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25,000 Kareivių t

SARAGOSSOS ARKIVY 
SKUPAS PAAUGŠTIN- 

TAS KARDINOLU.

ANGLIJA MĖGINA TAIKIN- 
TIES SU AIRIJA.

'"t--------- *
Pamainomi anglų valdininkai 

Dubline.

i NEBUS VETERANAMS BO-I 

NŪSŲ. KOL NEBUS 
GAUTA PINIGŲ.

T. ip sakoma pačiam kongrese.

aMb M> AA '

bolševikų
DAUGIAUSIA PELNIJASI ijei Suv. Valstijos Armėnijos 

n-spublikai nori plačių ruhe- 
žių, tegu ima mandatą. Nes 
kitaip Armėnija juisiliksiantl 
mažytė .n-spnblikn.

25,000 kariuomenės.

Italijos pn»m,jer«s Nitti bu
vo jMuiavęs sugestiją Turkijai 
palikti 50,000 kariuomenes. 
Ib-t Anglijos premjeras tą 
skaitlių sumažino pusiau. Tad 
Turkijai teista turėti vos 25,- 
000 kareivių.

Turkijai uždrausta palaiky
ti kariuomenės Europos šone, 
išėmus vieną kompanijų Kon- 
stantinopolvj. Ta kompanija 
skaitysis sultono gvartlija.

Pats Konstantinopolis Ims 
policijos rankose. Policija bus- 
priežiūroje Italijos, Pnineuzi- 
jos ir Anglijos kom&ijonierių.

Anglija Kaukaze.

Anglija apsiėm*- pilnai 
gelbėti naujom Kaukazo
publikom ginties prieš rusų

ANGLIJA.

Armėnijos mandatas formaliai 
pasiūlytas Suv. Valstijoms,

San Rėmo, Italija, bal. 26.— 
’fulkininkų taryba apsidirbo 
su Turkijps likimu, šiandie 
bus aptarti dar keli klausimai 
ir pasibaigs augščiausios tary
bos konferencija.

Turkijos likimu dauginusia 
pasipelnė Anglija. Nes ji pa
inia savo glolion Palestinų. 
Kaukazą su uostais Batu m ir 
Baku, Bagdado geležinkelį, 
Dnrdanelins ir pilna* teises 
prie Suozo perkaso užėmus 
Egiptu. Knone visa Turkija 
jmtenka Anglijos protektora
tam

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

Armėnija siųloma Suv. 
Valstijoms.

Tik vienas Armėnijos globo
jimas Anglijai ir jo> talkinin
kėms neparankus. Todėl Ar
mėnijos mandatas formalini 
paaiųlytas Suv, Valstijoms.

Armėnija talkininkams ne
parankus daiktas todėl, kad 
jis yra surištus su didelėmis 
išlaidomis. Bet yra rikr ir kita 
svari)i priežastis.

Kaip žinoma, Suv. Valstijos 
Armėnijai užbrėžto plačius rū
belius. Juosnn ineina ir Er
zinimas. Kad tuo taipu Erzi
nimus, kuris skaitomas Armė
nijos sostapiliu, arbu vyriau
siuoju šalies miestu, yra ran
koje turkų nacijonalistų.

Tų miestų atimti nuo nncijo- 
naiistų ui iriu inkai, turtnit, ne- 
apsiruA. Nes tas padaryti ne
būtų lengva.

Taigi jie pasivydami Suv. 
Valstijoms mandatą sako, knd

i

pn- 
res-

boIŠL-vikus. Tuo tikslu į ten 
tuojaus bus siunčiami reika
lingi giuklai ir amunicija.

Reiškia, Angliju jaiimu savo 
glohon Kaukazą. Nes ir šian
die juu Kaukazo respublikų 
armijoms vadovauja anglų ofi- 
cierai ir tos šalys valdomo* 
j ingai Anglijos nurodymų.

Vokietijai bus pasiųsta nota.

Talkininkų nuspręsta, kml 
Vokietija įsakmiai pildytų vi
sas taikos sutartie* sąlygas. 
Tik su finansinio atlyginimo 
klausimu dar nepabaigta.

Vokietijai bus pasiųsta nota., 
Bus jiti duota pusirinktj vieną I 
iš dviejų: arba per 30 inetų | 
kai metai talkininkams išmo-; 
keti jx> 3 milijardus markių, 
arba sutikti trumpesniu laiku 
išiuukėii oiirkiritLM sutini*.

Sako, jei Vokietija opaiim- ‘ 
tų išmokėti trumpesniu laiko- 
tarpiu, tuomet jai Imtų nulei
sta keliolika milijardų markių, f

SUV. VALSTIJOS PRIPAŽI
NO ARMĖNIJA.

Waslungton, bal. 26.—Suv. 
Valstijos pagal i a n s formaliai 
pripažino de fanto Armėnijos 
resnpblikų. kaip 1ą jau seninu 
>Ts padarę talkininkai.

Valstybės sekretorius Colby 
tilo tikslu Armėnijos vyriau
sybės atstovui Pnsiiennadjinn 
i n davė ofirijalį pranešimą.

Armėnijos rubežtoi gnlntinai 
dar nennsuiryn. TaUininkij 
taryba nusprendė tą atlikti 
paskiau.

Tnri apie 2 milijonu 
gyventojų.

Armėnijos respubliką talki
ninkai sndnn' iš bnvusius pro-

I vincijos Erivaninus. iš dalies 
1 provinvijos Karš ir iš dalių 
provincijų Tifliso ir>filizaW-

Išviso tan plotan jneto apie 
26,(MXI ketvirtainių angliškų 
mylių ir apie 2 milijonu gy; 
ventojų. Sostinė yra miestas 
Erivan.

■ ■’ i' -
Gal bus pareikalauta pagei'oa.

Suv. Valstijos neveltui pri
pažino Armėniją. Tni šaliai 
yra reikalinga oficijalė pagel- 
ba. Aruįt'uai nori čia gauti pa
siskolinti pinigų. Be pripažink 
mo kndir de facto nebuvo ga
lima tas padaryti.

Šiandie paakolai čia yra at
viras kelia*. Ir Armėnijos vy-

*

Iš Revoliucijos Meksikoj
CARRANZA TURIS 

VILTIES.

Rymas, bal. 26. — Praeitą 
šeštadienį Šventasis Tėvas Be
nediktas Penkioliktasis įui- 
nugštino kardinolu Saragos- 
■>u.'. i^juiiuju.'., v j
.lean Soldevila y Homero.

Iškilmės įvyko konsistorijo
je. kurioje ruošiamasi kanoni
zuoti palaimintų Orleano mer
gelę Joanną <1* Aro.

NITTI STOVI UŽ ĮVEDIMĄ 
TAIKOS VJSUR.

Nori sn buvusiais priešinin
kais atnaujinti artimus 

s antakius.
%

San Rėmo. bal. 26.—Pasikal
bėjime su prancūzų laikraščių 
korespondentais Italijos prem
jeras Nitti štai kų jHireiškė:

“Taika kuoveikiaus turi 
Imt įvesta visun Europon ir 
Europa išnaujo turi I»ut pa
statyta prie darbo.

“Mes turime įvesti taiką 
tuojaus visur, arba mes turi
me sulaukti ne|Milaiinų. Per
galėtojai sti nugalėtais išnaujo 
privalo susirišti artimaisiais 
ryšiais ir imti dirbti to-ndrųjį 
darbą.

“Majiau. toksai, mano pn- 
siųlymns nepatiks Prancūzijai. 
Bet štai aš Renneri. Austrijos 
konclirrį, nesenai Hytnv pasi- 
tikau kaipo draugų ir šiandie 
Italija paduoda jtagelbos ran
ką badaujančiai Austrijai.

“7’nij> neikia pasielgti ir šn 
Vokietija. Vokietijai reikia 
duoti pilimyhės ir progos dir
bti ir gyventi. Tuomet jinai 
galės išpildyti ir reikalavimus. 
Gi jei ne, tuomet Vokietija 
tikrai suklups jk> bolševikiz- 
uio ar militarizmo našta.”

. Londonas. Imi. 25.
reikia nei; kiek abejoti, kud 
Anglijus vyt latisybė ir vėl at
maina savo politiką Airijos rvi- 

i l»«įį 
čius sinri-fęinerins.

Vyriausybe pamalė. knd 
žiaurumais, persekiojimais 
nieko ne tik nepelnysi, bet dar 
umlidinsi žmonių pagiežą. Tad 
dnirn norima atmainyti tak
tikų ir prie žmonių prieiti gra
žiuoju. pašvenčiant tam tikslui 
žymius nusileidi m lis.

Pirmieji žingsniai.

Pirmuoju tame atsitikime] 
vyriausybes žingsniu galima 
pažymėti faktų. kn<l Airijos 
pasek rotoriau- asistentas Sii 
•lolin Tavlor .paleidžiamas vie- 
na n mėnesiui atostogosna. A- 
pie tni paskelbta oficijaliai.

Tas reiškiu, kad Tavlor pn- 
ša'inamas iš i'.'.imimios virtos. 
Viki vrn jiw •narnės. kml jis. 
daugiau nesugvyž tan užsiimi-1 
man.

Tavlor yra ta- žmogus, ku
riam visi prikaišioja perw- 
kiojituų siun-feinerių.

Pasek rot orimi.- asistentas 
tuoju u s imlii^osuotas, kuomet 
Airijos polie’.iai ("konstahula- 
riaiiis) nuskirtas nauja.- virši
ninkas, generolai Byrnc.

Bus pamainyti valdininkai

Yra aišku, kad anglų valdi
ninkai Airijoje bus pamainyti 
kitai*, miolaide-niais žmonė
mis. • ,

Apie tai rašo ir laikraštis I 
London Daily Skėteli.

Kitas laikraštis pareiškiu, 
kad kuomet Airijon geneniliu 
sekrrloriti nuskirtas Sir Ila- 
mar <int*in)oud, jaitsai \ ri
jus valdytojas lordas Frencl-

- No- Washington, bal. 25. — He- 
pnblikonų atstovų lyderi* kon
grese. atstovai Mondell, pra
nešė, kml kareiviams veteta-Į 
lUUiia uviiUs gimliU duutU-ll.i 
honu-ai. jei kartais tokius pii- 
pažins kongresas.

Ji- sako. pi.miau*ia reikia 
-uriisti vei-mes, iš kur gauti 
pinigų. Ir tik kuomet pinigu* 
\yrtousyl>ė ture* savo runk?.—c, 
tuomet veteranams hn< duot* 
Imnusni.

PENNSYLVANIA KALTI
NAMA PERŽENGIME 

PROHIBICI JOS.

Washington. bu!. 25. — “Sau. 
«eji” kongreso atstovai pakėt 
lė šauksmą, kad Pciuisvlvania 
juržengin probibieijos įstaty
mą. Sakoma, Serantone ir a- 
pyiinkėst» dirbama* alus ir >a- 
liunnosc be niekur-nieko pnr- 
darinėjamas.

BELGŲ KARALIUS APLAN
KYS BRAZILIJĄ.

Brusselis. bal. 25. — Belgų 
karalius AIImtIum priėmė Ura- 
z.įlijo.s prezidento l’e.*s<m pa
kvietimų aplankyti lų šąli. Tur 
bu!, rugpjutyj karalius iške
liam Brazilijon.

1 
tuii-s jmsitno kti iš užima', o; i 
' irios.

