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Kariuomene
APGINKLUOTA EL PASO 

POLICIJA.* •

Juarez gali tekti revoliudjo 
nieriams.

i Carranzistai randa prieglau- 
dos.

EI Paso, Tex.. bnl. 29. — Va
kar vakan* vietos aiiierikiuūš- 
kų kariuomenė paruošta veik- 
Ji. jri tik praskirtų sukilimas 
Meksikos nuėsti’ Junrez.

JuareZyjrfa priešais EI Pa<o. 
už Rio-'G rande upės, šituodu 
miestu sujungia, tnip vadina
mas, tarptautinis tiltas. Upė 
Rio Grande yra nihež’Us tar
pe Suv. Valstijų ir Meksiko?.

EI Paso militarinei policijai 
išduota reikalingi šautuvai ir 
mnunicjn. Miesto policija įsi
šaukta pairo! i imti paupinę 
miesto dali ir ton.dalia m.*į- 
leizti jokių civilių žmonių. 

, Nes jei Juareze prasidėtų 
revoliucijonierių sukilimas, 
nwųpiritų Im* šaudymų. Tuo
met zvimbiančių nieks ikonų 
kulipkų tektų ir EI Paso pn- 
upinei įlaliai.

Ve kodėl imtasi priemonių 
neleisti j paupį žmonių.

Paruošta kariuomenė.
• •

IMiss tvirtumos (forto)
meBdantas, pulk, l-anglionm, 
vakar įsakė visai tvirtumus 
kariuomenei bnt savo vietose, 
aug kas monienfas ji gali būt 

apsunguti partdie- 
kokirttif kitokiems

ko-

vežimai ir nutomo-

TURKAI PASIDALINĘ Į 
DVI DALI.

Dvi taikos atstovybės kiunčia 
mos Paryžiun.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje

TELEGRAMA
Lenkai “kovoja” už paliuo

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

Atstovybė gavo tiedvi oficijali Lietuvos Valdžios esti prane
šama. Konstituantos rinkimų daviniai maždaug šie: skaitlin
giausi krikščionių demokratų, antroj eilėj arba socijaldemo 
kratai arba socijalliaudininkai. Lenkai ir žydai Seime po ke
turias arba penkias vietas. Pavyzdžiui spėjimui Kauno apy- 
•vo.rdM KrBričinnin drmokm.tn rtevvnim- ęnrih.tdrTnnlmfn 
trys, socų&Uiauuuunkų bloko valstiečių sųjunga trys, lenkai 
dvi. žydai dvi. vokiečiai vienų. Viso dvidešimts. — Panevėžio 
apygardos krikščionių demokratų trylika, socijaldiunokratų še
ši. socij^Uaudininkų valstiečių sąjunga trys, laikai nieko, 
žydai vienų, pažanga vienų. Tebeina papildomi rinkiniai. Ga
lutini daviniai vėliau.

Konstantinopolis. Imi. 29.— 
! Turkijoje apsireiškiu nauji in- 

domųs nesusipratimai.
SuHano vyiraasybr siunčia 

Paryžiun savo taikos atstovy
bę mumu uuu udKiuumų tai
kos sutartį, padarytų Turkijai. 
Ton atstovvbėn atstovai 'pa
rinkti' ralig talkininkų nuro
dymų.

Tuo tarpu turkų nacijpnali- 
stų valdžia, kuri įstrigta An 
glijoj. siunčia taippat savo at
stovybę.

šiton atstovybėn parinkta 
trys žymiausieji turkai nurijo- 
nalislai: Yahalib Kenai bey, 
kurs šiandie yra Paryžiuje; 
Ahined Rita bey. kurs viešįs 
Ryme; ir Ahmod Rūšiniu h<-v. 
buvęs turkų ambasadorius 
•Suv. Valstijose.

Tai ntstovyliei daug priclnn- 
kinuja Italija ir su šitbs pasi
darbavimu, regis, talkininkai 
Paryžiuje susilauks dviejų 
Turkijos atstovybių.

Bet kai-kas išreiškiu nliejo- 
nės, nr Prancūzijos vyriausybė 
sutiks įsileisti savo šalin tur
kų nacijonalistų atstovybę.

Jei tos taip įvyktų, jei naci- 
jonnlistų atstovui neimtų įlei
sti Prnnrazijdn. sakoma, dar 
labjaus paaršėtų santikiai Ita
lijos su l*rancuzijn. Nes šian
die, tie santikiai n<*j>orgeriausi 
Jei nepaprastų imperijalisti- i 
nių prancūzų žygių.

Vileišis.

LENKŲ ARMIJA BRIAUJA- 
SI UKRAINON.

*'Nori iš ten išvyti rusų 
bolševikus.’'

Varšava, Imi. 29.—Genernlis 
lenkų nrmijos hriovimų*is pra
sidėjo Ukrainon 180 mylių il
gio frontu, paskelbė vakar ge- 
nenilis lenkų štabas.

Pranešime sakoma, kad len
kai nusprendę iš Ukrainos 
“prašalinti svetimų elemen
tų.” ty. rusų bolševikus.

Is-nkų tikslas, sakoma, pn- 
liimsuoti nuo bolševikų Kijevu 
ir tų miestų pavesti Ukrainai, 
i-iiundio lenkai vienoje vietoje 
nuo Kjevo esu lik už 30 ang
liškų mylių.

Lenkai skelbia proklemacijas.

Tasai naujas ir netikėtas 
lenkų žygis Ukrainoje paaiški- 
itnnias jiaskeliliiaiiioitiis |uiėių 
lenkų proklemncijomis, kokios 
visur užimtose ukrninų vieto
vėse* lipinamos ir skleidžiamos.

Tose jiroklrmticijose lenkai 
tvirtina ir infikina nkramna, 
kad kuomet jie “prašalin-ių iš 
tos šalie.- svetimų elementų.” 
visai trnmpjii ten pasiliksiu.

Carranzos valdžias muitų 
raštinė iš Juarezo vakar per
kraustyto j KI Paso.

Kas valanda laukiama, kad 
.1 n n i<*7,o garnizonas pakils 
prieš Camutsų ’r p<-‘reiė revo
liucijos pusėn.

Carranzos valdininkai kaip 
Juareze. taip čia sako, jog su
kilimai ncišvengtinas. Ir todėl 
išknlno pasirengę tam sukili
mui nors-kiek pasipriešinti. 
Bet tas pasipriešinimas gali 
būt tiktai formali*. N«* val
dininkai savo šeimynas jau at
krausite į EI Paso ir patys kas 
valanda poni rengę bėgti tiltu 
šiton pusėn.

Daugiau kariuomenės atsimeta

iš visos šiaurinės Meksikos 
pfl-eina žinių, kad ris dauginu 
kariuomenės atsimeta nuo Car
ranzos ir pereina revoliucijom 
Greitu laiku užsiliepsnos visa 
šiaurinė Šalies dalis.

Iš Clpiiuiihim miesto gauta 
telegrama, kad tasai miestas 1 
yra revoliucijonierių rankose. 
Pranešta, kml ton visi ameri
konai yra apdrausti.

Amerikoniškam konsulini 
Aguirre mieste Chihnahua 
taippat nesama jokio pavo
jaus, anot jo paties pranešimo.

LAIVE IESKOŲO 
DE VALEROS.

Revoliucijonieriai pažangiuo 
ja.

Ramiojo vandenyno pakraš
čiais, Šono ra valstijos šone, 
sulig apturimų žinių, revoliu- 
rijonieriai visur pažangiuoju.

Neskaitlingi Carranzos ka
reivių burini (garnizonai) ar
ba savanoriai pereina revolin-

Belfast. bnl. 29.—Cin 
plankusiaju iš Amerikos 
rhur linijos garlaiviu Colum- j 
bia susispietė daug angių de- j 
tektivų. Iškrėtė visų garlaivį. ; 
Sakėri ieškoję Airijos prezi
dento de Valeru, kurs zndėjęa 
parkeliauti.

nt 
A n

' ’paįftukta
žius, «lrlm

• tikslams.
Paruošti

I biliai. kuriuosnh sukrauta į- 
vairi reikalinga karės medžia
ga-

OTicierams įsakyta hut savo 
vietose.

Meksikos federalva karino- rijonierių pusėn, arba be sun-

KARĖS VALDŽIA BUS PA- 
MAINYTA PALESTI- 

NOJE.

menės skaitlingos bu rys, anot 
oficijalių pranešimų, šiandie
M*»njur| mo • **» «-.'•»•£ VUttltMttittu 
ir ano apylinkėse, kur žymi 
dūlis Currnnzos kariuomenės 
perėjo revoliucijonierių pusėn.

RHIIjE FRONTE PRANCŪ- 
ZIJA PALAIKO SKAIT
LINGĄ KARIUOMENĘ

Ten yra 16,000 amerikoniškos 
kariuomenės.

Londonas, bnl. 29.—jVngiijns 
karės sekretorius Winst<m 
Spencer Cliureliill. štai kokius 
taktus pariamente pranešė 
Mum Šiline frontų (Vokietijo

je):
Anglija tenai ligšiol palaiko 

1 i——!>nn.
Belgija 20,000; Sav. Valstijos 
16,000; gi. Prancūzija'—95,000.

Reiškia, Prananzija galingų 
kariuomenę ten turi. Ir kam 
tas reikalinga? Bijom užpuoli
mo vokiečių. --rirr-TĮėy'-v-j

kenybių jveikianu.
Paimami miesteliai paskui 

»m*r. aI r.l*M - ««• A—

rijo* 
tvirtumomis.

Nes yra suprantama, kad ir 
Carranzos vyriausybei palik* 
muliažui ištikimos kariuome
nės. katra mėgins stm ir ton 
jMtripriesinti revoliurijonio-

•• «*V • |*V«>
tuojau* pakeičiamo*

Londonas, luil. 29.
rinusybėe atstovas parlamente 
praari^, jog Patarižnojo anglų 
karės valdžia greitu laiku bu
si aut i pomniuvla civili* val
džia.

CARRANZOS KAREIVIAI 
PRISIDEDA PRIE RE 

V0LIUCIJ08.
•

Chihnahua revoliucijonierių 
• rankose.

J nares, imi. 29.—Čia paskel
bta, kml Carmnzos kariuome-

Snuz’e, Galligos, Mortezumn 
ir kitose vietose tarpe šio mie
sto ir Chihuahua, pakėlė maiš
tu* ir prisidėjo prie revoliuci
jos.

r* n± pakilo-

<*■" "■ — —— i —
šių revoliucijų kaltinn m* So- 
n<>ra valuti jų. da-t gep. Obrego 
nų. kandidatų j Meksike* pn>- 
xi denius.

Tad rarranziKtni tų rerbUo- 
rijn ir vadina <»hn*Lrnnn revo
liucijų.

Kaip žinoma, kuomet-Sona
ta |Mv-krlbė Savo nepriklauso
mybę, tuo metu gen. Obregon 
buvo sostinėje Mexi«*u City. 
Ih-t tuojaus jis iš ten jMu-pru- 
do ir atsidūrė revoliucijos Jo- 
lUžij.

Buvo žinių, knd Chihnahua 
miestų nuo revoliucijonierių

nios nepatvirtintos.
Pagalinus niekas Šiandie ne

gali pasakyti, ka* veikiau 
tam inieote. Nee pertraukto* 
visokios muiriekimo priemo
nės.

