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Juarez Perėjo Revo 
MEKSIKOJE NUŽUDYTA 

DU AMERIKONU. 

| • • • liucuon 
Meksikoje nužudyta du 

__ 

JUAREZE NEBUVO KRAU 
JO PRALIEJIMO. 

Visa Chihuahua valstija 
revoliucijoje. 

EI Paso, Tex., geg. 4.-*-Nuo 
čia skersai upės IJio Grande 
Meksikos miestas Joafez va
kar pagaliaus perėjo revoliuci
jom kuomet Carran*os garni
zono komendantas paskelbi' 
proklemaeiją, kad kariuomenė 
stojo gen. Obregono pusėn. •« 

Carranzos vvriausvbė tan 
miestan buvo prisiuntusi sa
vo komisijonierių. Tasai bu
vo įgaliotas perkalbėti garni-
zono komendantą, stovėti vy
riausybės pusėje. 

Tečiaus nepavyko vyriausy
bei tasai žygis. 

Miestas perėjo revoliueijon 
be kraujo praliejimo, (iyve-
nantieji ten ame r i koaai. nepa
liesti. 

Kuomet mieste viešai pas
kelbta tasai faktas, tuojaus at
siliepė bažnyčių varpai . Nes 
Juareze kol-kas nebuvo palie-

llllllillIliilililimiliiiliiiHliillIlIlIlllllIM 

FAKTAI APIE REVOLIU
CIJĄ MEKSIKOJE. 

Patv i r t in tas Juarezo puoli-
mas. 

Sonora revoliucionieriai 
niaršuoja ant ( 'asas (1 randės, 
pasilikusios vienatinės Carran
zos spėkų vietos šiauriuose. 

Kevoliueijonieriai tvarkosi 
per Chibuahua briauties į 
Torreon i r Lagūna. 

Dalis revoliucijonierių mar
šuoja pagelbon generolui Flo-
res, 'kur< su savo kariuomene 
apgulęs Mazatlaną. 

Snv. Valstijų karės laivas 
Sacramento yra Tampico uos
te. Laukiama ten atplaukiant 
kitų karės laivų, 

Keli Su v. Valstijų karės lai
vai plaukia į Tuxpan i r Vera 

jCruz. 
Mazatlane ir Topolobampo 

y ra Suv. Valstijų karės laivų. 
Du amerikonu nužudytu EI 

Oro, netoliausia nuo Meksiko? 
sostinės. 

Bevoliu£ijonieriai paėmė 
Texeoco, federalį apskritį , tik 
už keturių mylių nuo Mexico 
City. 

Gen. Obregon yra Cuautta, 
Morelos valstijoj. Iš ten jis 
ruošiasi užtelti prieš sostinę. 
Pati Meksikos sostinė Prak t i -
kaliai kaipir apsupta. 

Tlaxcala valdžia perėjusi 
revoliueijon. Tenai perkirs tas 
kelias Carranzaį pabėgti į Ve
ra Cruz. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIHIIHH 

tęs bažnyčių nedoras Oarran 
zos valdymas. 

Miesto gatvėse pasigirdo 
šauksmai prieš Carranzą ir jo 
valdžią. Išreikšta pas i t ikė jo 
mas generolu Obresronu. kuris 
yra visa šios revoliucijos šir
dis. 

Vyriausybė pasiunčia 
karės laivus. 

Visa valst i ja revoliucijoje. 

Šiandie tad visa Chihuahua 
valstija yra revoliucijoje. Vie
tomis da r trankosi neskaitlin
gi Carranzos kariuomenės bu
liai . Bet tie neturi jokios reik
šmės. Nes jei j ie nepasiduos 
revoliucionier iams gražumu, 
bus nugalėti . 

Dabar Meksikos revoliucijos 
svarbiausios spėkos susimeta 
ant pačios sostinės Mexieo 
City. • 

Centralėn Meksikon per 
Sierra Madre su 6.000 kariuo
menės briaujasi gen. Elias Ca-
lles..Prie jo kariuomenės prisi
dės ir kiti skaitlingesni ka
riuomenės būriai . 

Iš centrai ės Meksikos bus 
t raukiama ant sostinės. 

Pati sostinė jau kuone vi
sais šonais apsupta. J e i bus 
tiesa, kad tarpe sostinės ir Ve
r a Cruz revoliucijonieriai bus revoliucijos. 
perki r tę geležinkeli, tuomet 
Carranzai išeis blogai. Turės 
jis dumti kitais keliais 9 So
stines, jei suspės ta padaryt i . 

Nieko nedaroma su Villa. 

Washington, geg. 4. — Ke
liems amerikoniškiems karės 
laivams Įsakyta tuojaus plauk
ti į Meksikos uostus Vera Cruz 
ir Tampico, ir tenai paimti sa
vo globon amerikonus. 

Įsakymas paskelbta pareika
lavus to valstybės departa
mentui. Karės laivams be kit
ko įsakyta paimti pas save a-
merikonus, jei butų reikalas. 

Nužudyta du amerikonu. 

Praeitą sekmadienį už 125 
mylių nuo Meksikos sostinės 
nužudyta du amerikonu darbi
ninku, dirbusiu anglų medžių 
firmoje. Sakoma, tai meivsiko-
nų plėšikų darbas, i 

Xužudytu yra Kben Francis 
(jireenlaw ir jo jaunas sunūs. 

.Praneš ta Meksikos vyriau-
nybei, kad ta galvažudžius bū
tinai suimtų ir nubaustų. 

Sakoma, jog pasiųsti karės 
laivai nesimaišysią į viduji
niu- Meksikos reikalus. Bet 
tik saugosią amerikonus. 

Perkirstas susisiekiamas. 
Valstybės departamentui 

pranešta, jog uostuose Vera 
Cruz ir Tfbmpieo kol-J^as esa
ma ramu. Bet apylinkėse jau 
Veikiu wvotiueijonieriai. 

Taippat pranešta, kad .per
kirs ta geležinkelio lintija tarpe 
Me\ieo City i r Vera Cruz. Te
čiaus nėra žinoma, kokioj vie-1 
toj tas padaryta i r kaip dideli 
nuostoliai. 

(leležinkelio linija eina per 
šiaurinę dalį valstijos Tlaxea-
la, kuri jau prisidėjusi prie 

Chihuahua valstijos civiliu 
gubernatorių paskir tas Abel 
Rodriguez. Šis tuojaus paskel
bė, kad visi Carranzos valdi
ninkai gali pasilikti savo vie
tose, jei jie pripažįsta naują 
v.yriausybę ir naują tvarką. 
Priešingai gi, turi pasi t raukt i 
iš užimamų vietų. 

Vyriausias revoliucijos ka
riuomenės vadas gen. Escobar 
CUihuahua. valstijoje paskel
bė, kad naujoji valdžia nieko 
bendra neturinti ir neturėsian
ti su žinomu galvažudžių plė
šikų vadu Villa, kurs trankosi 
tos valstijos kalnuose. 

Sakė, Villa revoliueijon ne
bus pri imtas. I r su juo bus pa
sielgiama taip, ka ip seniau, t. 
y. prieš jį bus kovojama. Nes 
jeį pripažinti kokį noi.s Vilios 
patarnavimą, tai reiškia pri
pažinti ir visus kitus krimina
listus. . 

Gen. Escobar yra sumanęs 
Suv. Valstijų parubeziais įs
teigti neutralę juostą. 

Perkeliavo per S. V. teritoriją. 

/Generolu įfitM Jose Bios ii' 
Manual (jiamboa su sav 0 šta
bais, išviso apie 80 oficierų, 
vakar atkeliavo į EI l*aso iš 
Sonora valstijos. 

Tenai jie nenorėjo prisidėti 
prie revoliucijos, tad neteko 
vietos ir pe r Suv. Valstijų te
ritoriją keliauja į Mcxico City. 

Darbininkai prieš Carranzį. 

Mekskos darbininkų federa
cija nusprendė prksidėti prie 
revoliucijos, taigi prieš Car-
ranzą, kuomet buvo pranešta, 
kad Amerikos Darbo Federa
cija pažadėjo savo paramą. 

Amerikos Darbo Federacija 
aiškiai žino, kad dabart inė re-
voliucija Meksikoje neturi nie
ko bendra su radikalais. Bet 

į tik kovojama už šalies pa
tvarkymą ir induštrijinę lai
svę. 

SULTANAS PASIKLONIO 
JES AMERIKONIŠ 

KIEMS OFICIERAMS. 

Washington, geg. 5. — Se
natas priėmė sumanymą, ku-
riuomi autorizuojama vyriau
sybė padirbdint i 2 centų pini
gėlių. Ant pinigėlio bus Tfcoo-
sevelto vaizdas. 

Konstantinopolis, geg. 4. — 
Suv. Valstijų spėkų Europoj 
vandenyse komendantas admi
rolas Knapp su š tabu Čia ap
lankė sultano rūmus. Ądniiro-
las su kitais oficierais buvo 
turkų maldnamyj, kuomet sul-
tanas, ka ip paprastai , atvyko 
melsties. Praeidamas pro a-
įnerikouiškus oficierus su1ta*< 
nas draugingai pasikloniojo. 

MILIJARDO REIKĖS GE 
LEŽINKELIAMS. 

Washington, geg. 5. __ pa
dėtis su geležinkeliais taip blo
ga, kad geležinkelių kompani
jos sakosi joms reikėsią turėti 
mažiausia milijardą dolierių. 
Tokią pinigų sumą kompani
jos gaji pasiskolinti. Bet atmo
kėti paskolai reikalingos joms 
didesnės įplaukos už vežioji
mą prekių. 

EVANSTONE SURASTAS 
VAISTAS PRIEŠ 

STREIKUS. 

Streikai tiesiog* ignoruojami. 

JUGOSLAVIAI TARSIS SU 
\ ITALAIS. 

Paryžius, ^ . 5. — Ateinan
čia savaitę Šveicarijon suva
žiuos Jugoslavijos ir Italijos 
atstovai. J ie tarsis Adriatikos 
pakraščių klausime. 

Kiek žinoma, Fiume norima 
padaryt i nepriklausoma vals
tija, gi Žarai duoti autonomi
j a 

GAL ĖVS ATIDĖTAS BO 
NUSŲ KLAUSIMAS. 

Washington, ^v^. 5. — Ma
tyt, kongresas veteranams bo-
nusų klausimą atidės ligi at
einančio rudens. Xes atstovai 
negali susitaikinti. 

