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Revoliucija Apima 
Siaurinę Meksiką 

TURKAI PASIDALINI Į 
DVI DALI. 

Dvi taikos atstovybės siunčia
mos Paryžiun. 

U * " ™ ^ . « * * Lê ai"kovoja"užpaliuo-TELEGRAMA 

V 

Paruošta S. V. 
Kariuomene J. 

APGINKLUOTA EL PASO 
POLICIJA. 

Juarez gali tekti revoliucijo-
nieriams. 

m Paso, Tes., bal. 29. — Va- j 
kar vakare vietos amerikoniš- j 
ką kariuomenė paruošta veik-

/ ? , jei tik prasidėtų sukilimas 
„-^Meksikos nueste Juarez. 

Juarez^-yfa priešais EI Paso, 
už Rio- Grande upės. Šituodu ; 

miestu sujungia, taip vadina- j 
mas, tarptautinis tiltas. Upė 

'"-^ Rio Grande vra rubežius tar- i 

Carranzistai randa prieglau
dos. 

Carranzos valdžios muirų 
raštinė iš Juarezo vakar per
kraustyta j EI Paso. 

Kas valanda laukiama, kad 
Juarezo garnizonas pakils 
prieš Carranzą ir pereis1 revo
liucijos pusėn. 

Carranzos valdininkai kaip 
Juareze, taip (v-ia sako, jog su
kilimas neišvengtinas. Ir todėl 
iškalno pasirengę tam sukili
mui nors-kiek pasipriešinti. 

Konstantinopolis, bal. 29.— 
Turkijoje apsireiškia nauji in-
uomųs nesusipratimai. 

V > U I I U 1 1 V t * i l U U C * • fcAV >*U*A* «*» 

Paryžiun savo taikos atstovy
bę priimti nuo talkininkų tai
kos sutarti, padaryta Turkijai. 
Ton atstovybėm atstovai pa-
_r_i r.. _ u _ i » i u - : - i — 
n i m u .-UMĄ į a m i i m m u i t iuu-
dymų. 

Tuo tarpu turkij nacijonali-
stų valdžia, kuri Įsteigta An
glijoj, siiinčia taippat savo at
stovybę. 

Šiton atstovybėn parinkta 
trys žymiausieji turkai nacio
nalistai: Yalialib Kenai bey, 
kurs šiandie yra Paryžiuje: 
Abmed Rita bey, kurs viešas 
Ryme; ir Ahmed Rustum bey, 
buvęs turklį ambasadorius 
Su v. Valstijose. 

Tai atstovybei daug prielan-
kiauja Italija ir su šitbs pasi
darbavimu, regis, talkininkai 
Paryžiuje susilauks dviejų 

WASHIHGT0N. D. C, APRIL 28, 1920 M.. 12:06 P. M. 
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Atstovybė gavo tiedvi oficijali Lietuvos Valdžios esti prane-
šamą. Konstituantos rinkimų daviniai maždaug šie: skaitliu- LENKŲ ARMIJA BRIAUJA-

savimą Ukrainos 
giausi krikščionių demokratų, antroj eilėj arba socijaldemo 
kratai arba sodjalliaudininkai. Lenkai ir žydai Seime po ke
turias arba penkias vietas. Pavyzdžiui spėjama Kauno apy- j 
gardoj Krikščionių demokratų devynios, socijaidemokratų 
trys; socijailiaudininkų bloko valstiečių sąjunga trys. lenkai 
dvi. žydai dvi. vokiečiai vieną. Viso dvidešimts. — Panevėžio\ 
apygardos krikščionių demokratų trylika, socijaldeinokratų še- S 

SI UKRAINON. 

"Nori iš ten išvyti rusų 
bolševikus." 

Sako, jie ten pabusią, kol 
'busianti išteista Ukrah 
! autorizuota valdžia. Ir no •• 

x " 
i apleisia "išgelbėta" šąli. 
i 

Kas sakoma proklemacijose. 

AI. 50v i j5 iunuulu i i lnu valstiečiu sąjunga trys, lenkai nieko, 
žydai vieną, pažanga vieną. Tebeina papildomi rinkimai. Ga
lutini daviniai vėliau. 

Vileišis. 

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
SIBERIJ0N. 

SARAGOSSOJ GENERALIS 
STREIKAS. 

Vietos j S a ^ o s s a , Ispanija, bal. 29. 
— Vietos policija suareštavo 

Bet tas pasipriešinimas gali 
0 » - , . - • • u , -t i but tiktai formalis. Nes val-pe Suv. valstijų ir Meksiko?.! ,. . , v . . . , Turkiui ntstftvvhiu 1 L_ _, . , . . - . ,. .. . idmmkai savo šennvnas jau at-i lurKU<* aiMO^vmų 

hl Paso mihtarmei p o l i c ą j a J ^ E ] ^ . - £ ^ R , , kaį-ka> i šn-kk , ai- j -
valanda pasirengę bėgti tiltu 
šiton pusėn. 

Daugiau kariuomenės atsimeta 

Iš visos šiaurinės Meksikos 

Honolulu, bal. 29. 
japonu laikrašti- turi žinių, 
kad Japonija pasiunčia d a u * 1 5 n * i l k a l " . intanamų mėty-
giau kariuomenės šiberijon. m e b o m b ^ T a d V l s a m M i e s l e 

• Tenai kaikuriose vietose , * . | P « M * t » g r a l i s streikas, 
skaitlingiems ta ponų kareivių 
būriams grūmoja bolševikai. 

Varšava, bal. 29.—Generalis; Vienoje tokių lenkų prokle-
lenku armijos briovimąsis pra-| mafijų, atspauzdintoje Varša-
sidėjo Ukrainon 180 mylių H- voje bal. 20 tarp kitko sako-
gio frontu, paskelbė vakar ge-j nia: 
neralis lenkų štabas. "Bendrai >u lenkais Ukrai-

PianeŠime sakoma, kad len- j non sugryžta jos karžygiai 
kai nusprendę iš Ukrainos Uunųs, vadovaujami Simono 
"prašalinti svetimo elenien- Petluros. Tie karžygiai tam-
tą," t y. rusų bolševikus. j siausioje ukrainams dienoje 

Lenku tikslas, sakoma, pa- j atrado prieglauda Lenkijoje i r 

liuosuoti nuo bolševike Kijevą pagelbą lenkuose." 

Tad jiems kuoveikiaus siun
čiama pagelba. 

LARKm ATRASTAS KAL
TAS. 

ir ta miestą pavesti Ukrainai. 
Šiandie lenkai vienoje vietoje 
nuo Kjevo esą tik už 50 ang
liškų mylių. 

Lenkai skelbia proklemacijas. 

išduota reikalingi šautuvai ir 
amunicja. Miesto polieija pa
šaukta patroliuoti paupinę, 

, miesto dali ir ton^dalin nej-iį 

leisti jokių civilių žmonių. 
.. ~„ -Nes jei Juareze prasidėtų j pireina žinių, kad vis daugiau 

revoliucijonierių sukilimas, į kariuomenės atsimeta nuo Car-
l^apsieitų be šaudymų. Tuo-j ranzos ir pereina revoliucijom 
met zvimbiančiu meksikonų 
kulipkų tektų ir EI Paso pa-
upinei daliai. __ 

Ve kodėl imtasi priemonių 
neleisti i paupi žmonių. 

