433T H. W<XAt SI. Cbl«-*eP. III.

A ■ llRf ■ *« M ** ■ • «•• • « M MR

I s rAURHIMUM rnUbA UtIUVIAMS
I Siutų naujus vyriškti* nihm<, senu# taisau, ir spalvotu* 

I dažau. Lietuvėj pas Lietuvi!
t * ‘ K ' V F ' * ' 2 -

JUOZAPAS STULGIMBKAS.

655 W. 18th 8treet. Chicago. IUinots.

2243 W. Harrison Str.

ADOMAS STUGIS.
Espressing & Movmg.

Pertraukiau | klU» riet*. Vtai «•- 
N 1MMVB1 atllku *•* rniUM rtentltu* 
reikalu*.

41* i m». llmniiace A»c.
Trtrfrm** tkooKan) »7<»

AKT 1*1111* AVIMO
I U • kambariu niurnu* fUt iu* 

iuaa aru tl.mn* Ir Lvanti Galvi* 
Hkndoa po MA I mėa«*). luuna 
IU10 rrrtaa IMS* Talpcmi Ir T fia
lai po I ir ( kambariu* «u 6 kamba
rį* Mttmti* nJpakulij. randaa |Tt. 
kuio* t«.MI

K C. Wrt< bbraa, 
1* Mo. ta s«Ur Mtr.

T«Mrf*H». I SaHHtl Iki*.

P.vsroim m^VNKAK 
inunui;

OTRAI.

1

* Sanborn Land Company
I Dept C. Eagle River, Wiscooaui

jj—M.

k

i
- **v

REIRAIJNG.lt


k i

6 DRAUGAS / Mtadicnfe, bal. 17 1920 m.

CHICAGOJE. Į
»
KATALiKisKOS ŠVENTĖS APIPLĖŠTAS IR APMUŠ 

TAS UNISTŲ VADAS.

ĮKiiiitntHiiiiiiiitiiiitiiiiiuiiiiiiiiiiHiiHiHiiiuuiiirmiiuiiiiimniiniiiiiiiiiiiiHiuiitiiiiiiuuiiimHiHiiiHuiUHmiRiiiiHiuiHiHiiiHimHMiniHiiiiiiuiiNHtitiimuiiUiiHtmHHinMtiiiifiitiUUiittHiitiutiituiinitNiUun
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^“LIETUVIŠKA
Šeštadienis, bal. 17 

šv. Robertas.
Sekmadienis, bal. 18 

šv. Pcritktas Apolonijus.
Pirmadienis, bal. 19 

sv. Hermogcrac.

d..

d.,

d..

PRASIDĖS LABDARYBĖS 
KAMPANIJA.

Visore kataliku par? pi jose 
bus renkamo;; aukos.

Tas įvyko susirinkimų salėje

turėjo susi- 
Mi-irinki- 

tos 
fi- 

W.

Cliiragu.- aikivy.-kupijn šį
met paminės savo deimentinį 
jubiliejų. J<, A ilgšiu j i Malony- 
ių- t iiicago.- Arkny.-kupa.-Jiu 
gis V. Mumlelvin nusprendė, 
kml to jubiliejaus paminėji
mas Imtų apvainikuota* lab
darybės fondu.

Nutartu tan fondini surinki i 
šT.'m.fiiMi ir anų dienų (’liicji- 
go- katalikų Labdarių Drau
gijų Sąjungos susirinkime pri
imti galutini tai kampanijai 
pienai.

Pamim-tan fundnn rinkti pi
nigus kampanija prasidės ry
toj. balandžio IS <1., visose 
arkivy-kupijos parapijose.

CHICAGO NETURI ANGLIŲ

Dirbama vos keliose 
kasyklose.

Illinois

Aną vakarą salėje |>» mnn, 
2179 < tgdcn uve, unija Picturc 
Pranu* \Vorker* 
rinkimų. Anksčiau

i nu» -alėn buvo atvykęs 
I unijos organizatorius ir 
nnn-inis M*kretorius Krank 
llirsliman. Kiek palaukus atė-

1 jo dar ir kiti devyni unijo* 
nu riai.