Pirm kokio mėnesio Evan-
stone sustreikavo gatvių šla
vėjai. .)ų buvo ()0. Pareikalavo 
25 nuošimčių daugiau iižmo-

' kęsties. 
Majoras Pearsons atsisakė 

tart ies su streikininkais. I r 
viskas miestelyj pasiliko pose-
novfs. Tiktai gatvės nebuvo 
šluojamos ir atmatos neišVve-
žamos. 

Visas laibas neats irado jo
kių streiklaužių ir apie tuos 
nebuvo rūpinamasi. 

Cžvakar 45 iš streikininku 
sugryžo darban senomis są
lygomis ir atnaujinti darbai 
gatvėse. 

Pirm poros savaičių ten-pat 
buv() sustreikavę skalbyklose 
darbininkai. Ir £itic streiki
ninkai ignoruota. Baltiniai ki
tur skalbta. 

Vakar ir tie streikininkai 
ėmė gryžti į savo darbus. 

Pranešama, Lenkai Paėmę 
Kijevą 

1 • . 
^ 

Bet nėra patvirtinančių žinių 
LENKAI PAĖMC KIJEVĄ? 

Jiems tekę daug i r grobio. 

v* 

cia 

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

PRANCŪZIJA REMIA LEN
KŲ VEIKIMĄ UKRAI

NOJ. 

Duoda ginkle, gaus- ukrainu 
kviečių. 

Paryžius, ^>j;. 4. — Lenkai 
pakėlė didelį puolimą (ofen-
syvą) prieš rusus bolševikus 
Ukrainoje. Bolševikai toj ša
lyj turi neperdaugiausia ka
riuomenės, nes nesitikėjo to 
staigaus lenkų pakilimo. 

Neskaitlingoji bolševikų ka
riuomenė visu frontu be dide
lių lenkams pasipriešinimų at
simeta tol iaus, Ukrainos gilu
mom 
• Bet -bolševikams ir atsime
timas yra pavojingas. Xes 
priešais. juos tenai gali pakil
ti Ckrainos valstiečiai. Kuo
met tas įvyktų, bolševikai į 
skutus butų sumaišyti. 

Šiandie tečiaus to dar nėra. 
Lenkai visu smarkumu pažan-
giuoja pirmyn. Paima miestus 
paskui miestus. 

Lenkams d a u g ' gelbsti už
silikusios ukrainų armijos bū
riai, vadovaujami • Petluros. 
Tie smarkiau veikia už j)ačius 
lenkus. Nes tai jų pačių žemė 
1 iuosuojama nuo bolševikinio 
pragaro. 

Veikimo tikslai. 

Lenkai pirntiausia nori pa
siekti Kijevą ir tenai atstaty
dinti buvusią Ukrainos val
džią. Paskui pulties toliaus i 
pietus. 

Svarbiausias lenkų tikslas 
pasiekti Odessą ir paliuosuo-
ti tą svarbų Juodųjų jūrių 
uostą nuo bolševikų. 

(Ji kas įvyks paskui, nie 
kam nežinoma. Šiandie lenkai 
sakosi esą ukrainų globėjai, 
pabosi , kuomet j i e ' U k r a i m į 
paliuosuosią nuo .bolševikų 
tiranijos, tuomet pasitrauksią 
iš tos šalies. 

Bet visaip gali įvykti. Ar tik 
lenkų nenorima įvykinti savo 
senų-senovės troškimų, kad pa 

daryti Lenkiją " n u o jūrių lig 
jūrių.'V 

Užpakalyj stovi Prancūzija. 

Tokios Lenkijos labai jmgei-
dauja Prancūzija. Prancūzams 
negaila, jei lenkai kėsintųsi 
praryti visas mažesniąsias už 
save tautas. Kas kam galvoje, 
bi ti-k butų atsiekti tie tikslai, 
ankštai surišti su lenkų impe-
rijalistų troškimais. 

Šitam Lenkų veikime lenkus 
stipriai ir paremia Prancūzi
ja. Prancūzai pinigų neduoda 
lenkams, nes patys neturi pi
nigų. Bet prancūzai turi dau
gybę ginklų, amunicijos ii1 vi
sokios karės medžiagos. 

Prancūzija neturi nei karei
vių, katruos galėtų duoti len
kams.. Bet turi užtektiną skait-

Varšava, geg. 4.—Vakar 
laikraščių paskelbta, kad len
kų kariuomenė paėmusi mie
stą Kijevą Ukrainoj. 

Beiškia, lenkų eilės Ukrai
non įsisprau4usios aštriu ky
liu, lygiai taip, kaip prieš ka
rės pabaigą vokiečiai buvo 
padarę Marne fronte. 

Čia lenkų laikraščiai pareiš
kia, kad Kijevan su kariuome
ne inėjęs ir patsai Lenkijos 
viršininkas Pilsudskis. 

Žiaurus mūšiai seka atviram 
lauke išilgai Telrov upės, Ma
lin apylinkėse. 

Sulig vietos laikraščių, bol-
ševnkai prieš lenkus ir ukrai
nus kai-kuriose vietose pavar
toja kinus kareivius. Kai-ku-

ris kinų skaitlius papuolęs ne
laisvėn. 

Lenkų pakntan nuo bolševikų 
grobiu ineina: 100 lokomotivų, 
3 šarvuoti traukiniai , kelios 
tankos ir keli lėktuvai. 

Lenkai su ukrainai* nuo 
bolševikų atsiėmę Vinnica ir 
Zlimerinka. Bolševikai atblok
šti skersai itpės Bug. 

, Apie Kijevo paėmimą rei
kia abejoti, kadangi oficija-
liam bolševikų praneši 
kurs nėra vėlesnis už 2 
is Varšavos, neminir 
Kijevo puolimas. Tik s-
koma, kad žiaurus mūšiai 
seka Kijevo* apylinkėse, 
ypač aplink Pastovą, už 30 

. mylių nuo Kijevo. Pagaliaus 
iš kitų versmių ir gi «ėra 
•patvirtinančių žinių, kad 
lenkai butų inėję Kijevan.' 

PRAGYVENIMAS EINA 
BRANGYN. 

Washington, geg. 4 .—Da^ 
bo departamente statistikų ve
dimo rastinė paskelbė apie 
pragyvenimo pabarngimą ke-
turiolikoj -Amerikos miestu 
laikotarpiu nuo gruodžio 1914 
m. ligi gruodžio 1919 metų. 

Cbieagoje tuo laikotarpiu 
pragyvenimo pabrangimą ke-
giau šimto nuošimčių, tv. 
10(U)1. 

Kituose mįestuose: 
Detroit 107.87; Norfolk 

106,98; New York 103.81; 
Jacksonville, Fla., 102.14; Buf-
falo 102.65; Houston 101.70; 
Savannab 98.68; Baltimore 
98.40; Pbiladelpbia 96.49; 

lių parinktinų oficierų, katrie^ Cleveland 95.05; Mobile 94.54; 
gali vesti lenkų " k l o p u s " " k m - Į Boston 92.30; Pdrtland, Me., 

ANGLIJAI TENKA 130 
VOKIEČIU KARĖS 

LAIVŲ, 
Londonas, geg. 4. — Su pa

imtais Vokietijos karės laivais 
daugiausia pasipelno Anglija. 
Nes j a į l e n k a 6 didžiuliai lai
vai ir 124 nardančios laivės. 
Apie tai paskelbta Anglijos 
parlamente. 

Suv. Valstijos gauna išviso 
tik du karės laivu. 

Prancūzija — 2 dideliu lai
vu ir 38 nardančias laives. 

Japonija 3 laivus, gi Italija 
7 nardančias laives. 

Daugelis > kitų karės laivų 
dar nepaskirstyta. 

vinon kovon. 
Prancūzijos finansinis sto

vis blogas. Bet jei lenkams 
pavyiktų paimti Oflessą, tuo
met ji kadi!* už lenkiškus pi
nigus galėtų gauti daug kvie
čių. 

\ e s Ukraina Europoje skai
tosi javų svirnas. Atsidarius 
Odessos uostui butų , gerai 

tiems ir kitiems. 

4 Bet yra pavojaus. 
Butų daug džiaugsmo len

kams ir prancūzams, jei lenkų 
tikslai butų atsiekti. Bet galė
tu but daug paskui ir susi
krimtimo. • 

J a u šiandie rusai, neskai
tant bolševiikų, didžiai 'neap
kenčia lenkų už j \ j imperijalis-
tinius žygius, už teriojimą ir 
savinimąsi didelių Rusijos 
plotų. 

Gį kuomet lenkai paimtų 
KiJevQj paskui kitus miestus 
ir Odessą, ar kartais rusai ne
susiprastų, nesusivienytų ir ar 
nepakiltų bendromis spėkomis 
prieš naujagadinius gimus. 

I r tas labai galimas daiktas. 
Tuomet lenkų neišgelbėtų nei 
prancūzai. 

9L59. 

Smulkmenos apie Chicago. 
Tuo laikotarpiu Cbicago^o 

pabrango: 
Maistas 93.05 nuoš.; vyrams 

drabužiai 211.87; moterims 
drabužiai 232.86. 

Samdos 14.02; kuras ir švie
sa 40.10; rakandai ir naminiai 
daik\ai 175.99; įvairus daiktai 
34.26. 

Abelnas pragyvenimas 100.61 
nuoš. 

Detroit labjausia paliestas. 

Imant Detroitą, štai kaip 
viskas a t rodo: ' 

Maistas 99.47 nuoš.; apsiren
gimas 181.79; samdos 60.15; 
kuras ir švia^a 57.86; rakan-
dai ir naminiai daikta i 172.61; 
įvairus daiktai 100.9; abelnas 
pragyvenmas 197.87 nuoš. 

NUO VĖSULOS ŽUVO 
50 ŽMONIŲ. 

150 žmonių sužeista. 

Westrville^ O., geg. 4. — 
" S a u s i e j i " paskelbė, jog jie 
neturį nieko prieš tuos žmo
nes, jei t ie butų par inkt i kan
didatais į šalies prezidentui : 
Hoover, Wood, Lowden, Me-
Adoo, Hughes, Poindexter ir 
Bryan. 

Muskogee, Okla., geg. 4. — 
Aną naktį baisus tornado (vė-
sula) pagavo Oklaliomos mie
stelį Peggs ir kuone visus na
mus sulygino sn žeme. 

50 žmonių užmiršta ir 1.50 
sužeista. Miestelyj nebeliko 
nei vienų sveikų namų. 