'A iT:

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
SIBERIJON.

i—
Honolulu, bnl. 29. — Vietos; 

jnjKmų laikraštis turi žinių.! 
kad Japonija išsiunčia dniiv 
ginu kariuomenės Silmrijon.

• Tenai kaikuriose vietosi* ne
skaitlingiem* /apmų kareivių 
būriams grūmoja bolževikhi. 
Tad jiems kuovrikinus siun- 
čianm pagalba.

SARAGOSSOJ GENERALIS 
STREIKAS.

Saragossa, Ispanija, Imi. 29. 
— Vielos policija suareštavo 
13 radikalų, intariamų mėty
me bombų. Tad visam mieste 
paskelbtu geaeralis streikas.

LARKIN ATRASTAS KAL
TAS.

ir atkovoti

PRANCŪZAI APLEISTĄ 
FRANKFORTĄ.

Paryžius, bnl. 29.—Prancū
zijos premjera- Milierand pra
nešė parlamente, kml prancū
zų kariuomenė kimveikinus 
nplrisianti Frhnkfortų ir kitus 
nesenai okupuotus vokiečių 
miestus, kaip veik Vokietija 
nusiginkluosianti.

D'ANNUNZIO VIS DAR 
KREČIA KOMEDIJA.

Fiume, l»nl. 29. —~ Lakūnas 
d'Anminzm vis dar ėin lošia 
komedijanto rolę. Vaitai' sulig 
jo įsakymo n|Maudytu Italijos 
karės laivai, katrie blokuoja 
šitų miestų.

New York, Imi. 29. — Airių 
darbininkų vadas James l.ar- 
kin, kurs buvo kaltinamas už 
kruninalę anarchijų, atrastas 
kultas augštųjam teisme.

NUŽUDYTA 800 ŽMONIŲ.

San Salvador. Imi. 29. — 
Guntvmala mieste nuverčiant 
prezidentų Cabrera mūšių me
tu nužudyta Sl)O vyrų, moterų 
ir vaikų.

BADAS ŠIAURINĖJ ČEKI- 
' JOJ.

Prague. l»nl. 29. — sinnrinėj 
Čekijoj (C««ko-XI<>vnkijoj) sinu 
čia vadas. Darbininkų Iurvine 
pranešė vyriausyliei, jog jos 
nebus atsakomos, jH |>akils \-n- 
irutės.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

nkraiaams, 
nukentėju-

“PRANAŠAS“ IŠSIMAUDĖ 
IR PAPUOLĖ KALĖ- 

JIMAN.

Matyt, jam teks apsigyventi 
silpnapročių įstaigoje.

Sako, jip ten pabusiu, ' -ii 
busianti įsteigta l’krai;. 
autorizuota valdžia. Ir ja* J- 
aploi-ių “išgrllmtų” šalį.

Kas sakoma prokiemacijose.

V ienoje tokių lenkų prnkle- 
mncijų. atspauzdiutoje Varša- 
vojv bnl. 26 tarp kitko sako
ma:
“Bendrai -u lenkui- Ukrai

non -ugryžla jos karžygiai 
sūnus, vnelovntijnmi Simono 
Petį u ros. Tie karžygiai tam
siausioje uk ra i nu Uis dienoje 
ntiihlo prieglaudų Lenkijoje ir 
pagvlhų Irnkuo-c/*

Tolinus pandškiuma, jog 
Ukrainai sukoncentruos visas 
savo s|H*kas ir juidė- lenkams 
paliuo.-uoti jų šalį 
sliu laisvę.

la*nkni skelbia 
ypač nuo karės
sielų-, savo ypatingų apdrau
dimų ir globų.

Užima svarbius miestus.

Ijeukai puolimų prieš bolše
viku- Ukrainoje pradėjo išvn- 
karo prie.- balandžio 28. Ir 
pirmoj*’ veikimo d., paėmė 
n»H*>tiis Otrrnrz. Zrtomirįė 
Berdičevų ir kitus. Ir briauju
si m-ulaikomai pietų šonan. 
Visur sutinka gann silpnų l>ol- 
ševikų pasipriešinimų.

Varšuvoje gauta žinių, knd 
vakaruose mm Kijevo prieš 
liolševikus pakilę Ukrainai 
^aletieėiai.

Sakoma, ir kitur sukilimai 
plečiasi. Nes ukrainams nėra 
jokio paalaptis, kml jų val
džia su lenkai- luelariusi ypa
tingų sutartį. Sulig tos sutar
ties, lenkai padėsiu nkrar- 
nnms atkovoti savo šalini lai
svę ir m-priklauMunybę.

Vienas Uliicngoje baptistų 
pryčerifš Sol Moore. nesenai 
vienoj spaustuvėj ul-i-paiizdi- 
no tokio turinio korteles:

“Bukite Į»nsin*ngę! Dievo 
vyra.- parinktas Imi Dievo pra 
našu kituomet pirm keturins- 
dešimt- dienų buvo pram*šęs.n- 
pie sunaikinimų miesto San 
l’rnm*isr«i. Kas ir įvyko.

“Aš omi tas parinktas vy
ras. t

“Dabar yra mano antrasis 
šauksmas.

“Paskaitykit** Irisdcšimts 
trečių skyrių Jobo knygoj** ir 
npgiiivokito. Pavojus artinasi. 
Bukite poairengę. Sol Moon*.*’

Ta yjmtingr^ ksrtvln yry- 
čeris prndėj** plačiai skleisti 
tarp žmonių. Bet ni«*ka>* į tai 
neatkreipė* damos.

Ir kuomet užvakar atėjo jo 
prn naša uja moji “pavo.įairs die 
nn“. Moor«* raktiniuose nuirs 
kiniuose išltėga iš savo. |xigy- 
ventmo, 2024 Emerson gnt Jis 
nidw*go unt ežero kranto ties 
University plnee. Ten šoko e- 
žrran šaukdamas:

“Eikite šen. broliai, eikite! 
Apsivalykite nuodėmei*! Nes 
štai ntfjo diena ir valanda!’ ’

“Broliai“, katrie pirmuti
niai atsiliepė į ju šauksmų, bu
vo keli pdiemonai. Šitie iš
traukė iš šnlto vandens gerai 

pryččrj ir pripū
tė artimiausion jfolicijos nuo
vadom Tenai apšildė ir nžds- 
rė už griežinių grotų.

Moore išegzaminuo? speci- 
I jalistai gydytojai. Nes. matyt, 
| jam daug ko trųkria.

M'f V7OHDERFUL__ /
1/MCV/LE6E. f

SUDEGĖ 300 SVARŲ PAS 
TOS.

HO 5ONHY ALTHOU6H 
l'M SEtF EDUCATE.D, t 
DOM'T ©EUlE'/E t 
REALLV KNOVV MORE 
THOiN A UHI'J€RSn''f 
PREStDtMT-NElTHER 
pO I 6OAST ABOUT

1

; NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Aš matau, tėvelis esi labai apsukrus ir daug, išmanąs 
žmogus. Argi ne?

— Ne, randi. Nors aš era savamokslis, bet netikiu Han^an 
žinąs už universiteto prezidentą, nei neturiu noro girties savo 
mokslisgud u.

Orange, N. J., Imi. 29. «-
Imkumu Smitli lėktuvą 
3IMI svarų pastos iš Washu 
tono į Neuarką.

Perlekiant Orange kalnus 
miglose, lakūnas susiklaidino 
»r vienoj vietoj lėktuvas už
kliuvo už medžių.

Mašina uiiddegė ir krito že
mėn. Ugnis sunaikino visų pa
što. Pats lakūnas lengvai j*m- 
žeistas.

YPATINGAS STREIKAS 
ITALIJOJE.

Rymas, Imi. 29. — .Streiko 
epidemija imn paliest i ir pro- 
fesijiniur žmones.

fttai miesto .Milane sustrei
kavo visi gydytojai. luil-iunuo- 
tojai, veterinarini ir kitokio 
prufe-ininkni.

Priede prie jų st reikę priai-. 
dėjo dar 3.1 KM) darbininku.

BALANDŽIO 29. 1920 M.

Chicago. — Šiandie gražu* 
oras; rytoj nepysi orus ir šal
čiau. : ~
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Bažnyčia ir Vieš
patija.

Karei jiasibaigUs taip va<ii- 
inimų netolymų rytų šalys po
litikoje įgijo daug reikšmės. 
Kų katalikui žinojo seniau, 
tų politikai ištarė dabar, kad 
pietvakarių Azijoje yra bega
lės katalikiškų mokyklų. Jas 
įkūrė savo tėvynėje persekio
jami prancūzai ir italai vie
nuoliui. Anglijos valdžia pir
mutinė suprato-tų mokyklų 
reikšmę, lodei paprašė kardi
nolų Bouniv, 
arba Londono 
kad nuvažiavęs 
mokyklas.

Iš Anglų diplomatijos moki
nasi ir italai. Jie surado ita
lų kardinolų, knd ir tas ap
žiūrėjęs mokyklas jiasakytų

tVestminstero 
arkivyskupų, 
apžiūrėtų tu*

I tais serbų padarytąjį konkor

datų su Šventuoju Tėvu, išreiš
kė Bažnyčios ir Viešpatijos 
sutarties svarbų ir tikrino, kud 
Jugo-Serbo-Kroatų tautoje ti
kėjimo gerbimas su laisve bus 
visados.

Kardinolas atsakė, kud ir 
tame pokylije katalikų bei pra 
voslavų dvasiškijos surinki
mas parodo užsitikėjimų bei 
sutartj, kuri gal kudu nuig pri
eis prie vienybės.

Esant kardinolui Alenuose, 
G rokų sostinėje, Prancūzijos 
ambasadorius iškėlė svečiui 
pietus ir užkvietė pačius di- 
tlžiausius G rok i jos asmenis. 
Ta proga pasinuudojo Greki- 
juB užrubežinių dalykų minis
tras Politis. Jis prašė kardi
nolų G raku Vyriausybės var
du oficijaliai pranešti Šv. Tė
vui, kad Grekiju nori pradė
ti tarybas sudaryti Konkordą- I 
tų tarp jos ir popežiaus.

Parvažiavęs iš kelionės kar
dinolas Dubois 23 kovo nuėjo 
pas Prancūzijos prezidentų 
Deschancl padėkoti už val
džios ir valdininkų mandagu- 
nią, parodytų kardinolui .rišu 
kelionės laiku. Kų* juodu dan
ginu Šnekėjo tarp savęs, tik 
juodu vienodu težino.

Iš tu viso matyt, kad Pran
cūzijoje Bažnyčios nuo vieš
patijos atidalinimas jau yru 
persenusi daugiau nuludėvė- 
jaiiut mada.

Dabar juisaulis dalinasi pu
siau: bolševikiška Rusija ir va
karų Europa su Amerika, ši
tiedvi nori gerbti Bažnyčių ir 
dirbti su ja išvien. Bolševi
kai ir jų šalininkai elgiasi ir 
kolba priešingai. Lietuvius 
vieni traukia prie bolševikų, 
kiti nori atitolinti nuo 

rojaus.
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Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

NURODYMAI APIE PAriPORTŲ IR LEIDIMŲ IŠGAVIMI 
VAŽIAVIMUI Iš AMERIKOS LIETUVON.

