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Katalikų Universitetas 

BUS SUVIENYTOS VISOS 
KATALIKŲ MOKSLO 

ĮSTAIGOS. 

Tam tikslui jau padaryta pra
džia. 

Chicago trumpu laiku isigys 
pilną katalikišką universitetą 
Suv. Valstijose. 

Taip apie tą vakar paskel
bė J o Aukštoji Malonybė įmi-
su Arkivyskupas Jurgis V. 
Mundelein, priimdamas tam 
tikslui dovanu $500,000 nuo 
medžiu pirklio Edwardo Hi-
nes. 
Karės metu Hines'o sunūs žu

vo Prancūzijoje. Tad tėvas 
a. .a. sūnaus atminčiai ir pa
skyrė tą garbingą dovaną 
dar garbingesniam tikslui. 

Tlines'o dovana bus kai pi r 
pamatas sumanytam ėia ka
talikiškam universitetui ir bus 
paukštini mas kitiems turtin
giems geriems žmonėms pri
sidėti prie Įkūnijimo to pra
kilnaus darbo, 

"Mes turime čia, Chicagoje 
visą eilę katalikišku aukštes
niojo mokslo įstaigų,'-'- sakė 
Arkivyskupas, "bet tarpe anų 
ligšiol nebuvo tikro ir stip
raus sąryšio, išėmus įstaigų 
direktorių pasišventimą. Kie
kviena iš tu ištaigu turi vals
tijos cbarter'į ir kiekviena at
skyrimu kovoja su savo*.liki
mu. 

Dvi trečdalys universiteto. 

"Mes turime vieną fakulte
tą medicinos, du teisiu, vie
ną'inžinierių, keturis ar pen
kis dailės ir tt. Tikrai sa

kant, šiandie mes turime tik 
dvi trečdalis pilno universi
teto. 

"Bet Chicagai reikalinga 
turėti pilną ir didelį katalikiš
ką universitetą, kurs tur .but 
vienas geriausių visoj šalyj. 
Tad štai ką« geri). Hines do
vana reiškia. 

"Mes sutelksime visas tas 
mokslo įstaigas krūvon i r pa
pildysime (trokštančius sk,. 
rius. Paskui kiekvienas skv-
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rius reikalingais finansais bus 
aprūpinamas iš centralio fon
do. Visos įstaigas bus po vie
na mokytojavimo vėliava ir 
su viena mokslo laipsniu tei
kimo taryba. 
Hines'o aukomis bus pastaty

ta koplyčia. 

"Gerti. Hines anka užtik
rina tai mokslo įstaigai patį 
pamatą. Teologijos skyrius 
bus įsteigtas ant tūkstančio 
akrų žemės ploto Area, 111., ar 
ti Libertyville. Hineso auko
mis teologijos skyriaus gru
pes širdyje bus pastatydinta 
koplyčia (bažnyčia). Pati te
ologijos fMijĮi ir gi bus viso 
universiteto širdis. 

"Arkivyskupijos lėšomis 
bus pastatydinta teologijos* 
salė. 200 studentų. Gi arki
vyskupijos dvasiškijos sudė
tomis lėšomis bus įsteigta fi
losofijos salė tokiam pat 
skaitliui studentu." 

Arkivyskupas pareiškė, jog 
teologijos skyriui trobesiai 
pastatydinti atsieisią nuo 3 
ligi 5 milijonų dolierių. Už 
kelių mėnesių bus pradėtas 
darbas. 

ARMIJOS MULAI CITUOJA 
MI UŽ KARĖS LAIMĖJIMĄ. 

Nes ir jie daug vargo 
karės metu. 

Iš Revoliucijos Meksikoje 
50,000 KAREIVIŲ PAMETĖ | Kuone pusė to skaitliaus prie 

CARRANZĄ. 

Kasdien vis blogiau Meksikos 
autokratui. 

Agua Prieta, Sonora, Meksi
ka, bal. 28.—Vietos karės raš
tinė paskelbė, jog šiandie 
Meksikoje daugiau kaip 50,000 
kareivių yra sukilusių prieš 
Carranzą ir jo vyriausybę. 

18 CENTU SVARUT 
DUONOS. 

Duonkepyklų savininkai 
Chicagoje paskelbė, kad per 
mėnesi pabrangsianti balta 
duona. Vieno svaro kepalė
liui reiks mokėti 18 centų. 

Tai busią todėl, kad duon
kepiai darbininkai reikalauja 
peraugštos užmokesties. Pri-1 z a i r J(> vyriausybę. 
pažinta darbininkams mokėti i l š m i e s t o ^nhual iua depešo-
$48 savaitėje ir $1.25 valau- \ į ***>m&, jog gen. Arnnlfo 
doje už viršlaikio darbą. 

revoliucijos prisidėjo tik vie
noj Sonora valstijoj. 

Sonoros valstijos karės val
džia baigianti daryti visus rei-
kalingus pasirengimus ginties 
prieš Carranzos kariuomenę, 
kuri visgi su laiku gali įsi-
briauti nors kokion Sonoros 
dalin. 

Kareiviai dezertuoja būriais. 
Du tūkstančiu Carranzos ka

reivių, kuriems vadovauja gen. 
Antoriio, anot apturėtų eia ži
nių, susijungė su žinomo Vil
ios gaujomis arti Pairai. 

Kitu du buriu carranzistų, 
atsi metusių nuo Carranzos, 
veikia Chihuahua'oj. 

Sakoma/kad tenai tasai vei
kimas nesurištas su veikimu 
Sonoros. Tečiaųs visgį at
kreiptas prieš tą patį Carran-

Washington, bal. 28. — Aną 
dieną karės departamentas pa-
galiatis paskelbė citatą ir apie 
armijos mulus, žinomus gyvu
lius, ka>trie daug kuo prisidėjo 
prie karės laimėjimo Europo
je. 

Sulig kvartermeistro rapor
to, su Suv. Valstijų armijomis 
Europoje buvo daugiau 45,000 
mulų. Tr apie 100,000 mulų ka
rės metu buvo su armija Snv. 
Valstijose. 

Su armija Europoje iš 45,000 
mulų buvo paimta 7,000 iš An
glijos, 9,000 iš Prancūzijos ir 
11,000 iš Ispanijos. 

Daug jie atliko. 
Kares metu negalėjo but jo

kio skirtumo, sakoma raporte, 
tarpe mažų, blogai nušertu 
mulų Ispanijoje, taippat nu
pirktų pietinėj Prancūzijoje ii 
didžiai stiprių ir išlaikomų, 
užaugintų viduriniuose vaka
ruose, Suv. Valstijose. 

Buvo girdima kritikos ir nu-
peikimų už supirkimą mažų 
mulų iš Ispanijos, katrie atro
dė kaipir kokios pirštinės. Bet 
tie maži galvijai buvo rekalin-
gi ir jie atliko savo pareigas 
pilnai. Nes didesniuosius mu
lus paliuosavo nuo mažesnių ir 
lengvesnių darbų. Jie kaip ka
tinai lipo ant kalvu su kulka-
svaidžiais, amunicija ir kito
kiais daiktais, reikalingais da
romoms pozicijoms. 

Daug jie ir nukentė. 
Ypač prieš pat karės pabai

gą tie galvijai turėjo daug pa
nešti vargo. Nebuvo jiems lai
ko nei paėsti, nei tinkamai at
silsėti. 

Didžiuma mulų dažnai per 
ištisi dvi pari gaudavo vos glė
belį šieno ir vieną-kitą saują 
grudų ir turėdavo nuolat trau
kti arba nešti visokias sunke
nybes. 

Nežiūrint to nepaprasto, in-
tempto darbo, mulai ligr pat 
galo atlaikė savo pareigose. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
TELEGRAMA . 

WASHINGTON, D. C, APRIL 28, 1920 M.. 12:06 P. M. 

Atstovybė gavo tiedvi oficijali Lietuvos Valdžios esti prane
šama. Konstituantos rinkimų davimai maždaug šie: skaitlin
giausi kritščionių demokratų, antroj eilėj arba socialdemo
kratai arba soeijalliaudininkai. Lenkai ir žydai Seime po ke
turias arba penkias vietas. Pavyzdžiui spėjama Kauno apy
gardoj Krikščionių demokratų devynios, socialdemokratų 
trys, socijaUiaudininkų bloko valstiečių sąjunga trys. lenkai 
dvi, žydai dvi, vokiečiai vieną. Viso dvidešimts. — Panevėžio 
apygardos krikščioniją demokratų trylika, socialdemokratų še
ši, socijaUiaudininkų valstiečių sąjunga trys, lenkai nieko, 
žydai vieną, pažanga vieną. Tebeina papildomi rinkimai. Ga
lutini daviniai vėliau. 

Vileišis. 

Jugoslavijoj Bolševikine 
Revoliucija 

JUGOSLAVIJOJ STREIKAS. BOLŠEVIKAI PAKILO 

PATI ANGLIJA NEPATEN 
KINTA AIRIJOS 

VALDYMU. 

Sako, turi but įvesta tvarka 
arba pamainyta valdyba. 

Londonas, bal. 28. -— Parla
mente vvriausvbės atstovas, 
lordas Itobert (Veil, pasmerkė 
Airijos valdymą ir pačia, val
dyba. 

ANGLEKASIAI ATMETĖ 
OPERATORIŲ PASIŲ-

LYMA. 

NeW York, bal. 28. — Kie-
tųjų anglekasyklų darbinin
kai per savo atstovus ėia kon
ferencijoje buvo pareikalavę 
00 nuoš. daugiau užmokesties 

Kasyklų operatoriai iš savo 
pusės darbininkams pasiūlė 

ANT GELEŽINKELIŲ. 

Veikia ungarn ir vokiečių 
bolševikai. 

Jis pasakė, kad šiandie Ai- ' 15 nuoš., atsisakė pripažinti 
rijoje tokia baisi padėtis, ko
kios nėra buvę per kelis išti
sus šimtmeėius. 

Šešiolika žmogžudyje i ų at
likta tik per tris pirmąsias ba
landžio savaites. Ir praeitą sa
vaite viena žmogžudystė par
eina kiekvienai dienai. 

Nesuareštnota galvažudžių. 
Nei vienas piktadarį s nenu
baustas. I r tenai visuomenė 
neapdrausta prieš piktuosius 
darbus. 

Policija turi but apdrausta. 
Vyriausybė išreiškia nepasi

tenkinimą, sakė lordas, ir rei
kalauja, kad loji padėtis butų 
atmainyta. Jei to negalima pa-
darvti su šiandie gvvuojan-
ėiais įstatymais, šitie turi but 
atmainyti, gi pačią policiją tu
ri apsaugoti kareiviai. 

"elosed shop' ir visatiną 8 
valandų darbą dienoje. 

Darbininkų atstovai tai vi
sa atmetė. 