Tiesioginis telefonu i r tele
grafu susinėsimas su miesteliu 
negalimas. Taippat nelengva 
privažiuoti i r automobiliais, 
nes užversti medžiais aplinki
niai keliai. 

Miestelio stovis sužhn 
lėktuvais. 

PARYŽIUJE SUAREŠTUO 
TAS BOLŠEVIKŲ AGEN

TAS. 

Paryžius, geg. 5. — Čia su
areštuotas vieno radikalų lai
kraščio redaktorius Pierre 
Monatte, kaipo rusų bolševi
kų agentas. J i s intariamas pri
sidėjime prie riaušių, įvyku-

ia gegužės 1 d. t sidėji 
SIU Cll 

t 
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U t r i T V I Ų KATALIKV MĖNRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena Išskyras nedėldienlas. 

PRENTMERATOS KAINA: 
CHICAOOJ m ržSIT.NTJTE: 

Metams • M»00 
Pusei Metų i * . ..'jui.' **60 

Z 8CT. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsi rašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permal-

Z. nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ižperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
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San Rėmo. 

pasakyti, kokį atlyginimą, jie 
gali duoti pergalėtojams. Sa
vo kalbos pabaigoje Anglijos 
ministrų pirmininkai išreiškė 
nepasitenkinimą Amerika. 

.Lloyd George'as neminėjo, 
kad Suvienytos Valstijos šian
dien yra dideliai galingos, bet 
tą visi žino ir neminėjant. 
Nesusipratimų tarp Suvieny
tų Valstijų ir Anglijos yra la
bai daug. Jeigu tat mieste San 
Rėmo susidarė Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos vienybė, tai 
Suvienytų Valstijų diplomatai 
turi žiūrėti, kas iš to bus. Ja
ponija ir Meksika San Rėmo 
tarybose nebuvo. Bet ir tiedvi 
šalys prisidėtų, jei keno nors 
vienybė kiltų prieš Suvieny
tas Valstijas. 

Tai-gi Amerikos diplomatija 
nelabai galį džiaugtis tuomi 
kas įvyko San Renio. Kas žin 
ar neprišeis Amerikai ieškotis 
kur nors draugų, kad su jais 
sutarus Anglijos, Prancūzijos 
ir Italijos sutartis Amerikai 
nebūtų pavojingai 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

Dėlei pinigų siuntimo Lietu 
von. 

Italijoje ant juros kranto y-
ra nedidelis, bet labaį gražus 
miestelis San Rėmo, Nuo kitų 
Italijos miestų jis skiriasi šva
rumu. Visas pasaulis senai ži
nojo tų miesteli, kad jame ne
paprastai gražus ir sveikas 
oras. Dabar tas miestelis pasi
darė garsus ir tuomi, kad ja
me pirm kokios dešimties die
nų užsibaigė didžiųjų diplo
matų suvažiavimas. 

Ten buvo Anglijos ministrų 
pirmininkas Lloyd George, 
Prancūzijos — Millerand ir 
Italijos Nitti. Pradžioje didie
ji ministrai išrodė beveik nie
ko neveikią, bet kas žin, ar 
taip buvo ištikrųjų. Paskui 
per kelias dienas daug sutar
ta. 

Leista prancūzų kariuome
nei pasilikti Frankfur te /kol 
vokiečiai ištrauks savo karei
vius iš apskričio Ruhr, kur 
bolševikai buvo padarę savo 
respubliką. Sutarta kviesti Vo 
kietijos atstovus į Belgijos 
miestą Spa ir drauge su jais 
sutarti, kiek Vokietija turės 
užmokėti pergalėtojams atly
ginimu. £>u važiavimai buVujs 
'2b gegužio. 

Amerikos pasiuntinys prie 
Italijos karaliaus atvyko į 
San lu'ino tik antroje, t. *y. 
darbščioje suvažiavimo dali
ję, bet neturėjo sprendžiamojo 
balso dėlto, kad Prezidentas 
nebuvo įgaliojęs. 

Lloyd <ieorge'as, kalbėda-
ma< Atstovų Bute Londone iš
reiškė džiaugsmą, kad susitel
kę į San Renio talkininkai ga
lutinai susivienijo, kad buvu
sieji tarp jų nesusipratimai iš
nyko, kad Versailles'o taika 
bus kuotik'riausiaį išpildyta. 

Iš apgarsintųjų San Reino 
sutarties punktų nelabai gali
ma butų tikėtis to viso. Bet 
pergreita butų įtarinėti Ang
lijos ministrų pirmininkų, 
kad Atstovų Butui pasakė ne-
tiesą. Lietuvos valdimnkai ga
li ofieijaliuose pranešimuose 
rašyti netiesą, bet Anglijos 
ministrai neturi tiek daug lai
svės. .Jie nei nesapnuoja jos 
įgyti. Tai-gi Lloyd George'o 
pranešimas Atstovų Butui rei
kia skaityti teisingas. 

Kadangi Jis bet-Lci nesire
mia viešai apgarsintaisiais* dai 
£*tais, tai reikia spėti, jog pir
mutinė suvažiavimo dalis pa
darė patį didžiausią darbą, 
kuriuomi Anglijos ministrų 
pirmininkas džiaugėsi, t. y. 
prašalino nesupratimus, su
darė tvirtą talkininkų vieny
bę. • 

Ta vienybė nesikreipia prieš 
vokiečius. Jie įau gana silpni. 
Jiems jau leidžiama patiems 

Airijos Vargai. 
— , — m 

> 

Prie viešai parodomų ir aiš
kiai pripažįstamų dalykų mųs 
laikais dažnai prisipainioja pa, 
šalinių žvilgsnių, apie kuriuos 
nepatogu šnekėti. 

Visi žino, kad Anglija siūlo 
Airijai vietoje laisvės naują 
konstituciją. Toje konstituci
joje akyvas yra 63 paragra
fas. J i s sako: 

"Esantieji įstatai palie-
čiantieji neteisėtas prisiekas 
arba neteisėtus surinkimus 
Airijoje neturi būti taiko
mi i'ryinasonams. Nei kokis 
parlamentas Airijoje ne
dali turėti galybė> pa
naikinti arba >usiau-
riuti neį kokią t'rymasonų 
privilegiją arba egzempciją, 
kuriomi> jie naudojosi sulig 
teisių arba pasiremdami į-
pročiais. , , 

Tais žodžiais, kuomet jie 
•tampa įtraukti į konstituciją, 
masonai gauna kuopilniausios 
laisvės ir nepaliečiamybės ne
pajudinamų ir neabejotinų ti
krybę. Kaip stipri bus Airijos 
konstitucija, ta ip stiprios bus 
įAasonų privilegijos ir egzenip-
cijos toje nelaimingoje šalije. 

Šitą konstitucijos projektą 
pavergta jai airių tautai rašė 
pavergėja Anglija. J i , matyt, 
žino, kad pavergėjams nau
dinga yra turėti masonų pa
vergtoje tautoje, todėl duo
dant tai pavergtai tautai par
lamentą, atimama is to parla
mento galybė kovoti su maso-
nerija. Masonų privilegijos ei
na taip toli, kad jiems valia 
bus naudotis tomis suninkimu 
ir neteisėtų prisieki] rūšimis, 
kurios bus uždraustos kitų ru
sių -žmonėms. 

Stebėtina, kad Amerikos lai 
kraičiai, nors dauguma pri-
jaučia airiams, tečiaus visai 
nutyli šitą paragrafą siūlomos 
airiams konstitucijos. Tas nu
tylėjimas parodo, kad niaso-
nerija daug reiškia ir Ameri
koje, feita laisvoji šalis papei-
ka visas privilegijas, bet maso
nams skiriamų privilegijų pa§ 

peikti nedrįsta. 

Tarp Amerikos lietuvių yra 
įsigyvenęs paprotys siuntinėti 
pinigus Lietuvon paprastuose 
arba apdraustuose (regie-
tered) laiškuose. Amerikoje to
kie laiškai daeina, dažniausia 
neprapuola, bet siųsti taip pi
nigai Europon nepatartiną. 

Lietuvos Atstovvbė Ameri-
koje yra apturėjusi nuo Susi
siekimo Mihisterio Vald. Čar
neckio tokią telegramą: 

" Praneškite lietuviams, 
jog pinigų siuntinėjimas pa
prastuose ir apdraustuose 
laiškuose yra draudžiamas." 

Lietuvoje yra valdžios nu
statytas tam tikras mokesnis 
už pinigų pcrleidus, o kas ne
nori to mokesnio mokėti ir 
siunčia paprastame laiške, tai 
rizikuoja, jog suradus, jo pi-
nigai,kaip Ifokia kontrabanda, 
bus konfiskuoti. Per paštą tuo 
tarpu ir-gi negalima siųsti pi
nigų perleidus iš Amerikos sta
čiai Lietuvon, nes nėra nusisto
vėjusios pinigų valiutos. Lygiu 
budo nepatartina daryti kokie 
nors draftai į Europos bankus, 
nes dažniausiai šie draftai pa
silieka neišmokamais, % 

Tuo tarpu parsiuntime pini
gų padeda Lietuvos Misija, 
(Lithuanian Missioii, 257 AV. 
TlstSf., \e \v York, K. V.), ap-
siimdama parsiųsti pinigus gi
minėms ir šiaip nuo karo nu-

kentėįttaiems.Todel kiekviena*, 
kursai norėtų nors mažiausią 
sumą pasiusti, tesikreipia prie 
Misijos, bet tegul nerizikuoja 
siųsti laiškuose, nes pinigai ne-
daeis. 

Dėlei Pasportų i r Afidavitų 
Užvizavimo. 

Teko pabirti, jog kai-kurie 
žmonės, keliaudami Lietuvon, 
tyčia atsisako už vizuoti savo 
pasportą arba afidavitą Lietu
vos Atstovybėje Wasliingtone, 
nenorėdami ar tai mokėti nu
statyto penkių dolierių mokes
nio, a r tai prisibijodami, kad 
negaus vizos. Jie pasitiki gau
ti vizą ar tai Paryžiuje ar Ko
penhagoje ar Berlvne nuo Lie
tuvos atstovų. 