1. Bendros taisyklės.

to

kus kaip yra. Nepm<iliko nei 
Pruncuzija. Ofirijniiškai ji 
nieko nedarė. Tik štai liouen*o 
arkivyskupui kardinolui Du- 
bois užeinu norą* aplankyti
Azijos katuiikiškasins moky
klas. Jis tų norų praneša
Prancūzijos vyriuusybei.
pasiūlo kardinolui
skraiduolį kelionei.

Ta
karės

Ant to laivo oficierai ir jū
reiviai diilžiuusię jmgaębą ro-
dė uugštam keliuuriiiiinkui.
Nuvažiavus į Azijos miu.-tn

i

Pinigy Stovis.
6veicnrijot» frankai puuuiži 

puola. Punedėlije 19 iuriiindžio 
už dolierį davė 5 fr. 52 et., o
26 balandžio 3 fr. 64 et. Tat
reiškia, kad Amerikos dolieris
j»er savaitę ėiyuicarunis pa-
brango 12 santimų. Tuip ]xit
smunka Prancūzijos frankui.
19 iHiliiinlžiu už dulierį davė
15 fr. 98 et►** u 26 balandžiu 17
frankų. Pruncuznins dulieris
pabrango 1 frankų ir 2 san

1. Visi Amerikoje gyvenantieji Lietuvos piliečiai, lygiai 
kaip jau ir patapę Suvienytų Valstijų pilnais piliečiais, gali 
važiuoti Lietuvon, jeigu ten tur svarbius ūkio, pivkybos ar as
mens reikalus. Pilnais.piliečiais yrn skaitomi tiktai tie, kurie 
yra gavę pirmas ir mitras pilietybės Įioperas. Turintieji tiktai 
pirmas ĮKiperas skaitosi Lietuvos piliečiais, ir guli gauti leidi
mų važiuoti tomis pat taisyklėmis, kaip ir visai jokių poperų 
neturintieji.

2. Važiuojantieji Lietuvon Lietuvos piliečiai ir pilietės tur 
išgauti vietoj pasportų aii<lavitus važiavimui Lietuvon, o visi 
ptitajię pilnuis Suvienytų Valstijų piliečiais tur gauti iš Ameri
kos Vyriausybės tom tikrus pusjairtus.

3. Kaip gavę vietoj Įjasporto alidavilus, taip ir išgavę
Amerikos pasportus tokiai kelionei Lietuvon privalo šiuos do
kumentus ĮNiliudyti Lietuvos Atstovybė Vashingtone, 703— 
inth Rt V W Toksai • ’’ ’
vadinasi viza. Už šių dokumentų jiuvizavinių imama Lietuvos 
Valstybės naudai tani tikras mokesnis, būtent pu itenkis dolie- 
rius už nfidavito arba už jiasportu pavizavimų. Be Lietuvos 
Atstovybės vizos keliaujantieji Lietuvon gali būti visai neįlei
sti Lietuvon įvažiuoti.

4. Visi važiuojantieji Lietuvon privalo nueiti pas artimiau- 
»į ‘‘United Statės iucomr Toa Uollector” ir uusmešti nuo savo 
darbdaviu laiškų, jei jis galima gauti, kuriame bus parodyta 
kokį uždarbį turėjote 1917, 1918, 1919 ir 1920 metais. Tuomet 
lncomc Tux Cullector išskaitys, kiek raikės užsimokėti mukes
nių ir užsimokėję t:i mokesnį gausite paliudijimų ,,Certificate 
of Uumpliiince with tlie lncoiųe Taz ljaw.” Negulintieji prista
tyti tokio laišku, privalo kitekinis budais prirodsti, koksai buvo 
jų uždarbis ir jeigu reikės kas mokėti, užsimokėti. Be šio paliu
dijimu negalima išvažiuoti, o mėginę be šių paliudijimų* išva
žiuoti būna neleidžiami ir net baudžiami už'pus išlepimų nuo 
šio mukesnio.

5. Be Lietuvos Atstovybės vizos reikia gauti viza ir nuo tų 
valstybių konsulių, per kurias Lietuvon važiuojama. Važiuo
jant jx*r l’rnucuzijų—Prancūzų konsulių, per Angliju—Anglų 
kousulio ir tt.

//. Nurodymai, kaip išgauti afidarilai.

1) Lietuvos piliečiai, norį išgauti afidavitus važiavimui 
Lietuvon, geriausia tesikreipia stačiai prie Lietuvos Atstovy- 
l>ės, Washingtoiie, ir iš ten gaus reikalingų hlankų ir nurodymų 

|kuip ir kas reiktu daryti. Žinomu, kus nori gali atsikreipti ir 
prie įvairių vietos agentų, kurie užsiima pasp<»itų išrupinimu ir 
kurie gali suteikti reikalingi/ blankų. Reikia turėti dvi blanki 
•’Affidavit of ide.ntity utid Nationality in lieuof a Passport for 
the Dcpartura of l.ithuanians irom the l'nited Statės.” paskui 
dvi l.iiinki surašyti prašymui arl»a aplikacijai prie Statė De- 
ĮMirtameiilo, tediaus prašymo formų nfidavito ufcvizavimui. l$c

timu. Italijo- lyro.- stovėjo 
blogai 19 bulundžio, nes už do- 

i lierį duodavo 21 lyrų 70 cen- 
I tezinių, liet jos pasidarė dar 
1 pigesnės 26 balund.. nes už do- 
! lierį davė 22 lyras 90 cvnlezi-
mų, t. y. 1 lyrų 20 eentezimų 
daugiu u.Suomių (FinJundijos) 
markės pasitaisė. Jų šuntu.* 

' 19 balund. buvo $5.23, u 26 
i baland. 1uį>o $5.35, t. y. pa
brango 10 centų.

lx*nkų Įiinigai vėl puola. 19

BeyrutlPų kardinolui padarė 
trijumfal; pa.-itikimip Prancū
zų kariuomenės vudas toje ša- 
lije generolas Gounuid ir jo 
kareiviai priėmė svečių su di
džiausiu iškiliai;. Kur tik jis 
važiavo Liluinu žemėje, ten 
prancūzų karimmenė jį geria* 
visomis savo priemonėmis. Tų 
tūlių katal'kai žiurėjo ir gė- 
r» įo»i. Nno to įniko jie ėmė 
lalh.iu g> rbti prancūzus.

Kardinolas Dubois aplankė
ir Egiptu. Jo sostinėje Kay re bsland. už 1(M> lenkiškų mar- 
praneuzų vienuolių mokyklosuJ kių reikėjo mokėti 75 centus, 
pasirodė 12 tūkstančių moki- o 26 halund. tiktai 70 centų; 
nių. Kadangi Egipte tik pntysĮ 1U() lenkiškų murkiu Įx*r su
tartingieji tesiunčia vaikus) vaitę atpigo 3 centais. .Šimtus 
mokintis, tai galima suprasti, 
kud tas skaičius neapsakomai 
daug reiškia. Didumu moki
nių, žinoma, prisilaiko Malio- 
Luetu tikėjimo, liet gana daug 
mergaičių pereina į katalike.-.

Buvo kardinolas ir Kons- 
tnntinojMilijc. Tenai jį pagerbė 
jr civilė valdžia ir kurinė. 
Prie to prisidėjo Įjravoslavų 
patrijarkus su savo dvasiškijiL 
Mttztilninnų. žydų. prote>tan- 
1ų ir kitų dvasiški jos su savo 
žyniuu>iais amimimis prisi- 
d»io prie to.

Jogu-SInvijos sotini-je Bel
grade Nerliijus valdžia sudarė 
kardinolui pokylį. Ministrų 
pirmininkas Spalaikovič gyrė 
katalikų ir pravoslavų gražų 
sugyvenimų, priminė 1914 me-

K . ... .ir. -

vokiškų murkiu dviem jiusku- 
liniuis pnnedėliais Movėjo 
vienui p. I. y, 1 dol. 65 centui, 
liet viduje MtvaUės buvo judė
jimų. nors nedidelių. Suimto
je 24 bal. HMl vokiškų ir lie
tuviškų murkiu buvo I dol iv 
riti 70 centų.

Anglijo* eteriingų, svaras 
vėl puolu. 19 balandžio už šim
tų svarų sterlingų duodavo 
$395.50; septyniomis dienomis 
jau tedavė tik 382 dolierius. 
Tat reiškia, kud šimtas svarų 
utį litro trvlikn dalieriu ir nn-♦ • • • d

Kanados pinigai taip-gi ei
na blogyn. Mainant 1000 Ame
rikon dolierių 19 luilandžio da
vė 1 OMKunadoc dolierių. Tuos 
jua ius pinigus mainant 26 bu-

V * i ' **
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to reikia nusiimti mažiausiu šešias ant minkšto* p<>Įx*ros foto
grafijas. Patartina kelionėje turėti tų purių fotografijų dar
kelias, nes jos guli būti reikalingos visokiems paliudijimams
Prancūzijoj u r Vokietijoj, jeigu įx*t jas ružiuorite.

2). Turėdami fotografijas ir blankas, paimkite dvi blanki
Afidavit ir mažiausia dvi fotografiji, nusineškite jas pus No
tarų arba advokatų, kursai i»risiekdinęs jus išpildys tas blankas
ir jirilijslys fotografijas prie atida vi tų. Ant folugrufijų rei
kės patiems Įiusirašyti.

3) . .Šiaiji išpildytu.- afidavitus ir dvi savo fotografiji nu
sineškite pas vietos “Perini! Agcnt,” kursai surašys tam tikrų 
prašymų arba aplikacijų dviejuose egzemplioriuose Valstybės 
Dejmrtamrntui ir drauge su afidavitais išsiųs į ritate De
partamentų U’asliingtunnn. Paprastai Šių jirašyjnų blankus yrn 
įjos tuos agentus, liet jeigu nebūtų, raikės savo nusinešti. To
kiais Perini t Agentais yra lininigrant InsĮM'ctor, United ritate* 
Uommissioner, l'nited ritutes District Atturncy arba Ulerk of 
the l’niteil ritate* District Uourt. šių valdininkų adresui urba 
gyvenimo vieta galima sužinoti bilę kokioj valdžius įstaigoje.

4) . Kiek mums žinoma. Vulstylx*s Dėjau tamentas ilgai ne- 
užlaiko pas save šių ufidavitų ir grųžiua juos į savnitės laikų 
tam pūčiam agentui, kursai yra surašęs Įirašymų. Nuo šio val- 
riiuitikn ir reikia iitMiimti tasai afidavitas. (lava nuo siu luren- 
t<» ufidavitų, parašykite jmtys arba pas notarų ur agentų ant 
tom tikro blanko prašymų Lietuvos Atstovybei užvizuoti ir pri- 
lijalinkite vienų fotografijų imt to prašymo, ir pridėję prie to 
prašymu juitj afiduvilų ir užvizaviuiui mokesnį 5 dolierius, 
siųskite tų visų Lietuvos Atstovybei AVasInugtoium. Jeigu ne
bus surastu y|*atingų klinčių važiavimui Lietuvon, Lietuvos At
stovybė nevėliau kaip į tns dienas gružliui nurodytu adresu 
afidavitų, uždėjus ant jo savo vizų. Nors virtu) fotografijų 
pasilaiky kitę kelionei.