Airijos vi ee-ka ralius negali 
būti kareivis, kaip jis ilgai tu
ri ypatingus adminįstrativius 
gabumus. Ir kaip ilgai valdy
ba mėgins prirodyti savo ga
bumą valdyti, tuo metu galės 
padidėti anarchija ir pasekmė
je pakUti Airijos respublika. 

« 

179 sinn-feinerių' internuota. 
Naminis Anglijos sekreto

rius Sbortt paskelbė parla
mente, jog \Yorm\vood 
Scrubbs kalėjime internuota 
170 sinn-feineriai. 

Išėmus penkis, visi yra pa
skelbė badavimo streiką. 

Konstantinopolis, bal. 28.— 
Iš Belgrado de-pešoje sakoma, 
kad visoj Jugoslavijoj ant ge
ležinkelių pakilęs darbininkų 
streikas. 

Sakoma, Serbijos vyriausy
bė nusprendusi energingai ko
voti prieis unganj ir vokiečių 
komunistus, katrie kursto dar
bininkus prie streiko ir pakilti 
prieš pačią vyriausybę. 
. Subiticoj ungarai bolševikai 
mėginę sukelti revoliuciją. Jie 
nužudė du policijantu ir kele
tą sužeidė. J^el sukilimą* nu
malšintas bolševikai agentai 
buvo suimti ir tuojaiis depor
tuoti Ungarijon. 

SERBIJOJE. 

Šimtais jie žudomi kariuo
menės. 

LAIBACHE NUŽUDYTA 
10 ŽMONIŲ. 

Vienna, bal. 28.—Jugoslavi
jos mieste Laibaclie streikuo
jančių darbininkų riaušių me-Į spaudos biure gautų žinių. 

Londonas,/bal. 28.—Central 
Ne\vs depešoje iŠ Rymo prane
šama, kad Jugoslavijoj bolše
vikai pakėlę revoliuciją. 

Pačiam Belgrade prieš revo-
liucijonierius pavartota kulka-
svaidžiai ir šimtai žmonių iš
žudyta gatvėse. 

Didelės riaušės įvyko Lai* 
bacbe ir Agrame. 

Londone serbų pasiuntiny
bėje kol-kas negauta žinių 
apie tą revoliuciją. Spėjama, 
kad tos žinios ar tik nebusian
čios perdaug išpustos. 

Iš Trieste tuo tarpu prane
šama, kad Jugoslavijoj suiru
tes pakelia italai agentai, kat
rie mėgina pakenkti gražiam 
Italijos su Jugoslavija susitai
kymui. 

tu 10 žmonių nužudvta ir _ 
sužeista, sulig jugoslavių. 
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BOLŠEVIKAI SUNAIKINĘ 
JAPONŲ DIVIZIJĄ. 

Tas įvykę Chabarovske, 
Siberijoj. 

Londonas, bal. 28.—Tsientsi-
ne, Kinijoj, gyvenantieji rusai 
gavę ž;nių, kad Chabaroysko 
apylinkėse bolševikai užklupę 
ir sunaikinę visą japonų ii vi
ziją. 

Apie tai čia gavo žinių Ex-
cbange Telegraph Co. Bet nė
ra apie tai oficijalio patvirti
nimo. 

BADAS ŠIAURINĖJ ČEKI
JOJ. 

Darbininkai reikalavo po 
$50 savaitėje ir buvo pasike-
tinę streikuoti. 

Savo .keliu ir miltai eina 
brangyn. 

Gomez su savo kariuomene su
sijungęs su revoliucionieriais. 
Gen. Gomez ligšiol yra veikęs 
žibalo laukuose. 

Mayo indijonai Chihuahua'oj. 
Pulk. Antonio Guerrero, bu-

Prague, bal. 29. — Siaurinėj 
Čekijoj (Čeko-Slovakijoj) siau 
čia vadas. Darbininkų tarybos 

--pranešė vyriausybei, jog jos 
nebus atsakomos, jei pakils su
irutės. 

» • • II , . > . . . , , , . - — m — ^ — 

bęs generolo Aivaro Obregono 
štabo viršininką?, su 500 mayo 
indijonų nukeliavęs į Maco su 
tikslu apsaugoti Ohihuahua 
rubežius. 

THINGS THAT NEVER HAPPE* 
By GENE BYRNES 

NO SONt^Y ALTHOU6H 
l'K SELf EDUCATE.D, I 
DOHT eeueve i 
ue^U-^ KNOVN/ tto«e 
TrtPSN A UNrVEKSrTY 
pReSlDENT-NEITHER 
DO \ BOAST ABoOT 
^ WOHDeRFUU 

SUDEGĖ 300 SVARŲ P AŠ 
TOS. 

Orange, N. J., bal. 29. — 
Lakūnas *Smitli lėktuvu vežė 
300 svarų paštas iš W a si ii ng-
tono i Newarką. 

Perlekiant Orange kalnus 
miglose lakūnas susi klaidino 
ir vienoj \ietoj lėktuvas už
kliuvo už medžių. 

Mašina užsidegė ir krito že
mėn. Tgnis sunaikino visą pa
štą. Pats lakūnas lengvai pa
žeistas. 

YPATINGAS STREIKAS 
ITALIJOJE. 

Rymas, bal. 29. — Streiko 
epidemija ima paliesti ir pro-
f'esijinius žmonas. 

Štai mieste Milane sustrei
kavo visi gydytojai, balsamuo-
tojai, veterinoriai ir kitokie 
profesini n kai. 

Priede prie jų streiko prisi
dėjo dar 3fOO0į darbininkų. 

"PRANAŠAS" IŠSIMAUDĖ 
IR PAPUOLĖ KALĖ-

JIMAN. 

Matyt, jam teks apsigyventi 
silpnapročių Įstaigoje. 

NUŽUDYTA 800 ŽMONIŲ. 

>%Srk% ^Z&YC 

San Salvador, bal. 29. — 
(luatemala mieste nuverčiant 
prezidentą Cabrera mūšių me-
tu nužudyta 800 vyrų, moterų 
ir vaikų. 

SARAGOSSOJ GENERALIS 
STREIKAS. 

Saragossa, Ispanija, bal. 29. 
— Vietos policija suareštavo 
15 radikalų, intaridmų mėty
me bombų. Tad visam mieste 
paskelbta generalis streikas. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
— Aš matau, tėvelis esi labai apsukrus ir daug išmaną-s 

žmogus. Argi ne? 
*~ Ne, sūneli. Nors aš esu savamokslis, bet netikiu daugiau 

žinąs už universiteto prezidentą,, nei neturiu noro girties savo 
mokslingumu. v 

LARKIN ATRASTAS KAL
TAS. 

New York, bal. 29. — Airių 
darbininkų vadas James Lar-
kin, kurs buvo kaltinamas už 
kriminale anarchiją, atrastas 
kaltas tiugš-tąjam teisme. 

Vienas Chicagoje baptistų 
pryčeris. Sol Moore, nesenai 
vienoj spaustuvėj aNispauzdi-
no tokio turinio korteles: 

"Bukite pasirengę! Dievo 
vyras parinktas but Dievo pra 
našu kituomet pirm keturias-
desimts dienų buvo pranešę* a-
pie sunaikinimą miesto San 
PVaneisco. Kas ir įvyko. 

k \ \ š esu tas parinktas vy
ras. 

"Dabar vra mano antrasis 
šauksmas. 

"Paskaitykite trisdešimts 
trečią skyrių Jobojmygoje ir 
apgalvokite. Pavojus artinasi. 
Bukite pasirengę. Sol Moore.' 

Tas ypatingas korteles pry
čeris pradėjo plačiai skleisti 
tarp žmonių. Bet niekas į tai 
neatkreipė domos. 

Ir kuomet užvakar atėjo jo 
pranašaujamoji ' 'pavojaus die 
na", Moore naktiniuose marš 
kiniuose išbėgo iš savo pagy
venimo, 2024 Emerson gat. Jis 
nubėgo ant ežero kranto ties 
University place. Ten šoko er 

žeran šaukdamas: 
"Eikite šen, broliai, eikite! 

Apsivalykite nuodėme.-! Nes 
štai atėjo diena ir valanda!' 

' 'Broliai", katrie pirmuti
niai atsiliepė j jo šauksmą, bu
vo keli poliemonai. Šitie i 
traukė iŠ šalto vandens gerai 
nusiniaudusį pryčerį j r prista
tė artimiausion policijos nuo
vadom Tenai apšildė ir užd 
rė už geležinių grotų. 

Moore išegzaminuos 
jabstai gydytojai. Nes, nii. 
jam daug ko trūksta. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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"DRAUGAS" 
E i n a kasdieną i šskyras nedėldienius. 

P R E N U M E R . m r f . K A I N A : 
CHICAGOJ IR U Ž S I E N Y J E : 

Metams I«.0U 
Pusei Metų 1.50 

BUV. VALST. 
M e t a m s $5.00 
Puse i Mėty 3.00 

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
k a s skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu- Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
aenas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti i šperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus į 
registruota laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 4€th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 6114 

bažnyčia ir Vieš
patija. 

» 

Karei pasibaigus taip vadi
namų netolymų rytu šalys po
litikoje į^įijo daug reikšmės. 
K«ti katalikai žinojo seniau, 
tą politikai ištarė daliai-, kad 
pietvakariu Azijoje yra bega
lės katalikišku mokvklu. J a s 
įkūrė savo tėvynėje persekio
jami prancūzai ir italai vie
nuoliai. Anglijos valdžia pir
mutinė suprato tų mokyklų 
reikšme, todėl paprašė kardi
nolą Boume. Wt*stminstero 
arba Londono arkivyskupų, 
kad nuvažiavęs apžiūrėtų tas 
mokyklas. 

I š Anglų diplomatijos moki
nasi ir italai. J i e surado ita
lų kardinolų, kad ir tas ap
žiūrėjęs mokyklas pasakytų 
ka> kaip yra. Nepasiliko nei 
Prancūzija. Ot'icijaliskai ji 
l i eko nedarė. Tik štai Kouen'o Šveicarijos frankai pamaži 
arkivyskupui kardinolui Du- ' puola. Panedėlije 19 balandžio 

tais serbų padarytąjį konkor
datų su Šventuoju Tėvu, išreiš
kė Bažnyčios ir Viešpatijos 
sutart ies svarba ir t ikrino, kad 
Jugo-Serbo-Kroatų tautoje ti
kėjimo gerbimas su laisve bus 
visados. 

Kardinolas a tsakė, k a d ir 
tame pokylije katalikų bei pra 
voslavų dvasiški jos surinki
mas parodo užsitikėjima bei 
sutartį , kuri gal kada nors pri
eis prie vienybės. 

