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EL PASO, TEN..' geg. 5.— 
Apt urėta žinių, kini netolios 
Meksikos sostines nužudytas 
dnr vienas amerikonns. Ralph 
(Ireonlav. šito .tėvas ir jaune- 
snysis brolis ten-pnt buvo nu
žudytas pirm kelių dienų.

NEW VoRK, geg. 5.—iŠ čia 

į Meksikos pakraščius šiandie 
išplaukia keturi karės laivai. 
Įsakymas išplaukti gauta* va
kar.
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LENKAI NEPAĖMĖ 
KIJEVO.

Yra ui 28 myliu nuo miesto.

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL. V. No. 107
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MILIJARDO REIKĖS GE *| 
LE4INKELIAMS.• i r •

VičiidS uiuciinuHdb 
nužudytas*

• • •

prastais atsitikimais Meksiko-

WA£H1NGTON, .geg. 5. — 
Kabelių kompunijos su- vakar 
atsisakė Meksikos sosthu'-n 
siųsti knhlegramas.
žinių, kad perkirstas telegra
fu susisiekimas Vera Cruz sn 
Mcrieo C*itv.

Reikia žinoti, kml šiandie 
jnu pusė Meksikos yrt revo- 
liucijonierių rankose. Ir lig- 
šiol niekur dar neįvyko jokio 
didesnio mūšio revoliucijonie- 
rjų su Carmnzos kariuomene.

Tų apsireiškimų čia aiškina 
taip, kad revolincijoniermi m: 
dprėndę kuomažiausia kraujo 
pralieti.

Ir t<xlel daug Imvo nu.sLste- 
bėta. kuomet ’mii-stas Juitrez 
be jokio mūšio perėjo rcvoliu- 
cijonierių rankosna.

Taip yra ir su kitais niica-
Nes yra I tais ir teritorijomis.

z Varšuva, geg. 5.—Vakar pa
skelbtos žinios, knd buk lenkų 
kariuomenė paėmusi Ukrainos 
miestų Kijevu, pasir<xlė netei
singos.

Lciduu graibu* uz. -k> mylių 
nuo Kijevo ir jų didesniųjų 
anuotų šovinini nesiekia nei 
pačių priemiesčių.

Bet užtaigi Milšcvikni smar
kiai veikia, kati apginti mie- 
dę. Sulig gautij informacijų, 
bolševikai keliomis eilėmis ap
sikasė aplinkui miestų.

Ant aplinkinių kalvų susta
tė sunkiųjų artilerijų ir iš ten 
juu lx)inlM<rduoja lenkų ka
riuomenės barus.

Savo keliu lenkto ruošiasi 
neatlaidžion kovon. Pavarto
jami šarvuoti traukiniai ir au
tomobiliai. Smarkiai ore skrai-1 
do lakūnai. Lenkai tari naujau 
sius karės pabūklu.

Kijevi./ginti nuo lenku Troc
kis pasiuntę.- vienų smarkes
nių savo generolų.

Washington. geg. 5. — Pa
dėtis sti gHožinkelinis taip blo
ga, kad gelv.'.inkelių kompani
jos sakosi joms reikėsią turėti 
mažinusia milijardų dolierių. 
Tokių pinigu -ūmą kompani- 

keti pa-kolni reikalingos joms 
didesni* įplaukų- už vežioji
mų prekių.
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JUGOSLAVIAI TARSIS SU
' ITALAIS.
\ — 1 ■■

Paryžius, geg. 5. — Ateinam') 
čię -a vaite Šveicarijon .-u va
žiuos Jugoslavijos ir Italijos 
atstovai. Jie tarsis Adriatikos 
pakraščių klausime.

Kiek žinoma, Eiuuie norimu 
padaryti nepriklausoma vals
tijų. gi Žarai duoti autoriumi- 
>

KONGRESO ATSTOVAI 
PROTESTUOJA Už KA

LINIMĄ AIRIŲ.

Washington, geg. 5. — Ang
lijos vyriausybei, pnmijero 
Lloyd George vardu, |ia-ii.t-la 
kubeliu protintus prirš tai. 
kad Anglija lw» bylų prave- 
dimn ir h* loismn nusprendi 
iiių laiko kalėjniiuo.-v diiuge- 
lį airių* Įiatrijotų.

Po Įirotestu tarpe kitų pa- 
sirašę SS Siįv. Valstijų koi|- 
greso atstovai.

Taip sako turkų nacijona 
listų vadas

i. gvg. T (su
turime vii- 
ir jos talki-

WASH1NGTON, gėg. 5. - 
Carranzii pamota gabiausieji 
jo generolai, šiuo kartu re- 
"voliucijon perėjo gen. Pablc 
ponznb-.

Gauta žinių, kad Cityranza 
su gegužėj 15 d. bus*privers
tas atsistatydinti. Jo vietų lai
kinai užifiwią* Alfredo Dobies 
DtNtiinųuez.

SMARKIAI PLEČIASI RE 
VOLIUCIJA MEKSIKOJE.

Juarese atidarytas keliu re 
voliucijonieriams.

Waahington. geg. 5, — Gal 
bus jMisiųsta danginu karės 
laivų j rytiniu* Meksikos lai
kraščius.

Nors tuo tikslu dar nepa
skelbta jokių ypatingų įsaky
mų, M sekretorius Daniui* 
•vakar pareiškė, kmi jei bus 

- reikalinga, bus t u o j n ns paniu
rta daugiau laivų.

Carranza netenka teritorijų
Čia diplomatiniuose sluog 

sniuoM* labai ztebinmasj nepa-

Nepavyko Carranzai.

Kampanija prieš* revolinci- 
jo n i e rius nepavyko Cnrranzai.

Kuūmi-1 ‘huVu imkihisi revo
liucija, Currunza buvo pradė
jęs du veikimu prieš jų. Pir
miausia. prieš Sonorų buvo |ni- 

kariuomenė iš Chiliun- 
litui šono. Nepavyko.

Paskui jis mėgino rcviJiuci- 
jonierių briovimųsj sulaikyti 
iš pietų šono. Ne|)dvyko ir su 
tomis jiast&ngomis.

Reiškia, Carranza jau.kuo
ne viską pralošė ir šiandie tu
ri rupinties tik gidlsdi* iš tos 
pakilumos prieš jį vėsulos.

Juarez—svarbus punktas.
Atrimetęs nuo Uarranzos 

miestas Juarez— tai svarbiau
sias rcvolhlcijonierių laimėji
mus. Ne* tai knipir strateginis 
punktas. Pep tą miestų revo- 
liucijonieriai galės smarkinu 
veikli prieš Carrnnzų. Nes iš 
šiaurių šono užtels savo ka
riuomenę ant už«ilikusių kul
kas Varranzai ištikimų vdlsti- 
j«č

Čia nuoiuoninujamu, kud 
Irttmnu fęiVn r«'rMHw« turės 
arba pasiduoti, arba bėgti, jei 
bus galima jum ta* padaryti.

NUSKENDO 14 RUSŲ 
GARLAIVIŲ.

Londonas. geg. 5.—K Mask
vos pranešama, kad Juodose 

•jūrėse pakitariose, audrore nu
skendo 14 garlaivių, kuriais iš 
pietinės Rusijos bėgu Mažojcn 
Azijon daugeli* rusų buržujų.

STREIKUOS GATVEKARIŲ 
DARBININKAI CLE- 

V E LANDĖ.

Cleveland. geg. 5.—Ateinan
čiu purintmaktia čia žada hii- 
streikuoti gatvekarių konduk
toriai ir motormanai.

Kompanija darbininkam- 
paniųlė 75 centus valandoje 
(15 nuoš. dauginu). Darbinin
kui nesutiko.

EBERTAS PRAŠALINTAS 
IŠ UNIJOS.

Generaiis Streikas Prancūzijoje

Berlynas, geg. 5. — Vokiu 
t i jos socijalistas prezidentas 
Eteri, seniau dirbęs pakinkių 
dirbtuvėje, buvo prigulėjęs 
čia iigšiol socijalistų balni
ninkų unijoje.

Dabar jis prašalintas iš tos 
unijos dėl to. kad patvirtinę* 
vienų nurlies bausmės teismo 
nusprendimą.

NAUJAS MINISTERIŲ KA 
BINETAS DANIJOJE.

DAUG NUŽUDYTA DARBI- 
NINKU PARYŽIUJE.

Sužeista du parlamento atsto
vu.

Paryžius, geg. 5. — Visoj 
Prancūzijoj pakelta* generalis 
darbininkų streikas. Visa šalis I 
atsidūrusi knipir kokinn kn-| 
res stovyklom

Ypač čia pasiiMŪM'tinns rio- 
rin. Didelės darbininkų riau
šės, suai rėmimai su kariuo
mene.

Vigą eHė žmonių nužudyta 
ir sužeiate. Tarpe snžoictų y- 
ra dt: parlamentu atstovu. Jie- 
dn bnvn jrimaišiurin nnnioL 

■v kuomet kariuomenė oiatakavo ■ 
minių. . .

i Ui nadionalizaciją industri 
jos.

Prancūzų taip vadinamoji 
Generalė Ihtrbo Konfederaci
jų, kuri skaitoma šito streiko 
centru, ilgos laikas buvo vis 
lahjaus revoliucijoninė. Seniau 
vi* dar neaiškiai kėlė savo 
rvikaln vumis.

Gi šiandie atvirai reikalauja 
nacijonalizuoti ne tik geležin
kelius ir kaityk Ins. bet visokią 
šalyj industrijų.

žinovai tvirtina, kad tasai 
reikalavimas yru arti surištas 
sn darbininkų ė&vktev, ko
kius sumanyta įsteigti dides- 
niooM’ industrijos ccatrtiasc.

t
Copenhagen. geg. «’>. — Su

darytas naujas Danijos mini<- 
‘tcriij knhhndn< kn premjeru 
Niers Neergaard.

Į 
!

Senai buvo pienuojamas 
streikas

ftis gene ralis streikas senai 
buvo pienuojamas Sukonui. 
jis nieko liendra neturįs* ėū 
dem ims t rar i jomiu, vienur-ki- 
tur įvykusiomis gegužės 1 die
nų.

Ilgu* laikus darbininkų t a n 
jx» buvo veliama tuo tiksic 
propaganda nežinant apie tų 
pokarinio atstatymo darbą.

Streiko pasekmės nupramn- 
fvttto-'. Bet jos skaudžiai atri 
liepia j vyriausybę ir į visą 
nieko vyriausybei.

GAL BUS ATIDĖTAS BO- 
NUŠŲ KLAUSIMAS.

Washington. geg. 5. — Ma
tyt, kongresas veteranams ho- 
nnsų klausimų atidos ligi at
einančio rudens. Ne* atstovai 
negali susitaikinti.

■ ' ------------------------------------------------

PRANCŪZIJA REMIA LEN
KŲ VEIKIMĄ UKRAI- 

NOJ.
• • f * «

Duoda ginklą, gaus Ukrainą 
kvieti ų.