Paskui jį, supraiitnina, <•>. 
š.drii ir kiti nugštvsnieji vni-1 
• l<ninkni. Ir trtomet naujo va’ j 
(lytojo nūnai bus plačiai ati-| 
daryti siun-feinerinm*. Bus: 
išreikštas jiems priclanknnia* 
Tr bu* imtasi *u jai* tn.rtic-. 
idant Airija gražiuoju^ sugy
ventų s u Anglija.

Sakosi įveiksiąs revoliu- 
cijonierius.

dalln .Uvli.-IMIS JUU 
ir revolincijonieriai

Mezico City, Imi. 26.—Kuo
met /.y tui 
liepsnoja 
pažangiunja visais šonais, čia
Cnrrnnza ir jo vyrinnsybė tu
rinti vilties įveikti revuliucijo- 
nierin- ir numalšinti revoliu- 
ci.ią.

Kai-kurie Meksiko- valdi
ninkai išdnlie.- pateisinu Sono- 
ros pilkilimų. Sako, buvę tam 
iluug prežasč-ių. Bet. sako, ne- 
n-ikėję visgi jmkelti lokio Imu- , 
sau.- tnikšiim ir grūmoti ren- 
Indei valdžiai.

Toji centrui ė valdžia paeiti- j 
kj savo .jukomis. Sako, gęciln 
laiku revoliucijos jialiesti plo-1 
Jai bu*ią apsupti kuipir kokia | 
geležine rinke *ir revoliucija 
busianti nustelbta.

Nežiūrint tų optimistinių pa
žiūrų, revoliucijanierifti visur 
]Mižangiuoja. Daug (,'arrnnzo- 
kariuoim-nės js-n-ina revoiiuci- 
jonierių pusėn.

Sonoros armija užėmė uostą.

Washington, hnl. 26.—Ofici- 
jnlrmi- «lojx-šomis pranešta, 
kud Fononu--kariuomenė pa-' 
ėmė TopoJohampo ir Guavma-.'

'"'upolobanipo yra didelis Mek- 
sikiu uostas, i kurį pasių.-ta S. 
V. karės laivai. Gnnymas taip- 
pat svarbus uostas.

Mie-h- Mazatlan. kur yra 
amerikonų, ('i»rnnizo> kuriuo- 

■ inviie dai luiko.-i. ll«-i v.ugim 
atlaikys revoliucijonierių ntn- 
ka«.

Turėdami savo rankose Ga
nymo uostą tvvoliucijiniieriai 

i iš ten gulės išvystyti savo vei
kimą prieš kiln- M ••kriko?' val
stijas.

Užėmė geležinkelį.

Laredo. Tex., Imi. 26.—Re- 
voliucijonii-rini užėmė geležin
kelius Ulrpo .Monterey ir Tani- 
pico ir tarjk- Montvrev ir Mn- 
tamorn.-.

Maištus kelia kariuomenė.

Laredo, Tex., Imi. 26.—Gen. 
I’orfirio Grmzale* su 5(M1 Cnr- 
ranzos kareivių Nueva U-on, 
pakilo prieš Ciirrnnzą ir jM-rei- 
nu revoliucijonierių pu-ėn. 
Kariuomenė mnršuoja ant 
Malamoms.

Kitose vietose Curranzos 
kariupmenė taip] m t skaitlin
gai jM-reina revoliucijonierių 
pusėn. Nes revolurijes variai 
pakėlė ohiilsį. knd jie veikia 
Meksikos atgaivinimo rr pir- 
tvarkymo tikslais.

PANAIKINA BAJORYBĖS 
TITULĄ.

Berlynas, bal. 26.—Prūsijos 
vyriausybė paruošė įstatymui 
projektų panaikinti l>n j orybės 
titulą ir ku tuo surištas viso
kias privilegijas.

VOKUSCIAI PRIZME K1N 
RIMAMS ĮSTATYMĄ.

Berlynas, bal. 26,—Vokieti
jos k<*H"n*Mųa mini rink i mas 
priėmė įstatymą rinkimams 
purini įimtu n.

riausvlH? gnus pinigų, nes Šioj 
šalyj yra tūbai daug užuojau
tos nrmėnams. tarj»e kurių uo
liai darbuojjt-i protestantai 
misijouoriui.

Reikalingi ginklai.

Amerikoniško komiteto Ar
mėnijos neprikiš u somyto-i pir
mininkas J n mes W. Gorani, 
New Yorke. išreiškė didi tmsi- 
tenkinimą pripažinimn Armė* 
nijos.

Sako, šiandie Armėnijai 
srnrbiansia reikalinga gauti 
ginklų 50,000 kariuomenei. 
Tuos ginklus tikimasi įgyti S. 
Valstijose.

THINGS THAT NEVER HAPPFN i

I

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

ti nž eztra pareikalaujamus valgius. Klausk ko tik nori, jokio 
primokėjimo nereikia, absoliučiai nereikia!

PAKELTAS GENERALIS 
STREIKAS ALZACE 

-LORRAINE.

SUSITAIKOMA FIUME 
KLAUSIME.

Streikininkų komitetas atvyko 
Paryžiun.

Paryžius, hnl. 26.—Prancū
zijos provincijoje Alzace-lx>r- 
raine užvakar pilkokas genrra- 
lis darbininkų streikas.

Nustoju geležinkeliui-; važi
nėjimai ir kitokie visoj šalyj 
susisiekimui.

Kariuomenė saugoja geležin
kelių stotis ir gatvekarius mie
ste Met z. Ncišleidžinmi nei 
laikraščiai.

Streikininkų komitetas at
važiavo Paryžiun. f'iu ji- turės 
konferencijų sn darbo minis- 
teriu. Bus aptariami darbi
ninkų reikalavimai.

SURINKTA DAUG KARĖS 
MOKESČIŲ.

31 mėnesio inokestys yra ly
gios 55 metų mokestinis

Washington. Imi. 26.- Kulio* 
vidujinių mokesčių-raštinė pa , 
skelto'- Inlmi indomių sąskaitų1 
apie mokesčių rinkimą.

Sako. jx*r praeitus pustrečių I 
metų karės inokeri-ių surinkta) 
$11.481,1O9.DDG. Gi pinu to 55? 
metų laikotarpiu buvo surink-Į 
tu lM1.582,<mt**).

-Reiškia, kad per 31 praeitą 
mėnesį surinkta kuone tiek, 
įliek uonion hny/» “llrijjktll JJ“r 
55 metus.

Albany. N. Y.. Imi. 25. — 
Ncv Yorko valstijos senatas 
patvirtino priešsocijaliatiniun 
Finus. Už bilius balsavo 36 at
stovai, gi prir? — 14.

Priimamos prezidento Wilsono 
sąlygos.

San Rėmo. Italija, bal. 26.— 
Italijos pn-mjera- Nitti ir Ju- 
goslnvijo^ užrulM-žunų reikalų 
ministeris Trumhič Fiuiiui 
klausime sutiko priimti pi •ri
dento Wilsi>no kituomet pu ' . 
lytas sulygti- ir pabaigti 
mojančius nesutikimus.

Fiume. reiškia, paliks atski
rti nepriklausoma buforine 
valstija. Fiume valstijai teks 
apylinkė- ir kaikurios *alos. 
Bet salų klausime bus prave
stas plehi»citus. Patys salų gy
ventojai nnltnl.-uos, prie ko jie 
nori prigulėti.

CHICAGOJE NUŽUDYTAS 
PLĖŠIKAS.

Vakar išvakaro policija -u- 
areštavo plėšiką llarrv .1. 
damos, kuris plėšė turčių rezi
dencija- ir kurio policija semti 
buvo ieškojusi.

Kuomet ji- paimtas To«n 
liuli policijos nuovadom tenai 
jis sivpėjo išsitraukti-iš kiše
ninis revolverį ir pradėjo šu
tyti j policinėmis.

Kandydamas pasprūdo gat
vėn. Bet tuojau* policija jj 
njisiautė ir paklojo.'

Sužeista du policmonn.

UHAd
BALANDŽIO 26. 1920 M.

Chicago.—Galimas daiktas, 
kad šiandie ir rytoj bus lie 
tau.*; maža h t iria; ua tempera* 
(liroje.

•. .'GKtJSHI
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tM-j- Ordcr" arba (dedant plnlru* J 

-rasliaruot* belikę.

"Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46U1 St. Chicago, UI.

Telefoną., McKlnlcy «U4

• »
Lietuvos Senatas.
Ata]Mm.Mlinta.' “ Drauge” 

kun. l)-ro A. Maliatiskio su
statytasis Lietuvos Konstitu
cijos projektas reikalauja, kad 
kiekvienos teisės sumanymas 
prieš gausiant įstato jiegų pe
reitų dvi apsvarstymų vili: vie 
nų atstovų bute, kitų senate. 
Bet gerbiamasis mokslininkas 
į konstitucijos projektų labai 
mažai paragrafų teįtraukė a- 
pic ]Nitį senatų.

Senatai, kaijųi augštesnysis 
teMdavybė* butus, arbn visai 
nereikalinga*, arba turi kuo
mi nors žymiai .skirti* nuo že- 
-mesniojo teisduvyla** buto. Tų 
skirtumų rvikiu pažymėti kon
stitucijoje.

j pinnųjj arba didįjį atsto
vybės Imtų rankamu vienus 

L. autuvas nuo paskirtu piliety 
skaičiaus. Čia nežiūrima į nie
kų dauginu, kaip tiktai į tų, 
kad r&nkamnsis patiklų rųi- 
kiknm.-. Todėl į žemųjį butų 
susirenka žmonių ūpo ir jų va
lios išrinktieji. Bet nei ūpas 
nei valia dar neištenkn, kad 
įstatai butų gerui sumintyti ir 
surašyti: tam tikslui reikta ir 
prityrimo ir mokslu.

Todėl sakytame, kad j se
natų galima butų rinkti tiktai 
žmones nejuunesnius kaip 35 
metų amžių, idant nor* 15 me
tų užaugusio gyvenimo | iri ty
rimų gulėtų turėti kiekvienas 
senatorius.

Turėtų būti įsiūtas, kjul se-| 

nnturiu> butų savo gyvenime1 
perleidęs mirs 15 metų moks
lui, neskaitant sugaištų metų. 
Penkiolika metų užtenka, kud 
žmogus pabaigtų augštų mo
kyklų sulig Europos kontiueii- 
to !“v?. ivdOA. Te!! ?• !!!"ta; {.’f! 
rengimo. 8 lietai gimnazijos 
ir 4 metai universitetu. Jei 
luo- sUitoci kandidatu į semi- 
4orius, nebuvę* tiek metų mo
kyklose, tai turimų augščiau- 
siame šalie* teisme prirodyti, 
jor be mokyklos
mokdo. kie’: paprastai jgijnma 
15 metų m o kr lu.

Kadangi f žirnių jį butų dnž- 
ninuHiai patinka asmenys gy
venantieji praktikim* politi
ka, tai fcetniista tetailavyliės 
runurs beveik visuomet būva 
vienpitriškn*. Tat kenkia įsta
tams, ta*%^ie vienpusiškumu 
arimu laisvę tiem* gyvento
jams, kurie prie tos vienos 

r* •» *•«••««• ii *«**•—■ ja* art»»

j gijo tiek

"Mėti. Todėl senatų svarbu hu
tų sustatyti netiėk iš partijų 
atstovų, kiek iš įvairių žmo- 

- nių ryšių.
Pirmiausiai .Senate turėtų 

^.butj aprūpinta vieta mažumų 
tautoms: lenkams, žydams. 
baHrflidži.-inn. vokiečiam*. Pas 
kui reikėtų ir Itinmams: darbi.

ninkamo, žemės savininkams 
pirkliams. prniuonihkniu.*. dva 
siškijni. Kiekvieno luomo nr 
tautos renkamasis turėtų pri
klausyti prie (o Imties, prie 
kurio ir rinkikai, išskyrus dnr. 
bininkų atstovų. Jis galėtų bū
ti nctadnrbiiiinkas dėlto, kad 
15 metų pašventus mokslui 
sunku grįžti prie rankpelnio 
darbo. Jei tokių ir butų, tai 
jų skaičius butų mažas ir to
kiu budu darbininkai butų 
priversti rinkti savo atstovų 
iš permažo skaičiaus asmenų. 
Gerinu tegu nedarbininkas nt- 
stovaus darbininkus, negu knd 
darbininkų atstovai senate bu
tų nenoriai išrinkti.

