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Vokietija turės Išmokėti 
METAI-V0L. V. 

\ — 
No. 101 

50 Milijardų 
« — 

* 

Talkininkai patenkinti atlik 
tais savo darbais 

SUMAŽINAMAS KARĖS ' , TALKININKAI PATENKIN 
ATLYGINIMAS. I TI SAVO KONFEREN

CIJA. 
Už tai stovi pat i Anglija. 

TALKININKAI NENORI 
TARTIES SU BOLŠE

VIKAIS. 

Pasiusią Krassinui atsakymą. 

NEGAUTA ŽINIŲ NUO 
MARSO. 

Tad užmestas visas tas 
klausimas. 

A 

SON RĖMO, bal. 27. — P u 
niai talkininkai tarėsi užkrauti 
ant Vokietijos karės atlygini
mo (oficijaliai nesakoma " k a 
res a t lyg in imas , " bet " a t s t a 
t yd in imas" ) daugiau 100 mili
j a rdu dolierių. 

Del to Vokietija bnvo pakė
lusi didžiausia trukšma. X<*s 
tokia suma pasirodė didesnė 
už visus nacijonalius Vokieti
jos tartus, imant krūvon visas 
nuosavybes. 

Vaka r tad Anglijos ir Pran
cūzijos premjeru pirm pabaig
siant konferenciją privatiniai 
tarėsi apie tos sumos didumą. 
I r pabaigoje buvo paminėta. 

Ypač Anglija, daugiausia lai
mėjusi. 

i 

lauta tik ."i0 milijardų dolierių 
atlyginimo. 

Už mažesnį atlyginimą sto
vi Anglija. Yra taip todėl, kad 
iš to visa kibai mažai turi tek
ti jai . • 

Italijos premjeras Nitti y-
pač paskatino tarybą nustaty
ti pagal i aus konkretinę sumą 
ir nevargint i Vokietijos ta
riamomis milžiniškomis sumo
mis. 

Oficijaliai visgi toji suma, 
50 milijardu, dar nepatvirt in
ta . Tuo tikslu gegužės 25 mies
te Spa talkininkai turės kon
ferenciją su Vokietijos atsto
vais. Tenai tad ir bus tar tas 
galutinas žodis. 

San Rėmo, bal. 27. — Vakar 
čia pasibaigė, taip vadinamos, 
augščiausios talkininku tarv-
bos konferencija, kuri t ruko 
apie dešimtį dienų. 

Kiek žinoma, premjerai iš
siskirstė patenkinti , išėmus I-
talijos premjerą Nitti , kurs ne
labai patenkintas anglų ir 
prancūzu militaristiniais žy
giais, ypač Turkijos suskaldy
me. 

Buvusios konferencijos pa
sekmėmis daugiausia patenkin 
.ta Anglija. Nes jai pavesta 

San Rėmo, bal. 27.—Talki
ninkų konferencijoje čia gau
ta laiškas nuo Krassino, bolše
vikų valdžios atstovo preky
bos reikalais. Krassin kvietė 
talkininkus pasiųsti savo at
stovus Šveicarijon, kur jis bu
vo pasirengęs tuos sutikti ir 
pasitarti prekybos klausime. 

Angį i jose premjeras Lloyd 
George painformavo konferen
ciją, kad toks susirinkimas bu
vo pienuojamas Londone. Jei 
bolševikų atstovai negali vyk
ti Londonan, tai yra aišku, 
kad Anglija nenori savo žemėn 
priimti Litvinovo. 

Premjeras pareiškė, jog An
glija neturi nei kiek daugiau 
noro su Litvinovu pasi tart i 
Šveicarijoje, kaip Londone. 

Apie tai tad ir bus pranešta 
laišku Krassinui . • • 

ITALIJA NORI ATNAUJIN
TI SANTIKIUS SU RUSIJA. 

Tuo tikslu bus vedamos 
tarybos. 

' 

i 

valdyti kuone visą Mažąja A-
kad iš Vokieti.io^4w»spa+^ik»-4^j.j ) v Kaukazą. ~ 

Prancūzija patenkinta , nes 
Anglija pasižadėjo pavartot i 
spėkas prieš Vokietiją, jei pas
taroji nenorėtų arba mėgintų 
atsisakyti pildyti Versailleso 
taikos sutart ies sąlygas. 

Laimėjo ir Graikija. 

Belgijai padaryta tas sma
gumas, kad Anglija su Pran
cūzija sutiko apsaugoti jos ne-
paliečiamybę prieš galimus vo
kiečių pasikėsinimus. 

Graikija pasitenkinusi tuo, 
kad talkininkai jai pavedė 
turkų Trakiją ir priede dar 
Smirną, kas senaisiais laikais 
prigulėjo graikams. 

Pi.galiaus Itali jai su Jugo
slavijai" leista savitarpiai bai
gti nesutikmus Adriat ikos pa
kraščių klausime. 

Kas kita su Vokietija ir Tur
kija. 

Bet (buvusioji talkininkų 
konferencija Vokietijai ir Tur
kijai turį skaityties nelaimin-
giausiuoju laikotarpiu. Nes 
Turki ja suskaldyta Į dalis ir 
suspausta talkininkų žnyplė
mis. CH Vokietijai dar kartą 
pranešta, kad ji taikos sąly
gas pildytų, jei nenorinti su
laukti blogesnių r>asekmių. 

Žinovai tvir t ina, jog Vokie
tija galėsianti kiek pradžiug
ti tik del vieno daikto. Atei
nanti mėnesį gal j i t ikrai pat 
irsianti , kiek jai prisieis atly
dinti talkininkams. Gi kuomet 
nustatyta suma bus žinoma, 
tuomet vokiečiai imsis darbo 
ir mėgins kuoveikiaus atsitei
sti su ta lk in inka is 

Anglija parems Prancūziją. 

Nemažai praJ/.iugusi Pran
cūzija. Nes Angli.ia rastu pas : 

žadėjo ją pare i r t i visais Rei
kalais, a tkreiptais prieš Vokie 
iją ir surištais su taikos SĄ

MOKSLININKŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS 

Omaha, Nebr., bal. 27.—Ki-
birkštinio telegrafo inžinio-
rius Millener per kelias nak
tis su savo asistentu nemiego
jo. Sėdėjo visas laikas prie 
ypatingu aparatų ir lukeriavo 
kokių nors žinių nuo planetos 
Marso, kuomet Marsas tomis 
dienomis buvo arčiausia že
mės. 

Pasekmėje nesulaukta jokių 
žinių. Tad apara tas liko užme
stas. 

Dr.'Millener tvirtina, matyt, 
ant Marso nesama jokio gyvo 
sutvėrimo, (ii jei tokių esą, tai 
jie neturį supratimo apie ki-
birkštinį telegrafą arba pada
vimą ženklų kitoms planetoms. 
Nes jei Marso žmonės butų 
pasiuntę kokią žinią, jo, Milli-
nerio, apara tas visuomet butu 

NEŽINIA KAS BUS SU KIE
TŲJŲ ANGLIŲ KA

SYKLOMIS. 

Darbininkai stato augštus 
reikalavimus. 

New York, bal. 27.-^Anglc-
kasių organizacijos atstovai, 
katrie tariasi su kietųjų ang-
lekasyklų operatoriai, prane
šė, kad tarybas palietes krizis 
ir nežinia ką duos artimiau
sios dienos. 

Sakė, jog darbininkai pasta
tė savo reikalavimus, palytin
čias didesnę užmokestį. (Ii da
bar viskas priguli nuo pačių 
operatorių atsakymo ir pasių-
lvmo. 

Italijoje Tik Vieni Streikai 

pagavės, kaip pagaunamas iš" »ė, kad Anglijos vyriausybė 
oro kuomenkiausias sušlamėji
mas. 

WashiH*ton, bal. 27.—Visos 
šalies kolegijas ir universite
tus atstovaujantieji mokslinin
kai vakar čia suvažiavo naci-
jonalės Mokslo Akademijos 
merhtfti «msrrinkimtfn. 

Vakar du iš Californijos as
tronomu diskusavo apie pa
saulio erdvę. Buvo statomas 
klausimas, ar gyvuoja viena 
pasaulinė erdvė, ar yra jų dau
giau. 

IŠVISO 8 ŽMONĖS NUŽU
DYTA FRANKFORTE. 

Londonas, bal. 27. — Vieno 
Italijos karės laivo kapitonas 
de Martini nukeliavęs Novo-
rossiiskan, ties Juodomis jūrė
mis, anot pranešimo iš Mask
vos. 

Novorossiiske kapitonas pa
informavęs bolševikų valdžią, 
jog jis ten nuvykęs pradėti ta
rybas su bolševikų valdžia. 
Tų tarybų tikslas—atnaujinti 
oficijalius ryšius tarpe Itali? 
jos ir bolševikinės Rusijos. 

Kap . de Martini pasisakęs, 
jopę tame ji j,raliavęs pats Ita-
lijos premjeras Nitti . 

Paryžius, bal. 27.—Prancū
zams okupuojant Vokietijos 
miestą Frankfor t išviso ten 
nužudyta 8 žmonės vokiečiai. 

TURKAI PAGROBĖ ALBA
NIJOS VALDŽIĄ. 

Albanijos valdžia išsklaidyta 
visais šonais. 

AIRIŲ MOKESTYS BUS PA 
VARTOJAMOS AIRI

JOS NAUDAI. 

Londonas, bal. 27.—Laikraš
tis London Chroniele paskel-

GAUNA $150, NORI 
DAUGIAU. 

Londonas, bal. 2?.—Plieno 
įstaigose čia darbininkai sa
vaitėje uždirba $150. Dabar 
j ie pareikalavo didesnės užmo-
kesries. Šįmet kar tą jiems jau 
buvo padidinta užmokestis. 

•tarties sąlygoms, kokias Vo
kietija turi pildyti . 