----- : • ... 1 tu nuėsto valdžių' n> prųmši- 
staine.

“Gi patsai siiltiina- yra tik
ras anglų nelaisvi*. Kiekvie
nas ,-ultano paskelbtas įsaky
mu- yra anglų įsakymas. Tad 
Angliju yra didžiausias turkų 
priešininkas. Sultonas negali 
valdyti šalie.- ir -knitriies ša
lie- valdovu taip ilgai, kaip il
gai ji* nėra laisva 
klvmaeijo* 
cenzūrų ir 
glų nomis.

“Dabar 
kad šaitanas anglų nelaisvi* 
gali būt pamainyta* kilu sul
tonu. šiandie turi būt v<*dn.ma 
kova už imliuosavimų sulta-, 
no.“

Kur yra 14 posmų?

Tolinus kalbėdamas Musta- 
]dlu Kėniai paša jiakelė klau
simų. kur pasiliejo tie gražus 
pn*zi<l«*ntu \Vilsono kituumet 
pa-kelbti 14 taikos posmų. Juk 
tie posmai turėjo tarnauti 
Uuijmj svarbiausieji principai, 
sulig kurių turi-jo būt įvvkdin- 
la taika visam pasaulyj.

Tie paamsi pritaikinti prie 
graikų arhn armėnų Turkijo
je. Gi patiems turkntns kam 
tas reikalinga.

Karčiai* žodžiais Kernai at- 
si!iejw‘» j preznieiito \Vilsono 
notą talkininkams, kurioje bti- 
v<> imtarinnm išvyti turkus is 
Konstantinopolio ir Turi:h 
lėšomis padidinti Armėn' • 
plotus.

Iš visitko iNiaiškėjo, knd tur 
kui micijonnlistni ym nuspren
dę verčiau žūt. knip ]>n-iduot 
nelaisvėn tidkininkams. yj*«č 
Anglijai.

Neslela-tina tad, jei sultano 
liepiami turkai ofieierai atsi
suko kariauti prieš nacjonnii- 
stu*.

Anjjm, Turi:: 
vėlintu).—“Mi-s 
tie*, jog Angiljn 
įlinkis* Įsigalia u- supras, kml
pro] Minuoju mos mums taikos 
sulygo- jukino budu nepriimti
nus. Bet jei mes neteksime tos 
viltie- ir iš šalies nebus jokios 
pageliais, mes nebusime priver
sti priimti aiilnietiiiiin- sąly
gos.“

Tekį atsakymą čia dnvė tur
kų micijomdistų vadas Musta- 
pba Kernai įuišii. kuomet jam 
taikos reikalu padavė klausi
mą laikraščių kon*s|x>ndentai. 

Mustapba Kernai neĮiarviskė 
jokių grūmojimų. Nejmsakė. 
kml turkai susiliestų su bolše
vikais. Ik>t ĮNižymėjo aiškini, 
kml drl tcisriM-’.- turkai nepa
liausią kovoję.*

Pasitiki talkininkais.

“Mes ĮKisitikime,” sakė to
linus KeltuiI. “kad Angliju ir 
kito- vieŠĮintijos supras, jog 
mes esame žmonės ir turime 
gv venii ir indėj neskaldys į 
didis musų vieŠĮiatijo.-. Juk 
užtenkamai mes jiuvargomc ir 
gana nulumsti už. vyriausybės 
prasižengimus. Bet priešingai, 
mes visuomet stosime atviriau 
kovon. Tai bus kovn už gvvy- 
Ih..’’

Kcmul sakė.-i. kml militari- 
riės juiirelbo- jis ne^it'*kįs iš 
niekur. Ir apie tai negalį luit 
ktillms. Bet turkams geriausia 
ir ĮMisekiningiausia Įutgclbu 
bus auk-ns. t a.-a i blizgantis ir 
prie savęs vj.-us traukiantis 
metalas.

Dėl amerikoniško mandato.

Jis Imvo Įuiklamdaa, kaip 
turkui nm*ijomilistiii atsinešė į 
stuiinnvmų. kuomet Amerikai 

i>ų ĮMiruiKcmų onrierų. Kaine. ki|tl),InH |)UV<( siųk>IU„. Tnr. 
gali vesti l.-nkų “klopus kru- ki> I|llin(|a(n>< 
vmon kovon. j K„t|w|

NAUJAS PREMJERAS 
PANIJOJE.

IS

Paryžius, geg. 4. — Lenkai 
pakėlė didelį puolimų (ofen
zyvų) prieš ri^iis bolševikus 
Ukrainoje. Bolševikai toj ša
lyj turi ncj:rrdangi.ni.«w ka
riuomenės. nes nesitikėjo to 
staigaus lenkų pakilimo.

Neskaitlingoji bolševikų ka
riuomenė visu frontu Im- dide
lių lenkam- jjusipriesinimų at
simeta tolinus, Ukrainos gilu- 
laon.

Bet bolševikams ir atairne- 
tinuis ym imvojingns. Nes 
priešais juo* lenai gali jMikil- 
ti Ukrainos va1stii*čini. Kuo
met tas įvyktų, bolševikai į 
skutui butų sumaišyti.

Šiandie tečiuus to dar nėra. 
Ix>nkui visu siiinrkumu juižan- 
giliąja pirmyn. Paima miestus 
paskui miestu.-.

Lekams -•?.!*" gdh.-l; nž 
silikusios ukniinų armijos bu
rini. vadovaujami Petluros. 
Tie Smarkiau veikia už pačius- 
lenkus. Ni* tai jų pačių žemė 
liuosuojama nuo bolševikini.** 
pragaro.

Veikimo tikslai.

Ijcnkai pirmiiuisut nori ]ui i 
siekti Kijevu ir tenai ntstiity-l 
įtinti bnvusių Ukrainos vai-j 
džių. Paskui pnltiv- tolintis jį 
pietų*.

Svarbiausias lenkų tikslas > 
pasiekti Odcssųf ir pnliitosuo- 
ti tą svarbų Juodųjų jūrių 
uostų nuo Indševikų.

Gi kas įvj-ka paskui, nie
kam nežinoma, štiandio lenkai 
sakosi esu ukrninų glola'-jni. 
Sakosi, kuomet jie i k rainų 
jNiliiiosuosių nuo bolševikų 
tironijos, tuomet pa«itranksią 
iŠ fo> šalie.-.

Bet visaip gali {vykti. Ar tik 
lenkų nenorima įvykinti savo 
senų-srnovčc troškimų, kad pa

Madridas,' geg. 5. - Naujų 
ministerių kabinetų sudtirvdi 
karalius Alfun-as pakvietė 
Edvardo Dalo, buvusį prem
jerų 5r liberalų vadę.

PARYŽIUJE SUARĖšTUO- 
TAS BOLŠEVIKŲ AGEN 

TAS.

Paryžius, geg. 5. — čia su
areštuotas vieno radikalų lai
kraščio redaktorių# Pierrv 
Monatle, kaipo' nišų .holšcvi- 
ku agentas. Jis intarinmas pri
sidėjime prie riaušių, įvyku
sių čia gegužės 1 d.

daryti Lenkiją “nuo jūrių lig 
jūrių, ’’

Užpakalyj etovi Prancūzija.

laktos Lenkijos labui jiagei- 
tlnujn Prancūzija. Prancūzams 
negaila, jei lenkai kėsintųsi 
praryti visas mažesniąsias už 
save tauta-. Kas kam galvoji-, 
Iii tik butų atsiekti tie tikslai, 
unkštai surišti -u lenkų impe- 
lijitfUty troškimais.

šitam lenkų veikime lenkus 
stiprini ir paremia l’tnnruzi- 
ja. Prancūzai pinigų neduoda 
lenkam*, nes patv- neturi pi
nigų. Bet prancūzai turi dau
gybę ginklų, amunicijos ir vi
sokios karė- medžiagų-.

Prancūzija neturi nei kartu
vių. katruo* galėtų duoti len
kams Bet turi užtektinų *knit- 
lių |»iriliktinų oficierų. katrie

Praiifiizijo* finansinis sto
vis blogu*. Bet jei lenkams 
pavyktą puimti Odensę, tuo
met ji kadir už lenkiškus |»i- 

gal. tų gauti .liiii* k % ie
čių.

Ne- I kniinn Europoje skai
tosi javų svirnu*. At-idariu* 
<ble-so* uostui butų gerai 
tiems ir kitiems.

Bet yra pavojaus.

Butų daug džinitg«mo len- 
I kinu- ir prancūzam*, jei lenkų 
I tikslui Mitų nt*iekti.-Bet gale- 
į tų Imt duug Įm-kui ir susi
krimtimo.

Jau šiundie rusai, netikai- 
tunt bolševikų, didžiai neap
kenčia lenkų už jų imprrijalis- 
tiniiv- žygiu*, už tenojimę ir 
snviniiiię-i dalelių Rusijos 
1‘lotų. •

Gi kimuiet lonknį pStUflų ’ 
Kijevą, paskui kitus miestu- 
ir Odensę, nr kartais rusai ne
susiprastų. nesusi vieny tų jr ari 
nepakiltų bendromis spėkomis 
prieš nuujagadinius gunus.

Ir tas laimi galimas daiktas. 
Tuomet lenkų neišgelbėtų nei 
prancūzai,

°Savam laike mes to patys 
norėjome ir reikalavome. Bet 
paskui |Ni«lėtis persikeitė ir 
mes patyrėme. kml tasai mu.-ų 
noru- yra tuščias. Ne* Ameri
ka negali imti Turkijos man
dato.

“Nurijonidistą reikalavimai 
ir sulygo- yra turky žeme* 
palikti turkams. Turkija* teri
torijų padėtis ir jų uepaliečiu- 
iitybė turėjo |Mi>ilikti taip, 
kaip ym buvę dienoje, kuomet 
padaryta armisticija.

“Naeijomdistų tikslas vra 
priešinties įvesti Turkijoje to 
kia* taiko* sųlygmt, katro* y m 
priešingo* turkų idėjoms.

“Čin tai liamlir* veikimą*, 
ne liaudies parėmimo mes ne
turėtume nieko’ veikti. Be to, 
mes pasitikHiic, knd mums 
<)on. iinm-lliAu Msmt** *• •--<m• • • • av
mos.”

- Angiija^-svarbiatuiaz 
priešininkas.

Paklaustas apie Konstanti
nopolį sakė:
“Konstantinc’polis yra anglų 

rankose ir todėl šiandie me-

s. Jo pro- 
pereina imt anglu 
turi sutikti >n nn- 
V

ne laikas kalbėti,

JAPONAI VERŽIASI SI 
RFRIfflN.

9 • •

Vladivostokas, geg. 5. — Ju- 
Įibnijos kariuomenė tukstau- 
ėiaib atvežama Siberijon. Tik 
pridi-nghiiiin tuo. kad buk įmi- 
nminomi čia veikiantieji huta- 
lijonai.

Bei nesimato, kad kareiviai 
butų įšvežumi iš čia Japoni
jos

Prisiunčiami tran-portais 
kareiviai tuojau* vežami trau 
kiniais į vakarus.