Tnojniis po 7:*M> -alėn inėjo
2 njsigiiiklavii.-iii ivvulvėrini.- 
plėšiku. Tuojau* įsakyta vi-

I >ieiiL* (Mikeiii rankas.
. Sviuviuuu.- llirriiųnm nenu- 
j rėjo (mklaiisyii. Tad jį (jlrši- 
1 kai baisiai apmušė, sukruvino, 
Į atėmė $60 ir paliego.

Susi rink usirji unijos narini 
į visit.- laikas stovėjo .-u iškel
tomis rankomis ir matė, kaip 
jų sekretorių.- mušamas. Bv! 
nei vienas iš jų nedrįso pul- 
ties ginti. O juk jų buvo 9. 
Itoilns. galėjo nedorus užpuo
likus įveikti ir subraklinti.

Ilirsliinnn pitiintas ligoni
nėn.

Policija nuotnoninuja, j<nd 
bu-ią kokie tai užsiumlinti 
mušeikos.

'Taip tai yra šiltini laimin
gam mieste Chicago!

?i LI£BU!7lO!lA
MILIJONIERIŲ” 7

MELDAŽIO SVET. 2242 W. 23 Place

Met, tfaiandžio-April 18,1920
f 
I

Chicagon Atvažiuoja
JEI NE, TAI PAMATYK

S valandų vakare “Lietuviškas Milijonierius” atvažiuoja Chica
gon tik nnt specinliško “Birutės” pakvietimo. Todėl nepamirški
te ntsilnnkyti ir siudpnžinti su ••Milijonieriumi.” Tni vrn viena 
iš gražiausių Operečių konip. M. Petrausko.

Stato “BIRUTE.”

iiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuNtniiiiiiiiiiHimiiiuiiiiiniimiiiiiHiniiiiiimiiniiiitiiiiiiinitiiiiniiiiimi

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

C

sv. KAZIMIERO AKADĖ 
MUOS RĖMĖJU 
DE JOS DOhLEl.

Pranešimas.

Delei svarbių priežaščių šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Dr-jos surinkimas atideda
mas anl 26 d. balandžio mė
nesio. Oi 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 kų turime ap
tarti ir apie naujus pienus 
musų darbuotei pasitarti.

Valdyba.

IS TOWN OF LAKE.

Amer. Liet. R. Katalikių Moterų Sąjungos 46tos Kp
rengia Puikų VAKARĄ Ir TEATRĄ

t
w nr

AAiKitiiEb GimAKAL”
3-jų veiksnių vaizdelis su dainomis ir šokiais

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

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 75. 50 ir 35c.

» *

>

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitlingiau šiai atriankyti amt šio vakaro. Veikalas yra vienas iš gru- 
žiaurių lietuvių kalboje. Prie to dar bus visokių įvairių žaismių ir kitokių pamarginimų. PO PROGRAMUI 
ŠOKIAI! MI'ZIKA I. IVANAUSKO. Širdingai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

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

Iš visų Illinois valstijoj ka
syklų dirba ve« 20 nuoš. Nes • • •
streikuoju geležinkelių bėgių 
sukietuiai. J kns»k!a- nępris- 
tatmim ^ iežinktdių vagonų.

— Kai kurių miglią kumpam jų 
sandeliai (ynnlni) (’li'u-agoj*1 
visai aptuštinti. Žmonėms jau 
yra daug vargo gauti anglių.. 

l)e| anglių prilrukiino (,'hi- 
(•ilgoje tomis dienomis turės 
Imt uždrirylo- didelės įstaigos. I 

Kai-kurios dirbtuvės siunti
nėja savo vežimas j anglių '■ 
sandelius. Ir perka tiek, kiek 
gulima gauti.

Sukurstyta dalis geležinke
lių darbininkų -ukonvveikia 
visą gyvenimo bėgj.