•Anglija sutiko remi i Pran
cūziją tik po to, kuomet pas
taroji leido Anglijai liuosas 
rankas turėti Mažojoj Azijoj ir 
Konstantinopoly j ir kuomet 
jai pavesta pilnai kontroliuo
ti Dardanelius. 

Nestebėtina tad, jei Anglija 
pažadėjo Prancūzijai pavartoti 
militarines spėkas prieš Vokie
t i j a Jei pastaroji nepildytų 
sutart ies sąlygų, paliečiančių 
prancūzus. * 

Paskelbta deklaracija. 
Pasibaigus konferencijai tal

kininkai paskelbė deklaraciją 
Vokietijos klausime. 

Deklaracijoje pareikšta, kad 
Vokietijos prašymas padidinti 
jai skaitlių kariuomenės atme-
tanias, nes Vokietija ligšiol į-
sakmiai nepildė sutart ies sa
ly Į̂ lJ. 

Toliaus pareiškiama, kad 
Vokietija sutart ies sąlygas 
būtinai pildytų. Nes visoks jos 
išsisukinėjimas bus nepaken
čiamas. Ki ta ip talkininkai bus 
priversti imties kuoaštriausių 
priemonių. 

Pabaigoje sakoma, kad tal
kininkai už taikos sutartį sto
vi didžiausioje vienybėje, ly
giai kaip y ra buvę karės metu. 

Londonas, bal. 27. — Turkų 
nacional is tų vado ir buvusio
jo provizij«fc«*<l4o Albanijos 
prezidento Essad pašos šali
ninkai užėmė Tirana ir nuver-, 
te Albanijos valdžią, sulig ap
turėtų čia žinių. 

Depešoje pareiškiama, kad 
Albanijos valdžios nariai išsi
sklaidę visais šonais. 

Albanijos valdžios kariuo
menė buvo pr ivers ta ' palikti 
savo amuniciją. Pal ik tus jos 
ginklus tečiaus paėmė italai. 

Pranešta, kad įvykusių mū
šių metu apie 200 kareivių už
mušta ir sužeista. 

Paskui Kssad pašos spėkos 
užėmė Kavaiia, pietvakaruose 
nuo Durazzo. Matyt, turkai 
briausis ir ant Durazzo. 

nutarusį ateityje surenkamas 
nuo airių mokestis pavartot i 
išipitinai Airijos naudai . 

Be to, paskelbta, kad Airi
jos pasek retoriaus asistentu 
vietoje paliuosuoto Taylor pa
skirtas .James McMalion, kata
likas. 

Airijos valdytojas lordas 
Frencb atsisakęs rezignuoti ir 

ją politiką ir patvarkymą. 

ARABAI PUOLA ANGLUS 
PALESTINOJE. 

Socijalistai vargina visą- šalį. 
Paryžius, bal. 27.—Italijoje 

gyvuoja apverktina padėtis. 
Socijalistai radikalai kursto 
ne tik dirbtuvių darbininkus, 
bet ir pačius žemdirbius. To 
kurstymo t ikslas—sugriauti 
gyvuojančią valdžią ir įsteigti 
radikalę. 

Tad kuon0 visuose industri
jos centruose pakilę darbinin
kų streikai, (ii šiaurinėj Itali
joj streikuoja žemdirbiai dar
bininkai. 

N'ovare provincijoje jau vi
sas mėnesis streikuoja •žemdir
biai. J ie sustreikavo neva no
rėdami pagelbėti industriji-
niams darbininkams. Bet lig
šiol nei tiems nepagelbėjo, nei 
patys nieko negavo. Matyt, 
streikas pasibaigs be nieko. 

Tikra revoliucija. 
Žemdirbių streikas—tai tik

roji sodiečių revoliucija. Nes 
streikui draugauja gausus 
kraujo praliejimas. Vyriausy
bei padai;o daug nesmagumų. 
Nuo to visa šalis daug kenčia. 

Java i ir žemės vaisiai naiki
nami, gyvuliai išmušami. Ita
lija visais laikais iš šiaurinės 
dalies gaudavo daug maisto 
produktu. Hiandie taip nėra 

nusprendęs A.rijon į ^ s t i na«^j T r ^ ^ ^ ^ m a t j a n ^ * W 

ma stoka maisto. 
Jei ta savos rųšies žemdirbių 

revoliucija veikiai nepasi
baigs, Italiją palies vargiai ir 
nelaimės. 

CairO, bal. 28. — Pranešta, 
kad Palestinoje prasidėjo mū
šiai arabų su anglų kariuo
mene. 

Du tūkstančiu beduinų ata
kuoja neskaitlingą buri anglų 
Senlakli'e, pietuose nuo Tibe
rijaus ežero. 

Anglai su nuostoliais atsi
metę į kitas pozicijas. 

700,000 streikuoja. 

Industrijos lauke, sulig ži
nių, streikuoja apie 700,000 
danbininkų įvairiuose mies
tuose. 

Visa Piedmonto provincija 
apimta streiko liepsna. Tos 
liepsnos dabar persimeta Lom-
bardijon ir Liguerijon. 

Kuone visuose didesniuose 
miestuose paskelbti generavai 
streikai. , 

'Kai-kuriose vietose tra 
nių darbininkai atsisako u 
ruoti traukinius, jei norim., 
pasiųsti kariuomenę į streikų, 
apimtas vietas. 

Tai vis socijalistų darbas. 

Pastaraisiais laikais socija
listai Italijoje taip pakilo, ftai 
su jais prisieina ne juokais 
skaityties. Kaipgi. J ie pačiam 
parlamente turi žymų skait
lių atstovų. 

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

Ir todėl nestebėtina, jei so
cijalistai kaikuriuose industri
jos centruose ima kurti bolše
vikines darbininkų tarybas, 
kokios galimos turėti i ik Ru-

Socijalistai sako, kad tos ta
rybos kuriamos išmėginimui, 
įteikia but naiviausiam žmo
gui, jei norima tikėti tokioms 
socijalistų pasakoms. 

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

Sostinė atskiriama nuo pasau
lio. 

THINGS THAT NCVER RAPPEN 
1 By GENE BYRNES 

Žymiausieji generolai pakyla 
prieš Carranzą 

BLOGĖJA CARRANZOS PA- j pasiųsta kariuomenė kartais 
DĖTIS nesusisieks su revoliucijonie-

riais įr neatsisuks prieš patį 
Carranzą. 

Generolai pameta Carranzą. 

Žymiausieji Carranzos gene
rolai pereina revoliucionierių 
pusėn. Tarp tų reikia paskai
tyti Obregoną, Maycotte, Felix 
Diaz ir kitus. 

Carranzą sakosi turįs "kiek 
karės laivelių. Kadangi prieš 
revoliucijonierius negali pa
siusti kariuomenės, kurios Ii-
ko nedaugiausia, tad skelbia 
prieš " s u k i l ė l i u s " pavartosiąs 

Washington, bal. 27. — Re
voliucija Meksikoje prieš Car
ranzą vedama su visu pasise
kimu. Anot gautų žinių, revo-
liucijonieriai jau atkir tę nuo 
išlaukinio susisiekimo pačią so 
stine Mexico Cit v. 

Nežiūrint Carranzos protes
tų ir skelbimų, buk toji Mek
sikoje revoliucija esantis loka
li s nepasitenkinimas, apimąs 
vientik Sonoros valstiją, kurią savo karės laivyną. 
Ims galima greitu laiku numal J i s nori savo kelis karės 
sinti, čia aptur ima oficijalių vus perkelti iš Ramiojo 
žinių, kad Carranzos padėtis denyno pakraščių. Sakom,. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
— Šičia yra mano labjausia gerbiamojo dėdės paveikslas. 

Tas paveikslas nutrauktas tuč-tuojaus, kuomet įis pabaigė 
dvidešimties metų bausmę kalėjime už išplėšima bankos. 

blogėja. Kas valanda aršėja 
jo valdžios likimas. 

Perkirstas geležinkelis. 

Revoliucionieriai paėmė Mo-
relos valstiją su svarbiausiuo
ju tos miestu Cuernavaca. I r 
tenai perkir to geležinkelį, jun 
giantį ta miestą su sostine Me-
xico Cit v. 

* 
Tai buvo svarbiausias sos

tinės geležinkelis. Jo netekus, 
sostinė atkirs ta nuo Vera Cruz 
ir nuo visų rytinių pakraščių. 

Pranešta , kad likusios gele
žinkelio dalies Carranzą neno
ri paduoti . Nes tūojaus pasiun
tęs kariuomenę apsaugot i to 
geležinkelio tiltus ir tunelius. 

Tik klausimas vra, ar ta 
~ 7 i 

vėl prašysiąs Dėdės Šamo, J 
\ a s jo laivams leistų perplauk 
ti Panamos perkasu. 

ANT ČEVERYKŲ BUS PA, 
DĖTOS KAINOS. 

Washingtdh, bal. 27. — Se-
natų i bus paduotas bilius, kad 
čevervkų fabrikantai ant če-
verykų padėtų kainas, kiek 
j i e paima už tuos parduodami 
krautuvininkams. 

STREIKUOJA DARBININ
KAI BANKOSE. 

Rymas, bal. 28. — Čia ir įei
tuose miestuose sustreikavo 
bankų darbininkai. 
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Telefonas McKinley •114 

Pastabos apie Pa
stabas. 

Kun. l)-ro Maliauskio su
statytasis Lietuvos konstituci
jos projektas Į " Draugą " lm-
vo siunčiamas dalimis. Todėl 
ir pastabos apie ji buvo rašo
mos pirma negu visas projek
tas tapo perskaitytas. 

Viename daigte mes išreiš
kėme norą, kad teise inešti su-
manymus į parlamenta turė
tų ir ministrai. Pirma negu 
tie žodžiai tapo atspausti kun. 
Maliauskis išsiuntė tolesniąją 
savo projekto dali, kurioje ta 
teisė buvo aiškiai pažymėta. 