JaĮMinui užimdinėjn vį* di
desniu- Stberijo’ plotus. Trau
kinius valdo patys kareiviui. 
Su gyventojai* įa{xmai njisi- 
eina taip, kaip su i’žknrianto* 
šalies žmonėmis.

ORAS
GEGUŽĖS 5. 1920.

Chicago. — šiandie ir ryloj 
išdalir- drltoiuola: vis šalia.
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“Draugas” Publisliing Oo. 
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San Rėmo.

jiasr xyti. kokį atlyginimu jie 
gali duoti iM*rgulėtojains. Sa
vo kalbu* pabaigoje Anglijos 
ministrų pirmininkas išreiškė 
nepasitenkinimų Amerika.

Llovd George’as neminėjo, 
kad Suvienytos Valstijos šinn- 
divn yra dideliai galingus, lx*t 
tų visi žino ir neminėjant. 
Nesusipratimų tarp Suvieny
tų Valstijų ir Anglijos yrn la
bai daug. Jeigu tat mieste San 
Reino susidarė Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos vienybė, tai 
Suvienytų Valstijų diplomatai 
turi žiūrėti, kas iš to bus. Ja- 
jMinija ir .Meksika San Reino 
tarytose nebuvo. Bet ir tiedvi 
šalys prisidėtų, jei keno nors 
vivnyiiė kiltų prieš Suvieny
tas Valstijas.

Tai-gi Amerikos diplomatija 
ndntoi gali džiaugti* tuomi 
kus jvyku San Kerno. Kas zm 
nr nepriseis Amerikai ieškotis 
kur nors draugų, kad su jais^ 
sutarus Anglijos. Prancūzijos 
ir Italijos sutartis Amerikai 
nebūtų pavojinga!

Airijos Vargai.

,r
____________________ DRAUGAS

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Delei pinigu siuntime Lieta 
von.

Italijoje ant juros kranto y- 
ra nedidelis, liet labai gražus 
miestelis San Reino, Nuo kitų 
Italijos mie.-tų ji.- skiriasi šva
rumu. Visas |>a>aulis senai ži
nojo tų miestelį, kad jame nv- 
jMiprastui gražus ir sveikas 
oms.. lbdiar tas miestelis pasi
darė garsus ir tuomi, kad ja
me pinu kokios <lešiinties die
nų užsibaigė didžiųjų diplo
matų suvažiavimas.

Ten buvo Anglijos ministrų 
pirmininkas Uuyd George. 
Prancūzijos — Millerand ir 
Italijos Nitti. Prudžiuje didie
ji miuistrui išruilė lieveik nie
ku nuveikiu, bet kas žin, ar 
taip buvo ištikrųjų. Paskui 
per kelius dienas dutig sutar
tu.

Leista prancūzų karitttųuę- 
nei pasilikti Frankfurte, kol 
vokiečiui ištrauks savo karei- 
vhu iš apskričio Ruhr, kur 
bolševikai buvo padarę savo 
respublikų. Sutaria kviesti Vo 
kietijos atstovus į Belgijos 
miestų Spa ir drauge su jais 
sutarti, kiek Vokietija turės 
užmokėti |K-rgnlėtojams atly
ginimų. Suvažiavimas busiąs 
25 gegužio.

Amerikos jiasiuntiny* prie 
Italijos karaliaus atvyko į 
San Rėmo tik antroje, t. y. 
darbščioje suvažiavimo dali
ję, bet neturėjo sprendžiamojo 
balto dėlto, kud Prezidentas i 
nebuvo įgaliojęs.

Lloyd George*as. kalhėdn- 
mas Atstovų Bute lzmdune iš- 
reiškė džiuugsiuų, kad susitel
kę j San Reino talkininkui ga
lutinai susivienijo, kad buvu
sieji tarp jų nesusipratimai iš
nyko, kad Versnilles’o taika 
bus kuotikriaušiai išjiildyta.

Jš apgarsintųjų San Hemu 
sutartim punktų nelabai gali
ma butų tikėtis to viso. Bet 
pergreitu butų įtarinėti Ang
lijos ministrų pirmininkų, 
kad Atstovų Butui pasakė ne
tiesų. Lietuvos valdininkai ga
li oficijaliuose pranešimuose 
rašyti netiesų, bei Anglijos 
ministrai neturi tiek daug lui- 
<-\ės. -Jie nei nesapnuoja jos 
įgyti. Tai-gi Llujvi Georgo’o 
pranešimu.- Atstovų Butui rei
kia skaityti teisingus.

Kadangi jis liot-gi nesire
mia viešai ajigarsintniMais «!«i 
gtajs. tai reikia spėti, jog pir
mutinė sn važiavimo dalis pa
darė puti ilidžiausių darbų, 
kuriuomi Anglijo* minislnj 
pirmininku- džiaugėsi, L y. 
prašalino nesupratimus, su
darė tvirtų talkininkų vieny- 
l»ę. •

Ta vicayiu: sc. ikrcijši prieš 
vokiečius. Ji** jau garnį ailpnL 
Jiem* jau kūdžiauin jiaticins

Prie viešai parodomų ir aiš
kiai pri|uižjstanių dalykų mus 
laikais dažnai prisipainiuja ]m 
šalinių žvilgsnių, apie kuriuos 
m jMitogii šnekėti.

Vi*i žino, knd Anglija siuto 
Airijai vietoje laisvė.- naujų 
konstitucijų. Toje konstituci
joje akyva.- yra (53 paragra- 
fns. Jis sako;

“Esantieji įstatai j»ulie
čiu n tie ji neteisėtas prisiekns 
arini netciM-tiis surinkimus 
Airijoje mUuri būti laiko
mi fry-unisonams. Nei kokis 
parlamentas Airijoje ne
gali turėti galybės pa
naikinti arini susinu- 
Tinti neį kukių frymasonų 
privilegijų arba cgzt*uų»cijų, 
kuriomis jie naudojosi sulig 
teisių arini pasimialami j- 
j irta’iltis.”
Tais žodžiais, -kuomet jie 

tampa įtraukti j konstitucijų, 
masonai gauna kuopiIniausios 
laisvė* ir m*|Mtlieėiuniybės ne
pajudinamų ir nealM-jotimj ti
krybę. Kaip stipri bus Airijos 
konstitucija, taip stiprios bus 
masonų privilegijos ir egzvmp- 
vijos toje nelaimingoje šalije.

Kilų konstitucijos projektų 
jMivergtujni airių tautai rašė 
jmn*rgt*įa Anglija. Ji, matyt, 
žino, kini pu vergija ms nau
dinga yra turėti masonų pa
vergtoje tautoje, tudcl duo
dant lai pavergtai tautai pu P 
lamentų, atimumn iš to parla
mento galyliė kovoti su iiiu.su-■ 
nerija. Masonų privilegijos ei
na taip toli, kuil jituns valia 
l>us naudotis tomis surinkimų 
ir netciM'tų prisiekt) nišimis, 
kurios bus uždraustu* kitų rų- 
šių žmonėms.

Stebėtinu, kad Amerikos lai 
krnšč-iai, nors diiugunui pri
jaučiu airiams, teėinufl v i.-ui 
nutyli šitų j m rugiu fų siūlomos 
airiams konstitucijos Tas nu- 
tylėjimas |ntrodo, kad įnašo- 
nerija daug reiškia ir Ameri
koje. šita laisvoji sulis jaųiei- 
ka visa* privilegijus, bet musu, 
mim- skiriamų jirivilcgijų pa
peikti nedrįsta.

Tarp Amerikos lietuvių yra 
įsigyvenęs paprotys siuntinėti 
pinigus Lietuvon paprastuose 
arba apdraustuose (regi»- 
tered) laiškuose. Amerikoje to
kie laiškai darina, dažniausia 
neprapuola, bot siųsti taip pi
nigai Europon nepatartina.

Lietuvos Atstovyla’1 Ameri
koje yra apturėjusi nuo Susi
siekimo Ministcrio Vald. Čar
neckio tokių telegramų:

‘•l’rmieškite lietuviams, į 
jog pinigų siuntinėjimas pa
prastuose ir apdraustuose i 
laiškuose yra draudžiamas.” 

Lietuvoje yra valdžius nu
statytas tam tikras mokesnis 
už pinigų perlaidus, o kas ne
nori to mokesnio mokėti ir 
siunčia paprastame laiške, tni 
rizikuoja, jog suradus, jo y»i- 
nigiii.knip kokiu kontrabanda, 
bus konfiskuoti. Per puštų tuo 
tarpti ir-gi negaliniu siųsti pi
nigų jM>rleidns iš Amerikos sta 
čiai Lietuvon, nes nėra nuristo- 
vėjusios pinigų valiutos. Lygiu 
lmdu nepatartina įlaryti kokie 
nors druftai į Europos įmukus, 
nes dažniausiai šie draftai ]m- 
siliekn neįšiimkamais.

Tuo tarpu parsiuntime pini
gų padeda Lietuvos. Misija, 
(Lithuanian Mission, 257 \V. 
71 st St.. Neiv York. N. Y.), njs 
siimdtmm parsiųsti pinigus gi
minėms ir šiaip nuo karo bu-

! kentėjwi«xm.Tf)d<d kiukvirnn*, 
kursai norėtų nors mažiausių 
sumų pasiųsti, tesikraipi* prie 
Misijos, bet tegul nerizikuoja 1 
siųsti laiškuose, nes pinigai m-

. dneis.
• ----------- ------------

Delei Pasportų ir Afidavitų 
Užrita vinį o.

Teko patirti, jog kai-kurie 
žmonės, keliaudami 'Lietuvon, 
tyčia atsisukti užvizuoti savo' 
jiasportų nrhn nfidaritų Lietu
vos Atstovybėje U'asiiingtone, 
nenorėdami ar tai mokėti nu
statyto ]»enkių dolierių mokes
nio, ar tai prisibijodami, kad 
negaus vizos. Jie pasitiki gau
ti vir.n nr tai Ptrvžiujo nr K n. 
jivuhugujv ar Bei lyne nuo Lie
tuvos atstovų.

Ainomi paakinomn. jog Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
yra pranešusi risiemfe Lietuvos 
atstovams kitose vaistytose, 

j idant lie žinios Amerikos atstu- 
vvls-s niekam nebūtų teikiamu 
viza jų pasjMirto ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti to
kių vizų nuo visų Imtų imamas 
nustatytas niūkesniu penki <1o- 
lieriai arlia sulig kurso tiek 
frankų, markių ir tt.. koksai 
Imtų kursas dienoj vizavimo. ir 
kad šie pinigai butų užrašomi į 
Lietuvos vaistytos jneigas ir 
suteikiama apie tat* žinia Lie
tuvos Atstovybei Amerikoje.