ATVAŽIAVO GENERALIO 
PROKURORO ASISTEN

TAS.

Iš Indiana polis Chiragon at
važiavo grneralio prokuroro 
asistentas Danivl Situs kui> 
<-iu .-u d*-1 rikto prokuroru 
prisirengs vesti bylą prieš 
angldui.-yklų operatorius. By
la prnsidčriant i balandžio 22 
d.

VISKAS TVARKOJE VLA
DIVOSTOKE - SAKO 

JAPONAI.

Padaryta santarvė su revoliu- 
cijonieriais.

ūžt i krinta
AGENTAI TURĖJO DAUG 

DARBO.

Keli federaliai agentai, nu
sidavė paprastais žmonėmis, 
kiti paskui kitu- i nėjo Dr. | 
Zuik ofisan, 4623 Prairic avr.: 

savo piteijenl anų: 
narkotinius vnis-

i

Dr. Zuik 
pnnlnvinėjo 
tu-.

Ofise jie atrado visą eilę
įf- 1 — -y «- •—<• w
apsukrini ditrbadavosi ponas 
gydytojas.

Kuomet turėta gana priro
dymų, ngentai-pncijeiitui stai
ga pakilo ir pranešė, kml jie 
areštuoją gydytoją ir visus pa- 
rijentiif.

Jvvko knistis daiktas. Pnrt- 
jentai šoko kas jht langus, 
bus per dūri-. Kiti iš jų užsi
repečkino nnt namų stogo. A i 
geniams prisiėjo dnug nušil-1 
1i, kol juo- sugaudė.

Visi pnliuosuoti jh, $2.500 
paranku kiekvienas.

Tokyo, Irai. 1<> (suvėlinta). 
Iš įtari- ofiso čia paskelbtu, 
kml Vladivostoke Įvesta rei
kalingu tvarka ir
taika. Tarpe civilių žmonių ne- 
butn nelaimingų atsitikimų.

Pusofk'jjalini pranešama, 
knd r,en. Semionov su savo 
kazokais mukus rusų liulševi- 
ku* Čitos apylinkėse.

IV. ... ♦ . | • 1i Hiii •«» KAti«*n uiinw <tui 
buvo paskelbęs, kml provizi- 
jonnlė rusų valdžia Vlmlivos- 
tokv paduriuri santarvę -ii 
japonais. Kuone visas jiųrnnn 
pndnotiiK snlytniH vnldžin pri
ėmusi.

Ofisas ncpaskelliė, kokios 
yra tos sąlygos.

KONGRESAS PRIPAŽINO 
ARMIJAI 190,000 

VYRŲ.

Washington, bal. 17. - Že
mesnysis kongreso Imta.- pri- 
l»ažino, kad ateinančiais me
tais. katrie praridčs liepos 1. 
Suv. Valstijų armija turėtų 
nedaugiau, kaip 175,000 karei
vių ir lli.OOO oficierų. Tokiam 
armijos .-kaitliui pripazintu.- 
ir išlaikymas.

Katrie stovėjo už Aaitlin- 
• • •• 1 • • • miline.

plauku- nuo galvų, nugirdę 
tpie tą faktą.

«• x

i
pijami išpildė gražų duetą. 
Nesykj jiedu musų vakaruose 
gražiai ]»asirodr.

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

M. Kušleikienė. A. Milaševi- 
rienė. O. Beržiitkirnė, E. Skin- 
derienė, B. Petrnkienė, .M. Ei- 
**ivnė, n. O. Mi
lionė. U. Mačienė, E. Ragins- 
kienė, A. KusMkaitc, D. šar- 
kieuė, A. Tai^ošnitienč, M. 
Pukelicnė, J. KAiitaiiskicnė, K. 
Joktiliaitivnė. P. Sietkcvičieuė, 
J. AmbrožcvičiėMė, B. Mosiej, 
E. Sakalauskiciič.

Programą užbaigė choras 
Lietuvos himnu.