Šiuomi paakinoma, jog Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
yra pranešusi visiem? Lietuvos 
atstovams kitose valstybėse, 
idant be žinios Amerikos atsto
vybės niekam nebūtų teikiama 
viza jų pasporto ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti to
kią vizą nuo visų buių imamas 
nustatytas mokesnis penki do-
lieriai arba sulig kurso tiek 
frankų, markių ir U., koksai 
butų kursas dienoj vizavimo, ir 
kad šie pinigai butų užrašomi į 
Lietuvos valstybės. įneigas ir 
suteikiama apie tat žinia Lie
tuvos Atstovybei Amerikoje. 

J . Vileišis, 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje. 

&v. Jono Evangelįja duoda 
ir kitą ženklą, parodantį kokio
je vietoje anapus miesto mtrrų 
buvo Jėzaus mirties vieta, nes 
toje Evangelijoje paradyta, 
kad visai netoli tos vietos, kur 
Jėzus mirė buvo uoloje iškaltas 
naujas kapas. (Jou. 19, JO.' 43.). 

Kiti trys Evangelistai sako, 
kad Kristų vedant žudyti vieš
keliu ėjo į Jeruzolimą Simanas 
Kirenietis, ir kad kareiviai jį 
privertė nešti V. Jėzaus kryžių, 
iki žudymo vietos (Mat. 27, 39; 
Mrk. 15, 21. 29; Liuk. 23, 26). 

Tokiu būdu turime tris žy
mes, iš kurių galime susekti 
Kris taus mirt ies vietų: a) ana 
pus murų, b) sale vieškelio, c) 
netoli naujai iškalto uoloje ka
po. 

Jei Jeružolimos miestas ir jo 
apylinkės iki šiai dienai butų 
likęs tokis pat, kaip Kristaus 
laikais, tai tais trimis ženklais 
labai lengva galima butų su
sekti Kristaus mirimo vietą. 
Bet Jeruzolimą ir jos apylin
kės mainėsi taip daug kartų ir 
taip smarkiai, kaip, gal, nei 
vienas kitas miestas pasaulėje. 
Apie JeTuzorirną ėjo daug 
smarkiausių karių, kurios vis
ką išnaikino. Nei žydų tautos, 
eryvenusios tenai Kristaus lai
kais neliko ant vietos. Gvvento-
jai ten mainėsi po keletą kar
tų. Dabar Jeružolimos apylin
kėse gyvena arabai. Miestas po 
kelis kartus tapo sugriautas ir 
atstatytas vi«ai naujai. Buvo 
atsitikimų, kad akmens neliko 
ant akmens. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Senas Amerikietis ir 
Kinematografas. 
Kas galėtų tikėti, kad žmo

gus gaiėjo gyventi Amerikoje, 
susilaukti 86 metų amžio ir 
nematyti krutamųjų paveiks
lų, arba kinematografo iki 
1920 metų? Teciau taip yra., 
Ir tas amerikietis yra labai 
veiklus, visiems žinomas a*«-
muo, dalyvavęs svarbiausiuose 
Amerikos bei pasaulio nuoti-
kiuose: Tas žmogus yra k ar-

Kristaus Mirties Vieta. , 
Jeruzolimoje ant Kalvarijos \tos Evangelijos tapo išverstos 

kalno stovi šventojo Grabo di- lotyniškai, Kristaus mirties 
dėlė ir graži bažnyčia. Visi vieta tapo pavadinta Kalram-
krik&kmys tiki, kad ji tapo pa- įjos vieta. CaĮvus lotyniškai 
statyta toje vietoje, kur Y. Je- reiškia pliką. Kalvarijomis lo-
zus numirė prikaltas prie kry- ; tynaivadindavo vietas,kur yra 
žiaus ir kur J i s tapo palaido- Į daug žmonių kiaušų. Evangeh-
tas. Bet yra ir kitaip mintijan- Įjos, paminėdamos Kalvariją, 
čių. Gyventi tarp krikščionių, I arba Kranion prideda, kad ta 
pačiam būti krikščionim, ir ma-: vieta žydiškai vadinosi Golgo-
žai težinoti pačius stambiuo- j tha. Tas žydų' žodis mažai su
sius krikščionijos istorijos da- į prautamas dabartiniems mok-
lykus, išrodo lyg negražu. Bet | slininkanis. Jie spėja, kad jis 
lietuvių kalboje apie tų raštų ! kitados buvęs ilgesnis, būtent 
beveik nėra, todėl mes čionai yol goatha. Tuodu žodžiai reiš-
pai ąšysim nors keletu žodžių \ kia žudymų vietą, 
apie Kristaus mirties ir palai-į Tą vietą, kur Kristus mirė, 
dojinio vietą. I - j raš t in inkas Rufinus pavadino 

Vardas | uolakalniu. Iki šiol ngra\žinp-
| mų senesnių už Rufiną raštų 

Lietuviai Kristaus mirties | Kristaus mirties vietą vadi-* 
vietą vadina Kalvarijos kalnu., nmHvlų kalnu. Rutinas gvveno 
Tečiaus du apaštalai i r d u keturiais šimtais metų po Kris-
apaštalų mokiniai, t. y. visi ke-1 t a u s X u o š e ž t o j 0 gmitmečio 
turi evangelistai, aprašydami! l l m i g y b ė r a š t inhikų Golgotą 
Išganytojo mirtį visai nesako, Į V f t d i n a k&hm 
kad tai buvęs kalnas. Šv. Liu-1 ,* • , ,.v, .v . .JV.. 

. v Z , . „ Darant moksliškus įsvedzio-
kas ta vietą vadina grekiskai lim . . . ». r ? * * ,! - i , jnnus reikia saugotis pačiam Kranion, t. v. kiaušas (Link. . . . v. * . 2 T„ * , .v. . v savo minties įpročių. Pastebe-23, 33). Kuomet grekiskai rasy . , , . , ** ^ ' ' & . . jus, kad žmones per penkis ar 

šešis šimtus metų Kristaus 
mirties vietą nevadino kalnu, 
lengva šokti vieną žingsnį to-
iyn ir sakyti, kad Kristus mirė 
ne ant kalno. Tas oasakymas 
butų visai neinoksliškas, nes iš 
savo galvos pridėtų tą, ko 
K vangeli stad^nerašė. J ie nesa
kė, kad Golgota arba Kalvari
ja esant kalnas, bef jie taip-gi 
nesakė, kad ji yra lygi ar žema 
vieta. Todėl mokslininkas at
sargiai ieškantis Kristaus mir
ties vielos negali atmesti nei 
lygumų nei kalnų; esančių šalę 
Jeružolimos. , , 

Trys žymės. 

&v. Povylas, rašydamas žy 

dinolas Jokūbas Gibbons, Bal
ti niorės Arkivyskupas. 

riol jis buvo jaunas, tada 
krutamieji paveikslai dar ne
buvo išrasti. Kada žn^onės 
juos išrado, Gibbons jau turė
jo daug svarbesnių uždavinį ų 
negu vaikščiojimas į kinenui-
tograt'ą. Jis jo butų nei nema
tęs, jei ne N. C. \V. C , 'kuris 
sudarė naują filmų seriją ir 
norėjo ją parodyti kardinolui, 
klausdamas jo nuomonės. Tam 
tiksilui visi prietaisai tapo at
nešti į kardinolo knygyną" ket
verge 29 balandžio. Tadu kar
dinolas pirmą kart pamatė 
krutaniuosius paveikslus. ^ 

Tada taip-gi pastebėjo esan- ,dams laišką tuomet, kada dar 
tieji, kad kardinolas be aia- daug buvo" žmonių, mačiusių 
nrų galėjo skaityti parašus ant:! Kristaus mirtį, sako, kad J is 
ekrano (drdbulės), o jaunieji tapo nužudytas anapus miesto 
tam tikslui turėjo vartoti aki- murų. (Žyd. 13, 12). Tie žodžiai 
nius. Kas -per tankiai žiuri į labai svarbu visiems icškaiĮ-
krutamuosius paveikslus, t a r t i e m s sužinoti tikrąją Jėzaus 
turi sergėti savo akis. mirties vietą. -

Naujasis Mūras. 

Senovėje žmonės apie mies
tus statydavo augštus ir stip
rius niūrus, kad priešams už
puolus lengviau galima butų 
ginties. Dabar to nedaro,1 nes 
anuotos sugriautų visokiusi 
niūrus. Murai apie mie«tą sta
tyti neimrunkn dar ir dtfto, kad 
miestui augant žmonės nesutel
pa senuose mūruose, o negali
ma juos nukerti tolians. Kris
taus laikais apie Jeruzolimą 
ėjo jau dveji murai ir anapus 
antrųjų žmonės jau buvo pasi
statę daug triobų. Matyt būvu 
reikalas statyti trečią murų ei
lę dar toliaus nuo vidurio. TQ 
trečią eilę pastatė^ dešimt me
tų po V. Jėzaus mirties būtent 
4o metais. 

Šito fakto ^ležinojo D-ras 
Paul l laupt, semitiškų kalbų 
profesorius John Hopkins'o 
universitete Baltimorėje, Md. 
Profesorius apie Velykas šių 
metų laikė paskaitą Pluladel-
phijoje Amerikos Filosofų 
Lh*augijoje ir tvirtino, buk da-
%ar katalikų garbinaniojiKris-
taus mirties vieta nesant tikra, 
nes ji yra šiapus miesto murų. 

Profesoriui lengvai galėjo 
pasitaikinti klaida, nes antra
sis mūras, už kurio išvedė V. 
Jėzų prikalti prie kryžiaus jau 
senai sugriuvęs. Tiktai labai 
nesenai mokslininkai atkasė iš 
po žemių to antrojo muro pa
matus. D-ras Haupt tyrinėja' 
žydiškas, arabiškas ir kitų se
mitiškų kalbų gramatikas, bet 
jis neseka žinias apie tai, ką 
mokslininkai randa bekasdami 
žeinę tose vietose, kur įvyko 
didieji praeities nuotikiai. N 

Apie teismą. 
Si 

Klausimas 3. — Mano ma
melė skaitydavo seną knygą, 
kurioje buvo parašyta: " I s -
degįs iščystys žemę ant pris-
pasabijimo po Sudu Dievo.'•' 
Ar iš to išeina, kad Dievas 
ant žemės po teismui sutvers 
kitus geresnius žmones. 