Kitu atveju pasidarė pana
šiai. Mes išsitarėme, kad par
lamento kiekvieni rūmai savo 
sesijos pradžioje nusistatytą 
savo reguliaminą, arba taisy
klių sąrašą. To dalyko reika
lą kun. Maliauskis išreiškė žo
džiais, kad parlamentas nusi-
stato sau tvarką. 

Prezidento ir ministrų san-
tfkiai su parlamentu gali būti 
keleriopi. Kun. Maliauskis sa
vo nuodugniame projekte pa
rašė dvi tų santikių formi. Vie 
noje daugiau žiūrimą j Šveica
rijos pavyzdi, kitame labiau į 
Prancūzijos, kuri naudojosi 
Anglijo> sutvarkymu. Jeigu 
kartais pasidarytų, kad kas 
pasilaikytų visą šveicariškąją 
augščiausios valdžios sistemą, 
o tiktai vieną-kitą paragrafą į 
konstituciją įtrauktą iš kitos 
cisternos, tai tas padarytu savo 
rengiamąja i konstitucijai pra
žūtį. J vienos sistemos laik
rodėlį negali dėti ratukus iš 
kitos laikrodėlių sistemos. Kon 
stitucijos yra painiau sustato
mos iš dalių negu laikrodė
liai iš ratukų. 

Šveicarijoje, kaip kun. Ma
liauskis teisingai sako, Sąjun
gos Taryba (Bundesrath-
-Conseil Fedėral), reiškianti 
ministeriją neatsako parlamen 
tui, nes neturi iš ko duoti a-
pyskaką. Ten legislatyvė val
džia valdo visą šalį ir pati 
Sąjungos Taryba yra tik par
lamento įrankis valdymui at
likti. Kun. Maliauskis, mato
mai, labai norėtų, kad Lietu
voje butų šveicarų sistema. 

J is turi rimtų priežasčių 
mintyti. Ministerija turinti iš
duoti apyskaitą ]>arlamentui 
nežino savo rytojaus, todėl ji 
niekada negalį pradėti vykinti 
politikos išdėstytos keliarienis 
metam>, nes turi pasitraukti 
neturėjusi laiko išbaig-ti savo 
planu>. Tat užvis labiausiai 
ardo užrubežinę politiką. To 
vengdami vokiečiai buvo pada
rę, kad užru)l>ežinių dalykų, 
karės ir dar du ministru buvo 

' liuosi nuo atsakomybės parla

mentui. Anglijoje ministrų at-
iiiETtrvTv KATALIKŲ OTENRA*TI8) sakomybė parlamentui nedaug 

kenkė, nes tautoje iki šiol bu
vo tik dvi didelė* partijos, ku
rios palaikė politikos nuolatu-
mą. Lietuva toli nėra taip nu
sistovėjusi politikoje kaip An
glija, todėl naudotis Anglijos 
pavyzd-žiu gali būti kenks
minga. Prancūzija kur kas (Jau 
giau turi politiško prityrimo 
už Lietuvą, tečiaus ir Prancū
zijai Anglijos p a v y z i s neper-
labiausiai eina į sveikatą, nes 
vidutinis kabinėtų ainžis yra 
9 mėnesiai. Prancūzijos tat po
litikai trūksta nuoseklumo. 

Tarp kunigo Maliauskio ir 
tarp " D r a u g o " rodėsi esąs 
skirtumas nuomonių apie val
ty1 ės kontrole. Gerbiamasis 

Daktaras minėjo tiktai parla
mento komisiją, kontroliuo
ja M'ą adminis*.-aeijos paja
mas ii išlaidas. Mums išrodė, 
kad tarpe Lietuvos valdininkų 
UirėUj būti tavu tikra, kuil^c-
lieru.t jerarcbija su vienu vir
šininku, išduodančiu apy-ka.-
tas prezidentui. 

Pasikalbėjus apie tą dalyką 
pas'tcdė, kad nuomonės bev ik 
vienodos, t ikHknas labiau pa
žymėjo Kontroliuojančias p v -
lamento priedermes, kitas dau
giau žiurėjo-smulkaus kontro
lierių darbo, peržiūrinčio vi-
sag visų valdžios įstaigų są
skaitas. Parlamento komisijai 
tas uždavinys butų perdidelis 
ir perdaug laiko atimtų. Tą 
visa turi atlikti žemų ir aug-
štų valdininkų jerarchija .m 
valstybės kontrolierium viršų-
je. Bet parlamento tamtikra 
komisija turi teisę prižiūrėti 
ir Valstvbės Kontrolieriaus bei 
visų jo .pavaldinių veikimą. 

" D r a u g o " skaitytojams ne
bereikia daug rašyti, kad jie 
pažin*ų kun. D-ra Antaną Ma-
liauskį. Jie jį pažinojo pirma 
negu dabartinį to dienraščio 
redaktorių. Tik tiek bus ne-
pr*>šalį pasakius, kad kun. Mar 
liauskis, prieš parašysiant til-
pusį "Drauge*" Lietuvos Kon
stitucijos projektą, labai sąži
ningai ir nuodugniai ištyrė ke
turiolika įvairių konstitucijų, 
veikiančių civilizuotose pasau
lio vešpatijose, už vis daugiau
siai demokratiškose. Nežinia 
ar beyra daugiau konstitucijų 
vertų tyrinėti. 

Pirm dešimties maždaug 
metų kun. Maliauskis buvo 

(Lowain'o universiteto stu
dentu. To universiteto įstatai 
nereikalauja, kad disertacijos 
studentų gaunančių doktoratą 
butų spausdinamos. Bet kada 
kun. Maliauskis del filosofi
jos doktorato pasiėmė temą 
arti surištą su socijologijos 
dalykais, patys profesoriai tą 
disertaciją atspausdino savo 
mokslingame, universiteto lei
džiamame žurnale. 

Po to kun. Maliauskis atva
žiavo į F.riburgą Šveicarijon 
ir ėmė specijalizuotis vien tik 
visuomenės moksluose. Čia bu
vo begalo astrus tos šakos pro
fesorius. Daugelis buvo bandę 
po juo gauti doktoratą, bet ne
pasek mingai. Kun. Maliauskis 
nepabūgo nepaprastai augštų 
profesoriaus reikalavimų, bet 
perėjęs socijologijos skyrių, 
rašė disertaciją kaip tik tam 
profesoriui, kuris aštriausiai 
imdavo studentus. Kada kun. 
Maliauskio disertacija tapo pa 
baigta ir įteikta fakultetui, 
profesoriai neberado ką jdje 
nepataisyti. 

Tai-gi atspausdintasis 
" D r a u g e " Lietuvos konstitu
cijos projektas yra parašytas 
gabaus žmogaus, išėjusio augš-
eiauMtis tamtikrus mokslus ir 
ištyrusio medžiagą reikalingą 
gerai konstitucijai sustatyti. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

LABDARYBĖS REIKALAIS. 

Pakilimai keliaujantiems Lietuvon. 

1. Šiandie be jokių didelių sunkenybių kiekvienas gali gauti 
pasą arba aiklavitą važiavimui Lietuvon., Kaip gauti šie doku
mentai, skeltuanie atskirai nurodymus apie pasų išgavimą. 

Tuo tarpų gauname nųo žmonių nusiskundimų, jog kai-ku-
rie užmoka agentams ar šiaip pageJbininkams po dešimtį ir net 
po kelias dešimtis dolierių, kiti verčiami yra imti nuo bendro
vių šėrų ir t t Nesiduokite išnaudoti. Kods už pagelbą išgavi
mui paso ar ai'fįdavito užtektų užmokėti du ar trys dolieriai, jei
gu jau žmogus patsai nemoka to darbo atlikti. Pati viza kaš
tuoja penki dolieriai, kitos išlaidos taippat nurodomos skelbi
muose, kaip gauti pasas. Norintieji patys išsiimti pasus, vi
sados gali kreiptis prie Lietuvos Atstovybės ir gaus nurodymų. 

2. Kiekvienas keliaująs Lietuvon privalo būtinai užvizuoti 
savo dokumentus Lietuvos Atstovybėje. Neklausykite patari
mų, kad galima važiuoti ir be vizos Praneuzijon, Šveicarijon ar 
kitur ir iš ten jau gauti patį vizą keliavimui Lietuvon. Kai-
kurie buvo taip išvažiavę ir turėjo daug vargo ir iškaščių iki 
galutinai gavo tokius leidimus. 

3. Važiuoti Lietuvon tuo tarpu galima per Angliją, Daniją, 
Prancūziją. Kaip girdėti, iš Anglijos žadama greitu laiku įtai
syti nuolatiniai laivai, kurie vež stačiai į Klaipėdą arba į Lie
poją, bet tuo tarpu nėra dar tas kelias tvirtai nustatytas. L^-
giu būdu ir reguliaris važiavimas per Kopenhagą nėra dar su
sitvarkęs. Tuo tarpu daromos pastangos, kad įtaisius nuolati
nį važiavimą iš Amerikos stačiai į Klaipėdą arba Liepoją, bet 
iki šiol dar toksai kelias, dėlei laivų stokos ir kitų priežasčių, 
dar nėra galutinai nustatytas. Dauguma lietuvių todėl keliau
ja per Prancūziją, per Šerburgą arba Havre į Paryžių, o iš ten 
važiuoja geležinkeliu per Vokietiją jau Lietuvon. Paryžiuje 
yra Lietuvos Pasiuntinybė (dabar jos nauja buveinė Legatiou 
de Lithuanie, 52 Avenue Kleber, Paris. Telegramoms adresas 
toksai: Lietuva, Paris) . 