Pasirūpinus Senato susintos 
įvairumu, reikėtų uprilmti jų 
skaičių. Lietuva yra mažai ša- 
lis: joje neturėtų būti dnugiau 
50 senatorių. Negeru butų pa
daryti mažinu 40. Geriau butų 
padaryti 50 negu 40. idant 
skiriant luomams ir tautoms 
senatorių pnųuirrija lengvinu 
butų neperdnug mokintai vi
suomenei parodyti procentinio 
apskaitymo teisingumų.
Tų proporcijų turėtų pirmam 

semitui sustatyti Kuriamasis 
Seimas, o toliau kiekvienas se
natas savo įgaliojimų pabai
goje sustatytų busiančių suna- 
torių proporcijų,

įgaliojimų laikų senatui rei
kėtų paskirti ilgų, sakysime 
dešimties metų, idant jie ga
lėtų j šalies tvisdavylię įdėti 
savo gyvenimų ir jiegas, nesi- 
rūpindami ateinančių rinki
mų pri rengimu.

Senatas neturėtų būti palei
džiamas, kada sugriauja mi
nisterijos įneštųjį projektų,' 
nei ministerija neturi prieder
mės atsistatydinti dol jos pro
jekto nejirrėjimo per senatų. 
Senatas neišreiškia uiinistori-

.JHT MiVn jMisit ikėjimo nei ne-

Lietuvos Konstitucijos Projektas.
Antra dalis.

Ii jj pavesti nubalauoti vimo- 
meneL

7. Paęlauimito ar visuomenės 
i nubalsuotuosius įstatymus pro 
. ridentas (Mskelbta ir parirapi- 
i na, kad butų įvykdinti.
i K Preridcutas turi teisę do

vanoti bausmę paprastiems nu- 
i sikaltėlimus. Nusikaltusiam gi 

vaidininkui bausmė tegula būt 
dovanota tiktai įstatymų keliu.

9. 1‘reridentas paskirta ir
|*aliuosnoja augštuosius valdi
ninkus, liet lie paskyrimai turi 
būt patvirtinti senato. •

10. Prezidentas turi teisę 
įnešti į {Mirlamentų įstulymų 
sumanymus.

11. Prezidentas atstovauja 
tautų efteijalėrc 
tarptautiniuose

iJift doro sut.ulirj 
mis šalimis, liet 
tiktai tuomet teįgija galybę, 
kadn jas palvirtina parlamen
tas 2-3 įtaisų dauguma abiejų 
rūmų.

12. Pri*ridentaa yra vyrinu- 
siu armijos vadu, tat ]>aski-lbti 
karę ar padaryta taikų tegali
ma tiktai įstatymų keliu.

13. Kiekvienas prezidento 
parėdymas turi Imt ]>asirašy- 
tas atėakomybėje esančio mi- 
Misterio. M misteriai atsako už 
tuos prezidento jiarėdynius, 
unj kurių jie pasirašo ir už vi
sus parėdymus, kuriuos jie 
įvykdina.

14. Be jMiriaiiH-uto sutikimo 
preridentas neturi teisės išva
žiuoti iš savo valstijos.

15. PruzidentAs paskiria 
premjerų ir kitus niinislenus 
sulig premjeru patarimų.

16. Premjeras jiirminiukuujn 
ministerių posėdžiuose, dumia* 
generalę jiolitikai pakraipą ir 
griežtai prižiūri kiekvieno mi
nis! orio veikimų.

17. Generalėse politikos ribo
se kiekvienas miuisteris savi
tai veda sau iiuvrstųjų admini
stracijos šakų. Jie yra sulida- 
riaki vadovaujant premjerui.

18. .Ministerių posėdžiai yra 
slaptus, publikai neprieinami. 
Sekreto priedermė rišu visus 
minist<*rių tarytas sąnarius.

19. .Ministeriai įneša į parln 
inejitų suformuluotų įstatymų 
sumanymų, išreiškia parlamen
tui savo nuomonę apfe tuos 
statymų sumanymus, kuriuos 
įnešė senatoriai, ar atstovai, ar 
piliečiai.

20. Nei vienas ministeris ne
turi teisės siųsti į parlamentų 
įstatymų sumanymų, neprita
rus kitiems kabineto sų na
riams.

21. įstatymų sumanymų vi- 
sųpirnui išgvildena ministerių 
komitetas, paskiau* jį egzami
nuoju visas ministerių kabine
tas ir tik tuomet teįneša jį į 
paiinmentų.

2»1 Minis t erini atsako parla
mentui ir taip ilgai jie b-ga
li miuLUiiuU, kaip ligai turi 
parlamento daugumos pritari
nių.

27. Parlamentas gali išreikš
ti savo nepasitenkinimų mi
ni-t oriais, o) arba nubalsuoda
mas, kad jis ministeriau nepu- 

'sttiki, pagalinus nenurodyda
mas nei to nepasitikėjimo prie
žasčių. b) arba pasmerkdamas 
vieno, nr kelių arim visų mi- 
nistorių veikimų.

28. Jei proaidentas su mi* 
nisteriais numano, kad parla
mentas n ei h* turi visuomenėje 
užuojautos, tuomet preziden
tas atsišaukia į visuomenę ir 
(sivedn jsi ių klausimų nubal
suoti. .Jei dauguma pilnateisiu 
paįvi iy sjuju iu mitaslcHuų u 
pasmerkia parlamentų, di* tuo 
pačiu yra paleistas, o m hi i ste
rilu pasilieka. Jei dauguma 
pilnateisių piliečių pritaria 
parlament ui, ministeris’ 
pasitraukti.

Jei yra numanu, kadmiais- 
toriai nustojo pritarimo ne 
vien daugumos atstovų, liet ir 
duugutnos balsuotojų, tuomet 
ministerini Ik* jokio referau- 
dmn’o turi pasitraukti.

29. Ministerių priedermė y- 
ra įvykdinti išleistuosius įs
tatymus, sustatyti metinį biu
džetų. prižiūrėti valdiuinkus, 
kasmet išduoti jairlamentui ar 
jo komisijai smulkių atskaitų 
iš savo valdymo, iš valstijos į- 
plaukų ir išlaidų.

šį Mugėtosios administraci
jos sutvarkymo projektų pri
ėmus, reikėtų atmainyti atsa
kančius paragrafus konstituci
jos projekto antroje dalyje j. 
vualy toje “Valdžių.”

Valstijon Taryba*, kuri gali jį 
ir prašalinti už nepildvmų įata- 
tymų. Viršaitis pirmininkauja 
ir vnlščiuuš taryboje j sMiiimų 
susirinkime.

DiO. SvnrlicKaieji raiščiau* 
tarybos nutarimai turi būt ;ia- 
tvirtinti provincijos komiteto. 

1G1. Valstijos Taryta turi 
teisę prižiūrėti, kad provincijų 
ir raiščių valdžia pildytų kon
stitucijų. įstatymu*, o nepil
dančius turi teis«; priversti 
juos pildyti.

PRIEDAS

j Antrasis Admizistracijos su
tvarkymo būdas.

1. Admmmlrat\ve valdžia
yrn rankose prezidento ir mi
nisterių. ,

2. Mėnesio laikot m py ju prieš 
pa<ii-f>unant esančiojo preei-

plentu tiunystei abu |>arlaincp- 
to nutui susieina j tamdrų ]h>- 
sėdį ir išrenka reapulilikos pre- 
zidentųtšešerieni* metams.

3. 1’n‘Z.identui ari m (uis i t rau
kus arta nuiuiru.-, yra tuoj 
renkamas nauja* pie/adentas o 
iki išrenkant, prezidento funk
cija* pildo uiinbterių taryta.

4. Išrinktu j prezidentus ga
li Imti ir buvusysis prezidentas. 
Kandntatas į prozaleiitus, kad 
liuli išrinktu, turi gauti bent 
du trečdaliu talsų. Jei nei vie
nas tiek negavo, Imituojama 
ant n; kartų iš dviejų dau
giau balsų gavusiųjų kandida
tų, tuomet užtenku gauti tik 
pnprastų balsų daumimų.

5. Parlamentui reikalaujant 
viMiomenės nutal-n’-min pre
zidentus guli būt prašalintas 
prieš terminui (Msitaigiant. 
Tokį reikalavimų parlaiueulaa 
teguli nutarti tiktai 2-3 balsų 
dflIlgūnai abiejų rūmų.

Tukiu jiartamento nutarimu 
prezidento veikimas yru su- 
s]ienJuutaK. Jei turinčiųjų tei
st; Imlsnoti piliečių dauguma 
balsavo už prašaiinimų. prezi
dentas yra prašalintas. Jei vi
suomenė ibiuguma talsų atme
tė ]«rluniento reikalavimų, 

i prezidentas palieka, o |Htrla- 
. mentus tuo pačiu yra paleistas.

G. Prezidentas turi suspensy- 
vį "veto.” įstatymus, kuriuos 

' priėiuė abu parluincntu rumu, u 
kuriuos prezidentas skaito ne
likusiais, prieš paskelbiamas, 
jis nusiunčia atgal į parlamen
tų antrų kartų juos persvarsty
ti, ir nurodo savo nepritarimu 

'priežastia. Jei parlamentas, 
]M*rsvarslę* tų įstatymų suma
nymų, antrų kurtų jį priėmė, 
prezidentus turi jį paskelbti, 
kaijRi naujai įvyksiantį įstaty- 

but jiatvirtinlas n m ir 9o dienų laikotarpyje ga- -

Parašė
Kun. D-raa. A. Maliau skis.

(Pabaiga).

153. Provincijos taryba susi
renka tant vienų kartų per me
tus. Taryba paskiria ir kontro
liuoja provincijos valdininkus, 
išrenka savo provincijos sena
torius, išleidžia parėdymus, 
paskiria mokesčius, sustato 
metinį biudžetų. Biudžetas yra 
viešas.

Provincijos, valščiaus ta
ryta rūpinas viešaisiais vieti
niais reikalais, nepakenkdama 
visos Lietuvos visuomenės roi- 
Kuumis. jstulymas nustato jų 
priedermes ir teises ribose, 
kurias pažymi konstitucija.

154. Didžiųjų pnivincijalės 
tarytas durta dalį atlieka jos 
jiačios išrinktasis provincijos 
komitetas. Provincijos komite
tas susideda iš šešių sųnarių 
išrinktų iš jiruvincijunalės ta
rytais. To komiteto rankose yra 
ekzokutyvė provincijus val
džia. Jie valdo provincijų visu 
tuo laiku, kuomet taryba nėra 
susirinkusi.
_J35. Provincijos tarytai ir 
provincijos komitetui pirmi- 
tniniukauja gubernatorius, ku-1 
rį paskiria Valstijos Taryta, o 
patvirtina, senatas.