Paruošta kariuomenė. 

nės, ar Prancūzijos vyriausybė 
<utiks jsileisti savo šalin tur
kų naci jonai istų atstovybę. 

Jei tas taip Įvyktų, jei naci-
jonalistų atstovai nebūtų Įlei-

Greitu laiku užsiliepsnos visa 
šiaurinė šalies dalis. 

K Ckjhuahua .miesto gauta 
telegrama^ kad ta^ai miestas 
yra revoliucijonierių rankose. 
Pranešta, kad ten visi ameri
konai yra apdrausti. 

Amerikoniškam konsulini 
C Yi »(-»-»-, n l i n n inu i ia i iua 

sti Prancuzijdn. sakoma, dar 
labjans paaršėtų santikiai Ita
lijos su Prancūzija. Nes šian
die, tie santikiai nepergeriausi 
del nepaprastų imperijalisti-
<iių prancūzų žygių. 

PRANCŪZAI APLEISIĄ 
FRANKFORTĄ. 

Paryžius, ha!. 29.—Prancū
zijos premjera- Millerand pra
nešė parlameni', ka<l prancū
zų kariuomenė kuoveikiaus 
tipleisianti Frankfortą ir kitus 
nesenai okupuotus vokiečių 
miestus kaip veik Vokietija 
nusiginkluosianti. 

New York, bal. 29. — Airių 
I darbininkų vadas James Lar-
įkin, kurs buvo kaltinamas už 
1 kriminale anarchiją, atrastas 
kaltas augštąjam teisme. 

NUŽUDYTA 800 ŽMONIŲ. 

naujas ir netikėtas 
lenkų žygis Ukrainoje paaiški
namai paskelbiamomis jiačių 
lenku proklemacijomis, kokios 
visur užimtose ukrainų vieto
vėse lipinamos ir skleidžiamos. 

Tose proklemacijose lenkai 

Toliaus pareiškiama, jog 
ukrainai sukoncentruos visas 
savo spėkas ir padės lenkams 
paliuosuoti jų sali ir atkovoti 
sau laisvę. 

Lenkai skelbia ukrainams, 
ypač nuo karės nukentėju
siems, savo ypatingą apdrau
dimą ir globą. 

Užima svarbius miestus. 

San Salvador. bal. 29. — 
Guatemala mieste nuverčiant 
prezidentą Cabrera mušiu me-

I tu nužudvta 800 vvru, moterų 
Į ir vaikų. 

LAIVE IEŠKOJO 
DE VALEROS. 

oam mieste 
Bliss tvirtumos (forto) ko

mendantas, THilk. Lan^horne, 
vakar jsakė visai tvirtumos j taippat nesama jokio pavo-
kariuomenei but savo vietose, j-jaus, anot jo paties pranešimo. 
- — U , - ~ f „ - . 4: — l : U-»* i 

v vz £ ° %. \ Revoliucijomenai pazangmo-
pssaukta aįisaugoti parube- • . f. T* 
žius, npm koftiems kitokiems j 

Ramiojo vandenyno pakraš
čiais, Sonora valstijos šone, 
sulig apturimų žinių, revoliu-
cijonieriai visur pažangiuoja. 

Neskaitlingi Carranzos ka
reivių būriai (garnizonai) ar
ba savanoriai pereina revoliu
cijonierių pusėn, arba be sun- j 
kenybių įveikiami 

Belfast. bal. 29.—čia at
plaukusiam iš Amerikos An-
clior linijos gariaivin Coium-
bia susispietė daug anglų de-

D'ANNUNZIO VIS DAR 
KREČIA KOMEDIJA. 

Fiume. bal. 29. -4 Lakūnas 
d'Annunzio vis dar čia lošia 

BADAS ŠIAURINĖJ 
N J 6 J . 

ČEKI 

tvirtina ir intikina ukrainus, j , 
I K<-

kad kuoųiet jie "prašalinsią iŠ 
tos šalies svetimą elementą 
visai trumpai ten pasiliksią. 

Lenkai puolimą prieš bolše
vikus Ukrainoje pradėjo išva-

aro prieš balandžio 28. Ir 
,"",(pirmoje veikimo d., paėmė 
.LHBestns O^nez . Žrtomirjr** 

= 

Prague. bal. 29. — šiaurinėj 
Oekijoj (Čeko-Slovakijoj) siau 

tektivą. Iškrėtė visa sar 

komedijanto rolę. Vakar sulig čia vadas. Darbininkų tarybo: 
jo įsakymo apšaudyta Italijos į pranešė vyriausybei, jog jos 
karės laivai, katrie blokuoja j nebus atsakomos, jei pakils su-
šita miestą. \ irutės. 

Berdičevą ir kitus. Ir briauja-
si nesulaikomai pietų šonan. 
Visur sutinka gana silpną bol
ševikų pasipriešinimą. 

Varšavoje gauta žinių, kad 
vakaruose nuo Kijevo prieš 
bolševikus pakilę ukrainai 
valstiečiai. 

Vienas Tbicagoje baptistų) Sakoma, ir kitur sukilimai 
pryčeris. Sol Moore. nesenai plečiasi. Nes ukrainams nėra 
vienoj spaustuvėj aNispauzdi- jokio paslaptis, kad jų vai-

' 'PRANAŠAS" IŠSIMAUDĖ 
IR PAPUOLĖ KALĖ-

JIMAN. 

Matyt, jam teks apsigyventi 
silpnapročių Įstaigoje. 

• 

kitokiem." 
* tikslams. 

Paruošti vežimai ir automo
biliai, kuriuosna sukrauta j -
vairi reikalinga karės medžia
ga-

Ofieierams jsakyta but sa^"0 
vietose. 

Meksikos federalės kariuo
menės skaitlingas būrys, anot 
oficijalių pranešimų, šiandie 
kaujasį už miestą Chihuabua 
ir ano apylinkėse, kur žymi 
dalis Carranzos kariuomenės 
perėjo revoliucijonierių pusėn. 

RHDfE FRONTE PRANCŪ
ZIJA PALAHCO SKAIT
LINGĄ KARIUOMENE. 

Ten yra 16.000 amerikoniškos 
kariuomenės. 

Londonas, bal. 29.—Anglijos 
karės sekretorius YVinston 
Spencer Cluirelnll. štai kokius 
faktu- parlamente pranešė 
apie Ettrine frontą (Vokietijo
je): 

Anerlija tenai ii^>;»i }>a!aiko 
apie 14,(XH! >;ivo kareivi:;: 
Belgija 20.000: Suv. Valstijos 
16.000; gi Prancūzija—95.000. 

Raiškia, Praneuzija galintą 
kariuomenę ton turi. Ir kam 
tas reikalinga? Rijosi užpuoli
mo vokiečiu/ 

Airijos prezi
dento dc Valerą, kurs žadėjęs 
Sakėsi 

parkeliauti. 

KARAS VALDŽIA BUS PA
MAINYTA PALESTI

NOJE. 

Paimami miesteliai paskui 

Londonas, bal. 29. — Vy
riausybės atstovas parlamente 

kares valdžia sreitu laiku hu-
oivile vai-

THINGS THAT NEVER HAPPEK 
By GENE BYRNES 

sianti pamainyta 
džia. 

miestelius ir svarbesnės pozi
cijos tuojaus pakeičiamos 
tvirtumomis. 