Gyliene. 
Atsakymas. V. Jėzus kalbė

damas apie pasaulio pabaigą 
pasakė, kad žvaigždės kris ant 
žemės ir dangaus galybės iš
irs. (Mat. 24, 29). Iš to moks
lininkai išveda, kad pasaulio 
pabaigoje žemė turės užsi
degti, nes susidužimas žemės 
ir žvaigždės turėtų sukerti di
delę ugnį. Žmonės jau senai 
pastebėjo, kad ugnis panaiki
na nešvarumus,* ypač 
mažus vabalus ir ligų perus. 
Tai-gi daugelis žmonių spėja, 
kad pasaulio pabaigoje ugnis 
nuvalys žemės nešvarumus. 

Sena giesmė vadinama 
"Dies irae", dabar giedama 
gedulingose Mišiose, sako, kad 
"kelsis svietas iš pelenų." 
Tat nereiškia, kad taps sutver
ti nauji žmonės, bet tiktai reiš
kia, kad mirusiųjų kūnai kel
sis iš numirėlių. Kimo atsi
kėlimas iš numirusių yra ne
abejotina Dievo apreikšta tie
sa. 

« 

Apie sutvėrimą naujų žmo
nių Išganytojas nieko nekal
bėjo. Jei kokis nors žmogus 
gyvu žodžiu sakytų, arba. į 
knygą rašytų apie sutvėrimą 
kitų žmonių į)o pasaulio pa-
įaigos, tai_tas rašymas arba 
sakymas neturėtų nei kokios 
vertės.' 

Atgaila. 

Klausimas 4. — Girdėjau 
vieną kunigą sakant, kad ir 
didžiausias nusidėjėlis, gulė
jęs visą savo amžį didelėse 
kaltybėse, gali patekti stačiai 
į dangų nebuvęs skaistykloje, 
jei tiktai mirdamas padarys 
tikrų gailestį. Ar tai tiesa? 

A. Gylienė. < 

Atsakymas. Tikras gailestis 
būva dvejopas: tobulas, t. y. 
iš Dievo meilės, ir netobulas, 
t. y. is pragaro baimės. Jeigu 
žmogois turėjo tikrą, bet neto
bulą gailestį ir mirė be išpa
žinties, tai jo dūšia netik į 
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V yry ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir fkmgmm Mokykla. 
Musys tortema Ir mokymo būdu Jųi 
trumpu l*llcu fimoiraiU T\»Q ama

to. 
Mes turime didžiausiu* Ir geriau

sius kirpimo, designi^gr ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindama*. 

Visuose siuvimo, skyriuose mašinon 
varomos elektros jiega. • 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kino laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom 
madų knygos. 

.MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STBEET, CHICAOO. 

Kampas Lake St., ant 4 tų lubų 

Tel. Drover 7042 

DT. C. Z. Vezelis 
LIETTUVIS DENT1STAS 

Valaądos: suo 8 ryto Iki » vak. 
Ser'edomis nuo 4 lyg 9 vakare 

471* SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

< • » • • ' • • - • 8 8 

D r. M* S tupnicki 
3107 So. Morg&n Street 

CHIOAGO, ILLJWOI8 
Telefonas Yards 6033 

Valandos: — S tkl 11 Si ryto;' 
4 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 6 tkl 8 vai. vakarą. 

• • » 

Km-mm • • • • • • 

DR. G. M. GLASER 
K 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas 8148 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Cbioago, UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- | 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yarde 687 

} » ' » • • • • • • » » • » » * » • » » » - » » » — — ; . ; 

K' 

S 

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

Kamp. 49 Cotut 
Bes . 12f» W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero 8664 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

D*. F. K ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10*67 80. Mlriiigan, Avesrae. 

! • 

m. 
V A L A N D O S : 0 Iki • 

f V. W, RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS 

PABĖGĖLIAI TURI NAMUS 
ANT SALOS. 

8 
• 

i i 

Ofisas DidmiestyJ: * 
29 South La Sa lk Street | 

Kambaiis 324 
Tel. Central 6390 S 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
Tel. Yards 4681 E 

Konstantinopolis. Muža sala. 
Manuoro jurf»iie, buvo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, pa
versta j prieglaudą Kusijos be-
lateviams. Keturios salos 
Prince Krūvos buvo paskirtos 
del pašelpos darbo; viena pa
skirta del Amerikos, kita, del 
Anglijos, trečia (M r raneui i-
jos ir ketvirta dfl Italijos. 

Telefonas Pu 1 Ima© • • 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michlfan Ave. 
Adynoi 8;l« Iki 9 Išryto — 1 Iki 
l po pietų — 6:»t iki 1:16'vakare. 
NedėliomlB n u o > 4 lkl 11 Mhryta 

gi — _ _..n r | mm vtm m m m 

- * 

dangų neis, bet į pragare pa
teks. Į skaistykla, arba j eys-
eim einia dusios nusidėjėlių 
turėjusių tikrą netobulą gai
lestį ir atlikusių išpažintį.m Jei 
žmogus turėjo tobulą gailes
tį, bet išpažinties negalėjo at
likti, nes kunigo neprisišaukė, 
tai ir be išpažinties išvengia 
pragaro. Negaliu tikrai tvir
tinti, kad jis išvengtų skais
tyklos, nes žinia, kad tobula
sis gailestis panaikina kaltę, 
bet nėra tikros žinios, kad 
panaikintų tos kaltės pasek
mes, kurias neikia atkelti 
skaistykloje. 

Skaistyklos nusidėjėlis gali 
išvengti,* nežiūrint nuodėmių 
daugumo ir ilgumo,' jei jis 

"mirdama* turi tikrą gailestį, 
atlieka išpažfintį, priima Šv. 
Sakramentą ir gauna visatinį 
atlaidą. Paprastai kiekvienas 
kunigas po komunijos suteikia Reflld> m ^ A S W J U M 1 ^ ^ ^ 
t ą a t l a i d ą k i e k v i e n a m l l g O ^ Telefonas Haymarket S644 
niui. Turbūt ir tas kunigas, 

-—-— 

I J. P. WA1TCHES 
ATTORNEIkAT LAW 

lilETLVIS ADVOKATAS 
4542 S . W O O D S T R K K T 

C U J ( AOfl . 
McKinlejr 4 3 M 

+^&++*>P*e*%%ty&%*&V++%/%/%%ąt 

kurį tainista ginlėjai kalbant 
apie nusidėjėlio patekimą- į 
dangų be skaistyklos, buvo 
mintijęs apie ligonį mirštantį . 
tuojaus po priėmimo &v., Sa
kramentų ir minėtojo atlaido. 

Kuri. P. Bučys. 

\ BR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojai tr chirurgas 

Specgatiatas MotcrtSku, Vyriškų 
Vaikų Ir visu chronišką ligų 

>fluas: SS64 So. Halsted St.. Ghlcago 
Telefonas Brovė? 

VALANDAS: 10—11 rjto t—a po 
Pietų 7—6 vak, HedėUomis 10—19 d. 
6 * t f * * 9 > » « m ' i * % t * w % a * * w a * 9 ^ 

« 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. | 
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ROCKFORD, ILL. • 

Man teko sustoti Rockf or
ele, III. ir gauti į raukas pla
katą, kame žadėta tūkstančiai 
naudos darbininkams. 18' Ba

kas kaip iš t-Iomestead'o nesi
mato jokių žinių. 

Nemanau, kad taip yra, nes 
ir mes neatsihekame nuo kitų. 
Xors prieš kitas mųs kolonija 
atrodo mažytė, nes lietuvių. 

landži© nueinu į svetaine ir sykiu imant, išviso yra apie 
randu ja pilna žmonių. Neil-jTOO, bet nesnaudžiam rankas 
gai trukus išeina žmogus, ro
dosi lyg kunigas, išsineša ran
koje dėžute ir sako: "Blogai, 

sudėję. Xe šį, tai tą, ne tėvynės, 
tai visuomenės labui veikiame. 

Visųpirma paminėsiu dar-
kad parapijas neturiu: nėraibuotę mųs jaunimo, arba, ge-
kam nei baksuko panešioti." ; r į a u rakant, Lietuvos Vyčių 11 
Paskui pradėjo iš i\vzv> imti kuopos. J i uoliai darbuojasi. 
visokius laiškus ir knygas. Rengia vakarus, koncertus ir 

J is sakėsi nenorįs iš atmin- 'kitokias pramogėles. , 
ties kalbėti, kad nepadarytų j x u o lapkričio mėnesio, 1919 
klaidos. Ir ėmė kalbėti, kaip ; ,n.,surengė penkis vakarus,ku-
žmonės žmones mulkindavę rįUOSe vaidino: "Man ' t ė , var
inio senų senovės iki šiai die- !^onįnhiko duktė,'* " Jaun ik i s , " 

r 

nai ir kaip dabar nezaležnin-
kai mulkina lietuvius. 

Kalbėtojas minėjo visus bu-
vusiiu Rockforde nezaležnin-
kų neva kunigus ir neva vys
kupu*; jis minėjo jų suktybes 
ir nedorybes, pasisakydamas, 
kad ir pats jiems tarnavo. J is 
puikiai išdėstė nezaležninkų 
nedorybes, kaip jie neturi gė
das ir nesigaili žmones mul-

. kinti. x 

J ie vadinasi " taut iška lie
tuvių bažnyčia," o priklauso 
nuo lenkų nezaležninko Hodu-
r'o. Kalbėtojas minėjo vardus 

"Mirga , " " | laisvę žengiant. f > 

Gegužio 2 d., š. B 
( t 'V 

m. vaidino 
Varnas įpainiojo' ir "Vie

nas iš .mus tur apsivest." Gi 
mažesrių vakarų nė neminėsiu. 

Nors kaip kitur, taip ir pas 
mus randasi žmonių, kurie vi
sokiais imdais trukdo jaunimo 
darbuotę, vienok mažai į tai 
domės kreipiama. Garbė įmis 
mergaitėms i r vaikinams, ku
rie uesvkį ir šlykščių žodžių iš
girsta, l>et tvirti savo pasiryži
muose. 

Jaunimo Hoinestead'e yra, 
tik vargas, kad tas jaunimas 

asmenų, kuriems primėtinėjo Į **«M svetainės. Kaž kodėl 
vagystę; vardais išvadino ne- mūsiškiai lietuviai nepasirupi-
zaležninkus girtuoklius, tvirti
no, kad tarp nezaležninkų no
va "dvasiški jos" esąs vienas 
žydas Chieagietis. 