Visiems važiuojantiems per Paryžių galima duoti šiokių 
nurodymų: 

1). Lietuviams grįžtantiems iš Amerikos Lietuvon per 
Prancūziją—per Paryžių—reikia žinoti, kad atvykus į Paryžių 
tą pačią dieną toliau važiuoti nėra galima dėlei visokių forma
liškumų ant vietos su pasais, kiniuos reikia užreikšti Pasiunti
nybėje ir miesto prefektūroj. Tuos visus formališkumus ke
liaujantiems Paryžiuje padeda atlikti tam tyčia skiriamas Lie
tuvos Legacijos_ žmogus. , 

Bagažo draudžiama vežti daugiau 80 kil. (2(H) svarų Red.). 
Kiekvienas keleivis privalo turėti su savim vieną fotogra

fiją, kurios reikalauja vokiečių atstovai vizuodami pasus. Ke
liaujančioms moterims sykiu su savo vyrais lengviau gaunama 
vizas iš vokiečių, jei moterys 1ur savo skyrium pasą, su fotogra-
mm • 

ii ja. 
2). Iš uostų (Cherbourg ar Havre) su keliaufunkais trau

kinys ateina Paryžiun į stotį St. Lazare (Saint Lazare). 
I Lietuvą iš Paryžiaus keliaujama expresais iš stoties 

"Gare du NonlL" Tad atvykus į stotį St. Lazare keliaunin
kams patogiausia išgavus savo daiktus iš traukinio ir muitinės, 
gabenti į stotį "(Jare du Nord" ir čia juos "užčekiuoti" toles
nei kelionei. Daiktams gabenti imama ne 4tauto-taxi,*" bet 
tam tikrus daiktams vežioti vežimus čia j>at nuo stoties durų, 
kaip kad Amerikoje vežiojama daiktus trokais. Į vieną toki 
vežimą sukraunama galybės visokio keliauninkų bagažo. Tos 
stotys viena nuo kitos ne arčiausia. 

Apsirūpinus su savo daiktais, ar tai stotyje St. Lazare, ar 
4* Gare du Nord," kaip kam tinka, lengva čia pat tų stočių apy
linkėje rasti sau viešbutį. Mažesniuose viešbučiuose mokama j 
parą vienai ypatai nuo 7 iki 12 fr. 

•JĮ). Nėra reikalo visam keliauninkų būriui iš viešbučio eiti 
ieškoti Lietuvos Pasiuntinybės ir kiekvienam nešties užreikšti 
savo pasą. Lietuvos Pasiuntinybę lengva ga l atrasti 1 ar 2 
žmogų, išrinktu iš viso būrio. J ie gal surinkti visų kitų savo 
kelionės draugų ir draugių pasus ir juos atnešti Lietuvos Pa
siuntinybėm 

'4 ) . Iš stoties St. l^azare į Lietuvos Pasiuntinybę netoli. 
Pėsčiam kelionės 20 minučių, net mažiau. Iš stoties reikia čia 
pat surasti sau Šv. AugttstinoMmžnyčįą ir piečių (PI. St. Au 
gustin). Nuo to pleciaus dešinėn pusėn eina Boul. Haussmau, 
jojo tęsa vadinas Av. de Friedland, ir jąja pareinama iki 
Triumfo Vartų (Are tie Trioiiiphe) ant p&ciaus (Place de 
LTCtoile). 

Iš to pleciaus beveik priešais kitoj pusėj eina gatvė Avenue 
Kleber, o jos name po numeriu 52 yra Lietuvos Pasiuntinybės 
buveinė. Lietuvo* atstovu yra O. Milašius; o Pasiuntinybės 
Sekretorium yra kun. Dobužis. 

J. VUeišis, Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

NAUMIESTIS AKT ŠS6U 
PĖS 30 KOVO 1920. 

* Pas mus viešame gyvenime 
bruzda partijos Mieste būva 
mitingų. Soeijalistai kvailina 
žmones. Per Bloviešcių (2 va
sario) buvęs bolševikų komi
saras VI. Požėla laikė ilgą agi
tacijos prakalbą. Po jos Ma
rijampolės gimnazijos moki
nys ateitininkas Žukas gra
žia savo kalba puikiai sumu
šė socijalisto išvadžiojimus. 

Kaimuose kaip ir nieko nė
ra. Slavikuose mitingas buvo 
per Verbą. Studentas ateiti
ninkas Zubrickas aiškino apie 

partijas. Slavikuose spalvotu
mo nežymu, užtat Naumiesti-
je smarkiai. Čionai krikščio
nių lapus, proklemacijas plėšo 
nuo sienų. Mat juos plynia! 
Tie keli miesčiukų soeijalistai 
permainos nepadarys. Kaimų 
žmonės visi yra krikščionys. 

Vakar šiandien ir ryto pas 
mus yra Marijampolės Apy
gardos Teismas. Jis nagrinėja 
bylas už vagystes bei užpuo
limus. Perdaug lengvai bau
džia už tą. rž ta t degtinės va
rytojus čiupinėja. Vienas ga-
Vo mokėti 6500 auksinų. 

V. ir P. 

Jau senai, besi matė spaudoje 
ar Labd. Sa-gos Centro reikale 
nors kiek veikiama. Buvo ma
nyta surengti maršrutą agita
cijos prakalboms, buvo kreip
tasi per spaudą į visų kolonijų 
.veikėjus, ypač, kur yra parapi
jos į gerb. kunigus, prašant, 
kad kolonijų veikėjai atsiliep
tų laišku reikalaudami plates
nių informacijų apie Sąjungos 
darbus ir tikslus, apie reikalą 
aprūpinti našlaičius visose ko
lonijose. Bet iki šiai dienai per-
maža pasirodė atsiliepimų. 

Su prakilniais jausmais pa
sirodė šįmet kolonija Aurora, 
UI., sutverdama Labdarybės 18 
kuopą. Detroit, Mieli, jau yra 
19 kuopa, Spring Valley, 111., 
kuri žada atgaivinti 14 kuopą, 
South Chicago atgaivino 13 
kuopą. Kitos kolonijos niažai 
jaučia reikalą turėti prakilnios 
Labdarybės organizacijos kuo
pas. Dauguma kolonijų tyli. 

Ar ilgai mes, lietuviai, nesi
rūpinsime žūstančiais svetinir 
taučių bangose našlaičiais, sa
vo tautos žieduI Laikas jau pa
sigailėti jų. 

Tiesa, nuo to laiko, kada bu
vo sumanytas maršrutas daug 
darbo nuveikėme darbuodamie
si tėvvnės Lietuvos reikalais ir 
gal tas pasidarbavimas pastū
mėjo mus į užmirštį apie naš
laičius. Gal stambi buvo kliū
tis, kad Labdaringoji Sąjunga 
nuo naujų metų tikėjosi gauti 
jįpneralį kolektorių, nors vieną 
kunigą, būtent kun. K. B. Sera
finą, bet negavo. Kai-kuriems 
tat sumažino energiją darbuo
tis našlaičių naudai. Bet laikas 
tą visa užmiršti ir tverties pra
kilnaus darbo: surinkti tiek pi
nigų, kad butų galima našlai
čiams prieglaudą šįmet pasta-
tvti. 

• 

Prieglaudos namui su kou-
traktoriais eina derybos tarp 
$6o,090.00 ir $0*9,000.00, kas, 
metai atgal, butų galima buvę 
pastatyti už $50,000.00. 

Tai-gi belaukiant atpingant 
medžiagos prieglaudos reika
lams, ji vis eina brangyh. I r ki-
to išėjimo neblieka, kaip įtem
pti visiems energiją prie aukų 
rinkimo. Aukoms rinkti reikia, 
kad kiekvienoje kolonijoje susi 
darytų Lab. Sąj. kuopos, į ku
rias įeina asmenys abiejų lyčių 
katalikai lietuviai(ės), su pra
kilniais jausmais, turintieji 
meilės Dievo ir artymo. I r tie 
prakilnus asmenys visokiais,, 
budais stengiasi gauti daugiau
siai aukų ne vien nuo lietuvių, 
l)et ir nuo svetimtaučių. Sve
timtaučiai Labdarybę atjaučia; 
mums lietuviams dar yra tik 
pradžia, o svetimtaučiai jau se
niai žino, ką reiškia labdarybė. 

Tikiuosi, kad neliks nei vie
nos kolonijos, kurios veikėjai 
neatsilieptų šiam pakvietimui. 
Arba patys tesudaro Labdary
bės kuopą arba tegu kviečia 
mus. Kur yra parapijos, iš ten 
tikimės gerbiamų kunigų para
mos. Kur nėra parapijos nei 
kunigo, tai keli veikėjai pasita
rę tesįteikia man prisiųsti laiš
ku žinią, kada reikia atvežti 
jiems konstituciją ir čarterį. 

Kur bus reikalaujama, Cen
tras prisius vieną prakilnų 
agitatorių, kurių Centras turi 
5 asmenis. 

Visais agitacijos kuopų tvė
rimo reikalais meldžiu kreip
tis antrašu: 

, J. Šliogeris, 
1447 So. 50th Ave., 

Cicero, 111. 

LAIŠKAS "DfiAUGO" EED. 

Gerb. ' 'Draugo" Redakcija:— 
Dėlei straipsnio *-* Atsargiai 

su lenktynėmis," Liet. valdžios 
uždėtų ant manęs pareigų spi
riamas, prisiunčiu sekančią ofi-
cijalę informaciją: 

1000 liuosanorių—yra Lietu
vos valdžios noras. Sąlygos 

MA5TEP, rrSTEfl 
H 

Vyrų ir Moterų Rub* Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Husus istema ir mokymo būdu jųs 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausiu* ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose aiuvimo skyriuose mašinos S t o j i m o V r a LietUVOS v a l d ž i o s varomos elektros jiega. 
Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-nustatytos ir kiekvienam liuo-

sanoriui žinomos, yra tai tar
nybos sąlygos, Lietuvos res
publikoje veikiančios. 

Lietuvos Misija in oorporo, 
taip-gi ir atskiri jos nar ia i vie
šai išstodami jokių privačių tik 
slų neturi ir vykina pagal savo 
išgalės ir nusimanymo vien 
valstybinius uždavinius. Apie 
kiekvieną Lietuvos Misijos 
žingsnį pranešama Lietuvos 
valdžiai, kuri ir sprendžia, o ne 
kas kitas. 