J. Vileikis, 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.

w V 1 k- dį J •.
--  - *■-- — - ■ , ■ ■ ■ ■ , ---

Sv. Jono F.vnngrlija dumia 
ir kitų žiniją, panakoitį kokio
je fiėtojv aiiKpO* mietto mūrų 
bufo Jėzaus mirties vieta, nes 
toje E\4U4gul*jujv pusašy m. 
kad visai netoli tos vietos, kur 
Jesus mirė buvo uoloje iškalta* 
naujės kapas. (Jon. IS, 20.41), 

tryo Evangelistai sako, 
kad Kristų vedant žudyti vieš
keliu ėjo j Jeruzolinių Simonas 
Kire įlieti s, ir kad kareiviai ji 
privertė nešt i V. .lesaus kryžių 
iki žudymo vieton (Mat. 27. 39; 
Mik. l.\2L 29: Liuk. 23,26).

Tokiu hudn turime tris žy
mes, iš kurių galime susekti 
Kristaus mirties virtų: a) Ana 
pus mūrų, b) sale vieškelio, c) 
netoli naujai iškalto uoloje ka 
po.

Jei Jeruzolųnos miestas ir jo 
.įpjlinkės iki šiai dienai butų 
likęs tokis pat. kaip Kristaus 
laikais, tai tais trimis ženklais 
labai lengva galima butų su
sekti Kristaus mirimo vielų. 
Bet J e ra žoliniu ir jos apylin
kės mainėsi taip daug kartų ir 
tnip smarkiai, kaip, gal, nei 
vienns-kitas miestas pasuolėje. 
Apie Jeruzolinių ėjo daiig 
smarkiausių karių, kurios vis
ky išnaikino. Nei žydų tautos, 
gyvenusius tenai Kristaus lai-• 
kais neliko ant vietos. Gyvento
jai ten mainėsi jm koletų kar
tų. Dalmr Jeruzolimos apylin
kėse gyvena arabai. Miestas p»» 
kelis kartus tapo sugriautas ir 
atstatytas visai naujai. Buvo 
atsitikimų, kad akmens neliko 
ant akmens.

Trečiadienis, gegužės o 1920

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

Y5TH1

Kristaus Mirties Vieta.
Jeruzolinioje ant Kalvarijos 

kuilio stovi šventojo Grabo ilk 
I dvlč ir gruži tmlhVvia. •' Visi 
krikščiony* iiki. kad ji tapo pa 
statyta tojo vietoje, kur'V. Jė
zus numirė prikaltas j>rie kry
žiaus ir kur Jis tapo judaido- 
tas. Bet yni ir kitaip mintijan
čių. Gyventi tarp krikščionių, 
pačiam Imti krikščionim. ir ma
žai težinoti ]uu’-ius stambiuo
sius krikščionijos istorijos da
lykus. išrodo lyg negražu. Bet 
lietuvių kultoje apie tų raštų 
beveik nėra. tjidvl mes čionai 
paritšysim nors keleto žodžių 
apie Kristaus mirties ir palai
dojimo vietų.

Vardas.

Lietuviui Kristaus mirties 
vietų vadina Kalvarijos kalnu. 
Teėiaus <lu HĮMištalni ir du 
apaštalų mokiniai, t. y. visi ke
turi evaugebstai, aprašydami 
Išganytojoįnirtį visai nesako, 
kud tai buvęs kalnas. Av. lau
kas tų vietų vadina grekiskni 
Kranion, t. y. kiaušas (Liuk. 
23, XI). Kuomet grekiškni rašv

i

Senas Amerikietis ir 
Kinematografas!
Ko> galėtų tikėti, knd žmo

gus gulėjo gyventi Amerikoje, 
susilaukti S6 metų niužio ir 
nematyti k ru t ūmųjų paveiks
lų, urhn kinematografo iki 
1920 metų! Teeinu taip yru. 
ir ta?- amerikietis yrn laitui 
veiklus, visiems žinomas as
muo, dalyvavę, sv»r tauriuose* 
Amerikos bei pasaulio nuoti- 
kipvse. Tas žmogų? yra kui-

»

Vyn} ir Moterą Rūbų Kirpi
mo r Dengamg Mokykla.
Muao* inema U rnoknao budu Ju* 
trttTDpu laitu nešokai ta n»o ama

to.
Mm turima dtdllaualu* tr geriau- 

•kyrlua kur klakriau** gauna foro* 
praktiko baalmoktodantaa.

Vlau«M movimo akyriuoM nraJUno* 
varomo* atskiro* Ji*»».

KrVeiiam* kl«kvwn« ateiti l>ll* ko. 
aiuo laiku, diao* Ir ar vakarala P*- 
■liiuHii Ir tuurikaibdv dėl *ąlyru.

Pattorna daromo* aollg mleroa, vl- 
•oklo *Ullaua ir dydtlo i* liet kurioj 
madų kargu*.

MASTER DESIGNING

Apie teismų.

Klausimas 3. — Mano 
inelė skaitydavo .senų knygų, 
Kiirmje lmvo parašyta: •iš
degi s iščystys žemę ant pris- 
pasabijimo po Slidu Dievo.” 
Ar iš to išeina, knd Dievo? 
nnt Ženiėt* po teismui sutvers 
Intus geresnius žmones, ’

Gyitanė.

Atsakymas. V. Jėzus kulbė 
damas apie pasaulio pabaigų 
pasakė, kad žvaigždės* kris ant 
žemės ir dangaus galybės iš
irs. (Mat. 24, 29). iš to molįs 
tini akai išveda, kad pasauliu 
pabaigoje lįeiiiė turas už«i 
degti, Iliki, U.-'idllZilIUlP Zvlilc* 
ir žvaigždės ttjfėtų sukelti di
delę ūgių 
jmriebėjo, kad ugnis panaiki
na nešvanimps ypač 
mažus vabalus ir ligų porus. 
Tai-gi daugelis žmonių spėja, 
kad imsaulio pabaigoje ugnis 
nuvalys žeuiės nešvarumus.

Sena giesmė. vadinama 
“Dies irae”, dabar giedama 
geduAiugusc Mišiose, sako, kati 
“•koklis svietas iš pelenų.” 
Tat nereiškia, kati lups sutver
ti nauji žmonės, bet tiktai reiš
kia, kad mirusiųjų kūnai kel
sis iš numirėlių. Kūno atsi
kėlimas iš numirurių yra ne- 
a beji rtina Dievo apreikšta tie
sa.

Apie sutvėrimų naujų imu 
nių Išganytojas nieko nekal
bėjo. Jei kokis nors žmogus 
gyvu žodžiu sakytų, arba j 
knygų rašytų apie sutvėrimų 
kitų žmonių po pasaulio pa
baigos, tai tas rašymas arba 
sakymas neturėtu nei kokios 
vertės.

ma

les tureli.
i. Zmohės jati senai
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Naujasis Mūras.

Senovėje žmonės apie mies
tus statydavo augštus ir stip
rius taurus, kad priešams už
puolus lengviau galinui totų 
ginties. Dator to nedaro, nes 
ametes rngriautų virokittr 
muro*. Marai apie mieslų «ta 
tvti nc]*arsnku dar ir dėlto, kml 
miesLui augant žiuuuės nesutel- 
pa senuose mūruose, o negali
ma juos uukdti toliau*. Kria
una laikais apie Jeruzolimų 
ėjo jau dveji murai ir anapus 
antrųjų žmonės jau buvo išsi
statę daug triobų. Matyt buvo 
reikalas statyti trečių mūrų ei
lę dar toliau* nuo vidurio. Tn 
1 rečių eile pastatė | dešimt me
tų po V. Jėzaus mirties būtent 
43 metais.

Šito fakto nežinojo D-ras 
F u ui llaupt, semitiškų kalbų 
profesorius Joto llopkius'o 
universitete Baltimorėje, Md. 
Profesorius apie Velykas šių 
metų laikė paskaitų l’liiladi*!- 
phijoje Amerikos Filosofų 
Draugijoje ir tvirtino, buk da
bar katalikų garbimunojiKris- 
taus mirties vieta nesant tikra, 
nes ji vra šiapus miesto mūrų.

Fru!csoriui lengvai galėjo 
pasilnikmti klaida, iiee antra

Xtos Evangelijos tujM) išverstus 
lotyniškai. Kristaus mirties 
vieta tapo ps^dinta A'alcari- 
j<M vieta. (Tatvub lotyniškai 
reiškia plikų. Kalvarijomis lo- 
tynaivadiiMlnvo vi»*tas,kur yra 
daug žmonių kiaušų. Evangeli
jos, pnminėfhuiHis Kalvarijų, 
arba Kranion prideda, kad ta 
vieta žydiškai vadinosi Golgo- 
Iha. Tus žydų žodi* mažai su
prantamas dnbartiniems mok- 
sliniukmns. Jie S}H*ja, kad jis 
kitados buvęs ilgesnis, būtent 
f/ul guatha. Tuodu žodžiai reiš
kia žudymų vietų.

Tų vietų, kur Kristus mirė{ 
raštininkas Rufinus pavadino 
uolaknlniu. Iki šiol nėra žino
mų seauKuių už liulinų raštų 
Kristaus nurties vietų vadi
nančių kalnu. Hufiuas gyveno 
keturiais šimtais metų po Kris
taus. N uu šeštojo šhutmeėio 
<laugjlH* raštininkų Golgotų 
vadina kalnu. 1

Darant moksliškus išvetlžiu- 
jinius reikia saugotis pačiam 
savu minties įpročių. Pastebė
jus. kad žmonės per penkis ar 
šešis šimtus metų Kristaus

dinolns Jokūbas Gibtons, Bid-dinolns Jokūbas Gibbons, Bnl- 
tiuiurė* Arkivyskupas.

Kol ji* bnvo jaunos, tada 
krutumieji paveikslai dar ne
buvo išrasti. Kikht žmonės 
juos išrado, Gibbons jau turė
jo daug *varbesnių uždavinių 
negu vaikščiojimus į kimuiui- 
tografų. Ji* jo butų nei neimi- 
tęs, jei m* N. C. W. C, kuri* 
stųlari* naujų filmų serijų ir 
norėjų jų purudyti kardinolui, 
klaiisdiunus ju nuunionė*. Tam : 
tikrini \i*i prietaisai tapo u*.- 
nešti j kardinolo knygynų ket
vergi* 29 luiluiuižio. Tada knr-1 
diuolu* pirmų kurt |Mimutė| 
krutamuosius Įmvrikslu*.