Esant kardinolui Alenuose, 
Grekų sostinėje, Prancūzijos 
ambasadorius iškėlė svečiui 
pietus ir užkvietė pačius di
džiausius (irekijos asmenis. 
Ta protai pasinaudojo Greki-
jos užrubežinių dalykų minis
t ras Politis. J i s prašė kardi
nolų Grekų Vyriausybės var
du oi'icijaliai pranešti Sy. Tė
vui, kad Grekija nori pradė
ti t a rybas sudaryt i konkorda-
tų t a rp jos ir popežiaus. 

Parvažiavęs iš kelionės kar
dinolas Dubois 25 kovo nuėjo 
pas Prancūzijos prezidentų 
Deschanel padėkoti už val
džios ir valdininkų mandagu
mų, parodyta kardinolui visu 
kelionės laiku. Ką juodu dau
giau šnekėjo ta rp savęs, tik 
juodu vienučiu težino. 

Iš to viso matyt , kad Pran
cūzijoje Bažnyčios nuo vieš
patijos atidalinimas jau yra 
persenusi daugiau nebedėvė-
jama mada. # 

Dabar pasaulis dalinasi pu
s iau: bolševikiška Rusija ir va
karų Europa su Amerika, š i -
tiedvi norį gerbti Bažnyčia ir 
dirbti su ja išvien. Bolševi
kai ir jų šalininkai elgiasi ir 
kalba priešingai. Lietuvius 
vieni t raukia prie bolševiktt, 
kiti nori atitolinti nuo to 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

NURODYMAI A P I E F A S P O R T C I R L E I D I M Ų IŠGAVIMA 
V A Ž I A V I M U I I Š A M E R I K O S Ltt^TUVOtf. 

1. Bendros taisyklės. 

1. Visi Amerikoje gyvenantieji Lietuvos piliečiai, lygiai 
kaip j au i r pa tapę Suvienytų Valstijų pilnais piliečiais, gali 
važiuoti Lietuvon, jeigu ten tu r svarbius ūkio, prekybos a r as
mens reikalus. Pi lnais piliečiais y r a skaitomi tiktai tie, kurie 
y ra gavę p i rmas ir an t r a s pilietybės poperas . Turintieji tiktai 
p i rmas poperas skaitosi Lietuvos piliečiais, ir gali gaut i leidi
mą važiuoti tomis pa t taisyklėmis, kaip ir visai jokių poperų 
neturintieji . 

2. Važiuojantieji Lietuvon Lietuvos piliečiai i r pilietės tur 
išgauti vietoj paspor tų at idavi tus važiavimui Lietuvon, o visi 
patapę pilnais Suvienytų Valstijų piliečiais tur gauti iš Ameri
kos Vyriausybės tam t ikrus paspor tus . ' 

3. Ka ip gavę vietoj pasporto afidavitus, ta ip ir išgavę 
Amerikos paspor tus tokiai kelionei Lietuvon privalo šiuos do 
kumentus paliudyti Lietuvos Atstovybė AVashingtpne, 703— 
15th St., N. W. Toksai paliudijimas šių afidavitų ir pasportų 
vadinasi viza. Už šių dokumentų pavizavimų imama Lietuvos 
Valstybės naudai tam t ikras mokesnis, būtent po penkis dolie-
rins už afidavito arba už pasporto pavizavimų. Be Lietuvos 
Atstovybės vizos keliaujantieji Lietuvon gali būti visai neįlei
sti Lietuvon įvažiuoti. t « 

4. Visi važiuojantieji Lietuvon privalo nueiti pas artimiau
si " U n i t e d States Income Tax Colleetor" ir nusinešti nuo savo 
darbdavio laiškų, jei jis galima gauti, kuriame bus parodyta 
kokį uždarbį turėjote PJ17, 1918, 1919 ir 1920 metais. Tuomet 
Income Tax Collector išskaitys, kiek reikės užsimokėti mokes
nių ir užsimokėję tų mokesnį gausite paliudijimų "Ccrt i f icate 
oi* Compliance with the Income Tax La\v." Negalintieji prista
tyti tokio laiško, privalo kitokiais budais prin/dyti , koksai buvo 
jų uždarbis ir jeigu reikės kas mokėti, užsimokėti. Be šio paliu
dijimo negalima išvažiuoti, o mėginę be šių paliudijimų išva
žiuoti būna neleidžiami ir net baudžiami už pasislėpimų nuo 
šio mokesnio. 

5. Be Lietuvos Atstovybės vizos reikia gauti viza ir nuo tų 
valstybių konsulių, per kurias Lietuvon važiuojama. Važiuo
jant per Prancūzija—Prancūzų konsulio, per Angliją—Anglų 
konsulio ir tt. 

/ / . Nurodymai, kaip išgauti afidavitai. 

reikalais j is važiuoja į užrubežį butų paremti dokumentariais 
pr iprodymais nurodančiais, kad jam y ra būtinai reikalinga iš
važiuoti. Pavyzdin, jeigu y ra važiuojama sutvarkyt i ūkio nuo
savybės reikalai, tai yra pa tar t ina paduoti sykiu su aplikacija 
visus laiškus iš Lietuvos, kurie nurodo mirtį savininko ūkio, va 
žiuojančiojo sąryšį a rba įpėdinystę pr ie tur to , i r t t . 

3) . Užmokestis už pasportų y ra vienas dolieris, kuris tur i 
buti užmokėtas kar tu su padavimu aplikacijos. Šie pinigai 
einą į S ta te Departmentų. A p a r t šios užmokesties reikės ap
mokėti Teisino klerkui, pas kurį bus padary t i " A f f i d a v i t s " ir 
prišiegos. Tas taip-gi kaštuos apie vienų dolierį. 

4 ) . Je igu su aplikantu ketina keliauti pat i a rba mažame
čiai vaikai, ta i atskiro paspor to nereikia, bet jų fotografijos, 
lygiai kaip ir pačio aplikanto, tur i buti priduotos su aplikacija. 

5) . Ant visų aplikacijų tur i buti aiškiai pažymėta, kad 
paspor tas y r a imamas į Lietuvų (Li thuania) , taip-gi tos šalys 
tur i buti pažymėtos, per kurias y r a manoma važiuoti. 

6) . Gavus pasportų, j is pirmiausia tur i buti pasiųstas 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje, Washingtone (Representat ive 
of Lithuania in America, 703- -lSth St., N. W., Washington, 
D. C.) del užvizavimo. Paspor tu i pargr įžus iš Washingtono, 
j is turi buti pasiųstas arba nuneštas pas visus konsulius, pei
kimų, šalis yra manoma važiuoti, ir kurių šalių vardai y ra su 
minėti ant pasporto. Turint visų konsulių užvizavima, paspor
tas t inka kelionei. 

Pastabos: 1) Yra pa tar t ina pasiimt su savim kelias savo 
fotografijas, tokias pat kaip pr ie pasporto, nes nekuriose vie
tose Kuropoje vietinės valdžios duodant leidinių pervažiuoti 
tankiai reikalauja važiuojančiojo paveikslo. 

2) . Visi Lietuvos Atstovybės vizuoti pasportsii tinka įva
žiavimui į Lietuvų. Bet norintieji tik pervažiuoti per Lietuvų j 
Rusijų a r į Lenkiją, bei pereiti frontų ar demarkacijinę linijų, 
turės išgauti specijalius leidimus iš Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerijos, pasų skyriaus, ir iš Generalio Štabo. 

Jonas Vileišis, Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

HA5TER Y5TEf1 

Vyrų ir Motery Rnbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs i s t sma ir m o k y m o būdu j ų . 
trumpu laiku i šmoksi t* r išo ama

to. 
Mes tur ime didžiausius Ir geriau-

sius kirpimo, d e s i g n m g ir s iuvimo 
skyrius, kur k iekvienas gauna geros 
praktikos bes imokindama*. 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame k iekv ieną ateiti blle ko-
kiuo laiku> dieną ir ar vakarais , pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Pat terns daromos sul ig mleros, vi
sokio st i l iaus ir dydžio iš bet kurtoj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNLNG 
SCHOOL. 

J. F. Kftsnicka, Vedėjas 
190 N. STATE" S T R E E T , CHICAOO. 

K a m p a s Lake St.. ant 4 tų lubų 
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Tei. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

suo 9 ryto iki 9 v.-ik. 
lyg y vakare 

SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos 
Seredoinis nuo 4 

4712 
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rojaus. 

Pinigu Stovis. 

bois užeina noras aplankyti 
Azijos katalikiškąsias moky
klai . J i s tų norų praneša 
Prancūzijos vyriausybei. Ta 
pasiūlo kardinolui karės 
skraiduoli kelionei. 

Ant to laivo ol'icierai ir jū
reiviai didžiausią, pagarbų ro-

už dolierį davė 5 f r. 52 et., o 
L'6 balandžio 5 fr. 64 et. Ta t 
reiškia, kati Amerikos dolieris 
per savaitę Šveicarams pa
brango 12 santimų. Taip pat 
smunka Prancūzijos frankai. 
1!) balandžio už dolierį davė 
15 f r. 98 c:;., o 26 balandžio 17 

dė augštani keliatmininkui. frankų. Prancūzams dolieris 
pabrango 1 frankų ir 2 san
timu. Italijos lyros stovėjo 

Nuvažiavus į Azijos miestų 
Beyruth 'ų kardinolui padarė 
trijumfalį pasitikimų. Francu-1 blogai 1.9 balandžio, nes už do
žų kariuomenės vadas toje ša-1 lierį duodavo 21 lyrų 70 cen-

" liję generolas Gourand ir jo I tezinių, bet jos pasidarė dar 
kareiviai priėmė svečių su di-1 pigesnės 26 baland., nes už do-
džiausia iškilmv. K u r tik jis 
važiavo Libano žemėje, ten 
prancūzų karuomenė jį gerbė 
visomis savo priemonėmis. Tų 
šalių katalikai žįurėjo ir gė
rėjosi. Nuo to laiko jie ėmė 
labiau gerbti prancūzus. 

Kardinolas Dubosą aplankė 
i r Egiptą. J o sostinėje Kayre 
prancūzų vienuolių mokyklose 
pasirodė 12 tūkstančių moki
nių. Kadangi Egipte tik patys 
turtingieji tesiunčia vaikus 
mokintis, tai galima suprasti , 
kad tas skaičius neapsakomai 
daug reiškia. Dūlama moki
nių, žinoma, prisilaiko Maho
meto tikėjimo, bet gana daug 
mergaičių pereina į katalikes. 

Buvo kardinolas ir Kons
tantinopoli jė. Tenai jį pagerbė 
ir ei vile valdžia ir karinė. 
Pr ie to prisidėjo pravoslavų 
pat r i jarkas su savo dvasiški ja. 
Muzulmanų, žydų, protestan
tų ir kitų dvasiškijos su savo 
žymiausiais asmenimis prisi
dėjo prie to. 