.Manau gerb. " Draugo" re
dakcija lengvai gali suprasti, 
kad deklaruoti plačiai visuome
nei čionykštėse sąlygose Lietu
vos valdžios karinius tikslus, 
nors ir atrodytų geistina pa-
sėkmingumo žvilgsniu, nėra 
bet-gi galima ir tikslinga. Te-
čiau, kas atidžiai sekė visus 
mano šiuo reikalu straipsnius, 
galėjo atsakymą į visus svar
besnius klausimus rasti. 

Krašto Apsaugos Ministerio 
rašte iš kovo 4 d., š. m., No. 761, 
Kaunas,—dėlei mano darbuo
tės, kaipo Lietuvos Karinės 
Misijos rolėje, pasakyta: 
"Ka ip matosi iš raportų, Tam
sta pilnai supratai tikslą tve
riamos Am. brigados ir tvėri
mo pamatai yra visai tikri ir 
sutinka su valdžos nusistaty
mu." Pasirašo Majoras Mer
kis. . 

Minėtas " D r a u g o " straip
snis pasėjo daug abejonės vi
suomenėje ir aš įtikinančiai 
prašyčiau jas išblaškyti. Nes 
jeigu tas straipsnis nebus at
šauktas, tai, meldžiu man dova
noti, &erb. Redaktoriau, tas 
" D r a u g o " žygis bus "meškos 
patarnavimas" Lietuvos val
stybei ir patiems liuosanoriams 
asmeniškai: Lietuva mažiaus 
begaus jai reikalingų vyrų, o 
liuosanoriai negaus pašelpos 
kelionei. 

Su pagarba, 
P. Žadeikis, 

L. Kar. Mis. p-kas ir 
majoras. 

Pittsburgb, Pa., 
fcalandžio 24 d., 1920 m. 

kiuo laiku, diena ir ar 'vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

J. F. Kasnickn, Vedėjas 
190 N: STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t . i i t 4-t j lubų 

Į x w i • m M » i • • ' — - • ai 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

I JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

89 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2311 W. 22-nd Utreet 
Tai. RockvreU 4999 

CHICAGO, T:J., 
t • " • • >J • • — — 

i 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan btreet 

CHICAGO, ILLDfOIS 
Telefonas Vardą &0S4 

Valandoe: — 8 iki 11 UI ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

mmmmĘį 
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DR. G. M. GLASER 
l 

uiu ui iru u&.nui.ii 
Praktikuoja 28 motai 

Ofisas 3148 So. Morgą u S*. 
Kertė 32-rv St,, Chicago. Dl. 

SPECIJAL1STAN 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- | 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 vulan- j| 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

DR. J. SHIN6LMAN " 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Comt 
Rcs. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 8868 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

Gegužio mėnuo geriausias 
mėnuo išnaikinti muses. 

Uodai gimdo maliarija. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

niiifiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
v%, kuotaet skaitai ar siuvi ar ia-
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
oatyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net iki S3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
3-č-ios lubos virš Platt'o apLiekos. 

Kam ha ris 14, 15, K, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parai*. 

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

m 
« 

T M M H Pullman 8 M 4 

Dr. P. P. ZALLY5 
Lietuvis Dentistas 

10867 So. Michlgau, Avenue 
- B—l«Bd, UL 

VlLANDOSt 9 Iki 9 vakare. ,S 

a s • 

• i i 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
K a m baris S24 

Tel. Central 8890 

Vakarais, 812 W. 33 St 
Tel. Yards 4881 

• • • • • • • • • i 

• 

• • 

S 
• • • 
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VYKAI ĮSMUKITE UAliZASKI I~\ V| K*. 
Diena ar vakarai*. U*dii4»kit« L>į*«llns 

•piningus' po ičel«tos a&vaičių. Darbai pa-
'rupinaml..- šapo s laukia darbiuįnky. Atva
žiuokite ar rašykite.. Dept. .A. 

Molei- Bnrher foltege 
lOo b. Mėlis S t r. Chicago. 

.» » • *>»| 
PRANESIMA8. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lurrcvis 

Gydytojau Ir Cfclror«aa 
Porkele aavo gyveni rao vlota 1 

Brighton Park. 
t914 W. 43rd Streot., 

^ ToL McKinloy M | 
o * 1 * - ' " « " w . « t i i m^ 

(4? Ir Woad caL) 
Valandoj: 10 ryto iki t po pWa. 6 JO Iki 
«:I0 vakare Nedalomi* t 1W V r S t a t a ! 

T e l Boaievard l t » ^ * 
V" - - ' - • - — » • » • • • • . ' _ . - » • • - X 

Resid. 988 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH,. 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valko ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8864 So. Balsted St., Chicago 
• Telefonas Drover M M 

VALANDAS: 10— U ryto *-~* po 
pietų 7—H vak. Hedėhom&s 10— ia d. 
•••^»eai.%«'ųi.m%^%ia-a/a'ft»a'r«»# 



1 

* 

* 

Trečiadienis, oal. 28 1920 m. D R A U G A S d 

( 4 

Tautos Fondo Reikalai. 
(Pabaiga). m 

G a r s a s " už spaudą T. F.*laišku, atsišaukimų, etc. 
$5.23, 6 mėn. romia $3(5.00, telefou., popera, šnu-
rukai $12.00. Viso 105.25 

Kap. J . Bielskiui ir įeit. C. Sloane, kelionės išlaidos į 
firooklyna, prakalbosna 11-16-19 

J . B. šaliunui kelionės išlaidos Į dvejas prakalbas 
Brooklyne 

Kun. N. Petkui už salę /, 
Už plakatus ."•. 
Krušinskui už **Cut" paliudijimam Liet. pašto ženkle

lių $3.25, už 2000 pirkite Liet. Pas. Ženkle $6.00, 
cart'are $1.08, 23,700 T. F. ženklelių $246.24, kra-
saženkliai $23.14, klijai, stempukė R. C. D. 35c. 
Viso 

A. L. Tarybos narių kelionių išlaidos 

50.00 

30.00 
10.00 

5.00 

Siruty lietuvis Antanas Zdan-
kus su Margareta Cortier'aite, 
svetimtaute. Jaunavedis kadai
se priklausė prie L. Vyčių 14 
kuopos, Cicero, 111. Norints 
gaila regint mųs jaunimų žūs
tant ištautėjinio bangose, bet 
vis-gi turime palinkėti jauna
vedžiams pilniausios laimės ir 
tikėties iš jų naudos Lietuvai. 

Aš. 

280.06 
. . . . . . . . . . . . . . I 1 < . L — 

Kun. J . Laukaičiai atmokėta 11,000.00 

" 30.00 
Vasiliauskui išlaidos Informacijos Biuro rei
kaluose \Yashingtone . 

Viso t . .$16,779.43 

Kovo mėnesio iįlaidos. 
• 

Sekretoriaus al^a už vasarį $150.00, kelionės išlaidos 
\Yaterbury, Conn. 12-21-19 $5.28, Trenton, N. J . 
$4.00, krasaženkliai $21.04. Viso 180.32 

A. \M Tarvbos nariu kelionės išlaidos 170.30 
Kun. P. Saurusaičiui kelionės išlaidos su prakalbomis 

važinėjant "Sau lės ' ' mokykloms 216.00 
\Vorcesterio seimo paskirta Moterų Sąjungai Kaune 

pasiųsta į Katiną 5,000.00 

Viso .$5,566.62 
Jš viso per u i s mėnesius išleista $23,626.25 

Nuo įsteigimo T. F. iki Bal. 1 d. pribuvo. .$437.328.96 
Nuo įsteigimo T. F. iki Bal. 1 d. i š le i s ta . . . . 413,913.47 

Balandžio 1 d. lieka $23,415.49 

5 5 

ROCKFORD, H.L. 

Geležinio kapitalo 
Kun. J . Laukaičio fonde 
" S a u l ė s " mokvkloms . . 
Kitu fondu 

$ 9,713.64 
. 11,916.73 

751.39 
1,033.73 

Mūsų miestelio lietuviai ka
talikai gražiai darbuojasi. Ba 
landžia 24 d. Sv. Petro ir Po-
vylo draugija buvo surengus 
taip vadinamų dėžių vakarėlį. 
Publikos buvo pilna svetainė ir 
visi gėrėjosi gražiu, padoriu 
a] >s i ėjimu. Ypač pagirtinos 
Roekfordo mergaitės, kurios 
pasidarbavo del draugijos pii-
rengdamos , puikiausių valgių 
gražiausiose, gėlėmis padabin-* 
tose dėžutėse. Pasirodo, kad 
Roekfordo mergaitės stovi gan 
augštame supratimo ir manda
gumo laipsny j . Kada visos dė
žutės buvo išpirktos, tada visi 
porom?s sėdosi prie stalo vaka
rieniauti. Žiūrinčiam iš šalies 
darėsi smagus įspūdis. Vakarė
lis pavyko. 

šv. Petro ir Povyjo draugija, 
be abejonės, padarė gražaus 
pelno. Nuo savęs pridėėia, kad 
sulaukus vasaros Roekfordo 
mergaitės įrengtų tokį išvažia
vimų kokiame nors parke. Ant 
tyro oro, po žaliuojančiais me
deliais kelisyk smagiau butų 
valuryti pagamintus valgius. 

Petras. 

los, mes visi turėsime nešti 
naštą. , 

Gal yra tokių, kurie tiki, jog 
dabartinis Laisvės Bonų kai
nos puodimas yra valdžios ue-

i išpildymas savo atsakomybės. 
Valdžia mokėjo i r mokės kož-
n$ centų palukų. Šios valdžios 
prižadėjimas atmokėti savo 
paskolas reiškia prižadėjimų 
didžiausios tautos pasaulyje 
ir užpakalyj to prižadėjimo 
stovi visas tos tautos turtas. 