III. Nurodymai, koip gaulj pusportu* Amerikon piliečiui, 
valiuojančiam Lietuvon. ©J

1) . Norint gauti posĮKirtų, reikia kreiptis pne artimiausios 
raštinės .Suvienytų Valstijų Teismo (t'lerk’s Offiee of tho 
United ritutes Uourt). Gyventojai apylinkėse Neu Y’orko gali 
paduoti aplikacijas ir gauti pilnų iuformarijų jms sjierijalį 
pasĮH’rty ogentų muitinycioje (ripecial Pussjiort Agcnt ut the 
Pustoni House). Kituose miestuose iiplikiuujy blanko* ir in
formacija yra gaunamos Suvienytų Valstijų Tėisum raštimtae.

2) . Y'ra geistina, kad važiuojančiojo nurodymai su kokiais

landžio jau davė 1100 Kauti-i 
dos dolierių. Tat reiškia. 1000 
Kanados dolierių per septy
nių* dienas atpigo 10 dolierių.

Avnrunias Imtinai reikalin-
| gos sveikatai.

DulkėK randasi tamsiuose ‘ 
kampeliuose.

reikalais ji* važiuoju į ubeij butų paremti dokuuntitariain 
priprodynuu* uu rodančiai k, kad jai u yna būtinai reikalinga iš
važiuoti. Paryzdūi, jeigu yru valiuojama sutvarkyti ūkio uu<> 
s&rybte reikalai, tai yra patartina paduoti sykiu su aplikacija 
visus laiškus iŠ Lietuvos, kurie nurodė mirtį savininko ūkio, va 
žiuojnnčiojo sųrvšį krhn įpėdinystę prie tvirto, ir tt.

3) . Ukmokestis už pa*portų yra vienas dulieris, kuris turi 
būti užmokėtus kartu a-u padavimu aplikacijos. «ie pinigai 
eina į Štate Departmeutų. Apart šios u|mokc8tie* reikės aj>- 
mokėti Teismo klerkui, pas kurį bus padaryti “Affidavitjj” ir 
prisiegvs. Tas taip-gi kaštuos apie vienų dolierį.

4) . Jeigu su aplikantu ketina keliauti pati arba mažame
čiai vaikai, tai atskiro paspOrio nereikia, liet jų fotografijos, 
lygiai kaip ir pačio aplikuoto, turi būti priduotos su upl i kurija.

5) . Ant visų aplikacijų turi Imti aiškiai pažymėta, kad 
pasportas yra imamas į Lietuvų (Litliuania), taip-gi tos šalys 
turi būti imžymėtos, per kurias yra manoma važiuoti.

6) . G a vu.* posportų, jis pirmiausia turi kati pasiųstas 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje, Washingtone (Representativc 
of Lithuaiiia in Ameriea, 7U3—13lh 8U, N. \V„ TCashingfon, 
D. C.) dėl užvisavimo. Pasportui pargrįžus iš Wnshiugtouo, 
jis turi būti Įkasiusias arba nuneštas pas qįpus konsulius, ]>er 
kurių šalis yru manoma važiuoti, ir kurių šalių vardai yra su 
minėti ant pasporto. Turint visų konnulių tižvimivimų. ĮiasĮior- 
♦a« tinke kelionei

j'u*Uibos; t) 1 ra ĮiaUrLuia pusuuil su savus kelius savu: 
fotografijas, tokias jiat kaip prie piis]x>rto, nes nekuriose vie
tose Europoje vietinės valdžius duodant leidimų pervažiuoti j 
tankini reikalauja važiuojančiojo paveikslo.

.2). Visi Lietuvos AtstovyMe vizuoti Įias]K>rtai tinka įva
žiavimui į Lietuvų. Bet norintieji tik jMTVHŽiuoti j>er Lietuvę j 
Rusijii ar j Lenkijų, ln-i jiereiti frontų ur demarkacijinę linijų, 
turės išgauti spdcijalius leidimus iš Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerijos, pasų skvriaus, ir iš Genernlio fitabo^

\ Jonas Vileišis, Lietuvos Atstovas Amerikoje.
— - - — ---------- ------ -------- ---------- --
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LENKAI SKUNDŽIASI ANT 
VILNIAUS VYSKUPO.

Vanšava. H1 13. (Eitu) Len
kai skundžiasi, kad Vilniaus 
Vyskupas neleidžiųs lenku mi- 
.-ijuBiinknm vy kinti per bažny
čios .sakyklų lenkinimo misijų. 
Taip “Gazeta Warsy.awskn” 
III 3 stebisi, kad tiek įsilei
dęs į politikų Vilniaus Vysku
pas, stengdamadui sulietuvinti 
Vilnių, kad Įirnėjusiais metais, 
atnižiuviis į Vilnių ir Lenkų 
misijoninkui, Vyskupas pasiū
lęs jam surengti žmonėm mi
sijas su sųlyga. kad šis saky
kloj neminėjų l^*nkų valsty
bės. Laikraštis pabrėžia, esęs
suprantamas daiktas, kad mi
si joniukus, kaip tikras lenkus.
kategoringai atmetęs tų sų-
Ivgų ir nesurengęs misijų.

“Laisvė,” Kaunas.

Liepoja, Latvija,
Kovo 3 d., 1920 m.

H®™™ L.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dengmng Mokykla. 
Musiji Urtett* ir mokymo budu Jųa 
trumpu lsiVu Mmoteut* vtoo liū

te.
Mm turimu dldiiauaius Ii r»rUu- - 

alus kirpimo, iloaicnlng tr siuvimo 
skyrių*, kur kiokviouas pus* («roo 
praktikos bsniBiokiodsinaa.

VIsums Mumtuo skytluo** msMnoo
. varomos elektros Jie#*.

Kviečiam* kuilrvlsau e t ei U bite ko- 
kiuo laiku. dl*h< Ir *r vakarai*, po- 
■niūrėti tr pasikalbėti dėl aoIrKU-

Patiems darome* eullK nilsroe, vi
sokio sulįstu tr dydUo U bot kurioj 
madų knykoa.

MASTER DESIGNING 
SCH00L.

J. F. Ilasiilcka, Vedėjas

l»l M. STATĖ STRKKT, CHICAGO. 
Bktnpaii Lsks St, tat t tu tsb*

T«l. Dror«r ’»4»

Dr. C. Z. Vezelis
, IJKTl VIS DHmhT.U 

Vulinfl**1 et* • 'ėrts tvi • **V
t .ucdvUil* ouv t v >*Wo i 

4TU 80. ASHEAND AVKKVM 
arti 47-to* Gatvė*

kalba, knd Lietuva tai auksu 
šalis. Matote, svetimi užsiima 
sniuklinvimu (kontrabanda) ir 
labai daug uždirba Dar Lietu
vos kaimiečiai jm» senovei visų 
prekybų su svetimais atlieku.

Tnmistos tėviškė lenkų užim
ta, nežinau nr man bus galima 
prie jųjų nukeliauti. Visiems 
paaiškinkite, kad prėsluose 
laiškuose—ant savo atsakomy- 
liės—žmonės gali leisti pinigų 
—amerikoniškų dolierių, bet 
tuos iš Amerikos gautus pini
gu* lai žmonės imtino tiktai 
Lietuvos Vjdstyliės Banko 
Kaune—kitur, dažninuaini Cuk
rini žmonėms kiek duoda, o Im
tys pasi naudoja. Tai Lietuvos 
siurlM*lių nereikia tukinti. Lie
tuvos valdžia neleidžia pinigų
laiškais, išakijant 44

persiuntimo išpirkimo” budę.
(Amerikoje Money (>rder) va
dinamų. Tai uš taip ir pada
riau. per Brolių Vnilokaišių
tvarkomų “Lietuvos Ūkio Bau
kn • > Kaune, bai svita
(ties Daukanto gatve). Ten pi
nigai jiagal “kursų” pakeičiu-

Atvažiavau LirĮn>jun L. R 
K. Rėmėjų Draugijos, L. Raud. 
Kryžiui, iš Amerikos parsiųstų 
drabužių Kaunan pargabeni
mui. Daug skrynių sudaužy
tų... dnug tuščių—daiktai iš
vogti. Daug dar yru periiiimti- 
mm. Manoma bu* apie 12 va
gonų. Rytoj, regisi, ]>ra<|(taimo 
tuos daiktus j vagomis krauli, 
o už kelių dienų—p<xiraug su 
daiktais, keliausiu—prekiniu 
traukiniu—Kaunan kai pi ty 
dfiilrfu enrtmu..... "TT ~

Nieku nežinuu kas Ameriko
je, lietuvių tar]x\ daroma. 
Šiuonu j*at luiku parašiau ilgo 
kų laiškų gerb. kun. J. Petravi
čiui. Parašysiu ir gerb. kun. Dr. 
Maliauskiuj bent atvirų laiške
lį; neturiu ĮKiporos.

Musų tėvelis galėtų Lietum 
je kur geros žemės sklypelį ar 
namus nori pirkęs gyventi, 
dnug geriau galėtų versties 
prekylm. kuomet vilti Liet, val
džios deimrtamentai butų joju 
reikalų sergėtojai ir padėjėjui! 
Žmogus visur sava knllrn rei
kalus guli atlikti, o Lietuvos 
valdininkai į lietuvius kaip į sa 
vus brolius meilingai lietuviš
kai IfnlItH ir jMrfąriniti* »1nrwl» 
kaip nuosekliai visus n-i kalus 
atlikti.

Iš Anu-rikas, iš Pra:u uzijus, 
iš Vokietijos—U visur svetimi 
it juodvarniai Lietuvon jJauk 
te plaukiu kaip vanduo ir viaur ’

tui ir krasos užsakymo išpirki
mo bodu pagul adresus išsių- 
ti. įSmukliavimo budu. į 
skrynios sienas nr dugnų 
(dulndtavų) valizos judė
jus. galima Imtų jmrvežti 
auksų iš svetur kur reikia, liet 
lw*da,kad tojo brangaus metalo 
rk-ra jms muių žmonos.

\*isiems pnsukykite. kad da
bar visiems laikas su pinigais 
grįžti Liet irvon; visi bus aštuo- 
niasdešinita kartų turli ilges- 
niaisl

Antanu.