Jugo-Slavijos sostinėje Bel
grade Serbijos valdžia sudaiė 
kardinolui pokylį. Ministrų 

U r m i n i n k a s Spalaikovič gyrė 
katalikų ir pravoslavų gražų 
sugyvenimų, priminė 1914 me-

lierį davė 22 lyras 90 centezi-
mų, t. y. 1 lyrų 20 centezimų 
daugiau.Suomių (Finlandijos) 
markės pasitaisė. J ų šimtas 
19 baland. buvo $5.25, o 26 
bąlami, tapo $5.35, t. y. pa
brango 10 centų. 

Lenkų pinigai vėl puola. 19 
baland. už 100 lenkiškų mar
kių reikėjo mokėti 75 centus, 
o 26 baland. t iktai 70 centų; 
100 lenkiškų markių pe r sa
vaitę 'atpigo 5 centais, š imtas 
vokiškų markių dviem pasku
tiniais p u o d e l i a i s stovėjo 
vienaip, t. y. 1 dol. 65 centai, 
bet viduje savaitės buvo judė
jimų, nors nedidelių. Suimto
je 24 bal. 100 vokiškų ir lie
tuviška markių buvo 1 dolie-
ris 70 centų. 

Anglijo.s sterlingų svaras 
vėl puola. 19 balandžio už šim
tų svarų sterlingų duodavo 
$395.50; septyniomis dienomis 
jau tedavė tik 382 dolierius. 
Tat reiškia, kad šimtas svarų 
atpigo trylikų dolierių ir pu
sę. 

Kanados pinigai taip*gį ei
na blogyn. Mainant 1000 Ame
rikos do lbr ių 19 balandžio da
vė 1090Kanados dolierių. Tuos 
pačiu? pinigus mainant 26 ba-

1) Lietuvos piliečiai, norį išgauti al'idavitus važiavimui 
Lietuvon, geriausia tesikreipia stačiai prie Lietuvos Atstovy
bės, \Yashiiigtone, ir iš ten gaus reikalingų blankų ir nurodymų 
kaip ir kas reikia daryt i . Žinoma, kas nori gali atsikreipti ir 
prie Įvaiiių vietos agentų, kurie užsiima pasportų išrupinimu ir 
kurie gali suteikti reikalingų blankų. Keikia turėti dvi blanki 
"Afi ' idavit of Identity and Natioimlity in lieu of a Passport for 
the Depar ture of Lithuanians irom the Lnited S t a t e s , " paskui 
dvi blanki surašyti prašymui arba aplikacijai1 p r ie S ta te De
partamento, toliaus [įrašymo formų afidavito užvizavimui. Be 
to reikia nusiimti mažiausia šešias ant minkštos poperos foto
grafi jas. Pa ta r t ina kelionėje turėti tų pačių fotografijų dar 
kelias, nes jos gali buti reikalingos visokiems paliudijimams 
Prancūzijoj a r Vokietijoj, jeigu per j a s važiuosite. 

2) . Turėdami fotografijas ir blankas, paimkite dvi blanki 
Afidavit ir mažiausia dvi fotografiji, nusineškite jas pas No
tarų arba advokatų, kursai prisiekdinęs jas. išpildys tas blankas 
ir pril ipdys fotografijas prie afidavitų. Ant fotografijų rei
kės patiems pasirašyt i . 

3) . Šiaip išpildytus al'idavitus i r dvi savo fotografiji nu
sineškite pas vietos * * Permit Agen t , " kursai surašys tam tikrų 
prašymų arba aplikacijų dviejuose egzemplioriuose Valstybės 
Departamentui ir drauge su afidavitais išsiųs į State De
partamentų VVashingtonan. Pap ras t a i šių prašymų blankos y ra 
pas tuos agentus, bet jeigu nebūtų, reikės savo nusinešti. To
kiais Permi t Agentais y r a Immigrant Inspector, United Sta tes 
Connnissioner, l nited States Distriet Attornev arba Clerk oi' 
the United Sta tes Distriet Couft. fcių valdininkų adresai arba 
gyvenimo vieta galima sužinoti bile kokioj valdžios įstaigoje. 

4) . Kiek mums žinoma, Valstybės Depar tamentas ilgai ne
užlaiko pas save šių afidavitų ir gruziną juos į savaitės laikų 
tam pačiam agentui, kursai yra surašęs prašymų. Nuo šio vai 
dininko ir reikia atsiimti tasai afidavitas. Gavę nuo šio agen
to afidavitų, parašyki te patys a rba pas notarų a r agentų ant 
tam tikro blanko prašymų Lietuvos Atstovybei užvizuoti ir pr i -
lipdinkite vienų fotografijų ant to prašymo, ir pridėję pr ie to 
prašymo patį afidavitų ir užvizavimui mokesnį 5 dolierius, 
siųskite tų visų Lietuvos Atstovybei vVashingtonan. Je igu ne
bus surasta ypatingų kliūčių važiavimui Lietuvon, Lietuvos At
stovybė nevėliau kaip į t r i s dienas grąžins nurodytu adresu 
afidavitų, uždėjus ant jo savo vizų. Nors vienų fotografijų 
pasilaikykite kelionei. 

/ / / . A''urudymai, kaip (jauti pasportus Amerikos piliečiui, 
t aliuojančiam Lkiuton. 

1). Norint gauli pasportų* reikia kreiptis prie art imiausios 
raštinės Suvienytų Valstijų Teismo (Clerk 's Office of 'the 
Ihrited States Court ) . Gyventojai apylinkėse New Yorko gali 
l*aduoti aplikacijas ir gauti pilnų informacijų pas specijalį 
pasportų agentų muitinyčioje (Special Passpor t Agent at the 
OUfttom House). Kituose miestuose aplikacijų blankos ir in
formacija y r a gaunamos Suvienytų Valstijų t e i s m o raštinėse. 

2) . Yra geistina, kad važiuojančiojo nurodymai su kokiais 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
LENKAI SKUNDŽIASI ANT 

VILNIAUS VYSKUPO. 

Yaršava. III 13. (El ta) Len
kai skundžiasi, kad Vilniaus 
Vyskupas neleidžiųs lenkų mi
si joniukam vykinti per bažny
čios sakykla lenkinimo misijų. 
Taip "(Jazeta Warsza\vslur ' 
I I I 5 stebisi, kad tiek įsilei
dęs į politikų Vilniaus Vysku
pus, stengdamasis sulietuvinti 
Vilnių, kad praėjusiais metais, 
atvažiavus į Vilnių ir Lenkų 
misijoninkui, Vyskupas pasiū
lęs jam sitrengti žmonėm mi
sijas su sųlvgu, kad šis saky
kloj neminėtų Lenkų valsty
bės. Laikraštis pabrėžia, esųs 
suprantamas daiktas, kad mi-
sijoninkas, kaip t ikras lenkas, 
kategoringai atmetęs tų sų
lvgu Ir nestirenges misiįu. 

u Laisvė,y j Kaimas. 

landžio jau davė 1100 Kana- Švarumas būtinai reikalin-
doe dolierių. Ta t reiškia, 1000 #as sveikatai. 
Kanados dolierių per septy- | Ibilkės randasi tamsiuose 
nias dienas atpigo 10 dolierių. kampeliuose. 

Liepoja, Latvija, 
Kovo į d , 1920 m. 

Atvažiavau Liepojon L. K 
K. Kėmėjų Draugijos, L. l iaud. 
Kryžiui, iš Amerikos parsiųstų 
drabužių Kaunan pargabeni
mui. Daug skrynių sudaužy
tų . . . daug tuščių—daiktai iš
vogti. Daug dar y ra persiunti
mui. Manoma bus apie 12 va
gonų. Rytoj , regisi, pradėsime 
tuos daiktus į vagonus krauti , 
o už kelių dienų—podraug su 
daiktais, keliausiu—prekiniu 
t raukiniu—Kaunan kaipo tų 
daiktų sargas. * 

Nieko nežinau kas Ameriko
je, lietuvių tarpe, daroma. 
Siuomi pat laiku paraš iau ilgo
kų laiškų gerb. kun. J . Petravi
čiui. Parašys iu ir gerb. kun. Dr. 
•Maliauskiui bent atvirų laiške
lį ; neturiu poperos. 

Mūsų tėvelis galėtų Lietuvo 
je kur geros žemės sklypelį a i 
namus nusipirkęs gyventi, 
daug geriau galėtų versties 
prekyba, kuomet visi Liet. val
džios departamentai butų jojo 
reikalų sergėtojai ir padėjėjai! 
Žmogus visur sava kalba rei
kalus gali atlikti, o Lietuvos 
valdininkai į lietuvius kaip į sa
vus brdlius meilingai' lietuviš
kai kalba ir patarimu* duoda, 
kaip nuosekliai visus reikalus 
atlikti. 

Iš Amerikos, iš Prancūzijos, 
iš Vokietijos—iš visur svetimi 
it juodvarniai Lietuvon plauk
te plaukia kaip vanduo ir visur 

kalba, kad Lietuva tai aukso 
šalis. Matote, svetimi užsiima 
smukliavimu (kontrabanda) ir 
labai daug uždirba. Dar Lietu
vos kaimiečiai po senovei visų 
prekybų su svetimais atlieka. 

Tamistos tėviškė lenkų užim
ta, nežinau ar man bus galima 
prie jųjų nukeliauti. V i šiems 
paaiškinkite, kad prastuose 
laiškuose^—ant savo atsakomy
bės—žmonės gali leisti pinigų 
—amerikoniškų dolierių, bet 
tuos iš Amerikos gautus pini
gus lai žmonės maino tiktai 
Lietuvos Valstybės Banke 
Kaune—kitur, dažniausiai suk-

. I 
čiai žmonėms kiek duoda, o pa
tys pasinaudoja. Tai Lietuvos 
siurbėlių nereikia tukinti. Lie
tuvos valdžia neleidžia pinigų 
laiškais, išskiriant "p in igų 
persiuntimo išpi rkimo' ' būdų, 
(Amerikoje Money Order) va
dinamų. Tai aš ta ip ir pada
riau, per Brolių Vailokaičių 
tvarkomų "Lie tuvos Ūkio Ban-
kųM Kaune, Laisvės Alėja, 
(ties Daukanto gatve) . Ten pi
nigai pagal " k u r s ų " pakeičia
mi ir krasos užsakymo išpirki
mo būdu pagal adresus išsiū
ti . Smukliavimo būdu, į 
skrynios sienas ar dugnų 
(dubeltavų) valizos indė-
jus, I galima butų parvežti 
auksų iš svetur kur reikia, bet 
bėda,kad tojo brangaus metalo 
nėra pas mūsų žmones. 

Visiems pasakykite, kad da
bar visiems laikas su pinigais 
grįžti Lietuvon ; visi bus nštutf-
niasdešinits kartų turtinges
niais! 

} Antanas. 