Kalbėtojas buvo P. Zwynek, 
kuris buvo tarnavęs Roekfordo 
nezaležninkui M. J. Zvalioniui. 
Šitasai, atsikraustęs į Rock-
forda, ėmė p. Zwynek'a nie
kinti, vadinti jį piemenuku. 
Tuomtarpu Zwynekas ėmė iš
mėtinėti Zvalioniui, kad nemo
ka apeigų. Nesutikimas pada
rė tų, kad p. Zvvynek'as su
rengė prakalbas ir iškėlė aikš
tėn nezaležninkų nedorybes. 

Nezaležninkai nepadavė jo 
teisman (turbūt jis tiesą sakė), 
bet gynėsi nuo Zwynek'o ap
kaltinimų keldami triukšmų 
svetainėje. Didžiausiai kėlė 
triukšmų pp. Milašienė, Čir-
vinkienė, Kazakevičia ir ne
zaležninkų vargoninkas Stan-
lis Ra ii o. Sustoję tarpe durų 
triukšmadariai baubte baubė. 

Triukšmas nesustabdė Zwy-
neko reveleeijų. Nezaležninkai 
neiškentėjo ir išbėgo iš svetai
nės, keikdami p. P. Zwynekų. 

C. Marčiukaitis 

HOMESTEAD, PA. 

Ar miega čionvkščiai lietu-
VISLI. 

Tai klausimas kurį, gal, dau
guma pasistatys, IH^ ilgas lai-

OUNDatLAST! 
CELF-ADJUST'NC 

/.težkJUSPUL 
BRASS.1EPES 

N©9 Į 5 0 N0I5 9GD 
- I S'OUI m* 

JHgu tavo krautuvininkas 
neturi. prisjŲ.^k piningus 
ir mi tra o mes prisiusime 
viena i^nirciainuii. Pastos 
lėšos apmokamos . 

NEMO HY(.IKM(- VASDION 
INsTrTlTU. 

P«»t. M. *3 IrOns l*U*cr N. Y. 

na įsigyti nuosavos svetainės. 
Turinio daugybę draugijų, 
kliubų, ar-gi negalima įtaisyti 
svetainę. Mažam reikalui prisi
ėjus reikia eit pftji svetimtau
čius, e n g i a n t vak., nešk sveti 
miems dvidešimtinę, ar dau
giau. Bet su laiku bus ir ta tru
kumą atpildyta ir tada apsiei
sim be svetimųjų. 

Nevienam gal bus indomu iš
girst apie darbus ir uždarbius 
mųs apylinkėje, nes pas mus 
taip vadinamas plieno ir durnų 
centras, su didžiausiomis pa
saulyj plieno dirbtuvėmis. Di
džiuma jų priklauso "Carnegie 
Steel Co.' Vienam Hoine
stead'e viišininėtos kompani
jos įstaigose dirba apie 15,000 
darbininkų ir kas 24 yal. išlei
džiama apie 20,000 tonų viso
kios rųšies plieno. Čia dirbami 
didžiausi pasaulyj laivai, tiltai, 
geležinkeliams bėgės ir tt. 

Darbo sųlygos darbininkams 
neblogiausios: paprastas dar
bininkas uždirba nuo 5 iki 7 
dol. dienoje. Žinoma, tas pri
klauso nuo to, kaip ilgas va
landas dirba. Kompanija pri
pažino 8 va i darl>o dienoje, bet 
darl)ininkai turi dirbti nuo 10 
iki 13 valandų. Už virš 8 
vai. mokama lafkas ir pusė. Iš-
dirbę 13 vai. gauna mokėti už 
15%. Paprasčiausia mokestis 
46c valandoj, bet paprastas 
darbininkas, dirbdamas sunke
snį darbą, uždirba ir 10* ir 15 
dol. į dienų. Yra daugelis ir lie
tuvių, kurie uždirba iki 25 dol. 
į dienų. Norinčiam <labar gali
ma gražaus pinige susitaupy
ti. 

Didesnė pusė lietuvių čia turi 
miosavus namus. Kai-kurie net 
po kelis. Turime gražia muro 
bažnyčių, mokyklų. Turime ir 
lietuvių amatninkų. Žodžiu sa
kant, visko po truputį. Norin
čiam gera proga yra išmokti vi
sokio amato, nes turim 4 tCar-
negie Library" (viešas knygy
nas), dykai teatrams salę ,̂ va
karinę mokyklų ir '" Institute 
of Technology," kur lengvai 
galima išmokti bile kokios pro
fesijos su visai mažomis išlai-
doiiiis, buteirt apie 25 dloL me
tams. Tečiau negirdėti, kad ta 
proga lietuviai naudotųsi. 

Visi žinome, kad Lietuvoje 

labai uus brangus vTsokios rų-
ii** amattninkai, o čia kaip *\ 
kis yra proga kų nors pasimo
kinti, kurie tmojaus žada grįžti 
į Liatiura ir prisidėti prie at
statymo griuvėsiuose ermnBos 
tėvynės, Lietuvos. 

A. Vargdienis. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

Lietuvos Vyčių 14 kuopos la
bai svarbus mėnesinis susirin
kimas. i>us serėdos vakare, ge
gužėm 5 d., 1920 m., &v. Antano 
parap. svetainėje, tuoj po pa
maldų. 

Visi nariai ir narės malonė
site koskaitlingiausia susirink 
t i. Kurie esate pasilikę su 
mokesčiais, malonėsite atsily
ginti, nes jau netoli pusme'tie. 

Bus priimami nauji nariai. 
Tai-gi kurie norite įsirašyti 
Lietuvos Vyčių organizacijom 
dabar geriausia proga. 

Valdyba. 
( 

UŽMUŠTI SULAIKO 
UKININKYSTC. 

Vtrdun. Pakol kūnai pusės 
milijonų vyrų, kurie mirė gin
dami Verdun'ų, nebus perkelti 
į tautiškas kapines, Prancūzi
jos ūkininkai, sugrįžę į savo 
namus čionai, nebus leisti ap
dirbt savo žemę. Apart tos ne
vartotos ženiės, yra dar tūk
stančiai akrų, ant kurių randa
si daugelis s-kylrų (bombų dar
bai), kurios tui»ės bu t uždeng
tos pirm negu artos. ^ 

Kol kas Amerikos Raudona
sis Kryžius pagelbės kaimie
čiams. 

REIKALAUJA. 

Mergaitės 16 metų ar daugiau pri
pildyti Ir užsiūti druskos maišus. 4", 
va landos savaitėj 85-40c. j valanda 
Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Salt Co. 
K a m p a s Eas t South Water Stsoct. 

R E I K A L I N G I VYRAI. 
Prie cashing, grinding ir fabriko 

darbo. 
Alhaugli Dover Co. 

2100 Marsiiall B lvd . 

REIKALINGI . 
Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 

viduj warehousej . Pastovus darbas ir 
gera mokestis . Atsišaukite Supt. 
Fourth. 

Guntbinaky Bros. 
c-o Union & Lumber Strs. 

ANT PARDAVIMO. 
Automobil ius — "Reo" 1916 mode-

, lis. Savininkas priguli prie Associa-
tion ir už Associution kaina parduos. 
Atsišaukite:. 

5428 S. Honort Str. 

PAIEŠKO 
Paieškau savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno Gub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. ka imas Bniegoniškiai 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jj sinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranc i škus Miknius, 
Box 240 Kenosha. Wls. 

-V 
REIKALINGOS MERGAI

TES. 

16 metų h1 suvirs. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
svarus fabrikas. Gera alga iš-
pradžių. Greitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
556 S. Clark Str. 

REIKALINCrOS. 
Moteris, del lengvaiiR sva

riau* darbo. $16 savaitėj. Dar
bas pastovais. 

Atsišaukite. 
Pepsodent Oo. 

61h Floor 1104 S. Wabash A ve. 
" • ' • • » — " • • — — — — 

Paieškau žmogaus dirbti ant ūkės 
(Karmas) Gs^-o užmokestis. 

Mr. Joe Zolp, 
flt. 1 &ox 70 Cascade Wisr. 

REIKALAUJA 
Vjrrai dirbti poperos stocko kąjai-

barij. Geras darbo "silygos. Atsišau
kite. 

American Colur Type Oo. 
1151 Koscoe Street. 

~ — - • i > t 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewajrt. 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22-nd Str. 

REIKALINGI ŠIANDIENA 

. Vyrai ir Moteris prie viso
kio darbo pirmos klasos Hote-
lij. Clubs Sunnner Resortai 
Restauranose i r institucijose, 
Taippat M ašini štai Engineriaį 
FiTemonai ir Vyrai mokintis 
visokių amatų. 

Malkai — Wc8t — Katalikai del 
Beneralio offiso ir pasiuntynistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

The Paprato Status r y Co. 
766 West Adams Street. 

Madison Employment Agency 
105 W. Madison St. arti Clark 

ANT PARDAVIMO. 
i 

Du nauji namai Lietuviu apgyven-
toj vietoj Bouto Washtenaw ir 43-čios 
Gatves. Vieno augščio medinis namas 
su krautuve iš priešakio u* $8t>00.00 
ir v ienas dviejų pagyvenimų mūri
nis namas su krautuves už $15,000.00 
š iandiena verti $30,000.00. Parsl-
duos po viena arba abudu kartų už 
$18,00b. Atsišaukite pas savininką. 

1.011 ix t;bH. 
2659 m . 43 Stroct. 

AJTT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, užtat turiy parduoti sa

vo moderniška 2 flatų mūrinį narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
nu $s,000 atsi.^aukito ned«ldienlais 
ant 1-mo flato. 

f 
5612 So . ' \Vi iuhcsUT Avc . 

— — — • — — — 1 

Parsiduoda didelis : i "visais įtflisl-
mals del dvejų šeimini; pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
muž;is inesimas. Priežastis pardavimo 
yra Hgu. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kretptes sekančių antrašu.") 

Jotui K m s z a s , 
708 LiiK-oln Ave. K o t k f o i d , 111. 

Telel . M a 111 SB60 

FARMA. 
lttO akerių, puse dirbamos, dobilų 

žeme, geri budinkai, visos naujos ma
šinos. Savininkas Chicagoj, maino 
arba pardut«la už $5,000. 

A. F. Vimaitls 
«»»3 S. Mermitage Ave. 

P . \ R S I D T O M . 
2 flatu mūrinis namus po 4 kamba

rius, kaina $3800. Atsišaukite. 
6933 S. Hcrmitage Ave. 

Ant pardavimo grocerne verta 
$1200, parsiduos už $8^)0 iš priežas
ties ligos. Atsišaukite. 