Gubernatorius turi teisę I 
kalbėti ir balsuoti provincijos 
taryboje ir provincijos komi
tete. Jis prižiūri, kad provinci- 
juj butų pildomi įstatymai.pri- 
žiuri. kontroliuoja provincijos 
valdi įlinkint ir yrn mazgu, ku
ris jungia piuviucijulę valdžių 
su mitrai e.

156. Apskritys turi *&vu 
svarlių tiktai renkant atstovus 
į parlamentų ir kaipu teismu 
rajonas. Provincijos taryba 
paskiria apskričių kontrolie
rius, kurie prižuri vulščių val
džios veikimų.

157. Valsčius yra pirmutinė 
valstijos vienata. Jo autonomi
ja yra kertiniu demokratiško
sios Lietuvos tai s vės akuu-nu.

158. ta'gishityvė vata'iaus 
valdžia priguli raiščiau* tary
bai, kurių išrenka vietiniai pi
liečiai uštuoneriems metams. 
Kud dalyvauti provincijos ar 
valsčiaus tarytas rinkimuose, 
reikia toje provincijoj ar tame 
vuiščiuje gyventi tamt nuo tri
jų metų.

Turyta susireuka taip daž
nai. kaip tu yra reikalas.

159. Ekzrk u I yvė va išėin us 
valdžia priguli šešiem* seniū
nams ir valsčiaus viršaičiui. 
Juo* visus renka varčiaus ta
ryba. Valsčiaus viršaičio išrin
kimas turi

J

iškilmėse ir 
NiDlikiuuM*.
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Klausimos. Ar Lietuviui A- 
menkos piliečiui galima yni 
’-ižiuot! į Lit-.uv^ neųŽKtatant 
kaucijų*, kad sugrįši f Aš gir
dėjau, kad reikia užstatyti 
$5<X) dolierių, kurie prapuola, 
jįjį negrįžti per *<*•* mėnesius. 
Aš jnu esmi pasirengę* imti 
ArnvnKos pilietybė* pppaas 
lų*t dnr nepadariau prisiego*. 
Jei taip butų kaip sakoma, tai 
pojxTų neimčiau.

J. Sereika.
t

Atsakymas. Gali imti pape
rai be bliiHtte. Pilietytas ]>o- 
}M»ro> nemažina žmonių tpises 
tad daugina. Apie 500 dolierių 
kaucijų tik iš tamistou pirmo
jo teko girdėti. Niekada to
kios 'teisė* nebuvo ir, turbut, 
nebus. Daugeli* iš važiavo ir 
išvažiuoja ta kuucijų. Nurieda
ma* įsitikrinti Tomistą guli 
puktausti ienai, iš kur ousi 
>>'.Ij.ilv)u>< a » -r- r~r

pasitikėjimo. Tais visais žvilg
sniais senatas *kiriasj nuo at
stovų buto.

Tetalavybių inicijutyvų se
mitas turi taip pat. kaip atsto
vų butus, kaip ministerijų ir 
knip piliečių būrys pažymėto 
konstitucijoje didumo.

Besidarant nuomonių skirtu
mui tarp Atstovų Buto ir Se
natu, susidaro la-udru komisi
ja ]>o tris atstovus iš abiejų 
pusių. Jie išsirenku pirminin
kų kokį nori Uetuvu* pilie
tį ar pilietę.

.Moterys gali būti išrinktus 
j senatų tumi* pačiomis teisė
mis, kaip ir vyrai, bet nei 
rui nei moterys nesiskaito 
luomu nei tauta.
Nors lyties skirtumu- yra

dėsnis už kitus žmonių skirtu
mus. tečiau* pati gumta, su
darydama lygų vy/ų ir motery 
skaičių, statydama viešpatijų, 
ant šeimynos, u šeimynų ant 
vyro ir moteries, prašalino at
skiros lyčių utsluvyls-s reika
lų. Uždraudimu* moterims 'da
lyvauti tetalavybėje buvo blo
gas; lo mtamt lyčių lygsvuru 
susidųru su vaitai.

vv- 
nei

di-

Anglija ir Airija.
Iš knikurių ženklų rodosi, 

kad Anglija ims kitaip upseitl 
-u airiais. Nuujui paskirtasis 
l/irdn- tai t imant a> gene rotas 
bir Nevil Atatrcudy manda
giau ap-ėjo mi badu rfreikuo- 
jančiais airiais uždarytais ku- 
t*!:-...*- *!*•• ••t jiiMUurv. t uumi nv j kum iriam* 
n<> lordas Kraneli, Airijos vice 
karalius, ir žada atsitraukti iŠ 
savo vietos.

Dabar Anglijos jiarlnmcnlc 
plačiai kalbama, kad Fron- 
cli’o vietų užimrių* Earl of 
Gramud. Ta kandidatūra An
glijo* politikam* laitai patin
ka, be* Kari of Granard yru

i \

»
OR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St.
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PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS WJ3.S.).

katalikas ir airiai taip-gi ka
talikai.

Tuomi t aišky rimu rii>yk pel
noma du daigtai: viena, ai
riams turi pasirodyti, kad An
glija nori būti geru su jai*, 
o antra, jeigu jau reikia kau- 
tir, tai teniknuja katalikui au 
katalikais.

Tiktai viena kliūti* paniro* 
ilo. latisvoje už demokratiją 
kariavusioje su vokiii’iab An
glijoje’ yni trinių, kokių ne
buvo Vokietijoje, būtent, kad 
nei karalių.-, nei ministrų pir
mininkus, nei Irlandijo- vicr- 
knraliiir negali būti katalikui, 
i mu i<vm* 111. M«uuiKB*r Ang
lijoje j negalėjo būti visai nei 
valdininku, tad jau 90 metų 
kaip tat jmnuil.oita, tiktai pa
likta trys virto* nrpriciunmo* ’ 
katalikams, nežiūrint jų gabu 
mų nei nm»jH‘lnų.

Aristokratiška Earl of Gre- 
narų giminė huvo protentantai, 
tat 18G9 tu* giminė* pirminiu-,

kas tujai kataliką. Jq .-linus 
taip-gi yra katalikas. Jauna* 
Įtari of Gramini yra buvęs 
Amerikoje ir čia !WK m. vedė 
pačių Ogden Milte'o dukterį. 
Kūrės ImkuGrnnard as sutelkė 
airių lai.■< vanoti ų pulkų ir su 
juuuii punižymėjo kovosi- taip, 
kad kelky k tapo oficijaliai 
pagirtas ir guvo karės nuo
pelnų ordma Nno 1918 m. 
tiranurd’ns buvo lordu leitc- 
mintu Longtord’o apskritoje 
Airijoje.

Kandidatas j vjcv-karaiiut> 
yra žinomas Litanijoje ir Ily- 
me. Tarp airių jis senai'dar- 
tavu* i priki.uisydauMs prie 
urga ni iur i jos vadinamus Gom 
inuiions of St. Patric.

Kaikurie suko, kad paska
lų* apie Granu n Po paskyrimų 
yrn tyčia angly leidžiamas su 
tikslu nutiiiiintj- sūpykuaius 
Amerikiečius ir šiek tiek ap- 
giosty’ti airius rodant šiokių 
tokių taikos nugi įtaikių.

23. ir mimstcnai ir jų im* 
skirtieji atstovai turi teinę da
lyvauti kiekvienų rūmų ir jų 
komtetų ]M>H«džiuos(', bet bal
suoti tegali tiktai tuomet, jei 
patį* yru ty rūmų atstovais. 
Jie turi teisę kalbėti ir jų kal
bu tari būt nekliudoma, išklau- 
*y ta, jei tu jie reikulauju.

23. Ir vieny ir kitų ruinų sų- 
nariai turi teta; klausti iu mis
terių inforumrijus. juos intvr- 
jM<luoti: liet apie ty dalykų 
ginčai ir išreiškiiiuu ministe-
ritinis pasitikėjimu ar nejutsi- 
umkinimo teįvyksta liktai 
bent po ja-nkių dienų.

24. l’i pruvedimų blogųjų 
įstatymų ir už sulaikymų ge
rųjų aisjuamiybe krinta nn: 
mini^lerių, j4*i šie yni puriu- 
nkmto dnugumos vadais.

25. MiuisUoiai yra solidu- 
rištai utsakumylH’jo nž gew- 
rnlę jx>litiko» jmkrnipų, kurios 
taiko* vykdančioji valdžia, o 
kiekvienas minisb'Tis atskirai 
atsako už savo asmeniškų vai 
dymo srityje veikimų.

J- - «*♦ S ■ • 14

SERGĖKITE SAVO AKIS.
SPAUDOS DRAUGUOS

VALDYBA.

Pirmininkai Kun. F. Kemėšis. 
E. 381 Westmin*ter ave^ 
Detroit, Mich.

Vioe-Pirmininkė M. L. Gu 
rinrienitė, 3347 Auborn avė., 
Chicago, UL

Sekrctonus Kum V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, III.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23 ro pi., Chicago.

• m.
Iždo globėjas L Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicagc, III
Literatiškas Patarėjas Kun. P. 

Bnčyj! oąua xsr u* *«***«■*■♦*» 
Rd.. Chicago, UI.

5(n«toiiua serai prltaitUiU akiniai 
bua palrnfrinimu d»l Juay ekiu. 
Kuomet tų kasu nuo gaivai akau- 
d*m»n. kuomet nUdte UcJaol I kru 

kuoi.wt akmui ar elun ar ik- 
«al. UI luomai rra tenkina kart 
reikia J ūma akiniu- Mano 11 u>et« 
naUrrUnaa poduoa Jinaa fferiauMa 
pstarn=.rtsjq Ut prieinama KOtM 
cet tal> tarnai net liti ,1 tt.

JOHN SMETANA
1

Akių Bpedj&listaa
. 1801 8. Ashland Av. Chicago 

L<niulr^M H^kliBii <ba»L
( S-«a» l*bM ««H FtaŪ’o apifekM.
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tautos Fondo Reikalai.
TAI TOS FONDO INEIGŲ ATSKAITA.

DRAUGAS■■■■gJML .„■■■■■■■■ . < ■ , .Hl

LIETUVIAI AMERIKOJE.
i ...............-...................................................

• WATERBURY CONN.

*

3

• ••••• • •••*• • • •••

4 • •

• • •

Satuiio mėnesio intigos.

540—Sinubury, Cvnn. 133 ak
į 541—ligapeth, N Y. 45 sk .

542— Huinesteail, Pa. 23 sk ... ........................................
543— Minersville, Va. ......................................................
544— Nortiuimtuu, Ma M. •••«•*»...•••«>• • •• • * .
545— Plyiuouth, l’a. .........................................
546— Boyne City, Mich.....................................................
547— Uhicagaj UI., 31 sk. ......................... ......................
548— Chicago, lik Kak Vienybės Seimo kolekta...........
549— Chicago, UI., 31 sk. Kum Laukaičio i’ond...............
530—C'mcinnąti, Ohiu...............................................($. * - ^> •
551—Scenectady, N. Y., 142 sk...........................................
552—-Donoru, Ta.. 15 sk............................................................

Parit. TI!., 47 «k r.^rir. h.'.. .t..

•Kl A 1 ĮJUl t, 1 U., Ui sk.
555— l’įttriield, Mass., 130 sk.................................................
556— New Londoii, \Vis., S. L. R.-K. A. 208 kp...............
557— Berriatio, Argeiitiua, 131 sk.
558— Chicago, III., 32 sk. ........................
559— Thoiu]M>onville, vonių, 16 sk. .... 