M PRŪSŲ LIETUVOS

X

JOSEPH C W0L0N 
detuYis Advokatas 

M 80. KA KALLK STRHKT 
Or*MltDO TM. Humt>old1 »T 

v*k*r*i» IIU W. ll-nd BUMt 
Tai. RrekvaU »»»» 

CHICAGO. ILL.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Oflana Diduilratyj:

29 Snnth Tji RatĮ* Street

4

3107 So. Morgas btreet 
CHICAGO. lunjoo 

T~lrfritat Yard* —
Valandos: — k Iki 11 
k po pietų Iki k vak. 
mto nuo k Iki * «*L

Lietuviai, grįžkite Lietuvon! 
Viena dalis Prūsų Lietuvos, 

šiauresp nuo Nemuno, su Klni- 
jmhIos miestu yra dulmr iš vo
kiečių jungo išvatnyta ir San 
tarvė* kareivių apstatyta. Per 
tat mes lietuviai ruošiamės j at- 
ritinės darbų atstatymui musų 
tėvynės? vienos bendros Lietu
vos. Musų organizacijos veiki
me ule sutinkiuiM* daug kliūčių, 
nėsn visas valdiškas vietas už
ima vokiečiai, knrie musų šalyj 
•tinplovę yra. Lietuviai inteli
gentai yra po visų Įiasaulj iš
raškyti. Aš toilel kreipiuos j 
jumis, inteligentai lietuviai A 
mcriltoj ir kitus, grįžkit kuo- 
vriiaausiAr; IJrtuvų ir stokit į 
įlarlių atetatyūio nlnsų tėv\-‘

“ **■ • *’ ■ JI 1

nt*m(Pabaiga aut 3 pusL).
k • •

DR. G. M. GLASER
Prakuknoja 3* metai 

(Hba» Bita So. Mnrgaa St. 
Kertė 33-m 81.. Ctilmitn. III.

s rm j austas 
Molarikkę, Vynlkij, taipri chro

nini; y lirų.
OFISO VALAKUOS: Nuo U rvto 
Iki B |>> plotu, uun S Iki B valan
da vakare.
NrdNlomla nuo » Iki T po plot. 

Tvlofoiiaa Yarda SI“

paūgų

Alėja,

K-

i; Dr. P. RZALL

3 Lietuvi* Dentūta* 
IM11 Bo. SUctoB—, A*cmm

VAAANDM1 • M • rahar*
i w

Dr. L E AUKARAS / 
LSrtuTto GrVMM Ur Cblrvpu 
r.Mta. I-Bltate.
(lUcagoj: 4*l»
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DRAUGAS 3

DETROIT, MICH.

L. D. S. 72 kuopos darbuotė.

Balandžio 1S d. poliažnytinėj 
svetainėj, 3 vai. po pietų jvyko 
sUMiriųkiinan L. D. S. 72 kp. 
Posėdis buvo neskaitlingas, ši
tame susirinkime reikėjo ap 
tarti reikalus, kurie nuo seniau 
Imvo pasilikę deloi stokos laiko 
ir, gal, dėl up«i!eidiiu0,nas kitų 
narių negali nė jirųirašyti. 
kad lankytųsi j susirinkimus.

Sekant tvarkų, pirmiausia 
buvo priėmimas naujų narių. 
Kunpon įsirašė St, Paurazas, 
lx. Mrinis ir A. Jusėnas.

To to ėjo raštininkų bei ko
’ r i » ’

HuMjų rupui įkuric ukv 2,ri 
tinti.

Toliau smratyta reikalas 
priklausymo prie Ohio ir Mi- 
ciūgano L. D. S. kuopų apskri- 
čji*. Nutarta priklausyti, bet 

V to ištirti ikišiol buvusius 
ykumus finansiniuose rėi- 

^Juose. Tam reikalui sekau- 
Ciam susirinkimui palikta iš
rinkti asmenį.

Finansų raštininko ir iždi
ninko nųtortui parodė finansi
nį kuopos stovį, kad turto kuo- 
j>a turi keletu dolierių. Skolos 
kuopa turi 9 dolierius.

Po tu eita prie naujų suma
nymų. įnešta ir nutarta arti
mame parke surengti išvažiavi
mų. Tas reikalas pavestas pp. 
M. Varanauskui ir J. Gruštui. 
Ant vėlesnio laiko pasamdyti 
salę apsiėmė pp. K. Petrokas ir 
J. Jankeliūnas. L. D. Sųj. na- 

'mo šėrų nutarta nupirkti iš na
rių sudėtų aukų. Rūpintis tuo 
reikalu apsiėmė p. F. Gustaitis 
ir p-lė O. Mcldažiutė. •

Ant galo j). K. Abyšaia ]>a- 
.sukė. trumpų prkkalbėlę apie 
streikų ir papeikė organų už 
kai-kurius rašymus to streiko 
reikale. Dičkis.

kad tų vakarų bonų parduota 
tik ui 800 dolierių. Keikia 
džiaugtis, k«d taip umu laiku 
tapo tiek parduota. Misijos na
ry* p. Zadeikis j»as mus atva
žiavo 10 vai. vakare, savu pra 
kailių pabaigė po 11-tai nak
ties. Bonams parduoti turėjo
me laiko vos 15 tninutų, nes 
darbininkai žmonės skubinosi 
namo. Juk ant rytojaus jie tu- 
n-jo anksti kelti ir eiti j dar
bų. Daugeli* umilaukė p. 2a- 
deikio atvažiuojant, nes neži
nojo jo sushrėlinimo priežas
ties.

Yrn žmonių trukdančių tuos 
lamus pardavinėti l’-as Petrė- 
nas S. L. R.-K. A. susirinkime 
\;.i< *t I I, 1520 m.' Link.jo 

".Iįjs visi nežinot kam tie bo- 
mii teks, o aš žinau ir nepirk
siu jų.’’ Visas susirinkimas tų

Pittsburgiečlai 
Timvkštel

Iškilmingas Stasio
Šimkaus Išleistuvių 

Lietuvon

miiiiinnmintmimnimitiittmimnniHfmnminminniimiiinmi

Pirmosios Komunijos, Dirmavonfcs 
ir Šliubo Dienos

ROCKFORD. ILL.

KONCERTAS
.mitmmiiiiiminniiiiiiiiiniininmiimiiiiiiiiiHtiuiiiiimiiitiiiiiiiiiiiimiiimiimiiHiiiiiiHiiimmuiiiiiimNiti

Panedelyje, Gegužio-May 3, 1920
Atmatuoja Grrbluman tMx»jr> SimfatV tynilaumn lictiiilų konipoiltonu*. ir ndhloja* <t"lni* Talpai at- 

valiuoji* p-uelv Marijona Rukoii*kattė. JI yra vien.. |A Kural.tualu dainininkių ku mm Ihtuvial Aiunilitn 
turime

Apart »vefly artintu, dalyvuu* l’lltalmtcu mtvi« nyti chorai po vauovyM*' h. Salamlo. ir m. Altukimk* 
Koncerte dalyvniM Ir l'Htaburfo dalim mylėtojai noli»t*l J. <;rajan«ka-. t. Nail*it«ka*, M. įlinkimi* F-nia 

Nabnuhmc. Ir K. Sabonį*.
Tlkletua gulimu bu* nualplrktl lA unluto pa* ii n p.Ju* Koncertu Ir thorlatu* įlalnlnlnkn*.
1* riltaburita valiuojant kurą Imkit* Ko. 90 st. am kampo A-lli St. eikite du »kvėru | kalną balta*

namas.
*

K.

IŠ PRUSV LIETUVOS.

=

=

=

=

) ra įietMM i. PuicmiIųJų ir n t muilinių onugntu 
B3iviliam itimii, Tialvl iiciicua* nori turėti tų dienų ulmlnlmul 
kok| nor* i<-nklq.

Mr* lame ilal>k<- |>**lulonu- craiiu- |ia*«-ik*ln«.

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

Tokia kaina juo* |iar*liMHlau>e. ka* Ima neina linu 10 cjx., o kai Ilk 
vlrua. tai tnri prl.ių.tl 3c. viriau* p r •rHfmul.

Ant Dlrmamnę* |iaicik*l<> l«rvlk*ta il*a Sakramento ninnaicnnSi 
l*tnrijq.

Be tn ant pai<-lk*lų apaviu* yra at-|iniiu!ii>ti tnm Ukrl Smiliai Ir 
palikta tnaiMon lieto, kur Kalinu* ulratyti vanta*, pavardė. tirta Ir 
laika*.

i
==

Kcikalniiilaml kreipkite*:

"DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 W. 46th Str. Chicago. DI.

nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIG

■ =

=daug keblumų ir sulaikė moke
stį. Vardas, rodos, nepapras
tas, liet lloiib' Service darbi
ninkai atrado, jog yrn tiek 
dnttr f»<*orr*f' Wn»lnmrf<m. kini' 
yru Henry bniitli'ų. Šis ypatin
gas George IVascliington pa
skyrė mokestį savo jjačiai, bet 
jm»f kebus menesius kita mote
ris, tuo pačiu vardu, gavo pi
nigus, ji priėmė, manydama, 
jog dovanu nuo kukio mielašir- 
dingo žmogaus.

Amerikos Raudonasis Kry
žius gauna surnšų visų ypatų, 
kurių War Risk Biuras negali 
surasti ir kurių mokestis jau 
pripuola; Raud. Kryžius siun
čia gautus vardus iš War Risk 
Burcau savo Hoine Service 
skyriams ir jų darbininkai su
randa ir prisiunčia pinigus pa
skirtiems kareiviams ir juri
ninkams*

Telcphvne: Y*nl» C4>7

AKUŠERKA 
A. SHlISfin

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

nė s, kuri tiek duug vargų nit- 
kimtėu LiU'vju.

Turim dar kelis žodžius apie 
Nemuno šalį pasakyti. Vokie
čiai kryžiokai įsibriovė r.u ug 
nim ir kardu į ruusų šalį. Su- 
tartj j prie Melno ežerų 1422 
m. Didknnigaikštis Vytautas 
buvo priverstas Nemuno šalį 
su Klaipėda išsižadėti. Alos, šio 
krašto gyventojai, turėjom 498 
motus vokiečiams vergauti ir 
dabar džiaugiamės Rytui val- 
stylios išaušus. Per tokį ilgų 
laikų, žinoma, vokiečiai koloni- 
staiyra musų šalyj labai įsivy
ravę. Valdžia, didieji turtai ir 
dvarai šiandie yra jų rankose. 
Visai matematiškai tnjsmi mes 
lietuviai, tikri šio krašto savi
ninkai ats!mnti. Didžiūnai ir 
Imjorai apleido šį karštų plėši
kams Ijeužimant. J ajileistus 
dvnrus įsodino kryžioko orde- 
nas savu kareivių vadus, kurie 
ant rainųjų lietuviški} ūkinin
kų baudžiavų uždėjo ir juos iki 
.kaulų išsiurbė. Lietuviai musų 
šalies jmliko tuokart lx> vado
vų, kas iki šiandie.žymiai pasi
rodo. Dalia r šiandie mums vei
kiant, valdžių į rankas jniimti. 
trūksta gana lietuvių inteligen
tų.

Nemuno šalis yra į 4 apskri- 
čius išdalinta: 1. Klaipėdos 
miestu ąjiskritys, 2. Klaųx*dos 
žemininkų apskritys, 3. Šilutės 
apskritys. 4. Pajėgų apskrity*. 
Inteligencija visuose apskri 
čiuoBo yra vokiečiai. Šilutėj iš 
viso yru 5 advokatai, iš kurui 
tiktai 1 lietuvi* yra. Toliau yrn 
>1 teisėjai ir 4 daktarai taipjau 
vokiečiai. Aptiekoriu* ir gi vo
kiety*. Ar negalėtų šitas visas 
riebias vietas lietuviai užimti.’ 
Pelnas ir išlaikymas yra labui 
geras. Advokatas turi metimu* 
taip apie 40.000 įėmimo. Išlai
kymui suvartoja tarp 15— 
18000 m. Daktarų į ėmimui 
taipjau tokio augštumo.