Nes yra suprantama, kad ir ^9 revoliueiją kaltina ne So-
Carranzos vyriausybei paliks į norą valstiją. *M gen. Obrego 
nemažai ištikimos karinome-j n§, kandidatą i Meksikos pre-
nės, katra mėgins šen ir ten J zidentus. 
pasipriešinti revoliucijonie-l Tad caiTanzmtai tą revoliu-
rianis. Į eiją ir vadiną (Oregono revo-

i liucija. 
Kaip žinoma, kuomet«Sono-

I ra paskelV' savo nepriklau<o-
i mybę, tuo metu gen. Obregon 
į buvo sostinėje Mexico Cir\\ 
| B<4 tuojaus jis iš ten pasprū
do ir atsidūrė revoliucijos šo
nan. 

Buvo žinių, kad Cbibnahua 
miestą nuo revoliucijonierių 
atėmę carranzistai. Bet tos ži
nios' nepatvirtintos. 

Pagaliau? niekas šiandie ne
gali pasakyti, kas veikiasi j 

CARRANZOS KAREIVIAI 
PRISIDEDA PRIE RE 

VOLIUCIJOS. 

HO 5 0 S N Y AL"TriOU6H 
|M 5EV.F EDUCATED, l 
DonVeeuevE i 
Re^ULV KNoW MO«e 
TrtfSN A UNl^ERSJTV 
no i 60AST ABoOT 
jpci WOMOCRFOU 

Chihuahua revoliucijonierių 
• rankose. 

Juarez. bal. 29.—^ia paskel
bta, kad Carranzos kariuome
nė, katra būriais stovėjo 
SauzV, Galligos, Moctezuma 
ir kitose vietose tarpe šio mie
sto ir Chilmalma. pakėlė maiš
tus ir prisidė.jo prie revoliuci
jos. 

£Ž?: ^ • ^ 
i i L l 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 

i no tokio Turinio korteles: 
"Bukite pasirengę! Dievo 

i vyras parinktas but Dievo pra 
į našu kituomet pirm keturias-
į -*^ . . . . . . . . . .v . . Y */t* * v p* t * n \ o i J> «jl-

])ic sunaikinimą miesto San 
I Francisco. Kas ir ivvko. 

"Ae esu tas parinktas vy
ras. • y 

"Dabar yra mano antrasis 
šauksmas. 

"Paskaitykite trisdešimts 
trečią skyrių Jolm knygoje ir 
apgalvokite. Pavojus artinasi. 
Bukite pasirengę. So] Moore." 

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

j neatkreipė domos. 
Ir kuomet užvakar atėjo jo 

' pranašaujamoji "pavojau> die 
na'*. Moore naktiniuose marš 
kiniuose išbėgo iš savo. pugy-; 
venimo, 2024 Emerson gat. Jis 
ftuttėgo ant ežero kranto ties 
University place. Ten šoko e-
žeran šaukdamas: 

"Eikite šen, broliai, eikite! 
Apsivalykite nuodėmes! Xes 
štai at#jo diena ir valanda!" ' 

"Broliai"', katrie pirmuti
niai atsiliepė j jo šauksmą, bu
vo keli poliemonai. Šitie iš-
1 raukė iš šalto vandens gerai 
nusimaudu/i pryčeri ir prista-

džia su lenkais padariusi ypa
tingą sutarti. Sulig tos sutar-

lenkai padėsią ukrai
nams atkovoti sa\-o šaliai lai
svę ir nepriklausomybę. 

SUDEGĖ 300 SVARŲ PAS
TOS. 

' 
Orange. N. J., bal. 29. 

Lakūnas Smith lėktuvu 
300 svarų pastos iš "\VaskiiJ; 
tono i Xe\varką. 

Perlekiant Orange kalnus 
miglose lakūnas susiklaidino 
ir vienoj vietoj lėktuvas už
kliudo už medžių. 

Mašina užsidegė ir krito že
mėn. Ugnis sunaikino visą pa
štą. Pats lakūnas lengvai pa-

1 žeistas. 

i 

i 
YPATINGAS STREIKAS 

ITALIJOJE. 

Rymas, bal. 29. — Streiko 
epidemija ima paliesti ir pro-
fesijinius žmones. 

Štai mieste Milane sustrei
kavo visi gydytojai, balsam uo
to jai. veterinoriai ir kitokie 
profesininkai. x 

Priede prie jų streike prisi-. 
dėjo dar 3.000 darbininkų. 

Carranzos vairižn už pakilu-i nr 
visokios susisiekimo priemo-\%&&& u i universiteto prezidentą, nei neturiu noro girties savo! j au t a i gydytojai. Nes, raaM, 

mokslingumu. i jam daug ko trųksta. 

tė artimiausion policijos nuo-
Aš mateu, tėvelis eoi labai apsukrus ir daug- išmanąs v a < i o n- T e n a i a ^ i l d ^ i r < ^ a - BALANDŽIO 29. 1920 M 

žmogus. Argi ne? j r o n ž «^«ŽUUŲ grotų, 
tam mieste. Nes pertrauktos j _ jfe> STmeli. Nors aš esu savamokslis, bet netikiu daugiau! i f o o r p ^egzaminuos Chieago. — Šiandie gražus 

oras: rytoj nepastovus ir šal
čiau. 
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kasdiena išskyrus nedeldieoios. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CH1CAG0J IR Tž-SI!AVJE: 
Metams W .00 
Pusei Moty _ . . . . . . . . S.V) 

SCV. VALST. 
Metams •.- $i.W) 
Pusei Metų . . . '." 3.00 

Prenumerata mokasi ISkalno. Lai
kas skaitosi nuo užs:rašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai-
n>~ti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adrera:- Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus | 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Telefonas McKinley 6114 

1' tai$ serbų padarytąjį konkor- Į 
LIETCVTV KATALIKŲ DIEKRAMTS data su Šventuoju Tėvu, išreiš

kė Bažnyčios ir Viešpatijos 
nutarties svarbą ir tikrino, kad 
Jugo-Serbo-Kroatų tautoje ti
kėjimo gerbimas su laisve bus 
visados. 

Kardinolas atsakė, kad ir 
tame pokylije kataliku bei pra 
voslavų dvasištijos surinki
mas parodo užsitikėjinia. bei 
sutartį, kuri gal kada nors pri
eis prie vienybės. 

Esant kardinolui Atėnuose, 
(irekų sostinėje, Prancūzijos 
ambasadorius iškėlė svečiui 
pietus ir užkvietė pačius di
džiausius Grekijos asmenis. 
Ta proga pasinaudojo Greki
jos užrubeiinių dalykų minis
tras Politis. Jis prašė kardi
nole Grekij Vyriausybės var
du ofiei.ialiai pranešti Šv. Tė
vui, kad Grekija nori pradė
ti tarybas sudaryti konkorda
te tarp jos ir popežiaus. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

isUKODYMAI APIE PASPORTį' LR LEIDIME IŠUAVIM^ 
VAŽIAVIMU IŠ AMERIKOS LIETUVON. 

1. Bendros taisyklės. 

• 

• 

Bažnyčia ir Vieš
patija. 

Karei pasibaigus taip vadi-
namu netolynių rytu šalys po
litikoje įgijo daug reikšm*'*. 
Kg katalikai žinojo seniau. 
tą politikai ištarė dabar, kad 
pietvakarių Azijoje yra bėga-
lės katalikiškų mokyklų. Jas 
įkūrė savo tėvynėje persekio
jami prancūzai ir italai vie
nuoliai. Anglijos valdžia pir
mutinė suprato-tų mokyklų 
reikšme, todėl paprašė kardi
nolu Bourne, Westminstero 
arba Londono arkivyskupą, 
kad nuvažiavus apžiūrėtu tas 
mokyklas. 