*56ū— Eiizabelh, Pa. S. L. K.-K. A. kp.
561—So. Boston, Mass..............................
362—Bridgeport, Coim..............................
563—Shėnanduali, Pa.................................
364—Clevehmd, Ohio............ ...................
565—rhiladdpliia, l’al, 106 sk. 100 vėliavėlių................
56(į— Levristun, Me., 99 sk....................... t...
567— Duąuesne, Pu.....................................................................
568— lliU Cit y, Mimu; L. D. ... •................................... ..
369—Kibgston, Pa.............................................. ’.......................
570—Minersville, Pa..................................... ..........................
371—Kankakev, Ui., 101 sk................. .. .................................
572- JVllml, Mass*, 12 sk..........................................................
573— 6ioux City, lou a........................... .................................
574?—So. Boston, Mass..............................................................
5jo—Wilkes-Barre, Pa. .*.........................................................
576— VVorcerter, Muša.......... ;.................................................
577— W«stfiei<l, Mass.......................... ......................................
578— Chicago, III., 6v. Krvž. parap.....................................
579— ^Curtis Bay, Md., 28 sk. ...’................ ........................
580— Rumford, Me., 140 sk. ....................................................
581— Chicago, 10., "Draugas,” L. 1’. Z.............................
582— Kchcnoctudy, N. 142 sk.........................................
*i83“—Chicago, JL11., oi sk.• ......

384—Brighton, Mass...................................................................
585r-lMroit, Mielu, L. T. Z...................................................
586—Chicago, lik, 43 sk. .........................................................

« v

• ••••••

...

587— S orėsi City, i‘a.......................................
588— Patcraon, N. *Jn Šv. Kazimiero dr-ja
589— G rami Kupids,/Midi............. .. ............. ..
590— Chicago, BĮ., 60 tik.................................
591— Tumuąua, Pa. ................ ........................
592— Chicago lleighte, 111...............................
392—Ciceru, 11L, L< P. Z.................................
1594—Cainbndge, Mass., 35 sk......................

37DU 
•AKJ.Ott 
36L10 
30U.U) 

4.00
268.50

3.00
75.10 
64.91 

678.40
82.00

141.55 
39.5a

195.00

160.00-
50.00 

100.00
62.2f
66.50 
80.00

400.00 
204.00
10.00

1,181.20 
15.00 

290.00 
16.05 
10.00 

375.00 
300.00 
134.23 
465.64 
630.00

39222
233.45

1,134224
172.74 
8U0.00
111.55
62.U0 

150.00
29.10
35.65
89-20

100.00 
19.75

200.00
50.00
53.72 

286.00
87.88 

179.50
49.70 
37.00

važiuoja j Lie- 
negu mes.”^ Gi priešai 

‘‘Matui, jus aukojo- 
dalmr taip jums, -taip 
reikia 5 dolierius mokė-

$

Viso labo.............................  $10,944.73
\im. J. Laukaičiui įteikia surinktų pinigų, laike jo
I maršruto po lietuvių kolonijas.................................... $3,796*83
f " •

J Janulio tnčtKatu titeigos.

393—liuciuv, Wi«., 79 sk.......... ...............................................
596—Middieburu, Mass.  ...................................................... .’
*1911 rentuių N. J,, ou si*.
598— Detroit, Mietu, L. P. Z. ....
599— Anislerdoiu, N. Y., L. B. eup,... t..............................
600— Nuriti, Auaju*, Mums., S. L. K.-K. A. 104 kp...........
CAH—~LeHlotun, Me., L. 1 • Z. ......................
692- ^’aterbųry, , 40 ..............................................
603— Clucago, m., 1’. P. Bale, L P. Z...............................
604— Detroit, Mielu, L. 1 . Z. »«... ...
(Mžo*—v*^uguj A olėti, 1 iu
606— Bedfiraieycr, 11L  ........................................ /
607— Rc^uuve, liti, Iu ak. .....................
608— Luureucc, Musu. . ..............................
609— Clevclund, Ohio., 22 sk....................
610— Ncw York, N. Y.   ......... I...... x
611— Brouklju, N. 1’., bv. Jurgio puru p.
612— berautuu, l’-a., 36 sk..... *..
613*" "Rariim, \\ is., 19 sk. ........... • •. .......
til 4 “— W ilsou, 1 a. ..........4.......................
613— NorUi Abuiglun, Muša.......................... ..
6x6—ireiruit, gličiu, nu l . u. •.................. .
617—JJiceru, liti, L. P. Z........................;.............................

—žžuulellu, Mus*. .«... ••..................... t.
^Jwuu* .

630— Nw Britam. Lomu ........................... 
rtuiii rtapius* juiciu *• •.‘,*.• • -.)•............

CSii—Girnnlvilk*. Pa. ....................... ........................................
t/w*J *vtngura I*uiIs. N» P*.•••*.••.*.••••••.••««••• 
<124—<’auihndge, Mass.’............................. ...........

41 rtiddi ?ck, I n. .«•••**.......................
G2f>—llartfcrd. <’<*n»u ..A-........... ..
ti'J?—4*. R. kilpinių pnoii'iln ..................................................
638—NvU llavrn, Comu, J* J. MirheJ atmokėjo skolų

• 4 —
labo ••«• <• *••»-••••••«••••• * *. .*•*••• >,•«• • • • • 

iVaimiB4
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'Balandžio 18 d. L. L. Pasko
los komiteto ir draugijų atsto
vų įvyko susirinkimus, kad pa
sitarti apie |iusckniiiigesiij va
rymų to darbo pirmyn. Iš viso
kių komisijų ir valdylm* narių 
pasirodė, kad darbas yra pu
riau apmiręs ir neina taip, kaip 
turėtų vili. Svarstyta ir ieško
ta priežastys, dol ko dabar taip 
yra, <r netnip kaip iš pradžių 
buvo. Tiesiog stebėtina, nes 
kurie pirmiau žadėjo pirkti 
lkinų. dabar atsisako. Draugi- 

draugija visai atšaukė nutari
mų, kelios kitos sustabdė aut 
tolinus. Iš kolektorių praneši
mų pasirodė, kad daugelis atsi- 
salio <M to. jog Misija atmetė 
fondų paliudijimus važiuojan
tiems į Lietuvų. Vieni sa
ko: “Mes šimtu* aukojome 
Lietuvos rt*ikidams.okiti nieko 
ir tie, katrie nieko neauk o jo, 
pirmiau 
(mų 
sako: 
te, o 
mums
ti už pasportų. Tas pats bus ir 
su bernais: ar tu pirksi, ar ne, 
vis į Lietuvų parvažiuosi, l’ra- 
lėiilęs savo pinigėlius ant bonų 
tau ir Lietuvoj bus bloga, nes 
jų neatgauri.” Na ir nepefkn.

Apsvarsto tų draugijų dele
gatai nutari' paduot! Misijai 
reikalavimų, kad tuos daly kus 
atitaisytų. Antra vertus, juk ir 
tii*sa. Vioni-šimfus aukojo, vi 
sas jiegas dėjo, kad daugiau su
dėti aukų Lietuvos laisvės rei
kalams, o kiti juokėsi ir <lar net 
kenkė tanf darbui. Taip yra ir 
šiandie su bonnis. Vieni dirba 
išsijuosę, o kiti eina prieš. Bet 
gi važinodaniasLietuvon lygiai 
turi mokėti už vizų. Draugijų 
delegatai Misijai sustatė nori* 
liurijų, knd tas butų atmainyta 
Užtvirtinti tų rezoliucijų jwli- 
ko sekančiam riešam susirin
kimui. Ji bus pasiųsta Liet. Mi
sijai.

Tolinus nutarta: 1) 'Kviesti 
prisidėti prie Liet. Laisvės ]>a- 
tikolos vietines žydų luguniza- 
cijiu ; 2) Ant tam tikrų blankų 
atspauzdinti bonų pirkuriųjų 
vardus ir už kiek kas pirko. 
Zyniių dalį tų blankų jiariųsti 
Lietuvon ten, kur jos bus tin
kamos. Šilus sutarimas tuojau 
bus vykimmias. Todėl nuriutic.- 
ji patekti Lun surašau, prašo
mi tuojau pirkti paskolos liū
nų. Geistum, kad visi pas i ža
dėjusieji tuos pažadus iŠpildy-

18.00
89.55

210.00
1W.UU

9.57
oO.OU
18*75

250.001 Ub Gražu butų, kad butų surn-

JUO. IX) 
100.00

11.00
54.00

169.33
93.00

312.65
u3.33
□9.82
40.45
26.00 
3U.U0 

luu.uo 
M«J.oo 
170.43

i
7X35
63.40
1*1

500.00
37.1 y
37.92 

11X140 
Ž9&57

7.26
21.4J

k* ir musų draugijos. 3) Nu
turiu atspausdinti pa
veikslus su ugitatyviškuis ]«i- 
rašais, kaip kati amerikmuū tu
rėjo, ir įstatyti languote. 4)Nu 
tarta bušaukti visus praiuuui- 
nuikus, knd ir jie raginti] vie- 
ima kitų pukli paskolos bonų. 
5/ Nutarta pakviesti kun. Ait
rom] su prakalbami s, neatsi
žvelgiant j jokim* kliūtis.

Liūdna žiūrėti, kad tukiems 
pruktiiucuis darbumą uUii an
tis taip aitrių prii4.ii. J ūi par- 
alkviečių iš “Keleivio’’ kokius 
tcaMaikius ir blevysguoja ant 
Lietuvos valdžios tiek, kiek ]«• 
jivgin jų lie&iuvU. Tokių po* 
nu mtkiMų nepriimti ir ne
klausyti.

---  --  ------------------------------- s 
katą.” Vaidinimus padarė ge
rti įspūdžiu, «<•- visi gerai umi- 
kėjo savo role* ir gražini iš 
pildė.-

I’o vaidinimo buvo Imlius. 
Ėmunių atsiluukė daug. \ įsi li
ko patenkinti.

Gerb. musų kietomis, kun. A. 
Rtdinskns daili; pasidnrlinvo. 
kad ]Midhlinti Darbininkų va
karo ineigaK. Didelis ariu’pri
guli jam už rėiii'inn darbininkų 
reikalų. Keikia pnbrėžt, kad tų 
pačių dienų visokie laisvama
niai, norėdami pakenkti Darbi
ninkų Sųjungni. surengė kon- 
.-or-Pi V',.„ 1- r ' nV’ "<•* 
niiisų žmonės jau atskiriu grū
dus nuo pelų. Prlnu liks daug.

Ariu vyčių kuopai už |mgrl- 
iNjimų Darbininkų Sąjungos 
kuopai.

Katalikiškos draugijos.

Nors musų kntniikiškos dr 
jus visukių persekiojimų nu
kenčia nuo Lietuvos Balso dr- 
jos ir *S. L. A. kuopos, rit uok 
to nepaiso ir dirba, kiek pajie- 
gia, brangios tėvynės labui.

Kada katalikiškos dr-jos su
darė L. L. P. stotį, norėjo, kad 
ir "tautiškos” draugijos sykiu 
dariiuotųsj dri nepriklausomos 
Lietuvos. Bet minėtos dr- 
jos netik kad alsi Mikė, bet dar 
jiasijuokė iš Lietuvos ir jos 
iK'prildausomyh-s.

Katalikiškos draugijos deda 
stambias uuka,. gausiai ]wrka 
bonus. Antai, “Birutės” dr- 
ja. storinti ant katalikiškų Jm- 
nuitų. pirko Įsi.ių už $750X10, 
Šv. l’etro drauvijii už $5lM).0U, 
Šv. Brneiiiklo ’• 2tHl(MI. S. L 
R.-K. A. 22 ku ju. -iž $100.00 
ir dar žudą pirkti, o 'tautiš
kos” nepirkti tki: nei už vienų 
centų.