Todelei SUSTOK, jeigu nori 
parduot, ŽIŪRĖK į ateitį, 
KLAUSYK j balsų tvirto su
pratimo, o*ne į prižadėjimus 
kokio ten agento. 
PIRKITE KARĖS TAUPY

MO ŽENKLELIUS. 

iNiiifiiiiiiiiuuiiiiiiimiimitjiuiiiiiiiiim 

PRANEŠIMAS. 
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Kelias i n Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

SIUNSKITE PER D1DYJI VALSTIJINI BANKĄ ANT BRIDGEP0RT0. 

— 
GARY, IND. 

Labu $23,415.49 

A*. J. Knisliukas, Tautos Fondo Sekretorius, 
45(> Grand St., Brooklyn, N. Y. 

>» 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
- — K 

SHEBOYGAN. WIS. 

Sv. Juozapo draugija labai 
rūpinasi netik savo nariais li
goje ar mirus, bet ir likusiomis 
narių moterimis bei vaikais. Ji 
stengiasi kiek galėdama sušelp
ti ir apginti nuo bado. Tam tik
slui draugija rengia vakarus, 
balius ir padarytu pelnu sušel
pia našles bei našlaičius. Ne
trūksta mųs kolonijoj ir geros 
širdies žmonių. Jie pri jaučia ir 
atėję tokian vakaran nesigaili 
praleisti eenta ar paaukoti ko
kį daiktą. 

Štai, kad ir praeitų kartą, t. 
y. balandžio 18 ei šv. Juozapo ^U>tu ligoje, numirus gražiai 

raitienė, (Juzaitienė, A. Jevo-
sanskienė, K. CVnelienė, V. 
Rutkauskienė, A. Bubnienė, O. 
Aldakauskienė ir O. Liberienė. 
Beveik tos pačios moterys su
darė ir gražią programų, susi
dedančią iš monologų, dialogu 
ir dekleinacijų. Programoje da
lyvavo: M. Šalėuvienė, M. Rut
kauskienė, A. Bubniutė ir M. 
Šalėutė. Tokiu būdu vakaras 
geriau pavyko ir daugiau pa 
darėme pelno. ifev. Juozapo dr 
ja širdingai dėkoja moterims, 
auka ir darbu prisidėjusioms. 

Kas dar nepriklauso prie Šv. 
Juozapo dr-jos, o nori būti su-

Sutuoktuvės. 

Balandžio 18 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyėioje susituo
kė Kaz. Pažėra su Joana 
Zdankiute. Jaunavedis yra vie
nas iš žymiausių ėionaitinių 
veikei u tautos ir bažnyčios dir-
voje. Tikėdami daug, daug, 
mųs tautai iŠ siu karštų mylė
tojų savo tėvynės, linkime 
jienis laimingiausios kloties. 

Vytis. 

Jau prirengėme ir tuojaus 
spausdinsime lietuvių kalboje 
"Amerikos Kataliku Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas." 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose. 

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

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

"Draugas ." 
fliiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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REIKALAUJA. 

KLIKAI JA GI VYRAI. 
" Del gcncrulto virtuvas pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 
Mis« Aekerson. : iotitUui 
M u litui Koe.se Hu. nitai 
29Ui and Kili.s Avcnue. 

u- 1 

Central Manufacturing District Bank 
L Piningus siunčiant į Lietuvą ar kur kitur reikia visuoiut į sinnsti per atsakan
čias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 

, Musu Banke yra įtaisitas ąpecijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi
sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežinj ais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei. 

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI | R A ATDARY TRIS VAKA
RUS Į SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS , \ sEREDOMIS IR SUBATO-
MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. / 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 West 35tb Street Netoli Morgan Chicago, Illinois. 

Banko Turtas Viršina $6 ,000 ,000 .00 

i 

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

Palengvinu viaų akly 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo Kalvos, svaigu-
lto, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
knterakto, nemiegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliotais nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 0660. 

g{ » m • • • • • ;• 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

REIKALINGI. 

SUSTOK, 2IURČK IR 
KLAUSYK. 

dr-jos narys B. Kupraitis pa pą laidotu ir kad butų sušelpta 
aukojo laikrodėli, kuris buvo tf° moteris a r i * vaikučiai,pra-
išleistas per likietus ir pelnas ; ; ° m a s l^nijtL Draugija ru-
paskirtas našlaičiam*. Kadan
gi tą dieną draugija nemanė 
rengti programos, tai pirmi 
įlinkas Juozas Bubnis kreipėsi 
į Sheboygano moteris, prašy
damas auka ar darbu prisidėti 
prie rengiamu vakaro. Prašy
mo moterys neatmetė. Vienos 

pinasi ir neliaus rupinties liku
siomis narių našlėmis bei naš
ia iriais. 

Vincas Ragaišis. 

SO. BEND, IND. 

Sutuoktuvės. 
prisidėjo aukomis, k. a. M- Ci- Čia i*alandžio 15 d. Sald. Šir-
ganumė, M. šalėuvienė, Kup- dies V. Jėzaus bažnyčioje ėmė 

•• 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti g al
tą ! IsLanHUau visokius mazgojimus, 
trinkimui*, muilavimus — tr viskas tas 
hirko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man ged* net darosi!" • 

MARE. "A'o, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir Susti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduodė? Ne!!. Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausts 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuri- į>rig«lbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groij. O kas gal 
bu t gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą nenieiinčia, galvos odą? 

R U P P L B S x 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c , bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

r . AD. RICHTER O CO., 316-330 Bro*dway, New York 

Geležinkelio persergėjimas 
yra gera žymė kožnam vyrui, 
11101 erei ir vaikui šioje šaly
je. J i stovi už nesirūpinimą, 
•atsargumą ir saugumą, bet se
kant žymę "SUSTOK, ŽIŪ
RĖK IR KLAUSYK", reikia 
žiūrėt kur SUSTOT, kaip ŽIU-
RŽT ir ko KLAUSYT. Gali 
sustot tiesiog tarp rėlii^, žiū
rėt tušėiai j dangų, klausyt, 
keliauninko kalbančio į savo 
Fordą ir patekti po einanėiu 
traukiniu. 

Perdidelin pavojun šios *a-
Mes pilieeiai deda savo taupy
mus, savo įdėjimus, kuriuos 
įdėjo patrijotiškume ir pasi
šventime sustabdydami Lais
vės bonus, karės taupymo žen
klelius, kurie reiškia tvirtą į-
dėjinią. pinigų kaip patiems, 
taip ir tautai. 

Žinoma, yra žmonių, kuriuos 
bėda arba reikalas privertė 
atsisveikint su Laisvės bonais, 
bet dauguma tas apsaugas nu
metė ant spekuliacijos tako. 

J ie paaukoja geriausias pa
saulio apsaugas ant altoriaus 
neatsakomų akcijų ir nesuval
domų eikvojimų. 

Tie netik neišpildo savo pa-
trijotiškų priedermių tautai, 
bet vėjams meta savo 'intere
sus. Tą galima pritaikint rei
kale Laisvės Bonų. Kožnas pi
lietis noriai turėtų ^kolint sa
vo pinigus valdžiai pakol pa
skutinė karės skola bus atmo
kėta; pakol neatmokėtos skq-

Vyrai del lengvaus ir šva
raus išdirbystės darbo; prity
rimas nereikalingas; gera pro
ga prasilavinimais. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewritJng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 -valandos po pietų; vakarais nuo € 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

The Joseph Klicka Company 
20th Str. & Califomia Ave. 

V a i k a i - \Vcs t ; !>el f a b r i k o d a r b o ; 
16 m e t u ir s u v i r s ; $15 savaitt - j 48 
v a l a n d o s s a v a i t e i , Subatomit i ik i piet . 

S1MK> SW*II> M f g . Co . 

5 4 4 YVest L o k e S tree t 

M e r g a i t ė s 16 m e t ų ar daugt&U pri 
p i ldy t i ir užs iūt i d r u s k o s maiSUS. 4f) 
V a l a n d a i s a v a i t ė j 35 -40e . j v a l a n d a 
P a s t o v u s d a r b a s . A t s i š a u k i t e . 

Mortoti Salt Co. 
Rampas East South vVator Street. 

ANT PARDAVIMO 
Pigiai Morgan Parke. 

5 kambarių kampinis namas, mo
derniškas su 6 lotais, didele barne, 
vištyničia kiaulių tvartas, užimti ga
lima nuo peg-užio 1 Įmokei $1,000 li
kusius kaipo randa. 

I 
Ii 
II 

Ant pardavimo S pagyvenimų 4 
metų senumo moderniškas eonerete 
apačia randos* $536.00 j metus kaina 
$3,500.00 Iškalno $1,506.00 " o kitus 
kaipo randa 

'J augšeių mūrinis namas G ir 6 
kambarių moderniškas šiltų vandenių 
šildomas kaina $8,000.00. 

First Nat ' l Ėealty & Const. Oo 
840 W. 33 Street Cllba^o, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Ksių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus ant 70-tos ir Taiman Ave. Lais
vės Paskolos priimam kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

J. B. SUBFACE 
1450 W. 73 Street 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

Siunčiame Pinigus Lietu 
von: dolieriais arba auksi 
na i s pagal dienos kursf, 
PARDUODAME 

LAIVAKORTES 
ĮIŠRUPINAM 

PASPORTUS. i 
Siunčiame Tavoms 

Lietuvon. 
Reikalaudami platesnių 

informacijų rašykite sekan
čių adresu: 

Atminkite, kad tiktai pas mus galite pirkti LIETU-
•VlSlvr'J R l fULĖLIŲ prie automatiškai grojančio piano. 
(Player Piano). Taippat turime daug lietuviškų RE
KORDŲ, pačių naujausių ant gramafono. 

Lietuviški Muzikos Ritulėliai del Player Piano 
s 

1. Mano Mielas. Polka. . .70c 
2. žydas Statinėje. Polka.70c 
3. Pavasaris. Polka ir 

Klumpakojis 70c 
4. Diedukas. Polka 70e 
5. Audra. Mazurkas ir 

Mazūras 70c 
6. Ant Dunojaus Bangu. 