Iš Anglų diplomatijos moki
nasi ir italai. Jie surado ita
lą kardinolų, kad ir tas ap
žiūrėjęs mokyklas pasakytų 
kas kaip yra. Nepasiliko nei 
Prancūzija. Oficijališkai ji 
nieko nedarė. Tik štai Rouen'o: Šveicarijos frankai pamaži 
arkivyskupui kardinolui Du- puola. Panedėlije 19 balandžio 
bois užeina noras aplankyti j už dolierj davė 5 fr. 52 et , o 
Azijos katalikiškąsias moky- j 26 balandžio o f r. 64 et. Tat 
klas. J is tų norų praneša 'reiškia, kad Amerikos dolieris 

1. Visi Amerikoje gyvenantieji Lietuvos piliečiai, lygiai 
kaip jau ir patapę Suvienytų Valstijų pilnais piliečiais, gali 
važiuoti Lietuvon, jeigu ten tur svarbius ūkio, prekybos ar as
mens reikalus. Pilnai s-piliečiais yra skaitomi tiktai tie, kurie 
yra gavę pirmas ir antras pilietybės poperas. Turintieji tiktai 
pirmas poperas skaitosi Lietuvos piliečiais, ir gali gauti leidi
mų važiuoti tomis pat taisyklėmis, kaip ir visai jokių poperų 
neturintieji. 

2. Važiuojantieji Lietuvon Lietuvos piliečiai ir pilietės tur 
išgauti vietoj pasportų atida vitus. važiavimui Lietuvon, o visi 
patapę pilnais Suvienytų Valstijų piliečiais tur gauti iš Ameri
kos Vyriausybės tam tikrus pasportus. 

3. Kaip gavę vietoj pasporto atidavimus, taip ir išgavę 
Amerikos pasportus tokiai kelionei Lietuvon privalo šiuos do
kumentus paliudyti Lietuvos Atstovybė VVashingtone, 703— 
25th St., N. W. Toksai paliudijimas šių afidavitų ir pasportų 
vadinasi viza. Už šių dokumentų pavizavimų imama Iietuvos 

P:..-važia m iš kelionės t W r - l V * t e t y 1 * 8 n a u d a i l a m t i k r a s I U 0 k e s m ?> būtent po penkis dolie-
dks«42s L>»hA;,- 25 «--— w . ; J r i u s u ž afidavito arba už pasporto pavizaviimj. Be Lietuvos 

pas Prancūzijos prezidentų ^ ° ^ ! _ ™ ^ ^ ^ t i e j i L i e t u v o n ^ W l v i s a i * * * 
Deschancl padėkoti už vai 

l |W51B^5TSTB1 į 

Mūsus Urt&ma ir mokymo būdu Jua 
trumpu laiku temoksite TISO ama-

džios ir valdininkų mandagu
mą, parodytų kardinolui visu 
kelionės laiku. Kų" juodu dau
giau šnekėjo tarp savęs, tik 
juodu vienudu težino. 

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

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

sti Lietuvon įvažiuoti 
4. Visi važiuojantieji Lietuvon privalo nueiti pas artimiau

si "United States Ineome Tax Collector" ir nusinešti nuo savo 
darbdavio laiškų, jei jis galima gauti, kuriame bus parodyta 
kokį uždarbį turėjote 1917, 1918,1919 ir 1920 metais. Tuomet 
Ineome Tax Collector išskaitys, kiek reikės užsimokėti mokes
nių ir užsimokėję ta mokesnį gausite paliudijimų "Certificate 
oi' Compliance \vith the Ineome Tas Law." Negalintieji prista
tyti tokio laiško, privalo kitokrais budais prirodyti, koksai buvo 
jų uždarbis ir jeigu reikės kas mokėti, užsimokėti. Be šio paliu
dijimo negalima išvažiuoti, o mėginę be šių paliudijimų išva
žiuoti būna neleidžiami ir net baudžiami už'pasislėpimų nuo 
šio mokesnio. 

5. Be Lietuvos Atstovybės vizos reikia gauti viza ir nuo tų 
valstybių konsului, per kurias Lietuvon važiuojama. Važiuo
jant per Prancūziją—Prancūzų konsulio, per Angliju—Anglų 
kousulio ir tt. 

reikalais jis važiuoja į užrubežį butų paremti dokumentariais | 
priprodymais nurodančiais, kad jam yra būtinai reikalinga iš-' ^ 
važiaoti. Pavyz4in. jeigu yra važiuojama sutvarkyti ūkio nitu B 
savybės reikalai, tai yra patartina paduoti sykiu su aplikacija Vyrę ir Moterę Rabi} Kirpi-
visus laiškus iš Lietuvos, kurie nurodu mirtį savininko ūkio, va \ m^ 'w ĮUmrįį** Mokykla. 
žiuojančiojo sųryšį arba įpėdinystę prie turto, ir tt. 

3). Užmokestis už pas-portą yra vienas dulieris, kuris turi 
būti užmokėtas kartu su padavimu aplikacijos, šie pinigai 
eina į State Departmentų. xVpart šios užmokesiies reikės ap-
mokėti Teismo klerkui, pas kuri bus padaryti "At'i 'idavits" ir 
prisiegos. Tas taip-gi kaštuos apie vienų dolierj. 

4). Jeigu su aplikantu ketina keliauti pati arba mažame
čiai vaikai, tai atskiro pasporto nereikia, bet jų fotograi'ijos, į ^ 
lygiai kaip ir pačio aplikanto, turi būti priduotos su aplikacija. 

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

6). Gavus pasportų, jis pirmiausia turi būti pasiųstas 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje, YVashingtone (Representative 
vi Aiiuiuaiim m .n.iuviica, <uo—xoiu b u , iŠ. »-»., v tasningion, 
D. C.) del užvizavimo. Pasportui pargrįžus iš Washiugtono, 
jis turi būti pasiųstas arba nuneštas pas vįsus konsulius, per 
kurių šalis yra manoma važiuoti, ir kurių šalių vardai yra su 
minėti ant pasporto. Turint visų konsuiių užvizavimų, paspor
tas tinka kelionei. 

Pastabos: 1) Yra patartina pasiimt su savim kelias savo 
fotografijas, tokias pat kaip prie pasporto, nes nekuriose vie
tose Europoje vietinės valdžios duodant leidinių pervažiuoti 
lankiai reikalauja važiuojančiojo paveikslo. 

.2). Visi Lietuvos Atstovybės vizuoti pasportai tinka įva
žiavimui į Lietuvų. Bet norintieji tik pervažiuoti per Lietuvų i 
Rusija ar i Lenkijų. bei pereiti frontų ar demarkacijinę linijų, 
turės išgauti spėcijalius leidimus iš Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerijos, pasų skyriaus, ir iš Generalio Štabo. 

\ Jonas Vileišis, Lietuvos Atstovas Amerikoje 

to. 
Mes turnae didžiausius ir geriau

sius kirp;mo, designiig ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos L**-iiLi<jkindamaa. 

Visuose siuvimo .-kynuose taasinoa 
vur^i.'.os elektros jiega. 