Tudii taip-gi janstelw’>jo e*4in- 
tieji, kad kurdimda* Is* uki- 
nių galėju skaityti )mrniu« aut 
ekrano (drobulėm), o ju u n iv j i 
tam tikriui turėjo vartoti aki
nta, Ka? per tankinį žiuri į' 
krutainuurius pavrikrius, ta- 
turi sergėti savo aki*.

tiuiorės Arkivyskupus,
Kol ji» buvo jaunas, tada

krutumieji paveikslui dar ne
išrasti. Karai žmonėsbuvo

juos išrado, Gibbons jau turė
jo daug ,-varbesnių uždavinių
negu vuikščiojimus į kinema
tografų. Jis jo butų nei neuui-
tęs, jei ne N. C. W. C kuris
stųlurė naujų lilmų serijų ir
norėjų jų purudyti kardinolui,
klaiisdiunus ju nuotolinė*. Tam
tikfriii viri prietiŪMi tupu ut
nešti j kardinolo knygynų ket
vergi* 29 balandžio. Tada kur

mirties vietų nevadinu kulnu,
lengva šokti vienų žingsnį to
lyn ir sakyti, kad Kristus mirė
ne ant kalno. Tns pasakymas
butų visai nemoksliškas, nes iš
savo galvos pridėtų tų, ko
Evangelistai nerašė. Jie nesa
kė, kad Golgota nrto Kalvari
ja <*sunt kulnas, liet jie taip-gi
nesakė, knd ji yra lygi ar žema
vieta. T<m1p) inoxsitiiiitkn* at
sargi tu ivšknatis Kristaus mir
ties vi<*tos begali atmesti nei
lygumų nei kulnų, esančių šule
Jeritzolinios.

diuulus jiininj kart pamatė I
krutu iii uosius paveikslu*.

Tuiln taip-gi jmstebčjo esan
tieji, kad kardinėta.- Im* OK1-
nių galėju skaityti )mrasu« ain
ekrano (drobulės), o jaunieji, 
tam tikriui turėjo vartoti aki-
n:ui-. •« —♦ ••ri* per tankiai žiuri į
krutanmorius pavrikrius, tuiš

1
KV.

turi sergėti savo akis

sis mitras, nž kurio išvedė V.
Jėzų prikalti prie kryžiaus jau 
mitai sugriuvęs. Tiktai laimi
nesenai mokslininkai atkasė iš
jM> žemių tu antrojo muro jm-
matus. D-ras llaupt tyrinėja
žydiškas, arabiškas ir kitų Se
mitiškų kaito gramatikas, bet
jis nesekn žinias apie tni, kų
mokslininkai randa bekandami
žemę tose vietose, knr įvyko
didieji praeitie* uuotikuii.

PABĖGELLAI TURI NAMUS
ANT SALOS

Trys žymės.

Povilai, rašydamas žy-
KonstarfUnopolis. Maža »alu,

Marumu* jūrėse, buvo Ameri
dums laiškų tuomet, kada dar
daug buvo žmonių, mačiusių

kos Baudonojo Kryžiaus pa

Kristaus mirtį, suko, kad Jis
!uįk> nužudytas ajiapus.miesto
mnrų. (4yd. 13,12). Tie žodžiai
labai

versta į prieglaudų Rusijos Imi»-
laisviams. Keturios *ul'V.
Prince Krūvom buvo paskirtus
dvi pnšrljKr* darbo; viena pa-

viiri,a tariam- idikan durta dri Amerika lįta dri
tiems sužinoti tikTųjų Jcuius
mirtie* vietų.

Atgaila.

Klausimas 4. — Girdėjau 
vienų kunigų sakant, kad ir 
didžiausias nusidėjėlis, gulė
jęs visų savo atnžį didelėse 
kaltybėse, gali jintekti stačiai 
į dangų nebuvęs skaistykloje, 
jei'tiktai įnirdamas padarys 
tikrų gailestį. At tai tiesa?

A. Gylienė.

Atsakymas. Tikras gailestis 
būva dvejopas: tobulas, L y. 
iš Dievo meilė*, ir netobulas, 
t. y. iš pragaro baimės. Jeigu 
žmogus turėjo tikrų, tol neto
bulų guilestį ir mirė be išjui- 
imties, tai jo dūšia netik į 
<lu)gų neis, bet į pragarų pa> ( 
teks, j skaistyklų, arba į ėy»- ( 
čių, einu dūšios nusidėjėlių < 
turėjusių tikrų netobulų gai
lestį ir atlikusių iApažintį. Jri 
žmogus turėjo tobulų gailes
tį, bet išpažinties negalėjo at
likti. nes knnio*«> nenririšankė.* ** * A •„
lai ir be išimžinties išvengia
pragaro. Negaliu tikrai tvir
tinti, kud jis išvengtų skais
ty kio*, nes žinia, kad tobulu-
sis gailestis panaikins kaltę,

SC

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju k Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 BL

Kjucp. O Ooort 
Ra*. 11M W. 4» Artime 

Talafotua Ooaro
Ofiso OeeTo 4 • 

&AUIAME UETCVU&AI

I
^Dr.P.RZAllYS

Lietuvis Dentistas

IMAT Ho. ZtaĮĮM. Av«*a
VA1ANBCM1 • «d • Mkan.s s■

■■

tol nėra tikros žinias, kad
panaikintų tos kaltės pasek-
mes. kuria* reikia atkoHi
skaistykloje.

Skaistyklos nusidėjėlis guli
išvengti, nežiūrint nuodėmių
•Indgmno ir ilgumo, jei ji«
mirdama* tari tikrų gailestį,

• •nllieka išpažintį, priimu 8v.
Sakramentų ir gauna visatini
atlaidų. Piųu-astm kiekviena*
kunigas po komnnijoe suteikia
tų atlaidų kiekvienam ligo
niui. t uram ir tas Kunigus,
kurj tumbd* girdėjai kalbant
apie nusidėjėlio patekimų į
datįgų to skaistyklos, buvo 
mintiję? apk* ligoni mirštantį

ADVOKATAS
Otlsaa DltalrttyJ:

29 South La Baile Street
Kambarį* 3M

Trl. Or*UaJ *300

t no mus im> nriėnihuo ftv. Su•* *♦- 1 ■ >« 
minėtojo atlaida.
kUh. P. Būt.,.- u»»»»»U»«M444HM»»H4

k ramentų irAngiijos. trečia dėl Prancūzi
jos ir kebirta dėl Įtdijo!*.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

Man teko sustoti Rockfor- 
de, III. ir gauti į rankas pla
katą, kame žadėta tuksiančiai 
naudos darbininkams. 18 Ba- 

. landžio nueinu į svetainę it 
randu ją pilną amonių. Neil
gai trukus išeina žmogus, ro
domi lyg kunigas, išsineša ran
koje dėžutę ir sako: “Blogai.

* kad parapijos neturiu: nėra 
kam nei baksuko panešioti.”

• I*a>kui pradėjo iš dėžės imti 
visokius laiškus ir knygas.

Jis sakėsi nenorįs iš atmin
ties kalbėli, kad nepadarytų 
klaidos. Ir ėmė kalbėti, kaip }

nuo scuų senuvi'o iki šiai die
nai ir kaip dabar nesuiležnin- 
kai mulkina lietuvius.

Kalliėtojas minėjo visus bu-, 
vusius Rockiordu neiuležnin- 
kų neva kunigus ir neva vys
kupus; jw minėjo jų suktybes 
ir nedorybes, pasisakydamas, 
kad if pats'jiems tarnavo. Jis 
puikiai išdėstė neznležninkų 
nedorybes, kaip jie neturi gė
dos ir nesigaili žmones mul
kinti.

Jie vadinasi “tautiška lie
tuvių bažnyčia,” o priklauso 
nuo lenkų nezuležninku Hodu- 
r’o. Kalbėtojas minėjo /vardus 
asmenų, kuriems primėtinčjo 
vagystę; vnnlais išvadino ne- 
zaležninkus girtuoklius, tvirti
no, kad tarp nt*%aležninkų ne
va “dvasiškijos” esąs vienas 
žydas Cliicagictis.

Krils’tojas buvo P. Zwynek, 
kuris buvo tarnavęs Rockford0 
ni’zaležninkui M. J. Zvalioniui. 
Šitasai, atsikraustęs į ’ioek- 
fonią, ėmė p. Zvynra'ą nie-

♦ fcntti. -rrfdfnti jf-ph»menukn. 
Tuomtarpu Zvynckas ėmė iš
mėtinėti Zvalioniui, kad nemo
ka RĮieigų. Nesutikimas pada
rė tą, kad p. Zvynek’as su
rengė prakallias ir iškėlė aikš
tėn nėzaležninkų nedorybes.

Nezaležninkai nepadavė jo 
teisman (turbut jis tiesą sakė), 
bet gynrai nuo Zvynek'o ap
kaltinimų keldami triukšmą 
svetainėje. Didžiausiai kėlė 
triukšmą pp. Milašienė, Čir- 

vinkienė, Kuzakeviėia ir ne- 
zaležninkų vargoninkas Stan- 
Jis Railo. Sustoję tarpe durų 
"triukšmadariai bauste baubė. 

. Triukšmą* nesustabdė Zwy- 
-neko revelecijų. Nezaležninkai 
neiškentėjo ir išbėgo iš svetai
nės, keikdami p. P. Zvyneką.

C. Martmkaitū

HOMESTEAD. PA.

Ar miegu čiunykščiai lietu- 
VM.il

Tai klau»umis kurį, gal, dau
guma panatatys, ura ilgas lai

»

Ilabai bus brangų* vTsukioa ru
ki m • aniMuinkai, u čia kaip ai 
fe yra pHga kų ucr* pasinio 
kinti, knrie t tojaus žada grįžti 
j l-krtnvų ir prisidėti prie at 
Statymo griuvėsiuose erančios 
tėvynės, Lietuvos.

A. Vargdienis.

Vyrai dirbti poi>»ros alocko katn* 
bart). Gena* darbo 046*0*. AtaMau- 
kite

Alfoertcan < olor ( o.
11SI Iti'M.ir Mr.-cf.

* 
kaip u Uumesiead u inm- 

inato jokių žinių.
^emanau, kad taip yra, nes 

Į ir mes ne-atailtekame nuo kitų. 
I Nors prieš kitai: mus kolonija 
atrodo mažytė, nes lietuvūų, 

'sykiu imant, išviso yra apie 
'700, bet nesnaudžiam rankas 
sudėję.’Ne šį, tai tą, ne tėvynės, 
tai visuomenės labui veikiame.

Vieųpinna paminėsiu dar
buotę mus jaunimo, arba, ge
riau sakant, Lietuvos Vyčių 11 
kuopos. Ji uoliai darbuojasi. 
Rengia vakarus, koncertus ir 
kitokias pramogėles.

Nuo lapkričio mėnesio, 1919 
m.,snrmųi‘ penkis vakarus.lcn- 
v’”. f> Vr r
gouiiuiiko duktė,” “Jaunikis,’ ’ 
“Mirga.” “J laisvę žengiant.” 
Gegužio 2 d-, i. in. vaidinu 
“Tanias purinio jo” ir “Vie
nas iė inuK-tur apsivesi.” Gi 
mažesnių vakarų nė neminėsiu.
,Nora kaip kitur, taip ir pas 

iuus randasi žmonių, kurie vi
sokiais budais trukdo jaunimo 
darbuotę, vienok mažai j tni 
d<»u«'*b kreipiama. Garbė ugts 
mergaitėms ir vaikinams, ku
rie nesykį ir šlykščių žodžių iš
girsta, bet tvirti savo pasiryži
muose.