J0SEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 
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M SO. LA 8ALLK 8TRKKT 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
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Dr. M. Stiipnicki 
3107 So. Morgai* otreet 

CHICAGO, O.LIUO18 
Telefonas Tards 6089 

Va)3Ddo»: — 8 tki U 18 ryto; 
i po pieto Iki 8 TRk. Nedalio
mis nuo S lkl 8 vai. vakaru. 

• i > » » „ a i 
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DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 meta i 

Ofisas .1148 So. Morgan St. 
Kertė 32-it> St.. Cbicago, 111 

SRE^IJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, ta?pgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 
da vakare. 

51-

6 iki 8 va lan-

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

— • - : • : 
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" DR. J. SHINGLMAN ' 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

R a m p . 4 9 Court 
Res . 1229 W . 49 Avenue 

Telefonas Cieero 2869 
Ofiso Cicero 49 

KALRAMK LIETUVIŠKAI 
įHm » » — • • • • » » • < > » » • • • » » » » » » , 

Telefonas ItUlman »5« x» 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 8o . Mich i sao , A v e n u e 
fC—»lMd, JUL 

VALANDOS! » lkl 9 Vtffefcre, 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

Lietuviai, grįžkite Lietuvcm! 
Viena dalis Prūsų Lietuvos, 

š iaurėsp nuo Nemuno, su Klai
pėdos miestu y ra dabar iš vo
kiečių jungo išvalnyta ir San
tarvės kareivių apsta tyta . Pe r 
tat mes lietuviai ruošiamės į at
eiti nės darbą, ats tatymui mūsų 
tėvynės, vienos bendros Lietu
vos'. Mūsų organizacijos veiki
me ale sutįnkame daug kliueių, 
nėsa visas valdiškas vietas už
ima vokiečiai, kurie mūsų šalyj 
atsiplovę yra. Lietuviai inteli
gentai yra \K> visa pasaulį iš
blaškyti. Aš todėl kreipiuos į 
jumis, inteligentai lietuviai A.-
merikoj ir kitus, grįžkit kuo-
veikiausiai į Lietuva ir stokit į 
darbą a ts ta tymo mus'ų tėvy-

(Pabaiga ant ?> pusk) . 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas D i d m i e s t j j : 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 324 

Tel. Central §390 i 
Vakarais , 812 W . ' 3 3 St. S 

Tel. Vards 4681 ! 

• • • • • • » » * • • • • ••' • • • • • » , • ; . ; 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Rostlaade: 1WM S*. Jfichlgaa AT*. 

Tel4-r.ru*. Pollman S4J ir PalkuMt HM 
ChJcagoj: 4r, 15 So. W o o * Str. 

Tik Retrrrro valake ouo 5;30 iki 7:98 
TeUtMMM tarto 711. 

• •#• • • •—*9>ą—^4^94»%#^§^9#^ 
R«e*d. 939 6o . AsbJand B 1 T . Cbicago. 

Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s gydytojas Ir chirurgas 

SpecijaUstas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų Ir visų chroniškų l i g * 

Ofisas: 8354 8o . Hals tcd SL, ChlcAgo 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—41 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
8 / 9 9 f / 8 9 9 § / 8 * 9 * 9 9 ^ % 9 / § ^ 9 * 9 * 9 ^ * # 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
DETROIT, MICH. kad t$ vakarę bonų parduota 

tik už 800 dolierių. Reikia 
džiaugtis, kad taip umu laiku 
tapo tiek parduota. Misijos na-

Balandžio 18 d. pobažnytinėj j rys p. Žadeikis pas mus atva-
svetainėj, 3 vai. po pietų i vyko | žiavo 10 vai. vakare, savo pra-

L. D. S. 72 kuopos darbuotė. 

susirinkimas L. D. S. 72 kp. 
Posėdis buvo neskaitlingas. Ši
tame susirinkime reikėjo a p 
tarti reikalus, kilrie nuo seniau 
buvo pasilikę dėlei stokos laiko 
ir, gal, del apsileidimo.nes kitu; 
nariu negali nė priprašyti. 

kalba pabaigė po 11-tai nak
ties. Bonams parduoti turėjo
me laiko vos 15 miliutų, nes 
darbininkai žmonės skubinosi 
namo ,Iuk ant rytojaus jie tu
rėjo anksti kelti ir eiti į dar
bą. Daugelis nesulaukė p. 2a-

kad lankytųsi i susirinkimus. deikio atvažiuojant, nes neži-
Sekant tvarką, pirmiausia j nojo jo susivėlinimo priežas-

buvo priėmimas naujų narių. ties. 
Kuopon Įsirašė St. Pauražas, 
Iz. Meinis ir A. Jusėnas. 

Po to ėjo raštininkų bei ko
misijų raportai, kurie liko pri 
imti. 

Yra žmonių trukdančių tuos 
bonus pardavinėti P a s Petrė-
nas K. L. R.-K. A. susirinkime 

! kovo 14 d., 1920 m. kalbėjo: 
**.Jųs visi nežinot kam tie bo-

Toliau svarstyta reikalas irai tiks, o aš žinau ir nepirk-
priklausymo prie Ohio ir Mi- siu jų.1 Visas susirinkimas tą 
chigano L. 1). S, kuopų apskri-
ėio. Nutarta priklausyti, bet 

girdėjo. Ar tai nėra agitacija 
prieš bonus.' Kovo 7 d. Tautos 

pirm to ištirti ikišiol buvusius Fondo susirinkime p. Petrėnas 
bjauriai įtarinėjo kun. Laukai
ti ir kitus prisidedančius prie 
aukų rinkimo Lietuvai išvadi
no išnaudotojais. 

Taippat p. Petnėnas kenkia 
ir Rockfordo lietuvių katalikų 

neaiškumus finansiniuose rei
kaluose. Tam reikalui sekan
čiam susirinkimui palikta iš
rinkti asmenį. 

Finansų raštininko ir iždi
ninko raportai parodė finansi
nį kuopos stovį, kad turto kuo-1 parapijos reikalams. Čionai 
pa turi keletą dolierių. Skolos privažiavo tiek daug lietuvių, 
kuopa turi 9 dolierius. kad senoji bažnytėlė pasidarė 

Po to eita prie naujų suma- j permaža. Uoli katalikai nori 
nymų. įnešta ir nutarta arti-j pasistatydinti naują ir didesnę, 
mame parke surengti išvažiavi- i Prie to gražaus tikslo pakalbi-
mą. Tas reikalas pavestas pp. aau ir p. P. Petrėną. J i s man 
M. Varanauskui ir J. Gruštui. atšovė: " K a m negera senoji. 
Ant vėlesnio laiko pasamdyti tas tegu stato naują; man gera 
sale apsiėmė pp. K. Petrokas ir 

•J. Jankeliūnas. L. D. Saj. na
mo šėrų nutarta nupirkti iš na
rių sudėtų aukų. Rūpintis tuo 
reikalu apsiėmė p. F. Gustaitis 
ir p-lė O. Meldažiutė. 

Ant galo p. K. Abyšala pa
sakė trumpą prakalbėle apie 
streiką*ir papeikė organą už 
kai-kurius rašymus to streiko 
reikale, Dičkis. 

• • 
• 

Pittsburgieciai 
T ė m y k i t e ! 

^Iškilmingas Stasio 
Šimkaus Išleistuvių 

Lietuvon 

s • 
\ 

\ 

• 
i 

KONCERTAS 
•iiNiHiimHiiiiiiiiiHUiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Pagedė ly j e , Gegužio-May 3 , 1 9 2 0 
Atvažiuoja Gerbiamas Stasys Šimkus žymiausias lietuvių kompozitorius, ir rašytojas dainų. Taipgi at

važiuoja p-nelė Marijona Ra kitu skaitė. Ji yra viena iš Karšiausiu dainininkių ka mes lietuviai šiandien 
turime. 

Apart svečių artistu, dalyvaus Pittsburgo suvienyt i chorai po vadovystė K. Sabonio, ir St. Aliukonio 
Koncerte dalyvaus ir TMttsburgo dailės mylėtojai solistai J. Grajauskas. A. Sadauskas, St . Aliukonis P-n ia 
S. Sahoniene. tr K. Sabonis. ' 

Tikietus gal ima bus nusipirkti iš anksto pas rengėjus Koncerto ir choristus dainininkns. 
Iš Pittsburgo važiuojant karą imkite No . 20 St. ant kampo 6-tii St. e ikite du skveru į kalną baltas 

namas . 
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I Pirmosios Komunijos, Dirmavones i 
ir Šliubo Dienos L e 

S 
E 

vienos iš žymesniųjų ir atmintinių 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

ROCKFORD ILL. 

Išskaitys mus protestą, til
pusi '*Draugo" 72 mim., šių 
meti), p. Povylas Petrėnas ėmė 
visokiais budais t oi sinties, bet 
neparašė tiesos. 

Mes tvirtinome, kad jis įžei
dė Lietuvos vėliavą. J i s teisi
nosi, kad ji buvusi tik pėdos ir 
pusės ir dėlto jis ją pavadinęs 
skarmalu. Vėliavos vertė ne
priklauso nuo jos didumo ir 
skarmalu jos vadinti nevalia, 
nors ji butu. maža, suplyšusi, 
susiteršusi. Tečiaus mus vėlia
va nebuvo susidėvėjusi, nei ma
ža. J i buvo dviejų pėdų pločio 
ir trijų pėdai ilgio. J i buvo pir
kta iš vėliavų dirbtuvės Chiea-
jrojo iš ten pat, iš kur vėliavas 
imasi dauguma lietuvių reng
dami savo iškilmes. Ta vėliava 
buvo geltona, žalia r raudona, 
kai]) ir turi būti. 

Toliaus p. Petrėnas mus kal
tina už nemokėjimą anglų kal
bos ir tą nemokėjimą jis išve
da iš to, kad anglų laikraščiuo
se buvo klaidų, kad vakaro ve
dėju buvo pažymėtas p. Turau-
skis, o ne Steponaitis, kad vie
toje p. Braėiulio tapo paminė
tas p. Vileišis. Xe visada anglų 
laikraščiai taip parašo kaip 
jiems pasakai. Aš pats korės 
pondentui aiškiai pasakiau 
Braėiuiio pavarde ir nežinau 
kodėl jam pasirodė parašyti 
geriau '"Vileišis." Taippat ko-
respondenta> supainiojo p. Tu
rausko ir mano pavardes. Bet 
aš nepykstu, kad vakaro vedė
ju paminėjo p. Turauską vie
toje manęs. Kur mes patys va-

ir dabartinė. ' ' 
Didžiu patrijotu statydama-

sis p. Petrėnas kaltina mus, 
kad p. Žadeikiui atsilankius ne
buvo giedamas Lietuvos him
nas. Tiesa, mes tą himną pra
leidome, nes traukiniui susivė
linus p. Žadeikis atvažiavo 
daug Vėliau negu tikėjomės, to
dėl viską apleidom iš progra
mų, kad tik ilgiau laiko liktų 
bonams pardavinėti. Ne nies 
kalti, kad jo pasidarė taip ma
ža. Kada mes turėjome savo 
šenmnišką vakarėlį, ir jame 
giedojome Lietuvos himną, tai 
p. .Petrėnas tol neatsikėlė nuo 
sėdynės, kol publika jo nepri-

* Tv . . « , 5 . eiuose vra vokiečiai. Šilutėj is 
verte. Is to apsiejimo, kaip ir * k .„ . . 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

nės, kuri tiek daug vargų nu
kentėti turėjo. 