Av. Agotos moterių ir mer
gaičių draugija nuoširdžia: dė
koja gerk klel*. A. Skrypkai, 
kun. N. Pakalniui, klier. J. 
Skripkai. ftv. Cecilijos chorui 
solistams, draugijoms-ir kim
bama. Žodžiu, visient*. kas tik 
kuo prisidėjo prie šitų iškil
mių.

Ilgiausių metų Av. Agotos 
moterių ir mergaičių draugijai.

Alumnė.

r

Balandžio 11 d. Av. Agotos 
moterių ir mergaičių draugija 
iškilmingai jmminčjo 10 metų 
Jr-jus gyvavimo sukaktuves. 
Aitą draugija yra viena iš sc 
niausiu ir pavyzdingiirasių dr- 
jų. Ji yra. pirmutinė čia mote. 
ri.; draugija, kori apyaikščiuju 
tokius sukaktuves.

Ryte visos narės, privisegu- 
sios bartą rožę, in corpore su- 
ėjo Imžnyčion išklausyti šv. 
mišių, kurias dr-ja užpirko. 
Mišias laikė gcrli. Melionas A. 
Skrypko asistoje kun. N. Pa
kalnio ir klier. J. Skrypkos. Vi 
grotų buvo daug ministrantų. 
Per iškilmingas mišias gražiai 
giitlojo Av. Cecilijos choras. 
Tarpuose giedojo solistai: var 
'onininkns V. Daukša, ponia 
I'. Pieržiuskiviiė ir p. S. Am- 
br.’znitis.

Vakare Schou! Hali svetai
nėje įvyko vakaras. Publikos 
tiek priėjo, kad net sėdynių 
truku.

Programą pradėjo 6v. Ceci
lijos choras Amerikos himnu.

!’<• to iŠ4'jo kalbėti kun. A. 
Nkrjjiko. Jis labai gyrė drau
gijos ilgų motų darbuotę: ragi
no ir tolinu nepailsti. Ant golo 
palinkėjo nuo Augščinoriojo 
visokių malonių.

• w au i/vuu m/iv
navo p. S. Ambroznitis. Jau
nas dar, liet gražų turi barito
nų. Ateityj jis bus geras dnini- 
ninkus.

Z. Bajoriniotė inbni gražiai 
|<a< irkleli m v<i eiles. t

Toliau Av. Cecilijos choras, 
vnduvaujai.t vargoninkui V. 
Daukšai, dainavo ••Kantatą,” 
kurioj solo išpildė ponia E. 
Pieržinskienė ir “Laikas na
mo brolužiai eit.” Dn sykiu iš
šaukta atkartoti.

Sylvia Kiras, šešių metų 
mergaitė, nustebino publiką 
klasišku šokiu. Ji, l»e abejonės, 
Ims gabi šokėja. I)u sykiu buvo 
iššaukta .atkartota. Jai buvo 
įtaikias gyvų gėiių bukietas.

Solo “Loves Dream,” daina
vo jsinin E. Pieržinskienė. Ma 
luniu, išlavintu įtaisu žavėto 
žuvėjo publiką. Ir jai įteiktas 
gyvų gėlių bukietas.

Anl galo p. M. Petrošius 
smuiku ir p-lė J. Skindrraitė

BRIGHTOH PARK

Lietuvių Politiškas Pašei pi 
uis Kliuluu- laikys mėnesinį su
sirinkimą nedėlioję, lialnudžio 
tu 4 tthUI — n ——I -Zu-----n x i.ii m------ ——u !**•a«j u*s * tiL| **

McKinley Purk svetainėj, prie 
39th ir So. \Vesterii ave. 
draugai, malonėkite laiku 
rinkti.

J. W įkartas

SUSIRINKIMAS.

«
I

Artistės Unės Mekaitės
įyyks Nedelioj, y X X* O 

' KIMBALL H ALL 304 SO. WABASH AVENUE
8:15 vai. vakare 

Koncerte dalyvaus dar apart viršudlritOH artistės rengėjos: p-nin Nora Dagienė, 
j». P. Slogia, p. Karulis Snrpnlius ir kiti.