Jaunimu Homestead’e yra, 
tik vargas, kad tas jaunimas 
neturi svetainės. Kaž kodėl 
mūsiškiai lietuviai nqmsirupi- 
tin įsigyti nuosavos svetainės. 
Turime daugybę draugijų, 
kliubų, ar-gi negalima įtaisyti 
svetainę. Mažam reikalui prisi
ėjus reikia eit pas svetimtau- 
ėius. Rengiant vak., nešk sveti 
mivms dvidešimtinę, ar dau
giau. Bet su laiku Ims ir ta tru- 
kuiua atnildA'ta ir tada austei- g * •
sint Ik* svetimųjų.

Nevienam gal bus indoinu iš
girst apie darbus Ir uždarbiu? 
mus apylinkėje, nes pas jnus 
taip vadinamas plieno ir dūmų 
centras, su didžiausiomis pa
saulyj plienu dirbtuvėmis. Di
džiuma jų priklauso “Carnegie 
Steni Co.” Vienam liouie- 
siead’e viršminėtos kompani
jos įstaigose dirba apie 15.000 
darbininkų ir kas 24 vai. išlei
džiama apie 20,000 tonų viso
kios rųšies plieno. Čia dirbami 
<lidžiausi pasaulyj laivai, tiltai, 
geležinkeliams bėgės ir tt.

Darini sąlygų.- darbininkam? 
Siehlegiausifa-: puprastas dar
bininkas uždirba nuo 5 iki 7 
dol. dienoje. Žinoma, tas pri
klauso nuo to, kaip ilgas va
landini dirba. Kompanija pri- 
I Aiži nu 8 vai. darbo dienoje, bet 
darbi ui nkni turi dirbti nuo 10 
iki 13 valandų. Už virt 8 
vai. lauknma laikus ir pusė. Iš
dirbę 13 vai. gauna inokėti už 

Paprasčiausia mokėsi is 
46c valandoj, bet paprastas 
darbi m n bate, (kibdamas sunkė- 
su j darbų, uždirba ir 10 ir 15 
doL j dieną. Yra daugėtas ir lie
tuvių, kurie uždirba iki 25 dol. 
į dieną. Norinčiam dahąr gali
ma gražaus jrinigo susitaupy
ti.

Didesnė puse ių ei* turi 
nuosavu* namus. Kai-knrie uot 
po kelis. Turime gražią muro 
bažnyčią, mokyklą. Turime ir 
lietuvių amntninkų. Žodžiu sa
kant. visko po truputį. Norin
čiam gera proga vra išmokti vi- 
aokm tunaiti, ura turtui “Car- 
įiegie Ubrary*’ (viešas knygy
nas), dykai t ui t rausi salę, va- 
4 » * < •• • ♦unciii'; iuu«yiim ir 
of Trdmology.” ko r lengvai 
galima išmokti hile kokios pro
fesijos su visai mažomis išlai
domis, būtent apie 25 doL me
tanu. Tečiau aoginVdi. kati ta 
proga lietuviai naudotųsi.

Viri žinom*, kad Lietuvoje ■

<

♦

CICERO, ILL.

Pranešimas.

Lietuvos Vyčių 14 kno|M»s la
bai garbus mėnesinis susirin- 
kunas bus Hcrrdoė vakare, ge
gužės 5 d., 1020 m., ftv. Antano 
paraji. svetainėje, tuoj po pa
maldų.

Visi nariai ir narės malonė
site koskaitlingiausin susirink 
ti. Kurio esate pasilikę «m 
mokesriais. malonėsite atsily-

Bus priiiuanu nauji nariai. 
Tai-gi kurie norite įsirašyti 
Lietuvos Vyėių orgnnizncijon, 
dabar geriausia proga.

Valdyba.

UŽMUŠTI SULAIKO 
UKININKYSTĘ.

Vtrdun. Pakol kūnai pusės 
milijonų vyrų, kurie mirė gin
dami Verdun’ą. nebus perkelti 
j tautiškas kapines, Prancūzi
jos utįninkai, sugrįžę į savo 
namus čionai, nebus leisti ap
dirbt savo žemę. Apart tos ne
vartotos žemėti, yrn dar tūk
stančiai akrų, ant kurių randa
si daugelis skylių (bombų <lar- 
bai), kurios turės būt uždeng
tos pirm negu artos.

Kol kas Amerikos Raudona
sis Kryžius pagclliės kaimie
čiams.

REIKALAUJA.

MorgallM 14 metų ar daugiau pn- 
piteytl ir uteloU druahoa rnailua. 44 
valandos 
Pastovus

Kampa*

taraitėj 14-40c. i valanda 
darbo*. Alsi** ūkite.
Morton Salt Co.
Eaat South Walcr Mirrt.

KEIKAIJAGI VYRAI.
Prie i'uahlng. grindine Ir fabriko 

i^trbu.
Alliaugli Dover Co.

3100 Maratkall H1»d.

REIK.UJKG!.
Trackerlai Ir lelbėriai vyrai dirbti 

viduj marvbouaoj. raatovua rturba* ir 
gers mokesti*. At alko u k ita Supt 
Fourth.

Guatianuky Mro«.
c-o t'nkm A l.umbrr Mn.

PAIEŠKO
Palelikau aavo brolio riunialm-u 

Mikniau* Kauno Gub Raseinių apak 
Adakavo parap. kalnias RnisgoniMckn 
apie 14 metu gyvena Amerikoje, ar
ti L* u gyveno Chicagoje

Kas apie JI Milete arba Jie 
tegul ataMlauki* Muo admau. 

Prūnctikua Miknių-. 
Bos 340 K«io»li*

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dvi fabriku darbo. Pastovus 

darbas.
Link Beit Co.

3^th & Stewart

REIKALINGI.
Senyvi vyrai dvi fnbril. 

darbo.
Atsišaukite:

700 Wcst 22 nd Str.

REIKALINGI ŠIANDIENA

Vyrai ir Moteris prie viso
kio ilurbo ninnr»< kla«n* llnlo- 
iij. t iuli.- buinuier Ke.-ortui 
Kestnuranosc ir institucijose. 
Taippat Mašinistai Engineriai 
l'"in-iiHHUii ji Vyrai mokintis 
visokių amalų.

Madūon Emplonuent Agency
105 W. Madison St. arti Clark

.AKT PARDAVIMO.
l>u nauji aaaiui luetin-lu *i>a>ven- 

toj vietoj South \Vaahl<«iaw ’lr 43-CJo* 
Gatvėn. Vieno augfe'io medini* nuimi* 
au krautuve i* priekabio ui JS5W>00 
ir viena* dvtej'i pugyvenimų mūri, 
nia namu* au kraut mm ui 315,000 00 
Šiandiena verti 4X0.000.04. Parai* 
duos po viena arba abudu kurtų ui 
IIK.ooo. AtvMaukile pa* aivininka.

1«uik i.brl.
-O&4 W. 43 Slrvc-i.

AKT PARDAVIMO.
Kvailuoju, uCi.h turiu parduoti au. 

vo modrrnlNt* ! flatu murini narna 
pn 5 Ir C kambariu" : tumorai. Kat* 
imi 41.(140 ataKnukitv nrdrhllMUala 
ant 1*iiio finto.

5dl2 iki. Muidu-Mer Avc.

l’n rasi ūmia <1I<S'(• : yliui* )t u Iri
mui* dėl lircjų Miiiunų l<nry»enimo 
noiiui* au kraut m c. Kalni teina ir 
■oatoa incAuua* l'rlcteirtln pardavimu 
yra Ihcu. NorMntnl daurati* sutinote, 
ineldMu kreipi**1 ai-kanrių antrašu 

Jotui Kru**a-,
7ua IJuoote Aitu ' Rot-kfunl, 1D. 

Trirf. Ilatn 3460

I'AKMA.
laO akerh). pese dH-isuun*. dobilų 

lame, geri budmkal. viso* nauju* u>a. 
kinu*. Knvintnkaa ChicaguJ, maino 
urbti parduodu u* 43.400.

A. F. 3'uuaillk
0433 b. H<-rmltagr Ate.

PUIMIH ODA.
ž fintu tuurlnlB neinu* po 4 kuuibu- 

nu», kiunu 4XAO4. Ataifauiktle.
•433 t>. lirnalMgr AtC.

AKT p VICDAV1MO. *
Auloniumliua — "Heo" 1114 inotlr. 

lia. Ha*-mtek*> priguli prie Aaaocla- 
tlon ir ui AanocialMtl kainu pardUtm. 
Atatteukllc:

542.1 K. UoiH.n Htr.

Ant pu r dūrimo groccmc verta 
31140, paralduu* ui >490 H priciaa- 
lloa Ilgu*. At-lteukltn.

70* U. SOUi Street

1

ŠIVAKARA-atnešk
savo taupinimus į šią stiprią 
Valstijinę Banką. Jų < 
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą.

I i

ir be, tor tltt-ng 
l«J.44 Iki 140 
ap<H?iU>le eile 

1>o 415. 17 50. 
Ir f«l. Juodi

Turiu e*t>r1mą 
moterių liana*; ru- 
Motiagal imliu, 
rtu iiKunt ir h.udl-

Perviršius suvirs $6,000,000.00

i

DYKAI.

1 
?

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ai ii visų liuijy.

Centrai Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

I
 Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua .palengvinimu dėl Joni aklu- 
Kuomet tu kasti nuo galvon »kau- 
dčjltno. kuomet raidė* liejasi 1 kru 

kuouet akaltal ar siuvi ar ta
tai. tai tuomet yra lenkia*, kad 
reikia Juma akiniu. Mano 14 metu 
patyrimą* prlduoa Juma goriausiu 

, puikiusTUnė u* prscm&iag Sitti 
( net taip temai net iki *4.04. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egaaminaa autrlkiama* dykai.

Kampa* IS-um gani*. 
3-Cioa lubos Tiri ClatCo apUeko*. 

Kambarį* 14. 1h, 14, 17 tr !• 
Tėmyklle | mano [laraaų. 

Valandos: nuo 7 vnl. liryto ik! > 
vai. vakare. PeeedMiala, Šarado
mis ir PetnyCiomla.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Aritmetika Parodo Jums Kode! 
Jus Turite Nešioti Hi-Press

PIGUS niainiški čebatai gale visados būna 
brangus. Hi Press nekainuoja daugiau kaip 
paprasti debatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi

darė pigesniais už kitus.
Kaino* kurloa pritinka kiekvie

nam kikeni ui. Grarantuojame kad 
autenpigetme jum* 19% iki 44% 
ant telekviano pirkinio; nekuria 
dalykai maliau negu uhuleaale 
kaino*.

Vjrru ir jaunu vatkynu gatavi 
drabutial padirbti ant utaokytiro 
bet PMiMteukti aiutal ir overko
tui *u dlrielUil* 
ir kitokio myliaua 
Pamatykite rauau 
■lutu Ir overkotu 
330. 3K.M, 31’4. 
Siutai po 345 iki 344. Molinos vil
nos siutai po 3S& iki 310. Valku 
aiutai tr overkotal 34.40 tr uugi- 
tlcus. Vyrs kcttMi 31, t
Motinos pusvllno* kalinas 45 50 iki 
417 40. Sperljalls nuoklmua 5% ant 
kiekviena pirkinio alunOlsmo , 
Europa.