KvieCiarue k.ekvieną ateili bile ko> 
kiuo laiku, iliena ir ar vakarais, pa-

urėti ir pasikalbėt, dei ŝ lyjjî . 
Patterns daromos 3ulig ruieros, vi

sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
rnadi, knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

J. i. Ivasuicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 
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Valandos: suo i ryto iki * rak. 
Seredotuis nuo 4 lyg 9 vakare 

1712 SO. ASHLAKD AVĖJU. K 
•urti 47-tos Gatvės 
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Jetuvis Advokatas 
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ayr«nlmo Tel. Humboldt t? 
Vkkanla t t l l W. 12-nd StrMt 

T«d. Rnckw«U (99S 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. ;kalba, kad Lietuva tai aukso 
i šalis. Matote, svetimi užsiima 
smukliavimu (kontrabanda) ir 

'rojaus. 
c 

Pinigy Stovis. 

norų 
Prancūzijos ^riausybei. Ta 
pasiūlo kardinolui karės 
skraiduolį kelionei. 

Ant to laivo oficierai ir jū
reiviai didžiausia pagarbų ro
dė augštam keliaunininkui. 
Nuvažiavus j Azijos miestų 
Beyruth'ų kardinolui padarė 

JKT savaitę šveicarams pa-
l>rango 12 santimų. Taip pat 
smunka Prancūzijos frankai. 
1!) lutlaiKlžio už dolierj davė 
15 fr. 98 et., o 26 balandžio 17 
frankų. Prancūzams dolieris 
pabrango 1 frankų ir 2 san
timu. Italijos lyros' stovėjo 

trijumfalj pasitikimų. Praneu-j blogai 19 balandžio, nes už do
žų kariuomenės vadas toje ša- i H r̂į duodavo 21 lyrų 70 cen-
lije generolai (Jourand ir jo i tezinių, l>et jos pasidarė dar 
kareiviai priėmė svečių su 4'-: pig^aės 2b baland., nes už do-

pasirodė 12 tūkstančių moki
nių. Kadangi Egipte tik patys 
tortingieji tesiunčia vaikus 
mokintis, tai galima suprasti, 
kad tag skaičius neapsakomai 
daug reiškia. Diduma moki
nių, žinoma, prisilaiko Maho
meto tikėjimo, bet gana daug 
mergaičių ]>ereina i katalikes. 

Buvo kardinolas ir Kons-
tantinopolije. Tenai ji pagerbė 
ir civilė valdžia ir karinė. 
Prie to prisidėjo pravoslavų 
patrijarkas su savo dvasiškija, 
Muzulmanų. žydų. protestan-
tii ir kitų dvasiškijos su savo 
žyniausiai? asmenimis prisi-
•i'»jo prie to. 

Jugo-*Slavijos sostinėje Bel
grade Serbijos valdžia sudarė 
kardinolui pokyli. Ministrų 
pirmininkas Spalaikovič gyrė 
katalikų ir pravoslavų gražų 
sugyvenimų, priminė 1914 me-

lierj davė 22 lyras 90 centezi-
mų, t. y. 1 lyrų 20 centezimų 
daugiau.Suoniių (Finlandijos) 
markės pasitaisė. Jų šimtas 
19 baland. buvo $5.25, o 2b" 
baland. tapo $5.35, t. y. pa
brango 10 centų. 

Lenkų pinigai vėl puola. 19 
baland. už 100 lenkišku mar 

džiausią iškilmę. Kur tik jis 
važiavo Libano žemėje, ten 
prancūzų karuomenė ji gerbė 
visomis savo priemonėmis. Tų 
šalių katalikai žiurėjo ir gė
rėjosi. Xuo to laiko jie ėmė 
labiau gerbti prancūzus. 

Kardinolas D a t a s aplankė 
i r Egiptą, Jo sostinėje Kayre 
prancūzų vienuolių mokyklose* kių reikėjo mokėti 75 centus,] t 0 afidavitų, parašykite patys arba pas notarų ar agentų ant 

/ / . Nurodymai, fatip išgauti afidaritai. 

.1) l^ietuvos piliečiai, norį išgauti afidavitus važiavimui 
Lietuvon, geriausia tesikreipia stačiai prie Lietuvos Atstovy
bės, "VYashingtone. ir iš ten gaus reikalingų blankų ir nurodymų 
kaip ir kas reikia daryti. Žinoma, kas nori gali atsikreipti ir 
prie Įvairių vietos agentų, kurie užsiima pa^poirtų išrupinimu ir 
kurie gali suteikti reikalingi] blankų. Reikia turėti dvi blanki 
*'Affidavit of Identity and Nationality in lieuof a Passport for 
the Departure of Lithuanians Irom the United States.** paskui 
dvi blanki surašyti prašymui arba aplikacijai prie State De
partamento, toliaus prašymo formų afidavito užvizavimui. Be 
to reikia nusiimti mažiausia šešias ant minkštos poperos foto
grafijas. Patartina kelionėje turėti tų pačių fotografijų dar 
kelias, nes jos gali būti reikalingos visokiems paliudijimams 
Prancūzijoj ar Vokietijoj, jeigu per jas važiuosite, 

2). Turėdami fotografijas ir blankas, paimkite dvi blanki 
Afidavit ir mažiausia dvi fotografiji, nusineškite jas pas Xo-
tflrų arba advokatų, kursai prisiekdinęs jus išpildys tas blankas 
ir prilipdys fotografijas prie afidavitų. Ant fotografijų rei
kės patiems pasirašyti. 

*%\ IC io i i - i iw»-**lrK-Tvio «*4'w]oxriT*ic i r < ^v c o i r r \ 4?* \ t ruw«i4*n: t\ii-

sineškite pas vietos "Permit Agent,'* kursai surašys tam tikrų 
prašymų arl>a aplikacijų dviejuose egzemplioriuose Valstybės 
Departamentui ir drauge su afidavitais išsiųs j State De
partamentų \Vashingtonan. Paprastai šių prašymų blankosyra 
pas tuos agentus, bet jeigu nebu-.ų, reikės savo nusinešti. To
kiais Permit Agentais yra lmnrgrant Inspector, United States 
C'onimissioner, United States District Attorney arba Clerk of 
the United States District Court. Šių valdininkų adresai arba 
gyvenimo vieta galima sužinoti bile kokioj valdi&os įstaigoje. 

4). Kiek mums žinoma. Valstybės Departamentas ilgai ne-
užiaiko pas save šių afidavitų ir grųžina juos į savaitės laikų 
tam pačiam agentui, kursai yra surašęs prašyme. Nuo šio val
dininko ir reikia atsiimti tasai afidavitas. Gavę nuo šio agen-

LENKAI SKUNDŽIASI ANT iabai daug uždirba. Dar Lietu-
VILNIAUS VYSKUPO. Vos kaimiečiai po senovei \isų 

: prekybų su svetimais atlieka. 
Varsa va. HI13 . (Elta) Len-j Tamistos tėviškė lenkų užim-

kai skundžiasi, kad Vilniaus i ta, nežinau ar man bus galima 
Vyskupas neleidžiųs leikų mi-| p r į e jųjų nukeliauti. Visiems 
sijoninkam vykinti }>er bažny-1 paaiškinkite, kad urastuose i sc — 

s 
t 
I 

Dr. M. Stupnicldî  
3107 So. Morgas Street j V 

CHICAGO, EULDfOB | V 

L 
Telefoea* \mrJm 

Vai«ndos. — S Iki 11 
« po pietų iki S vak. N 
mis nuo 3 Iki S vaL 

čios sakyklų lenkinimo misijų, laiškuose—ant savo atsakomy-
Taip "Gazeta Warszav<ka'* bės—žmonės gali leisti pinigų 
III 5 stebisi, kad tiek pilei- —amerikoniškų dolierių, bet 
dęs j poli-tikų Vilniaus Vy.-ku- tuos iš Amerikos gautus piui-

i 

pas, stengdamasis sulietuvinti 
Vilnių, kad praėjusiais metais, 
atvažiavus i Vilnių ir Lenkų 

gus lai žmonės maino tiktai 
Lietuvos Valstybės Banke 
Kaune—kitur, dažniausiai "suk-

DR. G, M. 6LASER 

misijoninkui. Vyskupas pasin- čiai žmonėms kiek duoda, o pa
les jam surengti žmonėm mi
sijas su sųlyga, kad šis saky
kloj neminėjų Lenkų valsty
bės. Laikraštis pabrėžia, esųs 
suprantamas daiktas, kad mi
si joninkas, kaip tikras lenkas, 
kategoringai atmetęs tų sa-
lygų ir nesurengęs misijų. 