Aš lodei prišaukiu inteligen
tam*: grįžkit, Lietuvai, Nenni- 
tKį šaliai, teisėjai, advokatai, 
gydytojai, kiuiigai ir mukyto
jai! Jums yra fiiČion gera atei
tis ir didis pelnas.

Amerikiečiui, apširdykit tai 
ir greitai grįžkit!

Eudnkaitis. 
Šilutė, 29-3-20.

MFPĄPPĄSTĄ PROGA
Parkantlatn* aenua namu* ir auitantlema nauju*, tnea akollnamt 

plnirua ant labai lemrvų Iftlyru- Be Jokių IftkaAčių.
I'llna* Informacija* raltnia iru utį kn* Ibrmadlcnl nuo 7:30 vai. 

vak. Iki 0 vaL valu, ftv. uJrgio parapijinėje rvetalnėjo, prie »tro plaea 
ir Aubura avenue. arba na* UbodruvAa valdybą.

Lietuvos Vyčių Building and 
Loan Association

Jurgi* Zaldu, Pirm.. F. naltuti*. ItaAt.. B. ScklrckL*, Iidln, 
3337 Cnlon Avenue. 3201 So. Halatcd SL 3435 Aaburn Avenue.

girdėjo. Ar tai nėra agitacija 
prieš bonus T Kovo 7 d. Tautos 
Fondo susirinkime p. Petreiia* 
bjauriai įtarinėjo ięun. Laukai
tį ir kitus prisidedančius prie 
aukų rinkinio Lietuvai išvadi
no išnaudotojais.

Taippat p. Petnėnas kenkia 
ir Rockfordo lietuvių katalikų 
fNiruĮjijos reikalams, čionai 
privažiavo tiek daug lietuvių, 
kad senoji bažnytėlė pasidarė 
jiennaža. Uoli katalikai nori 
pasistatydinti naujų it didesnę. 
Prie to gražaus tikslo pakalbi
nau ir p. P. Petreliu. Jis man 
atšovė: "Kam negera senoji, 
tas tegu stato naujų; man gera 
ir dabartinė/’

Didžiu patrijotu statydama- 
sis j>. Petrėnas kaltinu mus, 
kdd p. 2adeikiui atsilankius ne
buvo giedamas l.ietnvos him
nas. Tiesa, mes tų himnų pra
leidome, lies traukiniui susivė
linus' p. Eadcikis atvažiavo 
daug vėliau negu tikėjomės, to
dėl viskų apleidom iš progra
mų, kad tik ilgiau laiko liktų 
luinams pardavinėti. Ne mes 
kaiti, kad jo pasidarė taip ma
ža. Kada mes turėjome savo 
šeiminiškų vakaivlį, ir jame 
giedojome Lietuvos himnų, tai 
p. P< trėnns tol ncajsikėlė nuo 
sėdynės. Kol publikų jo nepri
vertė. Iš to u]»iėjinio, knip ir 
iš pavadinimo vėliavos ‘‘skar
malu,’’ pasirodo p. Petrėno 
dvasia.

Atsilicjulumas prieš mus p. 
Pelrėiiun "Draugo" rašė, kad 
dauginu nedalyvaus viešuose 
darbuose su mumis. Mes senai 
to norime ir džiaugiamės, kad 
jis galutinai susiprato. Nenai 
matėme, kad jis naudos nepa
daro, tiktai visus dalykus ap
verčia augfitvn kojom. Girdo 
jau, kad jie žada važiuoti j Lie- 
tuvų užsivesti savo pramonę. 
Jei ir tenai jis apsieis kaip 
nna nm«. tai nmUln* nebus.

Visa kų čionai parašiau yra 
taip teisingu kaip atidavit. Bet 
toliau su p. Petrėnu jau nebo
si ginčysi u.

Pranu* J. Steponaitis, 
429 Tslnnd avė., 

Rockrord,BL
Redakcijos prierašas. Patai- 

pi nūs i tris straipsnius šitame 
ginče i* abiejų pusių "Drau
go" R<*dakcija daugiau nebe- 
talpjs raštų npie šitų dalykų.

i

Išskaitęs mus protestų, til
pusi "Draugo” 72 iium.. šių 
metų, p. Povylas Petrėuas ėmė 
visokiais budai* teisintiea, bet 
nr jin rašė tiesu.*.

Mes tvirtinome, kad jis įžei
dė Lietuvos vėliavų. Jis teisi- 
Bvsi, kad ji buvusi tik pėdos ir 
pusės ir dvjtu jis jų pavadinęs 
skarmalu. Vėliavos vertė, ne
priklauso nuu jo* didumo ir 
skarmalu jos vadinti nevalia, 
nors jį butų maža, suplyšusi, 
susitepusi. Tečinns mus vėlia
va nebuvo susidėvėjusi, nei ma
ža. Ji buvo dviejų pėdų pločio 
ir trijų pėdų ilgio. Ji buvo pir
kta iš vėliavų dirbtuvės Chica
goje iš ten pat, iš kur vėliavas 
imasi dauguma lietuvių reng- 
<Į<*r**i H1 ra yy*l*4»wrra
buvo geltona, žalia ir raudona, 
kaiji ir tnri būti.

Toliau* p. P«trėmm mus kal
tina nx išmokėjimų anglų kal
bos ir lų nemokėjimų jis išve
da iš tp, kad anglų laikraščiuo
se buvo klaidų, kad vakaru ve
dėju buvo pažymėtas p. Tuniti- 
skis, o ne Hte|x>iuūtis, kad vie
toje p. Bračiulio tapo paminė
tas p. Vileišis. Ne visada anglų 
laikraščiui taip parašu kaip 
jiem* pasakai. Aš pat« kures- 
poudentui aiškiai jMisnkiuu 
Bračiidiu javardę ir nežinau 
JwhW jnrn pu*irodė parašyti 
geriau "Vileišis." Taippat ko- 
respundrtiiitii supainiojo p. Tu
rausko,ir mnh pavardei. Bet 
aš nepykstu, kad vakaro vedė
ju paminėju je Turauskų vie
toje manę*. Kur tnea patys ra
šėme, ten parašėme teisingai. 
Taip ir yra atspausta "Drau- 
g

1’ ne Pctreuas* mus kaitina,

■ ,

KAREIVIŲ REIKALAIS

SVEIKATOS NURODYMAI.

Plautių džiova.

Plaučių džiovu ne jmveldėta. 
šviežias oras. ti. 'tanias atsil- 

sėjimas ir tinkamus valgis, 
priešai plaučių džiovos.

Palytėjimu.- su džiovininkais 
yra pavojingas.

Neatsargus spjaudymas yru 
krimiiinlis darbas.

Saugokis džiovolingo žmo
gaus, kuris kosti neužsidengęs 
savo burnos.

Kovoti mi plaučių džiova yra 
priedermė kožnos draugijos, n 
kernus asmuo tame reikale tu
rėtų imti dnlvnunų.

Taip, vu'linatnos "patenl” 
gyduolės neturi vertės.

Kvarbiuusiiis faktorius kovo 
jiino su plmiėių džiova yra šva
rumus.

Svarbus sveikatos nurodymai.

Turėk gviieralę valymo die
nų,

Svarumas ir sveikatų eina 
ranka rankoj.

Dulkės gimdo daug ligų.
1'alui.“t įkilo savo galvos, 

dulkindami immutee vartoki! 
drėgnų Kkinlnrų.

laikyk hivo darželius taip 
švariai, kaip savo miniu*.

ftvifžias <>raM ir saulės švi® 
sa reikalingi sveikatai.

tvarumas ir dailumas pama
la-* gyveninm.

Sveikatos nurodymai.

3237. So. KnlMnl M., Oik-agu. III.

Turiu natyrlmą 
moterių ItiiOBc; ru- 
peni Imtai pnAtu- 
riti tiRonp ir Kūdi
ki laike H*n*.

ssr
Po vairiu! neulmlrtk. kad garlaa- 

«lo* valai** tavo tkllvtul yra EATO- 
NIC. Pratalina rimui aaama*umui 
auvlrlkintmo. o ta* raikkta. kad rei
kta pamėginti vien*. Parduodam* 
pat. visu* aptinkami*

Valkai- Wot: IM fabriko darbo; 
JC tarty tr nuvirk; SIS na valtį-J <X 
valandų* bovuiUJ. Kult* t olom Iki plet

Hbur S*mli Mf«. CO.
344 W rH laiko NUmi

REIKALAUJA.

REIKALINGI.

The Josepli Klicka Company 
20th Str. & California Avė.

1O<
STPAKJHT

koks Havana cigaras.
Paklausk ant n kratiltmihiko— liet Jri£u 

kratitiitiihika* ncfnri—rafcyk mum*.

Vyrai dėl lengva us ir šva
raus išdirbystes darbo; prity
rimas nereikalingas; gera pro
ga praMlavinimais.

Mergaitė* 1€ metu ar (tauriau pri
pildyti ir utaiuti ttruakoa maltu*. <5 
valandų* auvalt.J 3t-<Oe, | valanda 
f'nirtovu* darbu*. .Vaitaukite

Morton Salt <’«».
Kampa* Fjim Smiih Ualrr Mhri.

lU-lkalIUMti- Kabu- » anrnnin In ka
tu Tn ninki-MI*. Tr al-i-uiukla prie: 

Kart. I. Roraltrvk-*.
noo M. n-Ui M. sprtncfirld. III.

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu

F" L.’O » OE

MELBA 
>« CrsfKtr-

I. LEVIS CIGARMFG.C0.N™mkJL1
Larpest Indcpcndcnt Cįdr Factoru inlht World

STPAIGHT

DTMOI

1-Ai‘yl'ERElllK — *u priorimu ant 
cimndlier darl><>

Gcnrrnl l.laliUnc l'laturr* 4k>.
38 ttc-l Lake Mrm.

X'HAM>El.tl.-R OI KUILIAI 
<>«twral lAgttltag F’litur*-* Co.

28 U t—t laike stmt _
----------------------- >
IT.ATEItlAl Su prltvrltiiŲ ant 

ihandlnr darbu.
GttM-ral l4*tiUm: l'ialum Co.

3t> tt <-«i laki Ntrrrt

l'nirkkuu labino Jukku paeina ik 
himnu iteįillKni i'unrvruu upvkrtrin 
Trekmik'j kalino Merai; Vaisčiau*, 
pirmiau gyvenu 1 metai utmdlua 
ItiM'kforil. III.. Iialair tirlino kur. Tu
rtu nuo motina* IA M*turo* 3 laJMtu* 
uietdtlu kaa apie J) II no t pranvit.

H. 1‘lnlfl..
V. U. Ibi k 374 K<-nv*l>n. WHmo

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jus Turite Nešioti Hi-Press

PIGUS mainiški čebauu gale visados būna 
brangus, HiPress nekainuoja daugiau kaip 

paprast 4 »-* --------- —................:* r pasi
darė pigesniais uz kitus.

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

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
Akron. Ohio. t

SKATTLE III t AMI1: IIX KIMI hTItEEt

Goodrich
Hi-Press

Rubber Footwear

AKT FARIIAVIMU
Holų |irivcrrta« purduoU C tuAi'lu* 

lotu* ant 7O-to* Ir Tulniun Are. Lai*- 
via I‘*»kojo* priimam kaipo pirmu* 
inokoačlua. AUiSaukite:

j. n. ki-ki'.ut:
HM W. 73 Mteccl

PARM1>1’O1»A.
IliuvrtM’ ir pocrftlc laitai pigiai. 