708 W. 80th Street 

AlffT PARDAVIMO 
Biznavas namas, 4512 So. Mer-

mitago Ave., modiniH ant dviejų 
lubų.. Viršuj tris pagyvenimai, 
apačioj storas sale ir pagyvenimas 
rendos neša i nieuėsi $85, kaina 
$7000. 

Medinis namas 1708 West 47-th 
st., ant bizna vos gatvės prekė 
$8,000. 

Medinis namas 4515 So. Wood 
st. dviejų lubų, du pagyvenimai 
po penkis ruimus, Elektrikos 
šviesa, vanos, naujiai ištaisita ren
dos neša į mėnesi $38. Preke namo 
$3800. -

Medinis namelis, 927 West 54th 
st., štorelis ir penki rūmai viršuj 
grąžai ištaisita, gražiame apiegar-
dc, arti bulvaro, vertas $4500. 
Parduosime už $3200. 

Medinis dviejų lubų namas 8427 
Kerfoot avenuc po penkis rūmus, 
augštas cemento beismentas. Ir 
pločio 7-tos pėdų kampinis vlotas 
žemes, ant kampo bizniavos gatvės. 
Lietuviu apgyventoj apygardoj, 
preke $4200. 

Viršminėti namai turi būti par
duoti j trumpa laika kreipkitės pas 
COMMERCIAL REALTY 

BURBAU 
4547 S Hermitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145 

I I • 

ŠĮVAKAR A - atnešk 
• • • v « savo taupmimus \ sią stiprią 

Valstijinę Banką. Jų e, t žer
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą. 
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 

dalis pasaulio. Šifkartės par
duodamos ant visų linijy. 

ą . 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

suvir* $6,000,000.00 

•Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos okau-
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
vt*, kuomet skaitai ar siuvi ar t a 
sai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
ret taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S, Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ik iamas dykai. 

K a m p a s 18-tos gatves . 
3-rios lubos virš Platt 'o aptlekos. 

Kambaris 14, 1S, 16, 17 Ir 18 
Tėmyki te | m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėl iais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis . 

' TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
Butauptnsime jums 10% iki 50% 

j ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng 
ir kitokio styl iaus $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu specijale ei le 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vi l-

; nos siutai po $86 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-

< čiau. Vyru kel ines $4. ir augšdiau. 
Melinos pusvilnes kel ines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant ' 
kiekviena pirkinio s iunčiamo į 

. Europa. , 

Atdara kiekviena diena iki 3 
vai. vakare Subatomis 10 vai. N e -
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

: • : • • - • • * • • » « » - - " - » » K 

Telephone: Tardė 6492 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, UI. 
• • i r i h . i 

PASPOKTV BLANKAS 
PUiDOMt: 

DYKAI. 

~) 

JJalUo Consultation Burcau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. « 
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Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jųs Turite Nešioti Hi-Press 

PIGUS mainiški čebatai gale visados būna 
brangus, Hi-Press nekainuoja daugiau kaip* 

paprasti čebatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi
darė pigesniais u i kitus. 

i 

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

T E r r~ aliY 
Akron, Ohio. 

S K A T T L t BttANCM: 113 K I \ G STHEET 

Goodrich 
Hi-Press. i 

Rubber Footwear 
roum>to <• • • 

E N G 1 A N D E R 
COUCH-BED 

S o l d everywfaetc b y furniture dealere 
a n d d e p a r t m e n i štorme 

MoūycriOKtw» 
SULA* **0 U I T 

EMJLANDUR S l ^ I N G BED CO. 

t 
w • 



D R A U G A S 
Trečiadienis gegužės 5 1920 

I 
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CHICAGOJE. 
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i 
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^KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS ! ŽMONĖS IŠVIJO DŽIANL 
TORIŲ. 

Trečiadienis, gegužės 5 d., 
Šv. Pijus V., p. Angelas, kank. 

Ketvirtadienis, gegužės 6 d,, 
Šv. Jono ap. aliejuje virinimas 

SUAREŠTUOTA MOTERIS 
KĖ GYDYTOJA. 

Patys užkūrė pečius. 

š CHICAGOS LIETUVIU 

IŠ WEST SIDE. 

L. Vyčių 24 kp. vakaras. 

Perdaug rašiusi svaigalinių 
receptų. 

CUica^o.je prolubicijoniniai 
agentai suareštavo Dr. Auna 
B. Selmltz, 3430 Calumet ave.. 
už perdažnų rašinėjimą s va i 
galinių receptų. 

Suareštuota Dr. Soliui t z 
šiandie pakelia klausima: 

"Kokias teises valdžia ar fe-
deraliai agentai turi diktuoti 
n a n , kam aš galiu gi kam ne
galiu rašyti receptus, suli-
kurių galima gauti degtines 
medicinos tikslais.' 

**Praktikuoju čia medicino
je dvidešimts du metu , , , sakė 
Dr.Schultz,/ ir tuo laikotarpiu 
pakėliau augštan laipsnin savo 
praktiką. Sergančiu žmonių 
man0 ofisan ateina £ana daug 
ir aš per mėnesį nesu parašiu
si nei šimto receptų gauti deg-
tinės. 

1 ' Neei klausi u ., aš daugia 
blanku tiems receptams, bet 
pabaigusi visuomet palaukiu 
sekančio mėnesio. T r štai kuo
met nueinu gauti naujų blan
ku, man neduodama." 

Dr. Sclmltz yra paliuosuota 
po $2,000 paranka. Sakosi, ji 
eisianti teisman ir attiksianti 
išmėginimą, kaip stiprus yra 
toksai naujas ir negirdėtas gy
dytojų suvaržymas skirti svai-
galus medicinos tikslams. 

"Matyt, čia yra bloga su 
šalies reikalais," sakė. jinai, 
"jei paprastas agentas ateina 
ir nurodo prot'esijonaliam gy-
dytojui, kam j i s gali duoti fer-
mentuoto sp i r i to / ' 

"Pavartojant gatvinę fra
zeologiją, mane suareštavo ir 
pabaigtas kriukis. Bei majoro 
Dalryitiple gauja turi žinoti, 
kad šitam atsitikime gali jai 
pačiai but bereikalingo susi
krimtimo." 

Apai tamentiniuose namuose 
po num. 13.").") West Marrison 
gat. aną dieną kaip tik neįvy
ko batalija. 

Buvo pakilę visi namuose 
gyvenantieji žmonės. Šiuo kar
tu jie pakilo ne prieš namu sa
vininką, paprastai vadinamą, 
"landlordą.", bet prieš namą 
džianitorių, kurs pasirodė esąs 
tikras caras. 

Aštuoni šeimininkai, katrie 
turi tuose namuose samdas, 
nusprendė, kad d.žianitorius 
turėtų pakaiti boilerį, nes pa
gyvenimuose perdaug šaltą. 

Apie tai tuojaus pranešta 
džianitoriui. Tasai atsisakė 
kūrinti. Tuomt tie visi šeimi
ninkai nuėjo "beismentan'1 

(rųsin), džianitorių iš ten iš
meta laukan ir patys užkure 
pečiu. 

Po šito jie visi bendrai pra
nešė namų savininkui, kad ta
sai pamainytų džianitorių, 
kad duotu ne kokį carą, bet 
sukalbamą žmogų. 

IR POLICIJAI PASITAIKO 
NESMAGUMŲ. 

SPECIJALIS PROKURORO 
PADĖJĖJAS CHICA

GOJE. 

Šalies generalio 'prokuroro 
Palmerio pirmuoju asistentu 
paskirtas Patriote R. Hilliard, 
kurs nuolat gyvens Cbieago-

Jis per visą eile metų tar-
nauja Teisybės departamente. 

Aną .dieną Michigan gatve 
automobiliu važiavo Mrs. Ar-
cbie Roosevelt, marti mirusio 
Tbeodore Roosevelt. Automo
bilius neturėjo numerio ir vi
duj matėsi keletas dėžių ir 
krepšių. 

Ties Randolpli gatve stovėjo 
detektivas seržantas Donnellv. 
Šitam pasirodė automobilius 
intariama^. Tad jis nusprendė 
sustabdyti mašiną. 
y "Sulaikyk savo masiną!" 
sušuko jis į šoferį. 

"Kas tamsta esif1' pasigir
do iš automobiliaus motoriš-
kas balsas. '"Aš esu }fi>s. Ar-
cbie Roosevelt ir važiuoju į 
geležinkelio stoti, iš ten j Pa-

Sekmadienyje, balandžio 25 
d., š. m., Aušros Vartų parapi
jos svetainėje L. Vyčių 24 kp. 
buvo surengus vakarą su pro
grama parapijos naudai. Kuo
pos artistai-mėgėjai vaidino 
vaizdelį " Į laisvę žengiant." 

v aidinimas pavyko, nes vai
dintojai gerai buvo išmokę sa
vo roles. Nevienas žiūrėtojas 
net ašaras šluostė matydamas, 
kaip Lietuvoje motinos leidžia 
ir palydžia savo sunūs ir duk
teris į kare, už tėvynės laisve. 
Paskui nusimina tos širdys pa
mačiusios, kad lenkai apsistoja 
Lietuvoje su visu savo štabu, 
bausme" grasina lietuvius, kurie 
neklausys jų įsakymų. Dar la
biau nusimina tos širdys pama-
čiusios, kaip lenkai paima ke
lias lietuvaites, tarnaujančias 
prie Raudonojo Kryžiaus ir 
mirtimi grasina, jei jos ju ne
klausys. 

Lenkų vadas vieną lietuvaite 
pasilieka sau, o kitas liepia va
ryti kalėjimam Bet tos atsisa
ko apleisti kambarį, sakyda
mos : "Mes neisime iš čia pakol 
Marytės nepaleisi, nors mus ir 
užmustumėt ant vietos." Vie
nok, vadui paliepus, lenkai ka 
reiviai, su nežmonišku žiauru
mu, išgruda lietuvaites, palik
dami Maryte. Kuomet palikęs 
su Maryte bando prie jos mei-
linties, ji atstumia ir pagriebus 
jo paties revolverį peršauja jį, 
kuris krinta negyvas. Tuo tar
pu pasigirsta šaudymai. Įpuo
la kambarin keli lenkai ir, pa
matę peršautą vadą, puola su
badyti lietuvaitę, bet staiga 
įpuola lietuviai kareiviai ir su
rinka: "Meskit ginklus ir pa
kelkit rankas. ' ' Lenkai pasi
duoda. Čia publikos nusiminu
sios širdys neapsakomai pra
džiunga ir galo nėra rankų plo
jimui. 