Liet. Balso draugija tiek tik 
pusižyiui, knd "Kurdo"’ palai
kymui aukas dumia. Ji -rengia 
vakarus, kuriuose rodo Marulio 
darbus, kviečia kuu. Mockų su 
prakaltorui.- ir tL

Kada iiuij. Žudcikis paragi
no amerikiečius, kad nupirktų 
ir pasiųstų Lietuvos karei
viams dovinių -mažų dėžučių 
su daugeliu įvairių dulktų, tai 
Kenoshus katalikiškus dr-jos 
sudėjo aukų ir sudarė 45 dėžu
tes. Aukojo: šv. Petro dr-ja iš 
iždo 6 dol. tj. Žakas $5.00. Na
riai |m> 1 dol.: A. Mockus, »S. 
Poškui), R. Balinuskus, A. Ši
maitis, K. N'iirliutns, J. Blažis, 
P. Kodys, S. Zaleskis, J. Neu- 
hs. Smulki n aukų $5.00. Viso 
>25.00.

Šv. Btuirnlikto dr-jn iš kasos 
$20.00, Birutei dr-jos narini 
viena «ykį no 1 dol.: J. 1 >alMi
si n skus, P. Ripinskirnė, A. 
Kvedarus. Šmulkių $4.50. Visu 
$7.50. Antrų sykį: F. Zakarevi
čių $2.00. Po 1 <loL: F. Barmli- 
ka P. fiiaulivnė, P. Ripinckie- 
av, K. Mažeika, J. Kkatolis, K. 
Zaleckis, J. Bhtževičia, K. Ba- 
liuuskas. 8. Piuigis, V. Vura- 
navičia,' J. \ išninuskii.*, <L 
Bcrtašius, 8. Skrodenis, J. Ar- 
nloun*, A. Lauraitis, Smulkių 
$2.00. Viso $27.30. Vyėių kuo- 
jsin aukos jKu-i.elbtos pirmiau.

Negana t«>r katalikiškos dr- 
jos gausiai n-iuis ir kitus tau
tos raiknlus. Kndn Labrlnrin 
guji Sujungė atsišaukė į kata
likiškus dr-jus, tuojau ftv. Pct-

ro dr-jn ir S. T* R.-K. A. 22 
kuopa įstojo i garbės nariu*. 
Pirmoji susyk jinoka lik) dol., 
nntroji įmokėjo $25.00. Kitus 
žada vėlinu išmokėti. Birutė* 
draugija ir-gi įstojo j garbės 
narius. Vargas tiktai, kad dr- 
jos raštininkas visados yra 
priešingas katalikiškoms orgn- 
niiuicijoiii-, nors jos musų tau
tai butų naudi ilgia usioa. Taigi 
ir luibdai'iiigiii Nųjungni norė
jo {Misipriešinti, neuurdlamns 
|>erskiiityli jos atsišaukimo. 
Bet priverstas laivu. Perskai
čius atsišaukimų vienbalsiai 
nutarta įstoti j garbės narius. 
Garliė birutivčiarns, kad nepai
so neapgalvotų užsispvrimų.

Negana dar ir to, katalikiš
kos jmšelpinės draugijos įsto
jo ; L viii-ruyijų, u-simuked.! 
mos reikalaujamų mokesnį.

Dalia r, brangus skaitytojau, 
guli apsvarstyti, ko vertos 
yra katalikiškos draugijos ir 
ko vertos “tautiškos.“

J. Trakželii,
L. D. S. pirmininkus.

■ij ■ ■ i — ■■■ ■ ■ ... „ —
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nosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos
Ii bmi-MilŲju ir atmintimi!

E. ST. LOUIS, ILL.

S’l.aitydamas laikraščius 
daug landų korespondencijų iš 
kitų lietuvių kolonijų, npn ji; 
gyveninių, darbuotę ir t. t., o 
apie musų kolonijos lietuvius 
labai retai. Taigi šiuo nš para
šau ir iš E. St. Louis’o, kml 
visi lietuviai čia gerai, gražiai 
ir santaikoje gyvena. Visi sten 
ginsi nepasilikti užpakalyj ki
ti] kolonijų Bažnyčios ir tėvy
nėn darbuose. Turime kelias 
draugijas, šv. Cecilijos bažny
tini vilom ir jaunimo — L. Vy
rių ku<»]mi. kuri kinkini paren
giu gražiu- vakarus, perstaty
mus ir, tankiausia, pelnu ski
ria parapijos labui.

Lietuvių parapija E. St. Lo- 
uis’e gyvuoja gerai. Turime 
gerų klebpnų. kun. Kolesinskį. 
Turime vilties, kad dabartinis 
mų- kk^liona.-, Mitariant su pa
mpi jonni«, pastatys parapijų 
r.nt geriausių pamatų.

B. Dudoravi&a.

VYRIAUSIAS KATALIKU
KOMITETAS. 

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

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRASAI.

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

Kun. J. J. Jakaitis, vice pre
zidentas, 41 Providence str., 
Worce5ter, Mass.

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

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminstcr avė., Detroit, 
Mich.

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

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 443 

avė., Bridgeport, Conn.
L. Ėimutis, 456 Grand str., 

Brooklyn, N. Y.

'•r

Park

E

žlunga iti> 
atminimui

IIIIIL*
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i
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■
po 10c.

, ra ih-uoN
KIMMtlnvr tNrtę. TimIH hnima« n„rl turvll tu dk-nų 
koit| nor* talki*.

!Mr> tame tlnl)kc imMulutnc Eraiiii* |»*c4k<hi*.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių
Dirmavonės.................................. 14x8 colių po 10c.
Šliubo........................................... 17x13 colių po 20c.

Tokia kaina Jun* iMnltMMlamv. kn* Ima nr«uūinu 10 <v* . o ka* tik 
ik-**, lai turi i>H*lv*ti 5e. viriau* prr .—t-'rmti.

Am lilrmninm— i*i«rlk-l«> iirdkAta »l-n S*kranx-nt<> Itinuavon^- 
l*iurU<-

Be <o ant |inirlk«tŲ aparto* >rn aL-pauMltnll lam tikri rodžiai Ir 
liallku tuVkai vietų*, kur salima uirai>U v»nU«. paiardč. vi«-ta ir 
laika*. Kcikalnmlaml krcipkilA*:

“DRAUGAS” PUBL. C0.
1800 W. 46th Str. Chicago. IlL
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NAUJA KNYGA'

UŽmogus ir Gyvuolys”
r«r*iė: Auti. Pr. Huėy#,. „tm. Pr. Iluėjr#

ftpaudiN rirauciJoa lekomtiL 
trttmpn-. turiny*

IV. Motrrl.
V. fcniogn. nirto Patrikti**
A I. fir. Rata* Ir Mok. apie iiuuct|.

nuoskilai U rvildentu* Ir nllkl&l lUJėi- 

didolf* vertę.
KAINA 30c.

Ulei,U KaUlIkii
tai

I. žmogau* Kiltu/-
II. Atnonli; VH*I<-*
III. Būta

Kiekviena* punktą* yrn
tjrtao.

Ncraftotua pagyrimų, uca imta turiny* rodo Joa 
Verta kiekvienam lalvytl.

“DRAUGAS” PUBL1SHING C0.
1800 W. 46-th Street, Chicago, III.

x

S. M. Damutis.
-----  .-------

KENOSHA. WIB.

BnlninUto 11 <L š. uu. lietu
vių Dariai ninku Sąjungos vieti
nė kuopa buvo sumigus vaka
rų. Pakviesta Li.rtuv<» Vyrių 
38 Luupa vaidino dramų "Vai-

A. FRTMAYlB B »UUO»(U

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

WE*L CSTATC-IN&'JftANCC 

Ebropfan Americam Boreih

----- N<)TA>M»H MAS 
liti U BaSUt IltMl (a<«t* UrtM 

Mo >ctvaa<> *11

'r

A* noriu ryru kurie dirba fabrikuo- 
urbk didrlliioor <<fl«iu>a». btinterlal. 

I>rufeaUunalaI arba tlarUmakal Ona* 
ne v>rų kurie turi ttekn>« tt 4i4»ų 
•umimUBIi .* larl-a Aukiuių kMll< alro- 
otų k art uni te ri u» J mano krautuvę 
Alaimokoal irt tmroditti* 110 ortu- 

•.««**•••• (Ag*** 4* t v* 1 
dykai. IM |4al.*mlv Aulų a tada.. Ii, ki
lę artu r*A, kita I

IltHKl MIT<H 1'4J.
I* A it I- Jackuai UliiL lUkaav.

ANT FAItPAVIMti.
1 Dileli* lunt«n>i* 1 nutMin Ir S 

nuoMlę nu m »i ant virn<> loto, i 
nu>L Arti 4?.l«a u- WeM«ortti 
Marta tUlite

SIU W. rt MH'et 
Trktim.- llmthanl 151

medi*
i At»

Ar Neturi Darbo?
Kam Gaišint Laiką? ,

Šmitai Pastovių Darbų dvi Vyrų ir Moterių. 
Restorane. Hoteliuom*J* Fabriko Reikalauja

MECHANIKU IŠMOK
REIKIA VAIZBOS

Garuge, Inžinieraus. Fireiuouas, llmisemimas. ir daug 
kitų, prityrimo nereikia, $125 meneej.

I
R

■
■
S■

Madison Employment Agency ! 
-i ■ !■■■

105 W. Madison Stree, 3d. floor

REIKALAUJA. lililIlIlIlilUlllllltililhilHllllllllHIIIIUUII

BEULAUMGI VYILU.
iHil (onurallo vlrUivža paaluvaua 

darbo. Alalfaiuklte.

M I** Ackt-r-oo.
Mlvlutrl Ktv-c
2PUi aml MII*

Įlieti tuo 
ll<wpltal 
Atctiuc.

vieno 
laiku

geru

Ar atsibodo tau eiti iš 
darbo į 'kily, gaišinant 
ir piningu*. ~

goodyeab
siūlo pastovu darha su
mokesniu 2000 NEPRITYRĘ- 
SIU VYRU prie guminio ama
lo.
GEROS D AKIJO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS
UŽDARBY8 MOKINANTIES 
Tart niokoti K ai lieti Angliškai. 
Sverti auvirš 145 svarus.
Daktaru paliudijinuiK no kalin
gus. Atsišaukite yjaitiškai ar
ba susižinokite ku Factory Em 
pluyuivnt Office.• •
THE GOODYEAR TIRE 

RUBBER CO. 
AKRON, OHIO.

Miestas Geras Progos

Dnug žmonių krvipėai į "Drau
go” knygynų, norėdami gauti j- 
vairių "Gaspadinių-Virėjų” arba 
tuškiuuB sakant knygų, kuijf ga
minti valgiu*. Taigi pratintame, 
kad jau tokių knygų turime. Ji 
vadinasi:

“VALGIU GAMINIMAS”
Jok kaina be apilurų .... $1.25 

nu apdarais .............................$1.50
Taippat turime kitų labai gra

žių didžiai naudingų knygų:

“MEILĖS GALYBĖ“
Kaina m apdarai*..............  75f.

upuarų ...............    45c.
Užsakymus jauskite šiuo ndn-au 

“Draugas’’ PubL Co. 
1«A0W Str Chicairo. IlL x« f w ■
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&
FOUNDatLAST!
I $ELF-ADJUSTING
kti^AIUSPUL 
BRASSJEPES

A* noru partnerio kc|n-jliito* < 114- 
kes> > bltnlj arba ketėjo, gali boti ir 
dreuery*. Man'iteaaiu i -ridu u* dur
ia, turiu : keprklna. 3 automobiliu* 
t arkliu* : vrlimua Elektra tnlKinc 
mitino, amlu tolintu In kablu iri lų. 
miltu Ir t t-, ir dantyta kilų daly
kų. |-nnai*u u ūmia *M***wo« 
tuH«ieUiu>eo. l’lunal* Ju»ų pror* 
lito* ln»Oklmenta* I-cr pu*e v|aka« 
analuokllo Ir apAiutvklte vieta.