•'Laisvė," Kaunas, 

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

-atvažiavau Liepojon L. XV 

o 20 baland. tiktai 70 centų; 
100 lenkiškų markių per sa
vaitę atpigo 5 centais. Šimtas 
vokiškų markių dviem pasku
tiniais panedėliais stovėjo 
vienaip, t. y. 1 dol. 65 centai, 
bet viduje savaitės buvo judė
jimų, nors nedidelių. Subato-
je 24 bal. 100 vokiškų ir lie
tuviškų markių buvo 1 dolie
ris 70 centų. 

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

Kanados pinigai taip-gi ei
na blogyn. Mainant 1000 Ame
rikos dolierių 19 balandžio da
vė 1090Kanados dolierių. Tuos 
pačius pinigus mainant 26 ba-

K. Rėmėjų Draugijos. L. Raud. 
Kryžiui, iš Amerikos parsiųstų 
drabužių Kaunan pargabeni
mui. Daug skrynių, sudaužy
tų.. . daug tuščių—daiktai iš
vogti. Daug dar yra persiunti
mui. Manoma bus apie 12 va
gonų. Rytoj, regisi, pradėsime 
tuos daiktus į vagonus krauti, 
o už kelių dienų—podraug su 
daiktais, keliausiu—prekinių 
traukiniu—Kaunan kaipo tų 
daiktų sargas. 

Nieko nežinau kas Ameriko
je, lietuvių tarpe, daroma. 
Šiuomi pat laiku parašiau ilgo
kų laišką gerb. kun. J . Petravi
čiui. Parašysiu ir gerb. kun. Dr. 
Maliauskiui bent atvirų laiške
lį ; neturiu poperos. 

Mūsų tėvelis galėtų Lietuvo 
je kur geros žemės sklypeli ar 
namus nusipirkęs gyventi, 
daug geriau jgalėtų versties 
prekyha. kuomet visi Liet. val
džios departamentai butų jojo 
reikalų sergėtojai ir padėjėjai! 
Žmogus visur sava kallw» rei
kalus gali atlikti, o Lietuvos 
valdininkai j lietuvius kaip į sa
vus brolius meilingai lietuviš
kai kalba ir patarimus duoda, 
kaip nuosekliai visus reikalus 
atlikti, 

landžio jau davė 1100 Kana-> Švarumas Imtinai reikalin- Į j - lujgrifcg. įg prai;< m.ijos. 
des dolierių. Tat reiškia, 1000'gas sveikatai. ju Vokietijos—iš visur svetimi 
Kanados dolierių per septy-' Dulkės randasi tamsiuose iį{ juodvarniai Lietuvon plauk-
nias dienas atpigo 10 dolierių. kampeliuose, \ !te plaukia kaip vanduo ir \isur 

tam tikro blanko prašymų Lietuvos Atstovybei ožvizuoti ir pri-
lipdinkite vienų fotografija ant to prašymo, ir pridėję prie to 
prašymo pati afidavitų ir užvizavimui mokesni 5 dolierius, 
siųskite tų visų Lietuvos Atstovybei AVashingtonan. Jeigu ne
bus surasta ypatingų klinčių važiavimui Lietuvon, Lietuvos At
stovybė nevėliau kaip j tris dienas gražins nurodytu adresu 
afidavitų, uždėjus ant jo savo viza. Nors vienų fotografijų 
pasilaikykite kelionei. 

/ / / . Nurodymai, kaip gauti pasportus Amerikos piliečiui, 
važiuojančiam Lietuvon. 

1). Norint gauti pasportų. reikia kreiptis prie artimiausios 
raštinės Suvienytų Valstijų Teismo (Clerk's Office of the 
United States Court). Gyventojai apylinkėse New Yorko gali 
paduoti aplikacijas ir gauti pilną informacijų pas sj>ecijalĮ 
pasportų agentų niuitinyčioje (Special Passport Agent at the 
Custom House). Kituose miestuose aplikacijų blanke* ir in
formacija yra gaunamos Suvienytų Vaisi i jų Teismo raštinėse. 

2). Yra geistina, kad važiuojančiojo nurodymai su kokiais 

tys pasinaudoja. Tai Lietuvos 
siurbėlių nereikia tukinti. Lie
tuvos valdžia neleidžia pinigų 
laiškais, išskiriant "piįiigų 
persiuntimo išpirkimo" būdų, 
(Amerikoje Money Order) va
dinamų. Tai aš taip ir pada
riau, per Brolių Vailokaičių 
tvarkomų ''Lietuvos Ūkio Ban
ką" Kaune, Laisvės Alėja, 
(ties Daukanto gatve). Ten pi
nigai pagal "ku r sų" pakeičia
mi ir krasos užsakymo išpirki
mo kidu pagal adresus išsių-
ti. Smukliavimo būdu, į 
skrynios sienas ar dugnų 
(dubeltavų) valizos indė-
jus, galima butų parvežti 
auksų iš svetur kur reikia, bet 
lx>da,kad tojo brangaus metalo 
nėra pas mūsų žmones. 

Visiems pasakykite, kad da
bar visiems laikas su pinigais 
grižti Lietuvon; visi bus aštuo-
niasdešimts kartų turtinges
niais! 

Antanas. 

Praktikuoja 28 metai I 
Ofisas S148 So. Morgan St. ! 

Kertė 32-ro St., Chtaųto. III. I 
SrECIJALISTAS J. 

Moteriškę, Vyrišky, taipgi chro- j 
niškų ligrj. Į 

OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto | 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan
da rakare. 

Nedeiiomis nuo 8 iki 2 po piet 
l Telefonas Tards 687 
• 

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

4» Camn 
Res. 1229 W. 4* A r a s t 

Telefonas Cicero t<EI 
Ofieo Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

»©©$©£es>!*!&$*$«*5*i 

Dr. P. P. ZALLtS 
Lietuvis Dentistas 

1M6T So, ĮHr t r i Į—, Aveaoe. 