L. Vyčių 24 kp. vaidintojai 
gerai suprato veikalėlyje iš
reikštą mintį ir sugebėjo per 

čiars talentais, kurie neš garbę 
mūsų tautai ir pačiai Lietuvai. 

Po programos bus šokiai. 
Gr.o's p-no Pilipavičiaus speci-
j ai i ai muzikai. Petras. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

namą." 
'•Kas yra tose dėžėse?" pa- duoti ją publikai, užtai neninža 

arbė jiems priklauso. 
Veikalėly j išreikšta mintis yra 

klausė detektivas," ir kur a u 
tomobiMaus numeris?" 

" O , čia dėžėse yra mano 
drabužių", atsakė Mrs. Roo
sevelt. 

Detektivas nuraudo ir neži
nojo ką sakyti. 

" Laba i nesmagu man, kad 
ją sustabdžiau", kalbėjo pas
kui detektivas. "Bet automo
bilius man pasirodė intaria-
mas. yy . 

PARVEŽTAS PLĖŠIKAS. 

kaipo maisto ir prieštrustinių i ~ 
bvln ekspertas. I s * o s t ( ) r a n * e > N J " C]u' 

Tau reiškia, kad dabar g a l / ' ^ n pavežtas plėšikas gal 
. *, vazudis M alter E. Drummond bus smarkiau paimti nagan 

visokios rųšies maisto speku
liantai, katrie be jokio gailes
tingumo plėšia žmones. 

PALIKO $77,000 VERTĖS 
TURTO. 

24 metu. 
c 

Jis čia daugelio firmų raš
tines* su savo sėbrais buvo a-
pi-plėšęs ir pabėgęs. Visgi bu
vo surastas. 

Nesenai Cbicagoje nužudy
tas darbininkų lųiijose vadas, 
Edwani J. Coleman, paliko 
$77,000 vertės turto. Viskas pa 
likta likusiai po jo našlei ir 
jaunai dukteriai. 

LENKAI KAUJASI SU VO 
KIEČIAIS. 

P E T B A T I 6 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 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

N O I A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicigo Illinois 

; B O U L E V A R D 611 

Berlynas, gqg. 5. —Silezijos 
miestelyj Oppeln praeita, sek
madienį visokiais įnagiais ap
siginklavę vokiečiai, kaip vy-
rai,taip vaikai,užpuolė lenkus, 
katrie buvp surengę demons
tracijų del kokios tai savo 
šventės. 

2 žmogų užmušta Mr kelioli
ka sužeista. 

"Vokiečius su lenkais besir 
p Šančius pagaliaus perskyrė 
anglų komisijonierius,'' kurs 
tuo metu buvo apsistojęs mies
telyj. 

pritaikinta prie šių laikų, tik 
apdirbimas bei išreiškimas tos 
minties yra visai silpnas. No
rint nurodyti ir išaiškinti Vei
kalėlio silpnumus, užimtų be
veik tiek pat poperos, kiek už
ima pats veikalėlis. Patartina, 
kad pats autorius pastudijuotų 
geras dramas ir bandytų per
dirbti arba stors patobulinti. 

Vaidinime dalvvavo sekanti 
• 

asmenys: Motinos role vaidino 
a* 4 

ponia Reikauskienė, Onos, jos 
duktė s—P. Laurinkaitė, Vinco, 
jos sūnaus—S. Kairys, Marės, 
kaimo mergaitės—B. Lapins
kaitė, Lenkevič'io, sulenkėju
sio bajoro—J. Mikulenas, Pil-
dukovskio, lenkų vado—P. Ci
bulskis, kareiviai ir lietuvaitės 
L. V. 24 kp. nariai bei narės. 

Žmonių buvo nemažai, tai ir 
pelno parapijai paliks. 

Nepaprastas muzikalis 
vakaras. 

Ji Seredoje, gegužio 12 d., š. "m., 
p. M. Meldažio svetainėje įvyks 
nepaprastas muzikalis vaka
ras. J į rengia p-lės S. M. Pili-
pavičiutės, talentuotos daini
ninkės bei pjjanistės. Girdėjau, 
kad tame vakare, apart dainų, 
solų ir pijano skambinimų, po 
vadovyste p-lės C. Pilipavičiu-
tės bus išpildytas naujas gra
žus muzikalis veikalas. 

Visiems lietuviams patartina 
atsilankyti į šį vakarą ir pasi
gerėti muzika ir mūsų kilstan-

Balandžio 27 d. Šv. Jurgio 
parap. svet., 8 ¥al. vakare L. L. 
P. bonų vietinės stoties Jvyko 
susirinkimas. 

L\)sėdln susirinko neperdau-
giausia bonų pardavėjų, tečiau 
'daug dalykų apkalbėta. Išda
vus komisijai raportų iš ren
giamų prakalbų paaiškėjo, ko
kios gali būti pasekmės iš ren
giamųjų paprastų prakalbų. 
Todėl sutarta surengti tokias 
prakalbas, kokių dar "Brišpor-
t a s " nėra girdėjęs. Tam tikslui 
prie komiteto darinktas dar 
vienas asmuo: p. P. 'Baltutis. 
Dabar komitete bus P. Baltu
tis, V. Balanda, S. Austynas ir 
A; Budri s. Ja i pavesta tas di
delis darbas atlikti. 

Prakalbos įvyks gegužio J) .d., 
š. m., Šv. Jurgio parap. svet., 
prie 32-ro pi. ir Auburn ave. 

Stoties susirinkimus nutarta 
laikyti kas utarninka, 7:30 vai: 
vakare, "Sv. Jurgio parap. mo
kyklos kambaryj. , 

L. L. Paskolos bonų galima 
pirkti sekančiose vietose: pas 
stoties iždininką, J . Petkų, 
3402 So. Halsted St. (Real 
Estate) , T.. Vyčių Paskolos 
Bendrovės valdyboj, Šv. Jur
gio parap. svet. kiekvienų pir
madienio vakarą nuo 7 vai., O. 
Aleliunienę, 901 W. 33rd SU 
L. Darbininkų Sąjungos krau
tuvėje, J . Maziliauskų, 3261 
Union ave., M. J. Norkų, 3114 
So. Halsted S t . i r P. P. Baltu
tį, 3261 So. Halsted st. 

S. A. Stoties rast. 

Iiiiimimiimmimniiiiiiiiimiiiimim^ 
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Važiuokite į Lietuvą 
I PER Į 

| DEPOSITORS STATE BANK] 
Į 4633-4637 South Ashland Avenue j 
I CHICAGO, ILL. | 

IŠ NORTH SIDE. 

Lietuvos Vyčių f) kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks šiandie, 
t. y. seredoj, >gegužės 5 d., 1D20 
tAT 

Kviečiu narius koskaitiin-
giausia susirinkti, nes daug da
lykų turime svarstymui. Po.su-
sirinkimo galėsime žaisti. 

Pranas J. Paliulis, rast. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewri«ng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnoa isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiaraSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETU V18 AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina vlsy akttj 
tempimą k a s 7 r a 
priežastimi skaudė
jimo gralvoa, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

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

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefoną* llrover 9660. 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

S 2 5 2 S o . H a l s t e d S tr . 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 ikt 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards S544 • 

S. D. LACHAWICZ 
Liet u vys Grab orius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 PL Ohicago, UI. 

TeL Oanal 91M. 

1 JOSEPHCWOLON -
.Mum Advokatas 

W SO. LA SALLB KTREOT 
Gyvenimo Tel. Humbolelt • ' 

Vakarais t » U W. M-nd Street 
Tel. Rockwell Ct»t 

CHICAGO, ILL. 

$6,000,000.00 Milijonų Pol. Banką 

Galim išpildyti jums ap-
likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartipar! 
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

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

tian, Servian ir Jewish.. 

I I I I I I I I I I I 

E X T R A H 
Gera Proga Lietuviams Pirkti 

RAKANDŲ KRAUTUVĘ 
Biznis išdirbtas per devynis metus, geriausia vieta. 
Didžiausioj Lietuviu kolonijoj. Šį biznį galima nupirkti labai pigiai. Priežas

tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šėrininky susirinkime, nes ta pati kompani-
jo uždėjo rakandų dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi-
buti parduota trumpu laiku. 

Atsišaukite: 

4536 So. Paulina St : 

% 

Toj pačioj vietoj randasi savininkas. 
/ 

Sf -

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LUBTUVIS 
Oydytojas Ir Chirurgas 

Perkėla savo gyvenimo rista I 
Brlghton Park. 

t*14 U . 43rd 8tr#**., 
Tel. McKlnley 261 

OHsasi 1751 VV. 47th 8 U 
(47 Ir WMd g**.) 

Valandos: 10 ryto Iki i po pietų, 6:10 Iki 
8:30 vakar* Nedėliomis f iki l t rytala 

TeL Boulevard 1C0 

5E 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojaa ir Chirurgas 
Konelande: lt94M 8a. Mlcblgaa Ava. 

Tslefanaa Pnllman 341 Ir Psllmaa S1M 
GhicacoJ: 451S 8o. Wood 8tr. 

Tik Ketvergo T ak ak e nuo 5:30 Iki 7:00 
Telsffaoaa Yards 1U. 

y » » • • • • • • • • » • • » • « » • » » » » » • ; 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą! Išbandšiou visokius mazgojimui, 
trinkimus, muilcvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbiį* muo tu bjauriu pleis
kanų... Man ged* net darosi t" 

MARE. "Na, tat kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai grasus, šteinui ir igsti. O tai 
t&del, kad ai vartoju RVFFLBS!" 

Kas tai yra R U F F L E S ? Ar 
tai gyduplė? N e ! ! Ar kve-
piantjs vandno? N e ! ! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 

*~" plaukų ir od6s *ustiprintojis, 
kuris prigelbi garątai suteikt žmogui priklausanti grožį. O ka« gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius,.švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių "galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymes neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

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

F. AD. RICHTER & CO.. 316-330 Broadway. New York 

| 
! » • » » — » » • • > » » . . ! 

Afi, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEMJkMGlAl RAIAU. 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų. NėTvų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslgailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, llraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
matismas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių regimas 
išnyko po užmušimui visų ligų.' Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir naktiea Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptis* prie Salutaras-

1707 So. Halsted St. 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITTTnON J. Bnikifcto, Prof. 

THephone Canal «417, ClUeago, UI. 
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