Atdara kiekviena dioaa Iki 3 
vai. vakare Subaiotnla 10 vai. Ne- 
dėl lomia iki 4 vai. vakaro.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

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

TET ~ 7
Akron. Ohio.

SEATTl-E HHAM H: 113 kl\<
_ *

Goodrich
Hi-Press

Rubber Footvvear

ANT PARDAVIMO
Bumams luinuta, 4512 Ku. licr- 

>iniUtgc Avc., iiadmia anl dviejų 
luliu. Viršuj iria pagyvenimai, 
upačioj štiliu* salt- ir |uuq icniruns 
rciidos neša į iiKuėsi kainu
aiuuū.

Modim* namas 17W Wmrt ^7-th 
M,, ant lii/.tiuv<j« gutvėa prekč 
♦8,eeo.

Medini* niiiim* 4513 S«i. \Vood 
at. dviejų lubų, du pagyvenimai 
pu penkis ruimu*. Elektrikus 
šviesa, vanos naujiai ištai*itu mi
dus neša j mcnėai įgis. Preke nuaio

Medinis tiumdis, 927 Wrst 54th 
at.. fttorclis ir penki rūmai viritij 

sVa- .gražiu grsžiann apiegnr-
dc, arti Imi uiti, verta* MuOO. 
PardumnuH u? <cfc*Wi.

Medini* dviejų lubų namas S427 
Kerfuot avenue jm prldD* runins, 
uuiršla* evuieiiln lieimuenla*. ir 
plonio 7-to* )H-dų kampini* įlotas 
šctiH-*. nni kampo bixuiai«>* Kai »■». 
F »>1 *• awl/«344MM4MM aaf*^ ovaao**^ ***
preke $421X1

Vjrfariuėti narnai-<nri btlū par
duoti j trumisi laika kreipkite* |>a*

COMMERCIAL REALTY

pat*

IV i*.

REIKALINGOS MERGAI
TĘS.

melų ir auvirš. Pritvri- 
nereika lingu*. Šviesus,

16 
nias 
švarus fabrikas, Gera alga ii« 
pradžių. Greitas pakėlimu. 

Rand McNalley & Co.
536 8 Clark Str,

k

Klieni*;

Vaitai! — W<
BUREAU

4547 s Herinllag* Av. Chicago
Tel. Yards 145

=

p.vrtMtrv n«<.v»K.v» 
RUtOMK

Jri«u tanu kreolu, luteka* 
neturi |in<ių4. |.»nHutu- 
ir mk rx u mr*
urvu H<iu'£iiiiniui. Pb^o> 
Icmm apmokanti...

»IUaU HTCdKSK - I AM44IIX

fOUNDat LAŠT!
I ęELF - ADJUSTING 
'< te&jysgui 
B PAS STEPES

REIKALINGOS.
Moteris, <W tongvnus 

na ils darbo. <16 savaitėj. Dar
ban ĮNUdOVUk.

Ataišnokitr.
Pepsodcut Co.

6th Floor 1104 8 Wabash Avė.

T«-lo|'hcne: Yard* 443S

A. SHUSHO
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

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

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

Patys užkure pečius.

SUAREŠTUOTA MOTERIS 
KĖ GYDYTOJA.

Perdaug rašiusi svaigalinių 
receptų.

Dr • 'Ii nie
kinusi mų: 
valdžia nr fo- 
turi diktuoti

Cnirngoje probibiri joniniai 
agentui suareštavo Dr. Auna 
B. Schullz, 3436 ('niurnėt nve.. 
už perdažnų rašinėjimų >vni 
galinių receptų.

SnareSturitn
šiandie pakelia
“Kokias teises 

deralini agentai
nmn, kam aš galiu gi kam ne
galiu rašyti receptus, siib - 
kurių galima gauti degtinė-: 
medicinos tikslais?

“Praktikuoju čia medicino
je dvidešimts du metu”, sakė 
DrJSchnltz,.’ ir tuo laikotarpiu 
(Kikėliau augstan laipsniu savo 
praktikų. Sergančių žmonių 
mano ofisan ateina gana daug 
ir aš per mėn**sj nesu parašiu
si nei šimto receptų gauti deg 
tinė-s.

“Nesiklausiu aš daugia- 
blankų tiems n*c<*ptmns, liet 
pabaigusi visuomet palnukiu 

tekančio mėnesio. Ir šiai kuo
met nueinu gauti naujų blan
kų. man neduodama.”

Dr. .Schultž yni pnliuo-uota 
po $2.0(Mi |Htrankn. Sakosi, ji 
eisianti teisman ir attiksianti 
išmėgiųimn. kaip stiprus yni 
toksai naujas ir negirdėta.* gj'- 
dytujų suvaržymas skirtį svai
galus. medicinos tikslams.

*‘Matj*t. čia yrn bloga su 
šalies reikalais.” sakė* jinai, 
“jei paprastas agentas ateiua 
ir nurodo esi jonuliam gy
dytojui. kam jL gali duoti fer
mentuoto spirito.”

“Pavartojant gatvinę fra
zeologijų. mane suareštavo ir 
pabaigtas kriukis. Bet majoro 
Dalrymple gauja turi žinoti, 
kad šrtum atsitikime gali jai 
pačiai Imt Itereikalingo susi
krimtimo.”

SPECIJALIS PROKURORO 
PADĖJĖJAS CHICA

GOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ

IŠ WEST SIDžį.

Ainis talentais/kmie neit garbę 
musų tautai ir .įjūriai Lietuvai 

Po programos bus šokiai.
Gros p-no Pilipavičiaus spėri- 
jnlini mnrihnl Petras.

L. Vyčių 24 kp. vakaras.

Seknuulienyje, balandžio 25
Apartmneiitiniiiose namuose d., š. m.. Aušros Vartų parapi- 

pu num. 1355 \Vest llnrrison 
| gat. anų dienų kaip tik neįvy
ko batalija.

Buvo pakilę visi namuos** 
gyvenantieji žmonės, .šiuo kal
tu jie pakilo ne prieš namų sa
vininkų, papra-tai vadinamų* 
“lamllonlų”, liet prieš namų 
džianitorių, kur- pasirodė esąs 
tikras euras.

Astuoni šeimininkai, katrie 
turi tuose namuose samdas, 
nusprendė, kml džinnitorinsl 
turėtų pakurti jMiiivų, ima ]ai- 
gyvenimuoM* jienlnug šaltų.-

Apie tai tilojans pranešta 
džinnitoriul Tasai atsisakė 
kūrinti. Tuomt tie visi šeimi
ninkai nuėjo “beismentnn“ 
.(riisin), džianitorių iš ten iš
metė laukan ir patys užkūrė 
pečių.

Po šito jie visi bendrai pra
nešė namų savininkui, kml ta
sai pamainytų džianitorių, 
kad duotų ne kokį carų. Iw»t 
sukalbamų žmogų.

IR POLICIJAI PASITAIKO 
NESMAGUMŲ.

Anų dienų Michigan gatve 
automobiliu vnžiavo Mrs. Ar- 
chie Roo.*ėv«*ltf nuirti mirusio 
Theodore Roosevelt. Automo
biliu* neturėjo numerio ir vi
duj matėsi' koletas dėžių ir 
krepšių.

Tie- Raridiilph gatve stovėjo 
detektivas seržantas Donnellv. 
Aitam pasirodė automobiliu*; 
intariiunufl. Tad jis nusprendė 
sustabdyti mašinų.

“Sulaikyk savo mašinų!’’ 
sušuko jis į Šoferį.

“Kas tamsta esi!“ pasigir
do iš automobiliam- moteriš
ku* balsas. “Aš esu Mrs. Ar- 
•chie Roosevelt ir važiuoju j 
geležinkelio stotį, iš ten j 
namų.“

“Krts yni tose dėžėse!“ 
klausė detektivas,” ir kur 
toniobilinus numeris?”

“O, čia dėžėse yrn

Pa-

jm-
au-

mano 
drabužių”, atsakė Mn*. Ruo
šė vėl t.
• Detektiva* nuraudo ir neži
nojo kų sakyti

“Labai ncMimgu man. knd 
jų sustabdžiau “, knlbėjo pas
kui detektivas. “Bet automo
bilius man pasirodė intarin- 
nias.”

šalies grneraJio prokuroro 
Palmerio jlirmuoju asistentu 
paskirtas Patrink R. Hilliard. 
kurs nuolat Rgvvens Chicago-1

Jis imt visų eilę metų tnr-r 
nauja Teisybės departamente,1 
kaipo nuiisto ir prieštrnstinių 
bvbi ekuiM.rtnu• ♦ •

Tas reiškia, ka’d dabar gili 
biu simirkinii paimti nagini 
visokios rųšies maisto h]m*1cu- 
liantai, katrie h<< jokio gailes
tingumo plėšiu žmones.

PARVEŽTAS PLĖŠIKAS.

PALIKO $77.000 VERTĖS 
TURTO.

Nesenai Chicagoje nužm ly
ta* darbininkų unijose vadus 
ISdvMird J. Culeman, pidiko 
$77,000 vert** turto. Virtai* pn 
likta likusiai po jo našlei ir 
jaunai dukteriai.

A Fr v IV AT m
f & Cfc

Mortgage Bank 
10*1 r stati - insuranck. 

Europeaii American Bureau 
Imntii P*rtfM4la La«v«hartat

MITADIJI HAH
1H1 to R,l,l,4 Stoni. Ch<ca(i lltote

Iš Vest Ornnge, N. J., Chi- 
cagon parvežtas plėšikas gnl- 
važudi- Wnlter E. Drummond, 
24 metų.

Ji* čia daugelio firmų raš
tines *ii mivo sėbrais buvo a- 
piplėšęs ir pabėgę*. Visgi bu
vo surastas.

LENKAI KAUJASI SU 
KIEČIAIS.

VO

Berlynas, geg. 5. —Silezijos 
miestelyj Op|M-iu praeitų sek
madienį visokiais įnagiais ap
siginklavę vokiečiai, knip vv- 
nii,taip vaikai.užpuolė lenku-, 
katrie buvo surengę demons
tracijų dėl kokios tai sąvo 
šventės.

2 žmugu užmušta ir kelioli
ka sužeistu.

Vokiečius su lenkais l»e>i- 
pešančius pagalinus perskyrė 
anglų koinisijonierius, kurs 
luo metu buvo npsbtajęa mltt-

r ^’yj-
• • %

jos svetainėje L. Vyrių 24 kp. 
Imvo surengus vakarų su pro
grama parapijos naudai. Kuo- 
jx»s nrtistni-mėgėjai vaidino 
vairieji “] laisvę žengiant.”