Tikietai parsiduoda: “Draugo” ofise, pas p. N. Gugienę. 3^25 S. Halsted St., 
••Naujienų” ofise, Darbo Žmonių Knygyne, Dr. Grničiuno ofise, Universal Statė Bank.

Visi kas nori išgirsti garsius musų artistus, tepasi skubi na gauti tikietą, nes vie
tos visos rezervuotos.

•------------------------------------ Komitetas
■K

Visi 
ruri-

rašt.

ii
no-

skolm. vedėjai, atsišaukiame 
j visus lietuvius, kam rupi tė
vynė Lietuva. Matydami, kad 
Lietuvos priešai deda visas pa 
stangas, kad savo sumanymą 
pasiekus, jmv. rengia prakal 
bns, daro rinkliavas siųsti at
stovus į Lietuvą. Jų tikslas vra 
mums gerai žinomas.

Toi-gi kmlel mes negalime 
siųsti savo atstovų j Lietuvą. 

( Visiem* dirbant išvien nebūtų 
1 nei sunku.

Roselondo Lietuvos priešai 
jau išrinko du atstovu B. B. S. 
ir M. G. V. (Katkus ir Valat
kas). Tai-gi, broliai, ko mes 
miegam. Viri, kurie pritaria 
tani sumanymui atsiliepkite 
per atvirutę ar laišku žemiau 
paduotu antrašu: J. J. Janu
šauskas. l(Xi25 I41 Fayette ava., 
Chicago, III. Tol. Pullman 3930.

Rosclando Lietuvos Imisvės 
Paskolos valdyba:

P. Samoška, 
J. Kuizinas, 
J. Nokrušas, 
V. Mlknevičlui, 
A. Likta, 
J. J. Janušauskas

t
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Didelis Balius
Draugystės Susivienijimo Brolių Lietuvių

Nedėlioję, 18 Balandžio (April) 1920 m. 

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET.

18-ta gat ir Union Ave.

■

I 
A 
■
B
■
■ 
I 
B
i

e

H

IŠKILMINGAS

Draugijos Ar. Antano 
Padvės įvyks susirinkimo* 
dėlioj, balandžio' 18 d., 1920 in.. 
1 vnl. po pietų. Dievo Apveiz- 
do« parap. svetainėje, Enion 
ave ir lS-tos ealvės, Chicago. 
III.

Visi nariai Imtinai atsilanky-| 
kit. nes yra svarbių reikalų nj>- 
kalbėti. I

• ---------------- Rengiamas------ j----------

Šventos Onos Draugystės

Nfed. Baland. 18, 1920
ŠV. JURGIO PARAP. SVET., 32nd Pi. ir Aoborn Av.

t
Pradžia 6:00 vai. vakare. Ižanra? 3Sr voniai.

ROSELAND, ILL.

Mm*. Lietuvos Laisvė* Pa-

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

Roseland o L. L. paskolos Sto 
ties atsiiankimaa j visuomenę.

Voiuyun.
A. PETRATIS & CO.

Mortgage Bank 
«*L ESTATE INS-JRANCV 

European American Bureau 
B<to«e*a Pavaris u*‘»***r1«*

SOTAPIJLflAS •
ll«l U i u»*t' e*KM» litaMi

Trurmosr noutrv*»ū ‘

CICERO LIETUVIŲ DOMAI*
Kas tiktai iš Cicero norite 

ginti “Džingt“ Ižbl rtorlni-H 
į jį apgarsinimą, ar koki dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

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

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

Ais balius bus vienus iš gražiausių. Čionai gelėaitu 
linksmai laiką praleisti ir užtektinai jumišokti.

Kviečiamo visus senus ir jaunus atailonkyti, o no- 
apsivilaite.

Nuoširdžiai visus kviečia v
KOM INU A.
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