Turim dar kelis žodžius apie 
Nemuno šalį pasakyti. Vokie
čiai kryžiokai jsibriovė su ug
nini ir kardu į mūsų Salį. Su-
tartyj prie Melno ežerų 1422 
ra. Didkunigaikštis Vytautas 
buvo priverstas Nemuno šalį 
su Klaipėda išsižadėti. Mes, šio 
krašto gyventojai, turėjom 498 
metus vokiečiams vergauti ir 
dabar džiaugiamės Rytui vai
stytas išaušus. Per tokį ilgą 
laiką, žinoma, vokiečiai koloni-
staiyra mūsų šalr\j labai įsivy
ravę. Valdžia, didieji turtai ir 
dvarai šiandie yra jų rankose. 
Visai sistematiškai tapom mes 
lietuviai, tikri šio krašto savi
ninkai atstumti. Didžiūnai ir 
bajorai apleido šį karštą plėši
kams beužiniant. Į apleistus 
dvarus įsodino kryžioko orde-
nas savo kareivių vadus, kurie 
ant valnųjų lietuviškų ūkinin
kų baudžiavą uždėjo ir juos iki 
kaulų išsiurbė. Lietuviai mūsų 
šalies paliko tuokart be vado
vu, kas iki šiandie žymiai pasi
rodo. Dabar šiandie inuius vei
kiant, valdžią į rankas paimti, 
trūksta gana lietuvių inteligen
tų. 

Nemuno šalis yra į 4 apskri-
ėius išdalinta: 1. Klaipėdos 
miesto apskritys, 2. Klaipėdos 
žemininkų apskritys, 3. Šilutės 
apskritys, 4. Pajėgų apskritys. 
Inteligencija visuose apskri-

iš pavadinimo vėliavos "skar
malu," pasirodo p. Petrelio 
dvasia. 

Atsiliepdamas prieš mus p. 
Petrėnas " D r a u g e " rašė, kad 
daugiau nedalyvaus viešuose 
darbuose su mumis. Mes senai 
to norime ir džiaugiamės, kad 
jis galutinai susiprato. Senai 
matėme, kad jis naudos nepa
daro, tiktai visus dalykus \ap-
verėia augštyn kojom. Girdė
jau, kad jis žada važiuoti į Lie
tuvą užsivesti savo pramonę. 
Jei ir tenai jis apsieis kaip 
pas mus, tai naudos nebus. 

Visa ką čionai parašiau yra 
taip teisinga feaip at'idavit. Bet 
toliau su p. Petrėnu jau nebe
siginčysiu. 

Pranas J. Steponaitis, 
429 Island ave., 

Kockford>lll. 
Redakcijos prierašas. Patal

pinusi tris straipsnius šitame 
ginče iš abiejų pusių "Drau
g o " Redakcija daugiau nebe-
talpįs raštų apie šitą dalyką. 

dar nėra gavę knygų, moldžiu 
šėme, ten parašėme teisingai. < ateiti ir atsiimti, nes neužilgo 

WORCESTER, MASS. 

viso vra 5 advokatai, iš kuriu 
tiktai 1 lietuvis yra. Toliau yra 
4 teisėjai ir 4 daktarai taipjau 
vokiečiai. Aptiekorius i rg i vo-
kietys. Ar negalėtų šitas visas 
riebias vietas lietuviai užimti? 
Pelnas ir išlaikymas yra Jabai 
geras. Advokatas turi metams 
taip apie 40,000 į ėmimo. Išlai
kymui suvartoja tarp 15— 
18,000 m. Daktarų įėmimai 
taipjau tokio augštumo. 

Aš todėl prišaukiu inteligen
tams: grįžkit, Lietuvai, Nemu
no šaliai, r teisėjai, advokatai, 
gydytojai, kunigai ir 
ja i! Jums yra šičion gera atei
tis ir didis pelnas. 

Amerikiečiai, apŠirdykit tai 
ir greitai grįžkit! 

Endrikaitis. 
Šilutė, 29-3-20. 

KAREIVIŲ REIKALAIS. 

Spaudos Draugijos, po globa 
6v. Povylo, susirinkimas įvyks 
gegužio 2 d., 2:30 vai. po pietų, 
pobažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai ir narės kviečiami šin 
susirinkimai! atsilankyti. Kurie 

AVasbington.—Pereitais me
tais 47,391 kareivių ir jurinin
kų "al iotment" čekiai, kurie 
nepasiekė paskirtus kareivius 
ir jurininkus, buvo pasekmin-

Taip ir yra atspausta "Drau pareis kitas veikalas. 
Kviečiu ir naujų narių atsi-

P-as Petrėnas mus kaltina, jvosti. V. Blavackas, rast. 
8? 

gai jiems prisiųsti per Ameri
kos Raudonąjį Kryžių. Home 
Service darbininkai ir dabar 
dirba pris^untime dar 15,317 
Čekių. Neprisiuntimas čekių ir 
klaidingi užmokesčiai tai pa
sekmės neteisingų adresų, ne
teisingų informacijų ir tt., kuo-
met aplikantas užsisakė pinigų 
paskyrimą. 

Vienam atsitikime, vardas 
"George SVashington'^padarė 

( 

daug keblumų ir sulaikė moke
stį. Vardas, rodos, nepapras
tas, bet Home Service darbi
ninkai atrado, jog yra tiek 
daug (Jeorge Washington,'kiek 
yra Henry Smith'ų. Šis ypatin
gas George VVaschiugton pa
skyrė mokestį savo pačiai, bet 
per kelius mėnesius kita mote
ris,, tuo pačiu vdrdu, gavo pi
nigus,, jį priėmė, manydama, 
jog dovana nuo kokio mielašir-
dingo žmogaus. 

Amerikos Raudonasis Kr}'-
žius gauna surašą visų ypatų, 
kurių \Var Risk Biuras negali 
surasti ir kurių mokestis jau 
pripuola; Raud. Kryžius siun
čia gautus vardus iš YYar Risk 
Bureau savo Home Service 
skyriams ir jų darbininkai su
randa ir prisiunčia pinigus pa 
skirtiems kareiviams ir juri
ninkams. 

Telephone: Tardą 64 92 
i 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrini.-* 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi-" 
kj laike ligos. 

S25fc So. Halsted St. i Imago . 111. 

SVEIKATOS NURODYMAI. 

Plaučių džiova. 

Plaučių džiova ne paveldėta. 
Šviežias oras, tinkamas atsU-

sėjimas ir tinkamas valgis, 
priešai plaučių džiovos. • 

Palytėjimas su džiovininkais 
t ! 

yra pavojingas. 
Neatsargus spjaudymas yra 

kriminalis darbas. 
Saugokis džiovolingo žjno-

gaus, kuris kosti neužsidenges 
savo burnos. 

Kovoti su plaučių džiova yra 
priedermė kožnos draugijos, ir 
kožnas asmuo tame reikale tu
rėtų imti dalyvunią. 

Taip vadinamos " p a t e u t " 
gyduolės neturi vertės. 

Svarbiausias (aktorius kovo
jime su plaučių džiova yra šva
rumas. 

Jo* Y0UR STOMAC 

P o valgiui neužmirSk, kad geriau 
slas vaistau tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumu* 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena- Parduodam* 
pat. visus aptiekoriua. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI. 

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

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

Vaikai--AVest; Del fabriko darbo; 
Jfi urėtų ir mivirft; $15 savaitėj 48 
valandos smvait<\j, Subatoiuis iki piet. 

Shoe S u a b Mfg. Co. 
344 \Vest Lake Street 

Mergaites 16 metų ar daugiau pri
pildyti ir užsiūti druskos maišus. 45 
valandos savaitėj 35-40e. į valanda 
Pastovus darbai. Atsišaukite. 

.Morton Salt t o . 
K a m p a s Kast South Water Slreot. 

!t*-ikalintras 
(»era inok«"stl>. 

KIMI. 1. 
S06 JT. 8-th St. 

gmbus vargonininkas 
Te atsišaukia prie: 
K t ^ J i e v t e j : , 

KpriiigfH'hl. III. 

tfu p r i t y r i m ų a n t 

Svarbus sveikatos nurodymai. 

Turėk ^eiKTalę valymo die
na. 

Švarumas ir sveikata eina 
ranka rankoj. 

Dulkės gimdo daug ligą. 
Palaistykite savo gatves, 

dulkindami namuose vartokit 
drėgmi skudure. 

Laikyk savo darželius taip 
švariai, kaip savo namus. 

Šviežias oras ir saulės švie: 

sa reikalingi sveikatai. 
Svarumas ir dailumas pama

tas gyvenimo. 

Sveikatos nurodymai. 

Sveikata tai turtas. 
• (Jeria-usias gelbėtojas svei

katos vra šviežias oras. • 
Pritaikyk drabužius pagal 

laiko (sezono). x 

Laikyk miegamojo kambario 
a 

langus pakeltu*. 
Nevartok viešus rankšluoš-

ius ir gėrimo puodukus. 
Švarus maistas ir vanduo ir 

šviežias oras—visų privilegija. 
(įeri sveikatos padėjimai yra 

pagrindas ypatiško naudingu
mo. 

L \ r < j r ERU RIS 
chandlier darbo. 

General Lighting Fixtures Co. 
28 AYost Lake Street. 

C H A N D K M E R DIRHKJIAI 
General Mghting Fixruros Co. 

28 West Lake SU*eet 

rLATEKIAI . Su prityrimų ant 
i l iandler darbo. 

General Liglit ing Fixtures Co. 
' 28 We*t Lake Street 

l'aieškau Amano Juško paeina iš 
Kauno Kedibos Panevėžio apskričio 
Trakiniku kaimo Mešky Valsčiaus, 
pirmiau gyveno 3 metai atgalios 
Roekford, 111., Dabar nežino kur. Tu
riu nuo motinas iš Lietuvos 3 laiškus 
meldžiu kas apie jį. Žinot pranešt, 
' S. Pintgis. 

P. O. Box 274 . kenosha . Wise. 

ANT PARDAVIMO. 
Ksių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus ant 70-tos ir Talman Ave. Lais
vės Paskolos pri imam kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

J. B . S U R F A C E 
1450 W. 78 Street 

PARSIIH'OD A. 
Itueerne ir groeerne labai pigiai. 