Vaidinimas pavyko, nes vai
dintojai gerai buvo išmokę sa
vo roles. Nevienas žiūrėtojas 
m-t ašaras šluostė matydamas, 
kaip Lietuvoje motinos leidžia 
ir palydžiu savo aunus ir duk
teris j karę, už tėvynės laisvę. 
Paskui nusimina tos širdvs im- 
mačiusius, kad lenkai apsistojai 
Lietuvoje su visu savo štabu, 
Itausinc grasina lietuvius, kurie 
neklausys jų įsakymų. Dar la
biau muumina tos širdys pmnn- 
čiusios, kaip lenkai paima ke
lias lietuvaites, tarnaujančias 
prie Raudonojo Kryžiaus ir 
mirtimi grųsina, jei jos jų ne
klausys.

Ixhikij rudas vienų lietuvaitę 
pasilieka sau, o kitas liepia va
ryti kalėjimnn. Bet tos atsisa
ko apleisti kambarį, sakyda
mos : “Mes neisime iš ėin pakol 
Marytės ncjialrisi, nors mus ir 
užmustumėt ant vietos.” Vie
nok, vadui paliepus, lenkai ka
reiviai, su nežmonišku žiauru
mu, išgrūdo lietuvaites, palik
dami Alnrytę. Kuomet palikęs 
su Maryte bando prie jos mei- 
linties, ji atstumia ir pagriebus 
jo paties revolverį peršauja jį, 
kuris krinta negyvas. Tuo tar
pu juisigirsta šaudymai. įpuo
la kumbarin keli lenkai ir, jmi- 
nudę )s*ršautų vadų, puola su- 
badyti iieiuvaitę, bet -staiga 
įpuola lietuviai kareiviai ir su
rinka: “Meskit ginklus ir pa
kelkit rankas.” lx*nkai 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
reikštų mintį ir sugebėjo per
duoti jų publikai, užtai nemaža 
•ariu* jiems priklauso.
Veikalėlyj išreikšta mintis yra 

pritaikinta prie šių laikų, tik 
tijMlirbimas lw*i išreiškimas tos 
minties yra visai silpnas. No
rint nurodyti ir išaiškinti vei
kalėlio silpnumus, užimtų be
veik tiek pat poperos, kiek už
ima jaus veikalėlis. Pntartina, 
kad pats autorius juistudijuotų 
geras drnmas ir bandytų per
dirbti arlm nors patobulinti.

Vaidinime dalyvavo sekanti 
asmenys: Motinos rolę vaidino 
ponia Roikauskicnė, Onos, jos 

f m•• ••• AU»4«»x • • *^«iU4 liinUKty •
jos stiliaus—S. Kairys, Marės, 
kaimo mergaitės—B. Lapins
kaitė, lx*nkevič*lo, sulenkėju
sio luijoro—J. Miku lenas, l‘il- 
dukovskio, lenkų vado—P. Ci
bulskis, kareiviai ir lietuvaitės 
I*. V. 24 kp. nariai l»ri narės.

Žmonių buvo nemažai, tai ir 
pelno parapijai paliks.

Nepaprastas muzikalis 
vnkaras

IS BRIDGEPORTO.

Balandžio 27 d. šv. Jurgio 
|Mirnp. svet.. 8ml. vakare I.. 1^. 
P. Ismų vietinės stoties jvyko 
susirinkimas.

Posėdin susirinko n<*|mr*lau- 
ginusia bonų paolavėjų, teėiau 
daug dalykų apkalls*ta. Išda
vus komisijai raportų iš ren
giamų prakalbų paaiškėjo, ko
kios gali bnti pn^’kmės iš ren
giamųjų paprastų prakalbų. 
Todėl sutarta surengti tokias 
prakalbas, kokių dar “Brišpor- 
tas” nėra girdčję.-. Tam tikslui 
prie komiteto dari ūktas dar 
vienas asmuo: p. P. Baltutis, 

j Dubai komiicu* bus P. Baltu
tis, V. Balanda, S. Austruos ir. 
A. Budri*. Jai pavesta tas di
delis dariais atlikti.

Prakalbos įvyks gegužio 9 d., 
š. m., šv. Jurgio parap. svotų 
prie 32-ro pi. ir Auburn avo.

Stoties susirinkimus nutarta 
laikyti kas utaruinkų, 7:30 vai. 
vakare, sv. Jurgio parap. mo
kyklos kambaryj.

i L. I.. Paskolos lamų galitnn 
pirkti sekančiose vietose: pas 
stoties iždiniafal *1- Petkų, 
3402 So. Hnlsti'd St. (Reni 
Estate), L. Vyčių Paskolos 
Bendrovės valdyLij, šv. Jur
gio parap. svet. kiekvienų pir
madienio vakarų mm 7 vai., O. 

j .Ueliunienę, 901 \V. 33rd St.. 
L. Darbininku Sąjungos krau
tuvėje, J. Maziliauskų, 3261 ; 
1'111011 ave^ M. .1. Norkų, 3114 ■ 
So. Halsted St. ir P. P. Baltu- 1 
tį, 32G1 So. HalfitKl at.

S. A. Stoties rašt.

IŠ NORTH SIDE.

Lietuvos Vyčių a kp. mėnesi
nis susirinkimą^įvyks šiandie, 
t. y. seredoj, gegužės 5 d., 1920 
m.

Kviečiu unrius koskaiUin- 
gi ausin susirinktį, nes daug da
lykų turime svarstymui. Po su
sirinkimo galėsime žaisti.

Pranas J. Paliulis, rašt.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: a nclif.lt oa tr IlstuvOkos 

kalbų, arltmetlkoa knyrrodyiitre. ata- 
norrafljoa. typewrttlac> ptrklyboa tot
alų. Suv. Valat latorljoa. abolno* lato- 
rljoa, rooKrafUoa polIUktnte ekono
mijoj. pllletyvūa. daUiaraiystte.

Mokinimo ralandoa: nuo t ryto iki 
4 valandoa po piet y t vnkarala nuo e 
Iki 10 vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.
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Važiuokite į Lietuvą-
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DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

------------------- L*”;?:*.---------------------~--------------—

milijonų Moi. Maniui

*

Galim išpildyti jums ap- 
. i likacijas dėl paspartų, 

gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG, 

M *
, -

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

tian, Servian ir Jewish.
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I EXTRA!! 1
3 Gera Proga Lietuviams Pirkti
S RAKANDŲ KRAUTUVĘ

I
• ■

•4

Biznis išdirbtas perdevynis metus, geriausia vieta.

Didžiausioj Lietuvių kolonijoj, šj biznj galima nupirkti labai pigiai.

■ tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šėrininkų susirinkime, nes ta pati kompani- ■ 

I jo uždėjo rakandų dirbtuvę Lietuvoje,-abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi- I

■ būti parduota trumpu laiku. -y;

Atsišaukite:

Priežas- ■

4536 So. Paulina St
Toj pačioj vietoj randasi savininkas.

.Scredoje, gegužio 12 d., š. tn., 
p. M. Meldažio svetainėje įvyks 
nepaprastas muiikalis vaka
ras. Jj rengia p-lės S. M. Pili- 
pavičiutės, talentuotos daini
ninkės bei pijanistės. Girdėjau, 
kad tame vakare, apart daina, 
solų ir pijano skambinimų, po 
vadovyste p-lės C. Pilipavičių- 
tės bus išpildytas naujas gra
žus muzikali* veikalas.

Visiems lietuviams jiatartinn 
tUidtaiikytj į šį vakaru ir pasi- 
gerėti muzika ir musų kilstan-

r.

DR. S. NAIKELIS

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
T«L Oual HM.

B-

t

M*

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

M *). u KAUUT FTIUCin 
Ortalmo Tai 8«mbotat 

vakaran „11 W. I»-w« Urate

Dr?0. VAITUSH, 0. D.
LIKTL Y1S AKIŲ SPK€5A11«TA.« 

vl»u aklo
Ii • • r r * 

nui nka«44.
Im* (altu* •vairų

jį*. &|nnuin». ua<- iratiama »ij.t*iiAihk
Ir utMteauanu kartotu «k>« kralvea ak>* 
buanUrta --nkra» abi. ja.Ja.iam.
baronta rruiitiu. -kirą paiadian. n«- 
laulu klauaaa Akiniai peilalkimil t alte- 
ral tato Ir atol matant imta aar-tt-ola Jkarte- 

•*»• ra«»Jtniu ir rlnuiMsa «•-
aratoai. «a>aauoa. nua t> <aa a aaaara. 
telJanila nuo I* Iki 1 v<L te

1553 W. 47tb St. ir Ashland Av.
thw—. IJmmar

lietuvi*
GVDVTOJ.KS IK tmilVRGAB 

OHm* tr <>,.astma vieta 
MM So. HbMMJ Rtr.

Anl Virinti. l'ni.erMU Mau- liauk 
Valnrutoa nuo lt Iki lt ryta: nuo 
1 iki < po pirm mo 7 Iki * rak 

Nad<-Domia nuo 16 iki L

__________________

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRKOL’IS 

IJtolllllB 
-JOfOr**)** Ir Cb.rBrgte rai.a mt-v a/--v-nw vnaa i 

«at« 4. Urd NtoaaU 
Tai klrCintrr «M

LTAMi lite W. •’«* M_ 
<47 to Wm4 «b*J

l» nrta Iki I Pf Stoti *:M r N asilam U t Iki U m 
Tai UautavarO l»»

Dr. L E. MAKARAS
Lietuvi* UrdjkiJaa ir CbM

TUtom.■ fullrnaa IU to r»U 
CkkMOji <AI* H©. Woo*

Ia< /m4m. totem 4r /m* 6 tol
*-*». ai nrfa/a ItVrflUf“ 

Kaitai yra R U RELES? Ar 
lai gyduolė? Keti Ar kv«- 
tuatiija vanduo? Kilt RUP- 
l t. ES jrra Ui papraadiauah 

“ plauku Ir odM anatiprintojia.
kuria prikelki gamtai auteikt itnogui priktanaanh grn/| 0 kai gal 
būt gražranio ui ilgui, btirgančma, ivclniu plaukui? Kai gat bu 
amageinid ui čyitą nraiciinčig galvoi odg?

jiuuukina pleiskanai! Sa jotnii nrrrikia kelte mdnriiv galvot 
trynimo. <i«icjg ar injg dteuv Ldgyje .RLFFLES pradda marinti 
plritkatuta, o aavaitda laike fu jau net aytn£* nelika! Paakui tikretkar- 
ėiaii tuvilgant bui undainu. kad iJnOcaooi nesuinMfiata. '2

Nuiipirkic lųnakt RCFFLES bonkutę spttekoj*. Kaktaos tik . 
'* ' rt jut sakyriie. kad jos verion uaug daugiau. Paaiškinimai

pru kiekvieno, bonkalFa Jei ne gausa e ju,q apttekoįe, tai 
ne mum, jjc. padlo markinti,, ar mooey <xder liokiu adresu:
F. AD. RJCH rtt O CO.. Jlfr-JM Broadter. Rter Turk——S

S. D. LACHAWICZ
Uatvvra Or»t«rrtua nalamaaja laite 

**t«'a»*«a >ia«kato
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