Valcas $1.25 
7. Galas Svieto. Polka. . . . 70e 
8. Juodos Akįs. P o l k a . . . . 70e 
9. Linksma Kaimietė. 

Polka 70e 
10. Aplankymas. Valcas. .70c 
11. Pabueia\ inio. Vnlcas. .90c 
12. Vestuvių Maršas 85c 

Peoples Music 
1813 West 4 7th Street : : 

Store 
Chicago, Illinois 

H - * : 

UTHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 

Užrašome Lietuvos 
laikraščius. 

UlillHllllllll!lllllllllllHlltlllllllllllllllllllllllllillUlHIIIII!llllllltmillimillfl1l1HIHIt|Į 

i Reikalinga 1000 Agentų i 
I Ar Pardavėjų i 

po kožna miestą ir miesteli; kur tik randasi Lietuviu, 
pardavinėti vyrišku laikrodėliu kabutės (fobs) su fo-
tograpija pirmo Lietuvos prezidento Antano Smetonos. 
Kabutes yra padirbtos "silver oxide", juodos drūtos 
skuros d::•x•',:•: :? v ;:M ,!- ^ .zz~:.'.z. T'szZ^^Z'zit) fo-
tograpija yra dailiai išdirbta spalvose—"hand co-
lored." Atsiuskite 65e. post money orderi o aplaikysite 
visas informacijas agento ir viena kabute (fob) del 
apžiūrėjimo. Jeigu ne patiks tai atsiusk atgal kabute 
o pinigai bus sugražinti be jokio klausimo. Užsisakyk 
šiandien nes rytoj bus per vėlu. Adresuok: 

i 

I 

{ Joseph J. Kizis | 
i i 
1 Lock Box 295, Bentleyvillc, Pa. 

s 
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Biznieriai garsinkites "Drauge." 
CI 

PAKSIDIODA. 
ltueerue ir groeorne labai pigiai. 

Pat*i*iiluo«lii tlel .svarbios priežasties. 
Atsišaukite. 

J. Matnwti(is, 
4839 W. 14 Street Cicero 111. 

T 
v PAKS1DLOD.V. 

Bučeine ir grocerne ir kartų na
mas, 2 augščių 3 pagyvenimų po 4 
kambariua kiekvienam, parsiduoda iš 
priežastes mirties žmones. Kaina $8,-
700.00. 

Joaeph ZakoMski 
4822 S. Wood Str. 

Afi, ADOMAS A. &ARALAUSBAS, SEKAJTCIAI RAfiAL. 
Afi labai sirgau per 8 m«tua> nuslabnėjes pilvelis bnvo. Dispep

sija, neviiintmas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nerrų Ir 
abelnaa spėkų nustojimas viso kuao, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieSkojau sau pagelbos, neetajaUėjac vtsoje Asaerl-
koj ir u i rubežių, bet niekur negavaa savo sveikatai psfslbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, getmi dirbt, 
Kraujas išaivaiė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. R»»-
matizmaa pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėsimaa 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu Z mėnesių išverdamu kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveiksią pa-
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myltstų a t 
radėjui ir linkiu viseiras savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALLTAKAS, 
CHEMICAL INSTITIITIOI* J. Brukau*. Prof. 

1707 St). Uafcted SI., Telepjione Canal 641". CUk^ųpo. IU. 
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D R A U G A S 
Trečiadienis, hal 28 1920 m. 
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CHICAGOJE. n 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
i » • • » » » » » » » » » » » » » • • • • mįfc 

Trečiadienis, bal. 28 d., 
Šv. Povilas nuo Kryžiaus. 

Ketvirtadienis, bal. 29 d., 
Šv. Petras Veronietis. 

AIRIJOS PREZIDENTAS 
BUVO CHICAGOJE. 

Pakeltas protestas prieš pripa
žinimą, Anglijos amba-

0 

sadoriaus. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ WEST SIDE. 

STOCKYARDŲ DARBININ 
KAMS PADIDINTA 

UŽMOKESTIS. 

J menes j bus mokama $9.50 
daugiau. 

Federmlrs teisėja> Alsehuler, 
>t(H'kvanlu darbininku arbi-
t ras, vakar paskelbė, kad 
Union Stoek Yanls ir Transit 
kompanija turi mokėti savo 
paprastiems darbininkams $!).-
50 daugiau per mėnesį, ne
skaitant kas mėnuo išmoka
mu bonusų. — 

šiandie tad paprasti darbi
ninkai už 8 valandas darbo 
dienoje gaus per mėnesį $121.-
8(>. Ton suinon ineina ir bo-
nusai, nes šitie priskaityti 
prie nuolatinio užmokesčio. 

Vadinasi, darbininkams už
m o k e s t i s pripažinta beveik 
tiek, kiek jų buvo reikalauja
m a 

Tik atsakyta didesnė už
mokestis kovo ii* šio mėnesio 
laikotarpiu, kuomet streikavo 
galvijų varinėtojai, ui paskui 
i i s w i t c b m e n a i , \ Teisėjas sa
ko, kad tuo laikotarpiu del 
streiku ir kompanijos nuken
tėjusios. Tad negalima per-
dauff ir reikalauti . 

SUIMTA A P I E 30 NIEKO 
NEVEIKIANČIŲ VAI 

KĖZŲ. 

Paieškoma dar jų daugiau. 

.Streikuojant viešųjų moky
klų inžinieriams, daugelis i--
dykaujanėiu vaikų buvo Įsi
laužė i kelias mokvklas ii ton 
a4 Hkę blogų darbų. 

Kai-kuriu mokvklų langai 
ištroškinti . Kitos apvogtos, vi 
dnji sugadinti pataisymai. 

Policija stojo darban tv vei
kiai <nrasta ii suimta apie !>0 
vaiku, turinėiu daugiau 1-1 
melu amžiaus, katrie per die
nų dienas užkaboriais valkio
jasi ir lavinasi pik-tadariauti. 

Policija paieško jų daugiau. 
J ie vsi bus pastatyti teisman 
del jaunimo. 

MOKYKLOS IR VĖL GALI 
BUT UŽDARYTOS. 

Cbioagoje mokyklos išnaujo 
gali but uždarytos, nors >u 
maža išimtimi. P i rmiau strei
kavo inžinieriai. Dabar mok v-

* * 

kloms ima trukti anglių. Tuo 
ta ipu miestan anglių dar ne-
atvežama tiek, kiek tikrai rei
kėtų. 

PRAILGINTA 6c. UŽ VAŽI 
NĖJIMĄ GATVEKA-

RIAIS. 

State Public Utilities komi
sija prailgino 6 centus mokėti 
už važinėjimą gatvekariais li
gi birželio 30 dienos. 

Sako, paskui busianti nus
kirta pastovi mokestis. 

PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - 1 N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
u t P a r d u o d a Laiwohort*» 

N O T A B U L Š A S 
3249 So Halsted Street, Chicajo. Illinois 

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

Pagerbt i Airijos respublikos 
prezidentą de Valerą vietos ai
riai i r i u šalininkai užvakar 
viešbutyj Congress buvo. pa
rengę dideli pokylį. Pokylin 
buvo atvažiavęs prezidentas 
de Valerą. Po viskam jis tuo-
jau* Mvažiavo Į Atlanta, (Ja. 

Pokylin buvo susirinkę žy
miausieji Cliieagos airiai pi
liečiai ir Airijos nepriklauso
mybes šalininkai. J i e visi sti
prus yra šalies politikoje. Tad 
ir nenuostabu, jei šiandie vi
si indomauja to pokylio pa
sekmėmis. 

Skait l ingam susilenkime po-
daryta protestas prieš pripa-
žinimą šioj šalyj Anglijos am
basadoriaus, jei tasai ims skai-
tyties lygiai atstovu Airijos, 
kaipir Anglijos. Pare ikalauta , 
kad Suv. Valstijų vyriausybė 
pripažintu atskiria! šioj šalyj 
Airijos respublikos atstovų, 
kuriuo vra Sir Pat r iek Gar-
land. 

s u t a r t a pasidarbuoti , kad 
naeijonalių partijų (repu-
b] ikonų ir demokratų) kon
vencijos pripažinti] Airijos ne-
priklausomybę. 

Kiek žinoma, Anglija to
kiam Amerikoje veikimui di
džiai priešinasi. Bet airiai su 
atsidėjimu ir uolumu darbuo
jasi" savo šalies gerovei. Tok-
sai neatlaidus veikimas turi 
ka-nors reikšti. 

P I E N A S P IGESNIS . B E T N E 
ŽMONĖMS. 

Pigesnis tik pieno kompahi 
joms. 

Paskelbta, kad pieno išvežio-
jimo kompanijos gegužės mė-
nesiu gaus pigiau pieną, ka ip 
balandžio, būtent, 5 centais \\'. 
100 svarų. 

Kompanijoms tas didžiai 
svarbus daiktas. Nes jos tuo-
mi daug kų pelnys. Bet suvar-
totojams pienas neikiek neims 
atpigintas. 

Ši mėnesį kompanijoms bu
vo atpigintas pienas. Dabar ii 
vėl. To pigumo" teciaus nejau
čia ir nejaus žmonės. 

K a i p kitur, ta ip ir pas mus 
nesnaudžiamą. I r mes, Wesl 
Sidės lietuviai, darbuojamės 
tėvynės reikalais. O tie reika
lai, ypač vienas ir svarbiau
sias, yra sukėlimas Lietuvai 
paskolos. Dideliai prakilnų 
darbą atlieka tie, katr ie skoli
na Lietuvos valstybei pinigus 
pirkdami bonus, už kuriuos 
gaus penktą nuošimtį. 