Parsiduoda del svarbios priežasties. 
At.siša ūkite. 

J. Matmsait is , 
4839 W; 14 Street Cieero 111. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

P A R S I D I O O A . 
Pučerne ir groeerne ir kartų na

mas, 2 augščiy 3 pagyvenimų po^ 4 
kambarius kiekvienam, parsiduoda iš 
ivriežastes mirties žmones. JKaina $8,-
700.00.' 

Joseph Zakouski 
4822 S, Wood Str. 

VYHAI I H M O K I T K B A K ^ A S K U T T H T E S . 

liiuna ar vakarais. UlUirbklte Djdeliua 
piniatfus po keletoa savaičių. Darba)! pa
rūpinami. Sapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite; ar rašykite. Dept. A. 

-• Moler Barbor Coli ere 
"^106 S. Well» 6tr. Chicafo. 

žmogaus 
gyvenime dletiii. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 

S koki nors ženklą. 
\ Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus . 

S S 

Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c. 
Dirmavones 14x8 coliu po 10c. 
Šliubo 17x13 eolui po 20c. 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau l d egi . , o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti 5e. viršaus j- v '•-•••iniui. 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
istoriją. 

tam tikri žodžiai ir 
pavardė, vieta ir 

laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tai 
pal ikta tušeios vietos, kur galima užrašyti vardas, 

1 "DRAUGAS" PUBL. CO, 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, III. 1 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR 

NEPAPRASTA PROGA f 
Perkant iems senus n a m u s ir s tatant iems naujus, mes skoliname 

pinigrus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pi lnas informacijas gal ima gauti kas Pirmadienį nuo 7:S0 vai. 

vak. iki 0 vai. vak., sv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis , Rast. , B. Sekleckis, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halstcd St. 3425 Auburn Avenue. 
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MELBA 
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
krati luvninkas neturi—rašyk mums. 

I.LEWISCIGARMFG.CO.Ibwm}U 
Urgest Independerit Ciįar Factory infbe World J 

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jųs Turite Nešioti HuPress 

PIGUS mainiški oebatai gale visados būna 
brangus. Hi Press nekainuoja daugiau kaip 

darė pigesniais už latus. 
pasi-

Hi-Press Lehighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO, 
gumas juose geresnis. Hi-Press kaip tik tinkami mai-
noms, jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negu kiti. 
50,000 krautuvininkų juos parduoda. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER OOMPANY 
Akron, Ohio. 

S t A T T L K BRA.NCH: l l » K1NG Sl 'REKT 
r 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footvvear 

file:///Vest


DRAUGAS 
Ketvirtadieni.-, bal. 29 1920 m. 

K***- • M 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

V5 

Ketvir tadienis , bal. 
Šv. Pe t ras Veronietis. 

Penktadienis , bal. 
Šv. Pa t ryna Sienietė. 

29 d., 

30 d.. 

POLICMONAS IR ALDER 
MANAS. 

NAUJAS VEIKIMAS PRIEŠ 
GALVAŽUDŽIUS. 

Ketur i teisėjai apsiėmė vesti 
bylas. 

Chieagoje labai daug įvyks
ta ga lvažudys iu, nes čia i y-
ve-na visokio plauko žmonių. 
Dažniausia policija galvažu
džius nutveria, jie paduodami \ " • / ' '. ' , , . 1 . 

. . , . / . J . ' ." f tos priedermes. Sako, turi jam 

Josepli Potocky yra naktinis 
poliemonas Xorth Chicagoj. 
Bei podraug jis yra ir to mies-. 
telio aldei-manas. 

Kaipo ])olicmonas jis gauna 
|125 per mėnesi, (ii kaipo al-
dcnnanui jam mokam* $3 už 
kiekvieną posėdį aldermanu 
susirinkime. 

Dabar jo priešininkai prieš 
jį pakilo ir pareikalavo, kad 
j is arba vienn arba kitą užsiė
mimą mestu. Sako, vienu žv-
ghi jis negalįs pildyti tos ir ki-

IŠ GHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

DEL KUN. MIRONO ATSI 
LANKYMO. 

užtekti vienos. 
Bet jam gaila ir vieno ir ki

to užsiėmimo. 
Jei priešininkai nepaliaus 

veikę, jis turės pasirinkti pel
ningesnį. 

MAŽIAU PERKAMA BUL
VIŲ. 

kriminaliu teisman ir tenai by
los be galo-krašto tęsiamos.Tik 
ypatinguose atsit ikimuose by
los paskubinamos. Kitos pra
tęsiamos keletą metu. 

Del tokios padėties pikta
dariai da r labiaus padrąsėja ir 
pleėiasj ualvažudystės. 

.Taip yra del daugelio prie
žade! u. Svarbiausioji priežastis 
betgi ta, kad bylas vesti trūk
sta teisėjų. Keliems teisėjams 
negalima visu bylu aprėpti , ne 
galima pasiskubinti su bauš-
nfėniis piktadariams. 

Bot dabar virsta kitaip. 
Jš aukštesniojo ir apskričio 

teismu keturi teisėjai sutiko 
laisvanoriai kriminaliam teis
me užimti teisėju vietas ir pa
skubinti visa< galvažudžiu už
t raukta bvlas. 

Tie teisėjai yra : Tbeodore 
B reni ano, .Marens Kavanasrh, 
Kirkliam Seanlan ir George F. 
Barrett. J i e at l iekamu nuo sa
vo užsiėmimo laiku perkrat i
nėt ualvažuilysriu bylas. 

Žinovai yra nuomonės, kad 
kuomet su suimtais galvažu
džiais bus veikiai apsidirbama, 
kuomet jie veikiai apturės už
pelnytą bauąme, tuomet miestai MENKAS DAIKTAS TA RE 

Angliški tailfrašėiai prane
ša, kad Chieagoje pleėiąsįs 
boykotas pirkt i bulves. Sako, 
šiandie jau nei trečios dalies 
bulv iųneišperkama, kaip pirm 
kelių <lienu. % 

Nuomėniaujama, kad kuo
met boykotas prasiplatinsiąs, 
tuomet bulvių pirkliai susipra
š ą ir papiginsią tą produktą. 

Bet kol-kas nepramatomas 
atpigimas. ' 

il\ su cukrum kur-kas dides
nis vargas. 

I r kuomet maisto kainos ir 
abelnas pragyvenimas nuolat 
brangėja, iš teisdarystės de
partamento \Yashingtone kai}) 
del didesnio pajuokimo skel
biama, kad pragyvenimas at
pingąs. 

praretės ir galvažudystės. 
Tiktu darbų reikalais komi

sija per kelis .mėnesius darba
vosi, ieškodama priemonių. Tį
stai jos vaisiai — gauta teisė-
jai pavaryti bylas pirmyn. 

1919 metais Chieagoje įvyko 
830 žmogžudysčių, 5,108 va
gystės, 2,913 apiplėšimų, pa
vogta 4,447 automobiliai. 

Didžiuma piktadariu suim
ta. Bot jų daugelis dar nenu
bausta del stokos teisėjų, k a u 
kelio kriminalistu bvlos v ra 
užtęstos kelinti metai. 

Dabargi tai visa bus patai 
syta. 

VOLIUCIJA MEKSI 
KOJE. 

Chieagoje lankėsi Meksikos 
prezidento Carranzos valdžios 
generalis Meksikos geležinke
lių direktorius , pulkininką-
Paulino Fontes. 

Išvažiuodamas j is pareiškė, 
kad ta involiucija Meksikoje 
esąs menkas daiktas . Tai Olv-
regono revoliucija. Carranza j 
savaitę a rba dvi numalšinsiąs 
tą sukilimą. 

Nėra nei' kas sakyti apie to
ki žmogų. 

NAIKINAMOS SVAIGALŲ 
IŠKABOS. 

Policijos viršininkas įsakė 
poliemona ms pranešti eentra-
lėn policijos raštinėn apie s vai 
galų iškabas, kur tokios nepa
naikintos prie buvusių saliu-
nų. 

Prohibieijinių agentų virši-
ni-nkavs sako, kad svaigalų iš
kabos reiškia svaigalų skelbi
mą. (Ji tokie skelbimai yra 
priešingi prohrbieijos. Įstaty
mams. 

PALIUOSUOTAS POLICMO 

% . NAS. 

Benvyno poliemona Cappel, 
kurs per klaidą nužudė kitą 
poliemona, koronerio teismas 
paliuosavo nuo atsakomybės. 

CHICAGOJE BUS VALSTY 
BĖS SEKRETORIUS. 

PAIMTA $1,000. 

Isadore Rosenbloom, 1752 
Booseve.lt road, užpuolė trys 
plėšikai i r atėmė tūkstantį 
dolierių. 

(iegužės 13 d. Chieagon at-
važiuos valstybės sekretorius 
Colby. J»s pakviestas Chiea
go Bar Ass^n vakaran. 

KALĖJIMAN UŽ APIPLĖ 
ŠIMĄ BANKOS. 

Du plėšiku, kuriedu apiplė
šė Klein banką, nubausta ka
lėjimu Pont iae 'e . 

NEVAŽINĖJA TOKYOJ 
GATVEKARIAI. 

*>ETRATIS F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAM AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorl»» 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsied Street. Chieago Illinois 

T C L . C P H O N E B O U L E V A R D 6 1 1 

Honolulu, bal. :29. — Japo
nijos šeštinėje streikuoja *rat-
vekariu darbininkai. Streikas 
pakeltas valdžiai iš 'darbo pra
šalinus 50 darbininku, intaria-
nui agitacijose prieš valdžią ir 
už geresr.es darbo sąlygas. 

Buvo paskelbta, buk kun. 
.Mironas atsilankysiąs Cbica-
goję drauge su Raud.Kryžiaus 
Rėmėjų pirmininku. Tas pra
nešimas neišsipildė. Todėl ap
garsintosios Dievo Apveizdos 
parapijoje prakalbo* nejvyko. 
Neįvyko nei North Sidėje, nei 
kitur. Turbūt , kas kitas, ne ku
nigas Mironas, buvo pagarsi
nęs [a maršrutą. 

Dabar p. Krušinskas, Tautos 
Fondo sekretorius garsina,kad 
jis drauge su kun. Mironu kal
bėję: Kingstone 25 balandžio, 
Wilkes B a r T e > 26 bal. ir 
Pittstone 27 bal. J iedu kalbė
sią 28 balandžio Plymoutb, 
Pa. ; 2S Forest City, 30 bal. — 
Duiyea; 1 gegužio — Seranto-
ne Pa; 2 gegužio Sugar Xoteli, 
Pa. Paskui atvažiuosią Chi-
cagon iv eia busią K) dienų. 