VALANDOS! • m t 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

. Lietuviai, grįžkite Lietuvon! 
Viena dalis Prūsų Lietuvos, 

šiaurėsp nuo Nermmo. su Klai
pėdos miestu yra dabar iš vo
kiečių jungo iŠvalnyta ir San
tarvės kareivių apstatyta. Per 
tat mes lietuviai ruošiamės į at-
eitinės darlia atstatymui mūsų 
tėvynės, vienos bendros Lietu
vos. Mūsų organizacijos veiki
me ale sutinkame daug klinčių, 
nėsa visas valdiškas vietas už
ima vokiečiai. kHrie mūsų šalyj 
atsdplovę yra. Lietuviai inteli
gentai yra po visų pasauli iš
blaškyti. AŠ todėl kreipiuos į 
jumis, inteligentai intuviai A-
menkoj ir kitu>. „:y>k:t ku<>-
veikiausiai į Liotuv;; .; -•'•;<!' , 
i,;ir!';\ a!s';!' \ IIM' miiMi I<v\-' 

V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS * 
Ofisas Didmiesty]: S 

29 South La Salle Street j 
Katnbaris 321 | 

Td. Oentra] 93*0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Tards 4681 

Dr. L E MAKARAS 
LtetaTU Gydytoja* Ir Chimnca* * 
Rnvlaadp: 1«3<» "So. MlrhJo" *»«. I 

T«ler*n« ra i tam Ut Ir PalbBM SlMf 
CUicaicoJ: 4516 So. Wood 8tr. 

T * K«*r»rre rakdke ant, *,M Iki T.-M 
ta rd* TU. 

!>. U ' t M i u ; 

Rcsid. »SS So. V'-hland BIT. Chicago, 
Telefonas HajTnarket S&44 

OR. A. A. ROTU, 
Hosas CTdytoJai br rbirorĮta^ 

Rp^UalMaii Moteriška. V y r k n 
Vaiky tr Tisfl rtoronlskp Vfų 

Ofisas: R.154 So. Halsted Rt., OtUcago 
TeleroBas DroTrr MM 

VALANDAS: 10—11 ryto S—a po 
VitUį 7—8 rak. KMMUOMIS 1 » — U d. 
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D R A U G A S 3 

DETROIT, MICH. 

L. D. S. 72 kuopos darbuotė. 

ties. Bonams parduoti turėjo
me laiku vos 15 minutn, nes 

kad tą vakarą bon.j parduota 
tik už 800 dulierių. Keikia 
džiaugtis, kad taip umu laiku 
lapo tiek parduota. Misijos ua-

Balaiidžio 1S d. pobažnytinėj rys p. Žadeikis pas mus atva-
svetaim'-j. \\ vai. į>o pietų Įvyko žiavo 10 vai. vakare, savo pra-
susiriiikimas L. 1). S. 72 kp. kalbą pabaigė po 11-tai nak-
Posėdis buvo neskaitlingas. .Ši
tame susirinkime reikėjo ap 
tarti reikalus, kurie nuo sejiiau.darbininkai žmonės skubinosi 
buvo pasilikę dėlei stokos laiko namo. Juk ant rytojaus jie tu-
ir, gal, dei apsileidimo.nes kitu ivjo anksti kelti ir eiti j dar-
narių negali nė priprašyti, bą. Daugelis uesulaukė p. Ža-
kad lankytųsi j susirinkimus. į deikio atvažiuojant, nes neži-

Sekant tvarką, pirmiausia', uojo jo susivėlinimo priežas-
buvo priėmimas naujų narių, j ties. 
Kuopon Įsirašė St. Paurazas, Yra žmonių t#ukdaneių tuos 
Iz. Meinis ir A. Jusėnas. J bonus pardavinėti. P-as Petrė-

Po to ėjo raštininkų bei ko- į nas S. L. R.-K. A. susirinkime 
misijų raportai, kurie liko pri- kovo 14 d., 1920 m. kalbėjo: 
imti. | ''Jas visi nežinot kam tie bo-

Toliau svarstyta reikalas j nai teks, o aš žinau ir nepirk-
jji-ikiausvnu) nrie Obio ir i i i - !*»« jų-" Visas susirinkimas ta. 

Ptttsburgiečiai 
Temykite! 

Iškilmingas Stasio 
Šimkaus Išleistuvių 

Lietuvon 

]§Huiiiiimiiimiiiiiiriiiiimmiinni!iiiiiiimii!jinniititnimtfnmmimriiiimiiiiiiu! 

i Pirmosios Komunijos, Dirmavones 1 
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KONCERTAS 
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Panedelyje, Gegužio-May 3, 1920 
Atvažiuoja Gerbiamas Stasys 8imkii> žymiausias lietuvių kompozitorius, ir rašytojas dainų. Taipgi at

važiuoja p-iieK' .Marijona Rakauskaite, Ji yra vienu is garsiausiu dainininkių ka mes lietuviai šiandien 
turime. 

Apart svečių artistu, dalyvaus l'ittsburgo auvie nyti chorai po vaoovystč K- Sabonio. Ir St. Aliukonio 
Koncerte dalyvaus ir Pittsburgo dailės mylėtojai solistai J. Grajauskas.. A. Sadauskas, St. Aliukonis P-nia 
S. Sabonieae, ir K. Sabonis. 

Tikietus galima bus nusipirkti iš anksto paa rengėjus Koncerto ir choristus daininir.kns. 
Iš l'ittsburgo važiuojant karą imkite \ 'o. £6 st. am kampo 6-th St. eikite du skveru į kalu:; baltas 

namas. 

I • • • • 
I 
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IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

>. Nutarta priklau 
\ Į to ištirti ikišiol 
ikumus i'inansinh 

girdėjo. Ar tai nėra agitacija 
prieš bonus? Kovo 7 d. Tautos 
Fondo susirinkime p. Petrėnas 
bjauriai įtarinėjo k̂ un. Laukai
ti ir kitus prisidedančius prie 

chigano L. D. S. kuopų apskri-
či.'»i Nutarta priklausyti, bet 

buvusius 
mausimuose rei-

^uifuose. Tam reikalui sekan-
, - ^ i a m susirinkimui palikta iš-; aukų rinkimo Lietuvai išvadi 

rinkti asmenį. j»'° išnaudotojais. 
Finansų raštininko ir iždi-l Taippat p. Petrėnas kenkia 

ninko raportai parodė finansi- j ir Rockfordo lietuvių katalikų 
nį kuopos stovi, kad turto kuo-) parapijos reikalams. Čionai 
pa turi keletu dolierių. Skolos privažiavo tiek datlg lietuvių, 
kuopa turi 9 dolierius. kad senoji bažnytėlė pasidarė 

Po to eita prie naujų suma- '•• permaža. Uoli katalikai nori 
nyinų. įnešta ir nutarta arti-i pasistatydinti naują ir didesnę, 
mame parke surengti išvažiavi- i l'rie to gražaus tikslo pakalbi-
mą. Tas reikalas pavestas pp. | a*« ir p. P. Petrėna. Jis man 
M. Varanauskui ir J. Grūstai, j atšovė: "Kam negera senoji, 
Ant^vėlesnio laiko pasamdyti I tas tegu stato naujų; man gera 
sale apsiėmė pp. K. Petrokas ir j ir dabartinė." 
J. Jankeliūnas. L. D. Saj. na-1 Didžiu patrijotu statydama-

*. 
'mo šėrų nutarta nupirkti iš na
rių sudėtų aukų. Rūpintis tuo t kati P- Žadeikiai atsilankius ne

šis p. Petrėnas kaltina mus, 

\ 
reikalu apsiėmė p. F. Gustaitis 
ir p-lė O. Meldažiutė. • 

Ant galo p. K. Abyšala pa-
_.^saka._trunip$ prakalbėję apie 

buvo giedamas Lietuvos liiin-
nas. Tiesa, mes tų himnų pra
leidome, ues traukiniui susivė
linus p. Žadeikis atvažiavo 

streikų ir papeikė organų už j daug vėliau negu tikėjomės, to-
kai-kurius rašvmus to streiko del viską apleidom iš progra-
reikale. Dičkis. 