Gerbiami AVest Sidės lietu
viai, jeigu norite išgirsti daug 
akyvų žinių apie tėvynę, Lietu
vą, i r jos nepriklausomybę, vi
si ateikit į rengiamas prakal-
fias, kurios bus balandžio 28 d., 
1920 m., p. Meldažio svetainėj, 
2242 \V. i};b-d pi., 7:3b vai. va
kare. Prakalbas rengia AVest 
Side L. L. Paskolos bendras 
komitetas. Apie dabart inę Lie
tuvos padėtį kalbės tik kų at-
vvkes iš Lietuvos kalbėtojas. 
Etas ir daugiau įžymių kalbėto
jų. Kvieciafui atsilankyti visi, 
kurie pirko bonų, kurie da r 
nepirko, kurie bijo a r abejoja 
pirkti. Apart prakalbų, bus 
programa inlainos. Į /anga pi-

K . v * viecia 
L. L. P. stoties bendr. kom. 

A. t A. 
VINCENTAS KŪMAS 
Mirė balandžio 26 d. 1920 
8:30 vai. vakare. 
Paėjo iš Kauno Redybos 

Naujo Aleksandravo Aps
kričio Kazitiškiu parap. 
Amerike išgyveno 11 me
tų, paliko nuliūdime Tė
vą, 3 brolius 3 seseris Lie
tuvoj ir 2 pusbrolius A-
merike. 

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

Nuoširdžiai kviečių vi
sus gimines ir pažįstamus I 
dalyvauti laidotuvėse po 
num. 2535 W. 45th Str. 

Nuliūdęs 
S. Klimas. 

• • I • • • 
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PAVASAR ŠOKIS I • 
I • • 

Rengia 

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

Ant Ashland Ave.; arti 18-tos gatvės. „ 
Pradžia 730 vai. vakare. ĮŽANGA 50c. 

su padėjimu drapanų ir karės taksų. 

• • 
I 
I • 
I 

Visi vra kviečiami atsilankvti ir neužmirški te atsivesti savo draugus . 
Kviečia L. V. CH. APS. CHORAS. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Ha I tie Consultation Bureau, Ine.* 
35 So. Dcnrborn St. Chieago. 

Room 206 

Važiuokite į Lietuvą 
PER 

PRANEŠIMAS NARIAMS L. 
VYČIŲ 36 KP. 

Papras tas kruopo* susirinki
mas įvyks šiandks, balandžio 
28 d., Melvinley parko svetai
nėje, 7 :,')<) vai. vakare. Po susi
rinkimo bus šokiai, žaidimai ir 
pasilinksminimas. Visi nariai 
kvieėiami atsilankyti ir atsive-
sti naujų narių. 

Valdyba. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
RoMlande: 1WM S*. Mlchlraa A f. 

TclefMss Pullman 34S Ir Paikas* 11M 
Chieago j : 4515 80. Woo* Str. 

Tik KetjT*o vakake nuo 5:39 Iki 7:00 
TtAmtmnmm Ymrčm 1U. 

PRANEŠIMAS. 

POLICMONAS NUŠOVĖ PO 
LICMONA. 

Cliieagos priemiestyj Ber-
\vyn aną vakarų poliemonas 
nušovė poliemoną. Tas at l ikta 
per klaida. 

Buvo ta ip : 
Policijos raštinei buvo pra

nešta, kad aplink 31 -ma ir 
Berkeley ave. trankosi koks 
intariamas vyras. Ta nutvert i 
buvo pasiųsta du policmonu, 
apsitaisiusiu civiliai: Fred 
Kunzl, 27 metų, ir F . C. Ca-
pall, '22 m. Abudu išėjo ki tas 
paskui kitų. 

Vienoje gatvėje Capall pa
matė ateinant Kunzl, ka t ro 
sutemoje nepažino. Prišokęs 
liepi'1 jam pakelti rankas ir šo
vė, nors tasai buvo suspėjęs 
pasakyti , kad ir jis yra polie
monas. 

Capall suareštuotas, kuomet 
Kunzl mirė ligoninėje. 

VAISTINĖS T U R I YPATIN 
GĄ POLICIJOS GLOBĄ. 

L. R.-K. Am. Labd. Sujun
gus Centro, po 6v. Antano glo
ba, mėnesinis susirinkimas bus 
seredoje, balandžio 28 d., 1920 
m., 7 :«*>() vai. vakare, Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje1, 
prie Cniou ave. ir 18-tos gat
vės, Cbieagoje. 

Valdyba. 

:<:OVA s u M I E G A M Ą J A LI
GA VIENNOJE. 

\Vashington. Xauja forma li
gos eneephalitis letbargiea 
(Miegamoji liga) yra pasek
mės int'luenzos, kuri veikia ant 
žmogaus smegenų. Liga labai 
išsiplatinus tarp vaikii Vienno-
je, sake Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Misija, Viennoje, 
savo raporte , pr is iųstame A Va-
shingtonan. 

Liga, kuri iki šiol nepaiso 
garVbės medikališko mokslo, 
palieka kūdikius apkvai t intais 
ir baisiai suvargintais . Viena> 
kūdikis, septynių metų am
žiaus, kuris mirė, svėrė lik 29 
..varus. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus gydytojai mėgino sustao 
dy'.i išsiplatinimą ligos, bet 
neturi gyduolių, maisto i r pa-
gelbos. Ligonbuėiai perpildy
ti, nes tie, kurie sveikyn#eina, 
turi būtinai ant kiek laiko pa
silikti. 

Žiemos šalt is baisiai padi
dino epidemijų ta rp vaikų. Be 
maisto ir drapanų, jie puolė 
prieš ligų. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiseniui. Ovarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir ovorko-
tai su dirželiais ir be, for fltt'ng 
Ir kitokio styliaiis $32.50 iki $C0 
Pamatykite mtfsu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir aug.šoiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuoSimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
Europa. 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

i 

* 

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Telefonas Pullman Ct 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IW 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michisan Ave. 
Adynoa 8:lt lkl » Išryto ~ 1 Iki 
S po pietų — C:80 lkl 8:St vakarą 
Nedėllomla nuo 10 lkl 11 Išryto 

į£m » • » » • » ' » » » » M « f » » * » i w » • mįį 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT' LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STUEET 

126 W. 18th STKEET 
CHICAGO. 

McKinley 4320 

I $6?OOOrOOO.oo Mil i jonų Pol. Banką 

j Galim išpildyti jums ap-
| likacijas del paspartų, 
( gauti jums paspartus par-
| duoti šipkartes per LIE-
{ pojų, arba per DANZIG, 

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

tian, Servian ir Jevvish. 
mm "^ 
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Pastaraisiais laikais dauico-
l i s^a i s t in ių apiplėšta. Plėši

kams ir vagiliams nereikia 
vaistų. Bet jie iškrausto visus 
surastus svaigalus ir alkolio-

*• J 
Policijos viršininkas tad įsa

ko policijos kapitonams savo 
precinktuose visas vaistines 
paimti ypatingon globon. 

DR. 5. NAIKELIS 
IIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisaa Ir Gyvenimo viot \ • 
8252 So. Halsted Str. 

Ant Vlršaim Univcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Netoliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Ynrdm 2544 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Orabortua patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Kelkale ineldžlu at
sišaukti, o mano darbu bunlte užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chieago, m. 
Tel. Gamai 11 M. 

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

FARM U EXKIURSINAS 
Antras exkiursinas šių metą lietuviu kol6nij oj. WOODBORO WISCONSINE. (itandasi 7 

mylės piet-vakarius nuo didelio pavietavo mies to Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokiu 
dirbtuvių — fabriku, dideliu krautuvių, teatru ir kitokiu j.staigu.) 

Exkiursinas-išvažiavi,nia8 surengtas per did žiausia Lietuviu žemės pardavojimo bendrovė 
hibtfty Land & Investment So. Zemiu-Ukių Savininkų. 

Įvyks Gegužio 7 Diena, 1920, m . 
Visi susirinkite j bendrovės ofisą ne vėliau k aip 2-ra valanda p/) pietų, nes tremas išeina 

5-ta valanda nuo North Westeiį stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione Dykai visiems 
kurie tik pirks farmas. 

Sekanėia diena subatoj Gegužio 8 diena, bus puikus pavasarinis balius Woodboro viešbu
tyj (Hotelije) su prakalbomis, šokiais ir Lietuviškoms dainomis. Bus puiki muzike po vadovy
ste Woodboro Orkestros. Įžanga ir pietus farmu pirkėjams dykai. 

Lietuvių bendrovė paskyrė 3000 akrų geriau šios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės but iš
parduota ant šito exkiursiuo už stebėtina žema kaina, kad pamate* jokiu būdu neiškęsi nepir-
kes. Prekes nuo $1!).00 ir augšėiau už akeri perkant nemažiau 40 akru ar daugiau, ant labai 
lengvu išmokėjimu, eme prieina prie gerų keliu "vieškelių puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žuvių, arti miestelio kuriame keletas jau yra Ii etuvSų bizneriu ir dar yra proga daugumui ati
daryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, paeta, mokyklos ir-t. t. žodžiu visi paran-
kumai kokie tik reikalingi. 

Pirkusiejai farmas nuo bendrovės gauna dau g visokios pagelbosrDuoda gera stuba miestelije 
gyventi per viena meta dykai, pakol savo pasi budavoja ant savo žemes. Duoda 5 akrus dirb
tos geros žemes pirma, meta del pasisėjimo ir • pasisoclinimo reikalingu dalyku. Duoda arklius 
kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu. 

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir va žiuok ant šito exkiursino nes turėsite geriau
sia proga pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti. 

Taip-gi parsiduoda daug gatavu išdirbtu far mu su budinkais, gyvtflias mašinos ir kitais iš
taisymais. Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apielinkėj. 

Kurie važiuosite ant šito exkiursino. Tai malonėkite pranešti j bendrovės ofisą kelioms die
noms pjįrmiau. Visi kurie gyvenate ne Chieago je tai galite tiesiai važiuoti ant farmu į Wood-
boro Wis. o tenai visi susitiksime ir linksmai laika praleisime. Atsišaukite paR: 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. Halsted St. Tel. Boulevard 6775 Chieago, III. 

: 

file:///Vashington