>*ar»Ulumia ilcl *«arbkn pri<-ia*ti«~». 
Alai .aukite.

J. Mainioalll*.
i*.1» tt. II Ktrvct fUvro III.

PARMIH OIIA.
Ilu.-rrne ir ct-«r«rrnr u kartu įm

ina*. : autrfa'lų 3 imnvcnbnM p<> 4 
kiimharlu* kirkvivaatn, imr»lduiHla I* 
jirtelaotr* uiirttr* tono***. Kaina I*.- 
7H.H

*OM't>li Zak<>«*ki 
1433 S. W<MK1 Str.

I.EHIGII

•Sveikata tni turtai*.
Geriausias gelbėtojas svei

katos yru švi<*žias oras.
Prilaikyk drabužius pagal 

laiko (sezono).
įtaikyk m>< gailiojo kambario 

įaugti* pakeltus.
Nevartok viešus rankšluos

čiu* ir gėrimo jmodukus.
Švaruti nuilstas ir vanduo ir 

šviežias urnr viny privilegija.
ui'ri sveikatos padėjimai y ra 

pagrindu- į patiško naudingu1 
mo.

IVashington.—Pereitai* me
tais 47^31)1 kareivių ir jurinin
kų "allotnivnt’’ čekiai, kurie 
mųtaeiekė puidurtus kareivius 
ir jurininkuA, buvo paaekinin- 
gyi jiems prisiųsti per Amon- 
kbs Raudonų jį Kryžių. Dome 
Seri-ice .darbininkai ir dabar 
dirlia prisiuntiine dar li\317 
čekių. N'eprisiuntimas erkių ir 
klaidingi užmofcračiai tai }Mt- 
sėkmės neteisingų adresų, ne
teisingų informacijų ir tt., kuo
met aplikantaa užsirakė pinigų 
paskyrimų.

Vienam atsitikime, vardai 
“George Washington’’ padarė 

a 
A an*»<■ esiMuatjy*. ■' t\.v t ari

WOROESTER, MASS.

Spaudos Drnugijca, po glulw 
ftv. Povvlo, susirinkimas įvyks 
gegužio 2 dM 2:30 vai. J>o pietų, 
poliažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai ir narės kviečianti ši n 
susirinkimau atsilankyti Kurio 
dar nėra gavę knygų, meldžiu 
ateiti ir atsiimti, nes neužilgo 
pareis kitas veikalas.

Kviečiu ir naujų narių, atsi-
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUB

■M

tinai tanaurr* njuuAakiTTimb*.
lutu ar vakarai* VMirkktt. lUdrlla. 

|uaU>«lM 1-. kntMM **v*l/l* t>*rk«i pa- 
ruplna»l Kum laukia taruuil*** Aiva- 
u tukli. ar ra*»kua bart A.

Malar Mana* tufu** 
IK k V(ll» Mr.

j



i * DRAUGAS

| CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

«
1

..............................  *K 
į P0LICM0NAS IR ALDER- 

MANAS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

DĖL KUN. MIRONO ATSI 
LANKYMO.

Ketvirtadienis, bal. 29 
šv. Petras Veronietis.

Penktadienis, bal. 30 
šv. Patr.vna Sienietė.

d..

d..
Josepli l’otocky yni naktinis 

pulii'iiioiui' Nor t h (’liicngoj. 
liet |Hxlmug jis vrn ir to mic-* 
telio iildcrinntias.

NAUJAS VEIKIMAS PRIEŠ J«> ~",nn
GALVAŽUDŽIUS. S12*’’ l" r (ii ksilP'' «!•

Keturi teisėjai apsiėmė vesti 
bylas.

Chicagoje labui daug įvyks
ta gal važiu lysvių, m*.» ėin gy
vena visokio plauko žmonių. 
Dažniausia policija galvažu
džius nutveria, jie paduodami 
i-t-rnėmitin teisman ir tenai bv 
Jos ta* gido-k rašto tęsianios.Tik 
ypatinguose atsitikimuose by
lus paskubinamos. Kitos pra
tęsiamo* koletų metų.

Dėl tokius padėties pikta
dariai dar Inbjuus padrąsėja ir 
pleria-j galvažmly.*-t«-s.

Taip yra dol daugelio prie
žasčių. Svarbiausioji priežastis 
taigi tu, knd bylas Vesti truk
siu teisėjų. Keliems teisėjams 

* negalima vi.-ų bylų aprėpti, ne 
galimu pasiskubinti su baus
mėmis piktadariams.

Bet dabar virsta kitaip.
Iš niigštesrtiojo ir apskričio 

teismų keturi teisėjai sutiko 
laisvnnuriai kriminaliam teis
me užimti teisėjų vietas ir pa
skubinti visa- galvažudžių už
traukta bylas.

Tie teisėjai yra: Tliemlorv 
Breutano. Maraus Kavanagh. 
Kiekiui m Scanltin ir George |*\ 
Barndl. Jie ntliokaniu mm sa
vo užsiėmimo laiku perkrnti- 
nės galvažmlysėių bylas.

Žinovai yrn nuomonės, kud 
kuomet tu suimtais galvažu
džiais bus veikiai npsidirbmnn, 
kuomet jie vaikini apturės už
pelnytų linusmę. tuomet miest(. 
pinratės ir gnlvnžmlystė-.

Piktų durhų reikalais komi
sija per kelis mėnesius darbu- 
vosi, i«*škodamn priemonių. Ir 
štai jos vaisini — gimta teisė
jai pavaryti byla.- pirmyn.

1919 metais Chicagoje įvyko 
330 žmogžudysčių. 5.10S va
gystės. 2,913 apipilsimų, pa
vogta 4.447 niitoniohiliai.

Didžiuma piktadarių suim
ta. Bet jų daugelis dar.nenu
baustu <1(*| štoko- teisėjų. Ban
kelio kriminalistų bylos yra 
užtęstos kelinti metai.

Diiluirgi tni riša bus jintni- 
syta.

NAIKINAMOS SVAIGALŲ 
IŠKABOS.

Policijos viršininkas įsakė 
jKiliriimmtnu pranešti centra- 
lėn nobelio* raštinėn anie -vai i • 4
galų iškabas, kur tokios 
naikinto- prie buvii.-ių 
nų. w

l'ndiibirijinių agentų
nmkas sako, kad svaigalų iš
kabos reiškiu svaigalų skelbi
mų. Gi tokie skelbimui yra 
priešingi proliihieijos įstnty 
mani*.

nėjai 
saliu

VI J>!

PAIMTA $1,000.

I-mion* Ro-enbloom. 1752 
RooscveJt romi, užpuolė trys 
plėšikai ir ntenn* tuksiantį 
dolierių.

f
« **,**,1* * mi.OHll

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

RtAL ES rATE-INS JRANCK 

European Americah Bureau 
Pinigui Pargu*4a La«» •bariai 
NOrARiJlHAb

31 tt U *<1*1,4 llrrr* Ota**** IHiom
Tt-.r-HOhl Bouuu»o •H

r

MAŽIAU PERKAMA BUL
VIŲ.

Angliški laikmši'iai prane
ša, kad Chicagoje pl«*č:iąsis 
lankotas pirkti bulves. Sako, 
šiandie jau nei Jrvčios dalies 
bulvių nvisperknmn. kuip pirm 
kelių dienų.

Nuonmniniijmiia. knd kuo
met bovkotns prasiplatinsiąs, 
tuomet bulvių pirkliai susiprn- 
sią ir jiapiginsin tų produktų.

Bot kol-kas nepramatomas 
atpigimas.

(ii su cukrum knr-kas dides
nis vargas.

Ir kuomet maisto kainos ir 
ntadnas pragyvenimas nuolat 
bmngėjn, iš teisdnrystės de
partamento \Vnshingtone kaip 
dėl did<*snin |mju<>kitno skel
biama, kml pragyvenimas ut 
pingąs.

Buvo paskelbta, buk knn. 
Mironas atsiliinkv-iųs Chica- 
goje drauge -u llnud.Kryžinus 
Rėmėjų pirmininku. Tas prn- 
nešinm- neišsipildė. Todėl ap
garsintosios Dievo Apveizdos 
parapijoje pnikidlio- neįvyko, 
N’ejvyko nei N’orth Sidėje, nei 
kitur. Turbūt, kas kitus ne ku
nigas Mironas, buvo |>agarsi- 
nęs ta maršrutų.
Dabar p. Krušin-kn-, Tautos 

Komio M*kii‘toriii- garsina,kml 
jis draugu su kun. Mirouu kai 
bėję: Kingstouc 25 bulnndžio, 
Wilkvs Biu re je 2t» buL ir 
Pittstonv 27 bal. .1 iislu kalbė
sią 29 bahuidžio Plynmutii. 
]•«.; 29 Forejd City, 30 tad. 
Buryea; 1 gegužio — Scranto- 
no Pa: 2 gegužio Sugar Notch, 
Pa. Paskui atvažiuosiu Clii- 
cagon ir ėia busią 10 dienų.

Juodu projektuoju čionai ši
tokį maršrutų. Tečiaus už ji 
“Draugo” redakcija neatsako:

Gegužio G d.. West 18th St. 
Gegužio 7 d., W«*st Side. 
Gegužio S d.. Xorth Side. 
Gegužio 9 d.. Bridgoport. 
Gegužio 

I’nrk.
Gegužio 
t ii'gllžio 

man, III.
Gegužio

Iii.
Gegužio 14<L. \Vnukegan. III. 
Gegužio 15d., Tmvn of Ijike. 
Gegužio 16 d.. Cicero, III.

IO d., Brighton

11 d.. Roseland, III.
12 d.. W<*st l’ull-

13 <1.. So, Chicago,

L VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO CHORO NARIAMS.

MENKAS DAIKTAS TA RE- 
VOLIUCIJA MEKSI 

KOJE.

Chicagoje lankėsi Meksikas 
prezidento Ciirrnnzos valdžion 
genenili.o Meksiko* geležinke
lių direktorius, pulkinink. - 
Paulino Eontes.

Išvažiuodamas jis pareiškė, 
kad ta revoliucija Meksikoje 
esų> menkus daiktas. Tni ()l»- 
regoim revoliucija. Currnnza j 
savaitę arba dvi numnlšinsins 
tų sukilimų.

Nėra nei kas -akyti apie to
kį žmogų.

PALIUOSVOTAS POLICMO 
NAS.

Berwvno pulicmoną C'uppvl, 
kurs per klaidų nužudė kitų 
pulicmuną, koronerio teisinas 
pnliuo-avo nuo atsakomybės.

CHICAGOJE BUS VALSTY 
BĖS SEKRETORIUS.

Gegužės 13 d. Chicagon at
važiuos vaistyta* sekretorius 
Colby. .Jis pakviestas Cliiea- 
go Bar Asx’n vakaran.