Joseph M. Ažukas 
114 E. Dakota Str., • 
Spring Valley, III.

REIKALINGAS 
PARTNERIS.

:?r»
veri7 «'•«

JctKii la.n kraulat įninka* 
* neturi. |>ri'4y*U piningu* 
Ir mietą o mo. <>ri-aii-amr 
t iena louu'clnlmul. PaAlu* 
Icio* apnutkamo*.

SK1IO ItlGOtSM -tA.UHlM 
ixxnTm.

t>n«t M. O tnlaa rua» X. V.
AM pardavimu grlrtiŲ Ir «trab*>rlŲ 

krautuve luoluvię upr?xcBU>.< vie
toj- Ala»*aukltt 

mis k. n<Mmi A»n-
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CHICAGOJE. j Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

DRAUGAS

, I >CJ

Pirmadienis, Imi 2C 1920 nt

KATALIKIŠKOS ŠVENTES • I

Pirmadienis, bal. 2G d.. 
Šv. Marija Geros Patarties.

Antradienis, bal. 27 d 
šv. Turibijus.

**• I

PROKURORAS PIENUOJA 
KARĘ PRIEŠ CUKRAUS 

SPEKULIATORIUS.
PAŠAUKIAMI JIE PRIEŠ 

GAND JURY.

Savo keliu didėja kainos
krui.

cn-

»• 
Ninpni

Gagoje žmonės suvartotojai tu
ri mokėti po 25 ligi 30 centų. 
No* no visur vienoda kaina.

Perniai tuo pačiu laiku sva
rui Imvo mokama 10 ir 12 cen
tu.

Vadinasi, cukrus ]mbrangę* 
trigubai

Federalis apskričio prokuro
ras Chicagoje paskelbė, kad 
jis po kokius pertraukos ir vėl 
atnaujinus kovų prieš cukrau* 
spekuliatorius ir didžpelnins. 

Prieš grand jury jnu pa
šauktu keli tie žmonių išnau
dotojai. Gi juits prokuroras iš- 
keliaują.* IVashingtonan, kon- 
L-rancijon su generaliu proku
roru.

Apskričio prokuroras tvir-d 
tina, kad cukrui keliama kui
ną nieku nepamatuota. Strei
kas ant geležinkelių neturi 
*u tuo jokio sąryšio.

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

Kaip yra su cukrumi.

K ūboji*, sakoma, kadi r tuo
jau* butų gulima gauti 400,. 
000 tonų cukraus ir tas pagel
bėtų abelnąjai čia padėčiai.

Bet vargas tame, kad Ku
bos išdirbėjai turi mokėti nug- 
štų tarifą siunčiant cukrų j 
Suv. Valstijas. Tnd vietoje 
•ion, Kulio* cukrus išvežamos 
Europon.

Anot apskričio prokuroro a 
-istento Milrov, Kubos cuk
raus svarui išdirbėjai nori goti 
ti 17c.

Tuo tnrpu ir Amerikos cuk
raus išdirbėjai piginu negalin
ti parduoti to svarbaus pro
dukto. Nes didelė* išlaidos su
rišto* su geležinkeliais ir dar
bininkais. Be to, išdirbėjai 
dauginu turi mokėti ir už bu
rokus, iš katrų dirbamu* cu
krus.

ukratt* svnmi On

Užtikrinama bausmė.

Apskričio prokuroro ofise 
neslepiama* faktas knd pro
kuroro agentai visas laikos 
rankioja žinias apie cukraus 
kainų. Ofisas turi sąrašus vi
sų tų, katrie besąžiniai pelni- 
ja*i ir katrie spekuliuoju.

Prokuro asistuotas Milrov 
sako, kad di<lžpeJnių bylos a- 
tidėiiojamos ėin todėl, ne* iš 
Chicago.-. laikinai išvažiavę- 
federnlis teisėjas Mark.

Dabar visa* tas reikalu' pa- 
vralas teisėjui Carpcnter. A- 
aistenta* užtikrina, kad jis tei
sme pareikalausiąs kalėjimo 
♦atkraus didžponiams.

maniiiiiiitmiiiiiiimnimimmiiiiimiii 

BIZNIERIAI GARSINKITE*
"DRAUGE.”

SWITCHMENAI‘' ATSISA. 
KO GRYšTI DARBAN.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Orunau atsisako atšaukti 
streikų.

Didis streikuojun»'ių “fltvit- 
c’Tncnų’’ jau dirba. Bet di
džiuma no|>a! iauju streikavę.

Praeitą ]M*nkttulienj “s’.vit- 
chnicnai’’ buvo -ušnukti susi
rink iman. Pnllnosuotas iš ka
lėjimo jų unijos organizatorius 
Grnnau, kurs skeitonins vy
riausiuoju vadu, buvo susi
rinkime. liet nedrįso pareii’a- 
Inuti darbininkų, kad jie pr 
mestų streikavę.

Tik pranese, knd jis daug nv 
nengittiosią* tiZ dreika, nes 
ki' jum uždrauslr. valdžių*, (.i 
tolimesnis strvik.1* arba stiei- 
ko atšaukimas prigulįs rųm 
ĮMiėių darbininkų. No jis strei
ką puškelis-, ne jis gulį* at- 
šaukti.

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

MOTERYS POLICIJANTES 
NORI LYGIŲ TEISIŲ.

Aną dieną miestiniams <hjr- 
birJnknms algų nustatymo ar
bitrą* i ji nė tani m išklausisė. 
jo policijos reikalavimų.

Chicagos policinona< nori 
gauti didesnę užmokestį, kat
ra neturėtų būt maž<*snė po- 
n.s tukstnnrių dolierių jmr 
inv'.rs.
Hii^agos jmlicijoje vrn kelio

lika ir moterų. Ir tos stovi už 
tai. kad joms algos Imtų mo
kamos tokios, kaip vyrams. 
Sako, turi Imt lygybė, turi 
bnt lygios teisės.

LAIMĖJO INŽINIERIAI 
MOKYKLOSE.

Mokyklų taryba pagalinus 
pripažino mokyklų inžinie
rinius didesnę 40 nuos. užmo
kestį, kaip reikalavo inžinie
riai. Pripažintos ir kitos sąh 
gos.

Matyt, šiandie mokyklos iš
naujo bu* atidarytos.

Dnbnr inžinieriam^ moky
klose ]»er metus bus mokama 
nuo $2.400 ligi $3.900.

TEISĖJAS SUGRĄŽINO PA- 
VARYTĄ DARBININ

KĄ.

Julius CzajKilski turi krauJulius Czapolski turi krau
tuvę po num. 298(1 .Milvaukee 
avė. Anų dieną ji.* iš darbo pra 
šalino krautuvėje patarnauto
ją Augustą A. Sinion, kam ta
sai buvo išėjęs teisman pagel
bėti vienam svetimšaliui gauti 
pilietybės raštus.

Prašalintas Simun pasiskun
dė teisėjui .Scnnlan, Sis Cza- 
l>olskiui įsakė patarnautojų 
priimti atgal ir ateityje neda
ryti ko panašaus.

tuvę pu num. 2980 -Milwaukee
avė. Anų dieną jis iš darbo pra
šalino krautuvėje patarnauto
ją Augustą A. Siinoii. kam ta
sai buvo išėjęs teisman pagel-
bėtj vienam svetimšaliui gauti
pilietybės raštus.

Prašalintas Sinion pasiskun
dė teisėjui Scnnlan. Sis Cr.a-
polskiui įsakė jintarnautoją
priimti atgal ir ateityje neda
ryti ko panašaus.

sv. KAZIMIERO DR-TĖ. 
Sheboygan, Wis.

Valdybos Adresai:
Grigaliūnas, pirm., 1437 SoT.

llth SL,
Jurgis Bataitia, vice-pirni., 1428 

So. llth Sl.,
Atig. Juknialis. fin. rait., 1626 

New Jerscjr avė.,
Prot sekr. Karimiems 

diiunas, 1017 Swifti Are.
▼ > 1 A __ a Me» • • *AAAA. zaaiUUIMMI VAMlUCIUMIt loto 

New York Avė.
Kaaos glob. Karimiems Lukiis 

ir Jonas Jo&s.
Marialkn Pranas Daugirda.
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldieni mėnesio.

Smai-

Gerinamieji Aštuoniolikiečiai:
Lietuvos Rami. Kryžius šan

kinsi musų, amerikiečių, pašol- 
jkis. Gerai žinomo, kml musų 
tėvyne. Lietuva, daug nukentė
jo nuo *. istkių plėšikų. Tų 
šnnksuiŲ jos mos turimo išgir
sti ir ištiesti patalpos ranką 
broliams ir seserims.

Vardu Liet. Rami. Kryžiaus 
rėmėjų, kviečiu visus j prnkal 
Ims, kuries Ims musu kolonijoj 
balandžio 26 d., Dievo Apvaiz
dos |iarnpijos svetainėje, 8 vnl. 
vakare. Kalbės asmenys, nese
nai atvykę iš Lietuvos. Bus 
proga išgirsti apie darbuoto 
Lietuvos lumd. Klizmų*. Jiu 
nurodys, kaip reikalinga Lietu
vai pašei imi ir kaip Lietuvos 
Rnud. Kryžiaus šelpia ir gio- 
l»oja Lietuvos vnrgšus. Papa
sakos ir dauginu akyvų daly
kų.

(Suimtos numeryje per kini- 
<lų buvo pagarsintos prakalbos 
ant 27 d.).

Kviečia
L.R.K. rėm. 31 skyr. taldyba.

CICERO. ILL.

Išleistuvių vakaras.
t

Balandžio 28 d. Av. Antano 
parap. svetainėje L. Vyrių 14 
kuopa rengia išleistuvių vaka
rų savo pnsižymėjitsimn veikė
jui, p. Klrofui Mikalatukui, ku
ris trumpu laiku išvažiuoja 
Lietuvon.

CICERO, ILL.

Vytis.

Vaidino “Amerika Pirtyje.“

Sekmadienyje, lialandžio II 
d., Sv. Antano jmiap. svetainė
je t- Vyčių 14-ta kuopa vaidi
no “Amerika Pirtyje,“ Lietu
vos vaizdeli, trijų aktų komedi
ją. Knd ją vaidino gtihinusios 

! kuopos spėkos, jati nemenkai 
atsižymėję, tai ir perstatymas 
pilnai pavyko. Roles turėjo se
kantieji: Bekampis—A. Kren- 
citis, Bvkniiipirnė—V. Znles- 
kaitė, Agota, jų dūkti-—P. Ta- 
ninliunnitč (už puikų vaidiid- 
uuj gėlių bukietų gavo), Faib- 
ėikas. žydas—K. Mikalauskas,
Markelis, žydas—J. Mockus,
Vincas—J. Kudirka, 'Ąntanas
—A. Zakaras,
Knrkauskns,

Piršlys—M.
PUmenukas—

Vaišnoras, režisierius—M.
Knrknuskas, vakaro vedėjas
B. Lenartas.