Juodu projektuoja čionai ši
tokį maršrutą. Teeiaus už ji 
"Draugo* ' redakcija neatsako: 

Gegužio G d., AVest 18th St. 
Gegužio 7 d., AVest kide. 
Gegužio 8 dM North Side. 
Gegužio 9 d., Bridgeport . 
Gegužio 10 d., Brighton 

Park. 
Gegužio 11 d., Koseland, 111. 
Gegužio 12 d., West Pull-

man, 111. 
Gegužio 13 d., So, Chieago, 

111. 

bino naują nariu prie L. Vyčių 
16 kp. Jei visi nar ia i ta ip pasi
darbuotų, kaip p . Budria, taf 1G 
kuopa butų viena iš didžiausių. 
Nemažesniu kuopoje darbuoto-
jum yra ir mūsų pirm. J . Baub-
kus. Daug laiko j is pašvenčia 
kuopos labui, ypatingai suga-
biai veda susirinkimus. Kiek
vieną susirinkimą stengiasi 
greičiau užbaigti, kad duoti 
progos jaunimui pažaisti . Mū
sų jaunimas labai myli žaidi
mus. Visa bėda tiktai tani^1, 
kad tų žaidimų mažai kas žino. 
B*vo išrinkta komisija del pa
rūpi nimo žaidimų, bet mažai 
ką veikė. Dabar prie žaidimų 
komisijos dar pr ir inkta du na
riu' Dabar, matyti , komisija 
daugiau jau rūpinasi uždėto
mis pareigomis. 

Prae i tam susirinkime J . 
Keklaitis parodė nflujų, graibų 
žaidimu. 

• 

Beje, viskas butų puiku, tik 
vienas negeras paprotys, kurį 
sunku prašalinti,—nesilanky
mas paskir tu laiku į susirinki
mus. 

• 

Kada sutaria susirinkti 8 
vai., tai susirenka 9, vis viena 
valanda paskiau. Laikas jau 
butų pamesti tą paprotį o lai
kyt ies kuo po s nutarimo. 

Berželis. 
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PRANEŠIMAS. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Ketverge vakare, t. y. ba
landžio 29 d., Dievo Apveizdos 
parapi jos svetainėje, L. Vyčių 
14 kuopa rengia išleistuvių va
karą savo senam nariui ir vei-

Gegužio 14 d., Waukegan, 111. |kėjui p. Antanui Strazdui, ku
ria t rumpu laiku iškeliauja Lie
tuvon. 

Vyčiai kitų kuopų taip-gi 
kvieėiami atsilankyti ir link
smai praleisti vakarą. 

Raštininkė. 

Gegužio 15 d., Town o f Lake. 
Gegužio 16 d., Cicero, I1L 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO CHORO NARIAMS. 

Pažiurėjus į L. Vyeių ('h. 
Apskr. choro sudėtį, matosi ko
kie asmenys pr ie jo priklauso. 
Visi, kaip vienas, yra dainos, 
muzikos mylėtojai. X repetici
jas susirenka ne tam, kad lai
ką Kuosai praleisti , bet kad pa
simokinti, pasilavinti kaip dai
noje, ta ip ir muzikoje. Visi ži
nome, kad kiekvienam studen
tui arba studentei yra brangus 
laikas. O mes lyg tyčia daug 
laiko praleidžiame ant nieko 
\ėl indamies į choro repeticijas. 

Yra nu ta r ta choro repetici
jas pradėti lygiai 8 vai. Bet, 
tankiausia, p radedam 8:30 ar
ba vėliau del to, kad n> visi 
dainininkai paskir tu laiku susi
eina. Tokiu būdu daug bran
gaus laiko praleidžiam aut nie
ko. 

Rastųsi i r daugiau dainos 
bei muzikos mylėtojų, kurie 
įsirašytų Apskričio choran,.bet 
muzikos mokiniams y ra labai 
brangus laikas i r pusę valan
dos, kurią choras praleidžia 
ant nieko, jie brangiai apkai-
nuoja. Gal del to choras ir ne
auga. 

A r nebūtų gerai , kad choras 
savo labo dėlei pataisytų tą 
k la ida/ 

K - l y s / 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Vyčių darbuotė. 

Orui atšilus ir mūsų jauni
mas pradėjo skaitlingiau susi
rinkimus lankvti. 

Prae i tam L. Vyčių 16 kp. su
sirinki man susiėjo gana daug 
narių. Pirmiau tik vyrai atsi
lankydavo, o iš mergaičių visai 
mažai ateidavo, bet dabar savo 
skaičiumi mergaitės jau pra
lenkia vyrus. Tai labai gražu, 
pagir t ina. 

Su pradžia šių metų uoliai 
kuopoje darbuojasi ypač vy
tis A. Budrio. J i s d a u g ^ r i k a l -

IS T 0 W N d F LAKE. 

"Smilčių laikrodėlis" scenoje. 

Nedėlioję, gegužio 2 d., 1920 
m., pirmą sykį šv . Kryžiaus 
para pi joje vaidins "Smilč ių 
laikrodėlįM šv . Kazimiero 
Akademijos auklėtinės. Apar t 
to bus ir kitokį pamarginimai . 

Pasitikime, kad atsilankiu
sieji pilnai bus patenkinti . Pel
nas eis Šv. Kazimiero Vienuo
lyno naudai. Šis vakaras bus 
Eli jaus svetainėje, 46th i r So. 
YVood gatvių, 7:30 vai. vakare. 

Visus^ kviečiu atsilankyti. 
Rėmėja. 

ROSELAND, ILL. 

Balandžio 18 d., 1920 m., A. 
L. R.-K. Moterių Sąjungos 4<> 
kuopa buvo surengus vakarą 
Strumilų svetainėje. 

Vaidino triveiksmį vaizdelį 
" K a t r i u t ė s G in ta ra i . " Vaidi
nime dalyvavo: Adomo Skir-
gailio rolėje—J. Juška, Roza
lijos—A. Susniutė, Gineitienės 
—P. Liudkevičienė, Ka t r iu tės 
—M. Miliutė, Pe t ro—J. Maca-
linskis, Magdės—M. Vaškiutė, 
Jono—J. Paulauskas, Mato— 
T. Karocauskas, Agnės—V. 
Drazdauskiutė, B a r b u t ė s - K. 
Bagdoniutė—Čigonės—P. Ne-
mojunienė Svočios—P. Sįme-
nienė, pjovėjai, pojauniai ir 
pamergės. 

Rezisoriavo p. J . Pivar iunas . 
Veikalas žmonėms patiko, 

ypač trečias aktas, kuriame bu
vo tikros lietuviškos vestuvės. 

Vaidintojai savo roles atliko 
gerai. 

Po teatro visi vaidintojai bu
vo pavaišinti skania vakariene. 

Ačiū visiems aristams-mėgė-
jams ir režisieriui už pasidar
bavimą. 

Pelno nuo vakaro nemažai 
liko. Sąjungietė. 

Jau prirengėme ir tuojaus 
spausdinsime lietuvių kalboje 
"Amerikos Katalikų 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." 

EXTRA. 

Draugystės šv. Kazimiero Ka
ralaičio ant Town of Lake. 

Kxtra susirinkimas iš prie-
žastės mirties dr-go Vincento 
Klimo -ę- visi nariai yra kvie
čiami susirinkti į Š>v. Kryžiaus 
parapijos svetainę, ketverge 
294ą dieną baland. 7:30 vai. 
vak., apkalbėjimui laidotuvių 
iškilmės jr paskutinio patarna
vimo velioniui. 

Kviečia Valdyba. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Švento Vincento a Paulo Parapijoje * « 
Springfield, m.. Yra Duodama 

f MISIJA ^ 
| kurią veda Tėvas F . B. Serafinas, M. I. C. Misija tęsis | 
1 nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield i r iš apie- | 
I linkės Lietuviai pasinaudokite šia proąas. | 
| Klebonas Kun. I. Kershevich. 
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Telefono kompanija paskutiniais lai
kais , npR-ali duoti toki patarnavi
mą koki norėtų. Laikas susitruk-
do darant sujung-imus, už kuri mums 
teisingai turėtu būti užmokama, kuomet 
paduodama neteisingas numeris, tuomet 

N 
pasitaiko kad operatorka atjungia. Tas 
žinoma labai nepageidaujama ir mėginama kiek 
galint tas prašalinti. Patys prenumeratoriai gaii 
tame mums pagelbti. 

Pavyzdin: Kuomet operatorka nerftsako greitai ne
gaišink laiko ja bardamas kuomet ji atsiliepia. 
Nes tai ne jos kalte. Dabar labai t rūksta pri tyru
sių operatorkų ir didelis pasidauginimas telefono 
šaukimų prisideda, ir užtat patarnavimas nc-ra 
taip greitas kaip jis turėtų būti. 

Jeigu žinai jauna mergina kuri nori gera darbą 
pasiųsk ją i mušu Operators Training Depart
ment, 311 West Washington Street. 

A. f A. 
VINCENTAS KLIMAS 
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 
dalyvauti laidotuvėse po 
num. 2535 W. 45th Str. 

Nuliūdęs 
S. Klimas. 

CKica^o TelepKonę. Compai\y 

K' 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOLTS 
Gydytoja* it Chirurgas 

Parkoje savo gyvenimo riet* | 
brighton Park. 

«*U U'. 4Srd 8tre«C. 
Tel. McKinley S«S 

Ofbfu»: 170? %*. #7tn Kfc* 
(47 Ir Woad «•*.) 

Valandoa: 10 ryto Iki 2 po pieta. 0:30 iki 
1:30 vakare Nadellomta » rkl 11 rytate. 

Tel. Boulevarrl 160 

18 J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
454« S. WOOD STRKKT 

72« W. 18th STKKKT 

J t'HICAGO. 
AfcKlnley 4320 

Telefonas Pu 1! man 10 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS EB 
CrHRURGAS 

Ofisas 11719 MJchit/an Are. 
[Adynoi 8:lf iki 9 Išryto — 1 lkl 
Į S po pietų — 6:S« lkl t :39 rakare.) 

Nedėltomls nuo 19 lkl 11 Išryto 

. . . i i . . . . t . ,, . i . 
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PEARL Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofl*fta ir Gyvenimo vlet* 
3252 So. Dalsted Str. 

Ant Viršaus l'niversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards 2544 

PASrORTU BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Dabar yra patvirt nto» ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertlną Ir augstal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytose Valstijose • -
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47th 8t^ Cblcago, DX 
llllllllIUIIIUIlIllIlIlIIIIIIIllflIlUIIIIIIIIIIIl 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 So. Dcarborn St. Chieago. 

Room 206 

S. D. LACHAWICZ 
Liietuvya Graborlus patarnauja, laido

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

(2314 W. 23 PL Chieago, UI. 
TdL Ganai SIS*. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE RBICA68JE 

t::P8AIIL QLEBN KONCBRTINA 

NLMOKESI PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ii' ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

<fc Pu 
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