Pažiurėjus į L. Vyrių Ch. 
Apskr. choro sudėtį, matosi ko
kie asmenys prie jo priklauso. 
\Tisi, kaip vienas, yra dainos, 
muzikos mylėtojai. Į repetici
jas susirenka m* tam. kad lai
ką liuosai praleisti, tat kad ]>a- 
siinokinti. pasilavinti kaip dai
noje, taip ir muzikoje. Visi ži
nome. kml kiekvienam studen
tui arta studentei yra brangus 
laikas. O mes lyg tyria dniig 
'aiko praleidžiame ant nieko 
vėlindami^* i choro n^ietirija*.

Yru nutarta choro repetici
ja* pradėti lygiai S vai. Bet, 
tnnkiiiusia, pradedam 8:30 ar
ba vėlinu de| to, kud n<> visi 
dainininkai (Miskirtu taiku susi
eina. Tukiu hudu daug brau- 
grauš laiko praleidžiam ant nie
ko.

Rastųsi ir daugiau dainos 
tai muzikos mylėtojų, kurie 
įsirašytų Apskričio choran, tat 
muzikos mokiniams yrn labai 
brangus laika* ir pusę vatam 
do*. kurią choras praleidžia 
ant nieko, jie brangiai npkai- 
nu<>jn. Gal dėl to chorus ir ne
auga.

Ar neimtų gerai, knd choras 
savo labu delei pataisytų tą 
klaidą?

K—lys.

IŠ BRIDGEPORTO.
KALĖJIMAN UŽ APIPLE 

ŠIMĄ BANKOS.

NEVAŽINĖJA TOKYOJ 
OATVEKARIAI.

Honolulu. Imi. 29. .lapo, 
nijo,. sotinėje >4 raibuoja gat- 
vekurių darbininkai. Streiką*! 
pakelius valdžiai iš darbo pra
šalimi* 50 durbininkų, intarin- 
mų agitacijose prieš valdžių ir 
už geresne* darta sąlygas.

Vyčių darbuotė.

Orui atšilus ir musų jiiuni- 
iim- pradėjo skaitlingiau susi
rinkimus lankyti.

Praeitum L Vyčių 16 kp. au
si r i nki man susiėjo gana dang 
narių. Pirmiau tik vyrai atsi- 
laijkyilavo, <> iš mergaičių visai 
mažai ateidavo, tat dabar savo 
skaičiumi mergaitė* jau pra
lenkta vyrus Tai labai grnžu, 
pagirtina.

Sn pradžia šių meta uoliai 
kuopoje darbuojasi ypač vy
tis A. Budria, Jis daug priknl-

lnno naujų narių prie K Vyčių 
16 kp. Jei risi narini taip pasi- 
dnriniMų. kaipgi Budris, tai 16 
kuopn Imlų vieiui išdidžiausių. 
N’emiižesiiiu kuO]*>.)<* darbuotu 
jum vrn ir musų pirm. J. Baub
tais. Daug įniko jis pašvenčia 
kuopos labui, ypatingai anga* 
Iiini vhIs Misirinkimiis. Kiek
vieną susirinkimų stengiasi 
greičiau užtaigi i. knd duoti 
progos jniininiui pažaisti. Mu
sų jaunimas labai myli žaidi
mus. Visa bėda liktai tame, 
kud tų žni'timų imįžni kas žin<>. 
Buvo išrinkta komisija dvi pa- 
rupinimo žaidimų, tat mažai 
ką veikė. Dabar prie žaidimų 
komisijos dnr pririnkta du na
riu. Dnlmr, matyti, komisija 
dnugiau jau rūpinasi už<lėt<t- 
mis pareigomis.

Praeitam ■sn-irinkimo .T. 
Kekiaitu puruUe naują, gra/.ių 
žaidimų.

Bėjo, viskas butu puiku, tik 
vienas negeras paprotys, kurį 
sunku prašalinti.—nesilanky
mas paskirtu laiku į susirinki
mus.

Kada sutaria susirinkti 8 
vid., tai susirenka 9, vis viena 
valanda paskiau. Laikas jau 
butų ]mmesti tą paprotį, o lai* 
kyties kunjMis nuturimo.

Berželis.

iiiiiiiiiiNHHiHiHinmmmiHmimiiiimi

PRANEŠIMAS.
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 knygeles.

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

J‘Draugas.

EXTRA.

Draugystės šv. Kazimiero Ka 
ralaičio ant Town of Lake.

Extra silsi rink imas iš prie- 
žastės mirties dr-go Vincento 
Klimo — visi nnrini yrn kvie
čiami susirinkti,į Av. Kryžiaus 
parapijos svetainę, ketverge 
29-tą dienų balaniL 7:30 vai. 
vok., apkalbėjimui laidotuvių 

.iškilmės ir |MLskiltinio.patarna
vimo velioniui.

..... ..... . v.
Švento Vincento a Paulo Parapijoje

• . * »<

Ketvirtadieni*, tat 29 1920 m.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Ketverge vakari*, t. y. ba
landžio 29 <1., Dievo Apvvizdos 
IMirapijos svetainėje, L Vyrių 
14 kuopa rengia išleistuvių va- 
knrų savo senam nariui ir vei
kėjui p. Antanui Strazdui, ku
ris trumpu laiku iškelinujn Lie
tuvon. -•

Vyriai kitę kuopų taip-gi 
kviečiami atsilankyti ir link
smai praleisti vnkarą.

Raštininkė.
-------------------------

IŠ T0WN OF LAKE.

“Smilčių laikrodėlis” scenoje.

Nedėliojo, gegužiu 2 <1., 1920 
nu, 'jiirnių sykį ftv. Kryžiaus 
imrnpijoje vaidins “Smilčių 
laikrodėlį” ftv. Kazimiero 
Akademijos auklėtinės. Ajmrt 
to bus ir kitokį {lanmrgininuii.

Pasitikime, kad atsilankiu
sieji pilnai Ims imtenkinti. Pel
nas eis šv. Kazimiero Vienno 
lyno namini, šia vakaras, bus 
Elijaus svetainėje, 4Gth ir So. 
Komi gatvių. 7:30 vai. vakare.

Visu.- kviečiu atsilankyti.
.. Rėmėja.

ROSELAND, ILL.
t

Balandžio 18 d., 1920 m.. A. 
L. R.-K. Mcieriiį Sąjungos 46 
kuopa buvo surengiu vakarų 
Strumilų svetainėje.

Vaidino triveiksnų vaizdeli 
“Katriutės Gintarai.” Vaidi
nime dalyvavo: Adomo Skir- 
gailio rolėje— J, Juška. Roza
lijos—A. Susniutė. Gineitienės 
—P. Liudkevičienė, Katriutės 
—M. .Miliutė. Petro—J. M n ra
iniškis, Magdės—M. Vaškiutių 
Jono—J. Paulauskas, Mato— 
T. Knrocauskiuų Agnės—V. 
Drazdauskiutė, Barbutės- K. 
Bagdoniutė—Čigonės—P. Ne- 
niojunienė .Svečios—P. Simo
nienė. pjovėjai, pojūtiniai ir 
pamergės. *

Rozisorinvo p. J. Pivariiinas.
Veikalas žmonėms patiko, 

ypač trečias aktas, kuriame bu
vo tikros lietuvifltoa vestuvės.

Vaidintojai savo roles atliko 
gerai.

Po teatro visi vaidintojai bu
vo jiavaišinli skania vakartano.

Ačiū visiems artatams-mėgė* 
jam* ir režisieriui nž pasidar
bavimą.

Pelno nan vakaro nemažai 
liko. Sųjongietė.

Kviečia Valdyba.

tmiiimiiiiiimuiiiimiimiiiiimimiiiiiin 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti “Draugų” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar
bų (jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

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

knygių ir kitokiu knygų.
Pasinaudokite.

A. f A.
VINCENTAS KŪMAS
Mirė balandžio 26 d. 1920 

8:30 vai. vakare.
Paėjo iš Kauno Redybos 

Naujo Aleksandravo Aps
krido Kazitiškiu parap. 
Amerike išgyveno 11 me
tų. paliko nuliudime 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. •*■

Nuoširdžtai kviečių vi
sus gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse po 
num. 2535 W. 45th 8tr.

Nulindęs

I=
E

Springfield. IIL,'Yra Duodama

MISIJA

iii
iii

iii
m

im
fu

im
iii

kūnų .vada Tėvas F. B. Serafinas, M. I. C. Misija tęsis 
nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield ir ii apie- 
linkes Lietuviai pasinaudokite šia progas.

Klebonas Kun. I. Kershevich. .%
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Trlolonn komiumUa naHkatinuLl* lai
kai* nrjmll duoti loki patarnavl- 4 
rr>« koki norvtv. l-aika* vualtruk* 
tlo darant anjunstrau*. ui kuri mum*
t«ii«inirnl turėtu liuli ulmokatna. kmfflcl 
Paduodama netetainsu* numeri*, tuomet 
paaltalko kad operatorka atjungta. Ta* 

ttnoma labui nvpmtvldaujama ir nyrinama kt*4t
ralint laa |>ra*alinti Patr* lu-otiuineratorlal rali 
tani* tnum* pnrrlbtL

s
l’avj-adlif: Kuom*t oprrnlorka nrotaako rreltai ne- 

Salllnk laiko j* įtardama* koonirt JI aHUepi*. 
Nr* tai nr> Jo* kaltr. Dabar labui trukina prltyTU- 
alM <i|>*ralorkų Ir tUdrlIn pasidauginimaa telefono 
ta tikim y prlaldrda. ir uflnt patarnavimu* nerti 
taip greita* kaip JI* turėtų huil.

J*l«ni tinai Jauna nuritina kuri nori «*rk darbą 
j$ | tmuni Oporatora Tramina. Depart- 

nmnt. III Wca« M'nahlnKton Stirtai.

r

.Chicago lelephorxe Company

«
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRKOLTS
uctimk 

njč/aiju it Cbt f <t 
l*wkM« «a*ro cr-MUmo |

it/ir btnr. inark.
a»1« W. 43r« Mm*. 

T»L McKlstar MI 
ofiMat »». 4o* su

<«f Ir Ww* »»*.>
Yala»*o»> 1» ryio iti 1 k »>•<% «:*« Ui 
•:M vakar* N«MHaml* » ildU mala 

TaL MaaUvard IM

—-- ------------------------------------ ---

TolofoB** Pvllta*a I* 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAI, LR 

CMIRVRGAS 
OflM* 1131* Mlchlfaa A**, 

kdrao* S:W Iki » įtarto - 1 Iki 
3 po pl*<u — iki S1M rakoro.
Nudiltomis ouo 1* iki 11 i*T7to

l ............................. ... ■ ■ i
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

r- n

DR. S. NAIKELIS
IJETl VM

GYDYTOJAS IK CniUVRGAK 
OIUm M- Orvasira* net, 
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TSetaiaa: DROVEB 7 JOT

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žcmianrių kainų, kur kitur taip Yicganai. 

Mašinėlių laiškam* drukunti ir ofiao darbam* yra nanjnu- 
uae madoa. Uflaikom vtakiu* laikrodžius, žiedus, Uiubi- 
nin* ir deimantinina- oramafonna listnvi&kaia relrnrdata ir
koncertinių gerinusių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklu* draugystėms, taisome laikrodžiu* ir 
rnurikališku* instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVR, CHICAGO, ILL
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