Po veiknlui sekė šokiai. Čia
kuopti jmdmv ktaiuų. Puin vi-i
kalas užsitęsė gana ilgai ir po
juomi laiko kaip ir neliko. O
ntiizikanlams išlaidos nemažom
Tai-gi ir pelno vos keli <lolio-
riai ljeliko. Bet vis-gi artistai-
mėgėjai pnrodė savo nemen
kus gainiotus, o publika galėjo 
savo dvasią pasotinti.

• Vytis.

NĖRA ŽINIŲ NUO MARSO.

Om&ha. Nebr., hal. 24. — 
Elcktrikiniai ekspertai, Milli- 
ner ir G amer, Cedar Creeke 
jau kelinta naktis su ypatin
gomis mašinomis klausosi, ar 
negausių kokių nors žinių nuo 
pianetos Marso. Bet tuščios jų 
pas tnn gus.

. . i- —

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Lietuvos knrioonicnč susida- 
iė ne kokius partijos nukalus 
ginti, lM«t išvyti visus tnos, ku
rie nori Lietuvą valdyti-oku
puoti. Mes giliame 1 jetnvų nuo 
-vet imu jungo ir sudarėme žmo 
nių valdžių, kuri žiuri, knd vi
siem* gyvonautii-in* fjcluvoje 
butų gerai gyveni i, knd vieni 
nebūtų )>onaiK ir nevaldytu 
10,00G-čių (If^uAtinių žemės, 
liet kad visi, kurie nori žemę 
dirbti, jos gautų. Musų kariuo
menėj nėrn ponų, kurių reiklų 
•bijoti: visi pas mus lygus nes 
visi paeiname iš dnrbininkų, 
visi iš tų pnčių liaudiniais sto
gais grintelių. Musų vadai yra 
tie patys iierirviai. tie patys 
darbininkai ir valso iš to nn- 
Lieė kauto, u jiu iit-liori jie lo 
katilo valgyti, tai jiems tas 
jMits nrtclšėikas atiduoda tiek 
produktų, kiek priguli vieiinnt 
kareiviui, dnr m-t mažiau. Va
karėliuose sykiu su kareiviais 
Šoka, sykiu strandusi, tnip kad 
mes nematome jokių “lutržu- 
jų.”

Amerikoj kalhnma, knd mu
sų kariuomenė yra kunigų ka
riuomenė, tni netiesa, aš jonui, 
pasakysiu faktais: mes bevyda
mi vokiečius atvykome į Papi
lės miestelį, ten musų vadas 
paprašė kunigo duoti jam kam
barį; kunigas pavedė jam savo 
prastų knmbarį, l»et vaitas 
savo vietojo patalpino karei
vius ir daug tokių faktų vrn, 
bet.ne laiške surašyti. Jei nori 
amerikiečiai sužinoti Lietuvių 
valdžių, tai turėti} jiarvaži uoti 
ir padėti niurna, n«s mums rei
kalingi yra darbininkai visose 
valdžios įstaigose.

Nemanykite, kad mot: jau 
taip iširę, ka<l pas mus jokios 
valdžios nėrn, oįtienbe tvarkė, 
bet jeigu mes įstengėm išvyti 
bolševikų šimtų sykių id*aitlin- 
gesnes už mus gaujas ir galėjo
me sumušti vokiečius po Rad
viliškiu ir kitur, kurių buvo ar- 
niotų ir kulkosvaidžių laukai 
nustatyti, tni juo labinu galėsi
mo viduje tvaikų sudaryti.

Musų kariuomenėje, galima 
sakyti, nėra drausmės (disci
plinos), liet utes patys tų drau
smę suprantame ir .mu*'., gele
žinės eilės su vadais priešakyje 
kur puola, ten jdlcia priešų ga- 
lyliė, jokios jų anuoto* ir gin
klai noatlniko. \'iųų tai pnrodo
musų susipratimas, kad uČ-s
tik būdami laisvi nuo svetimų
galėsime sudaryti valdžių.koki
mums patinka, koki žiūrės
tvarkos ir gins rntisų reikalus.

Tadas Calkys.

(Zinio* paimtos L5 laiško, ra-
B«*4 *• f t sO jA.

J T>... —4 %v
uujNiMttii f

ką. Red.).

WESTPULLMANIEČIAI»

Atkreipiame Jonų atydų,
kad pas Jus dienrašti “Drau
gų“ atstovauja'p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų“, taip- 
pogi gnlite nžjuprcnumenioti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienraštį.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar- 
bĮ (Jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 8o. 49-th Ava.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių ioaygų.
Paahva n Iri fjv

Pranešame Roselando Lietuviams
'■<? ir Apielinkėje

Kad lietuvis Apliekorius AUGLST Y0NATT1S šiomis dienomis pirko Ap
tiekę nuo Mr. P. Siniušo ant 10646 S0. MICHIGAN AVĖ., ROSELAND, 
ILL.

Turime už garbę patėmyti, kad apliekornis AUGUST Y0NAIT1S dirbęs 
ilgus metus Lietuvoje aptiekoje ir turėjus aptiekę ant I8th Str. Chica 
goję, yra žinomas kaipo sutaisantis gerai medicinas ir (Klodams gerus pa
tarimus moterims ir vyrams.

PERKANTIEMS BUS DUODAMI TIKIETAI Už KURIUS GAUS PINIGAIS 
AR TAVORŲ PREZENTĄ.
* •

Meldžiame atsilankyti.

«-.lsi-i>ICTV BLANKAS 
PILDOME 1
iniai.

Italtlc ConMiluttlnn Rurcau, Ine. 
rs So. Dcnrlnim st. Cltlcam*. 
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DR, S. NAIKELIS .

TeląfoM* I’ullmaa I*

GYDYTOJAM IR
CUIftt'RGAA

Adyno* a:M Iki » Mryto — t Uu
> po piety — Utį *:■* vakare.
Nedėliotai* nuo lt Iki 11 lJryte

r

U-

J. P. W A1TCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETt'VTN ADVOKATAS • 
un n woot> KTiiarr 

tM W. 1Mb MTMKMT 
CTOC4GO.

MrJUaU, <1M

s

“Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj 
1918-1919 j

Paraše =
Kun. J. F. Jonaitis

Kapelionas =

Kaina 25 Centai |
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų npie viso- = 

kins karės liiikn ntsitOdmiės kokiu* pntyrė pats auto-* g 
rius, dalyvaudamas toje karėjo. E

Galima jų gnnt |

“DRAUGO“ KNYGYNE
1800 W. 46 8tr. Chicago. Illinois. g
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GYDYTOJAS IK CI1IRVKGAS 

Oflaaa Ir Orrauiroa rtata 
SUJ So. IlaMed Str.

Ant Vlrtett* VnlrrrMU Štate Bank 
Valandų* nuo 10 Iki 19 ryte: nuo 
2 Iki 4 po ploto: nuo > Iki V vak. 

NcdMIoiula nuo 10 Iki 9.
TrtriMi** lard. t»M

T«W***a r«li*aa *M

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10«R7 8o. MtchlKon. Avr»ue . 
rr^fl-itr* Ui.

VAULNDOHt B Iki B vakare

S. D. LACHAW1CZ
Uet»ry» Orebertu* rauiraauja. UHte 

tuvio* ko pt<1*0*1*. halkal, OMkUku al- 
rtėeakU. o mano darbe btudto ut<*a*<1lnti 
2314 W. 23 PL Chicago, UI.
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Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spinduliu!

Llrinvu* karluomvar, aavo Ir prteto kraują liedama dldilaiudonil* 
paaumnonil* boi vartai* Ubvijo U Lietuva* boUevlktu Ir vuklotlų bei 
ru»ų bermontininku pltdUkua

Lietuvo* kariuotnear naleidil* amtlnlema Lietuvo* prietema rob- 
Meiu* lenkams gilinu Lietuvon vertu*, kad rova rusai navorgtų ir 
mutaj Uuvlii* dar Lubinu pl#ttu tr v<! Juo* J vonrtjo* panflin jmn-

Uoturna kariuomenė ingyti** Ir gina mu*ų broliu* Ir Ju turtą. 
Llotuvn* kariuomenė Jnu lAkovoJo rietuvei garbtijgą vardą Ir Vitam 
paanulv sartą.

Bet IJatuvoa kariuoinrael rolkallnan *«i«**a. reikalinga, lud nei 
viena* IJetuvoa kart-lvi* ludiklu n<T*»m>k>ta* *kaltytl tr ratytl. kad 
ncgrjttę namo nej.rusUartnęa. Gana taniau* inu*u b rando t T.-rvnrjt 

Todėl kieno girdi* dar gyva, kieno Llrdl dar tvakai U-vynr* mei
lė. jMvdėkilc tvlo.il niu-nj kareiviu*: aitjeklte Jiem* knygų *iųaktte 
auką pinigai* ii kuriuo* bua perkama* kareiviam* knyga*, no* da
bar. kada nutilo Lirtuvoe rrontuooe kurna pradėtą uoliai Avieetl ka
reiviai: steigiami Jiem* knygynėliai, mokrkioa daromo* |>a»k*Jloą, 
didinama Ju lalkra&tia ir •'KarUhlų

Knyga* Ir pinigu* aluakite tiradai Lietuvon Uuo adreau Kauna*, 
‘■Rariėkiv rzKliio" Ibilnkcijo. arba atiduokit* i ą>u*u Delegacija* 
renka* Wa*hlngtone įdėklai pafytuėju*. knd JI* perai y irtų "Karite 
kiij todDo" Itedakcijol.

Broliri amerlkleėlMI. nealgnllėkite mu*q kariuomenei kvlraoe! 

“Kariškių Žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuan'a.

Atminkite, kud liktai pas mus galite pirkti LIETU
VIŠKŲ RITULftLIŲ prie automatiškai grojančio piano 
(l’layer Piano). Taippat turime daug lietuviškų RE
KORDŲ, pačių naujausių ant grainnfono.

Lietui'tiki Muzikos llitulėtifii da/ PlayėT Piano

DR. W. A. MAJOR

UTĮ* MJchlgaa Ava

1813 We«t 47lh Street

■9

;’"w?HtilKAUSKAS ■
ADVOKATAS
Oftea

J 29 South La Šalie Street į
Kambarį* Hi |

|----------------------------------------
[ Vakarais, 812 W. 33 SL J

Trt. Tart* 4M1

■

»■

1. Mano Miela*. Puik*. . 7Oe 
t. gysla- MailoAp-. Petka Tlie
S. Pmv*mi4». Polka ir *

Klumpakojį. . . ..................7<lc
4. Dieduką.. Polka.......... ..  7Vr
k. Audra. Manirka* ir

Maauma . ..............................TOe
•. Aut IHinvJau* llaiuru

Vaicrt* • •. j'.7. • •. • •
T. Uola* 1MHA. Polka
M. Juodu* VM»- Polka 
•. IJidsanui Kalmkir.

Pulką .............................. ■ Joc
III. A|4ank»tna*. Vaina* *4>e 
JI. Pabttf-iaslnM). Valėb*. OOr 
13. VsMCavili Morta*. ,. Mr

iijs

t

PEOPLES MUSIC STORE,'

Chicago, Illinois

Carter’s Little'Liver Pilis
Negali Būti Links- Vaistas Kuris
mas Kuomet Vi- •*.*.-
duriai Nedirba
M a L* Pi pulką
Mala* l«Mou

Mala K alų a

neiKaungas Visiems
Tikra* turi |is'irv.)tu»

H

».-»•■ y-gy* pARTER’S IRON PILLS
pagvnMx pooM-ctnaiic v

r

tvlo.il
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