N R0CKF0ED. ILL. 

r 

Išskaitęs mus protestų, til-
pusj "Draugo" 72 num., šių 
metu, p. Povylas Petrėnas ėmė 
visokiais budais teisinties, bet 
neparašė tiesos. 

3ies turtinome, kad jis įžei
dė Lietuvos vėliavų. Jis teisi-

: i 1 .a i : * . : i — , 1 - 3 - - ; -
irusi, t\axi ji mitut i iin. pčuvs 11 
pusės ir dėlto jis jų pavadinęs 
skarmalu. Vėliavos vertė ne
priklauso nuo jos didumo ir 
skarmalu jos vadinti nevalia, 
nors j j butų maža, suplvšusi, 
susiteršusi. Tečiaus mus vėlia
va nebuvo susidėvėjusi, nei ma
ža. Ji buvo dviejų pėdų pločio 
ir trijų pėdų ilgio. Ji buvo pir
kta iš vėliavų dirbtuvės Chica-
goje iš ten pat, iš kur vėliavas 
iinasi dauguma lietuvių reng
dami savo iškilmes. Ta vėliava 
buvo geltona, žalia ir raudona, 
kaip ir turi buri. 

Toliaus p. Petrėnas mus kal
tina už nemokėjimų anglų kal
bos ir tų nemokėjimų jis išve

rda iš to, kad anglų laikraščiuo
se buvo klaidų, kad vakaro ve
dėju buvo pažymėtas p. Turau-
skis. o ne Steponaitis, kad vie
toje p. Bračiulio tapo paminė-
ia> p. Vileišis. Xc visada anglų 
laikrašfia; taip parašo kaip 
jiems pasakai. Aš jvits korės-
pondentui aiškiai pasakinu : 

BraėmiiH pavanię ir nežinau 
koc'ki jam pasirodė parašyti 
geriau ••\'i!'- : > . " Taippat ko-
respondei tas supainiojo p. Tu-
rauskn ir ma^e j-..:vanies. Bet 
aš nėjo ks'ii. k;i<t vakare vedė-
ju paminėj.- ;>. Tr.rauska vie-
1<M(s inai!'-^. Kur ui'-> pai>> ra
šėme, 'ei, parašėme t<,i>iiiga:. 
Taip ir > ;a atspausta "i)r;-.r,-
ge." 

L'-ss Petrėnas* mus kaitina, 

mo, kad tik ilgiau laiko liktų 
bonams pardavinėti. Ne mes 
kalti, kad jo pasidarė taip ma
ža. Kada mes turėjome savo 
šeiminiškų vakarėlį, ir jame 
giedojome Lietuvos himnų, tai 
p. Petrėnas tol neatsikėlė nuo 
sėdynės, kol publika jo nepri
vertė. Tš to apsiėjimo, kaip ir 
iš pavadinimo vėliavos "skar
malu," pasirodo p. Petrėno 
B r o n i o 

Atsiliepdamas prieš mus p. 
i. rm-itae isitiuge įasv, k&ū 
daugiau nedalyvaus viešuose 
darbuose su mumis. Mes senai 
to norime ir džiaugiamės, kad 
jis galutinai susiprato. Senai 
matėme, kad jis naudos nepa
daro, tiktai visus dalykus ap
verčia augstyn kdjom. Girdė
jau, kad jis žada važiuoti į Lie
tuvą užsivesti savo pramonę. 
Jei ir tenai jis apsieis kaip 
pas mus, tai naudos nebus. 

Visa kų čionai parašiau yra 
taip teisinga kaip afidavit. Bet 
toliau su p. Petrėnu jau nebe-
siginčysiu. 

Pranas J. Steponaitis, 
429 Island ave., 

Rockford, 111. 
Redakcijos prierašas. Patal

pinusi tris straipsnius šitame 
ginče iš abiejų pusių "Drau
go" Redakcija daugiau nebe-
talpis raštų apie šitų dalykų. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

nės, kuri tiek daug vargų nu
kentėti turėjo. 

Turim dar kelis žodžius apie 
Nemuno šalį pasakyti. Vokie-
•v.>«\i L-»*\-<y wkL.» i I G > * K » I A V T « * I .-ti ii^v 
\ a*.** a*» T w « v n t » > l u a v t i v * ^ »-i« vkJ>K 

nim ir kardu į mūsų šalį. Su-
tartyj prie Melno ežerų 1422 
m. Didkunigaikštis Vytautas 
buvo priverstas Nemuno šalį 
su Klaipėda išsižadėti. Mes, šio 
krašto gyventojai, turėjom 498 
metus vokiečiams vergauti ir 
dabar džiaugiamės Rytui val
stybės išaušus. Per toki ilgų 
laikų, žinoma, vokiečiai koloni-
staiyra mūsų šalyj labai įsivy
ravę. Valdžia, didieji turtai ir 
dvarai šiandie yra jų rankose. 
Visai sistematiškai tapom mes 
lietuviai, tikri šio krašto savi
ninkai atstumti. Didžiūnai ir 
bajorai apleido ši karštų plėši
kams beužimant. Į apleistus 
dvarus įsodino kryžioko orde-
nas savo kareivių vadus, kurie 
ant valnųjų lietuviškų ūkinin
kų baudžiavą uždėjo ir juos iki 
Jcaulų išsiurbė. Lietuviai mūsų 
šalies paliko tuokart be vado
vų, kas iki šiandie žymiai pasi
rodo. Dabar šiandie mums vei
kiant, valdžia j rankas paimti, 
trūksta gana lietuvių inteligen
tų. 

Nemuno šalis yra į 4 apskri-
čius išdalinta: 1. Klaipėdos 
miesto apskritys. 2. Klaipėdos 
žemininkų apskritys, 3. Šilutės 
apskritys, 4. Pajėgų apskritys. 
Inteligencija visuose apskri-
čiuose yra vokiečiai. Šilutėj iš 
viso yra 3 advokatai, iš kurių 
tiktai 1 lietuvis yra. Toliau yra 
4 teisėjai ir 4 daktarai taipjau 
vokiečiai. Aptiekorius ir-gi vo-
kietys. Ar negalėtų šitas visas 
riebias vieta? lietimai užimti i1 

Pelnas ir išlaikymas yra labai 
geras. Advokatas turi metams 
taip apie 40,000 įėmimo. Išlai
kymui suvartoja tarp 15— 
18,000 m. Daktarų į ėmimai 
taipjau tokio augštumo. 

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

Amerikiečiai, apširdykit tai 
ir greitai grįžkit! 

Endrikaitis. 
Šilutė, 29-3-20. 

daug keblumų ir sulaikė moke
stį. Vardas, rodos, nepapras
tas, bet Honu> Service darbi
ninkai atrado, jog yra tiek 
daug George YYasliingtou, kiek 
yra Henry Smith'ų. Šis ypatin
gas George "\Vasebington pa
skyrė mokesti savo pačiai, bet 
per kelius mėnesius kita mote
ris, tuo pačiu vardu, gavo pi
nigus, ji priėmė, manydama, 
jog dovana nuo kokio mielašir-
dingo žmogaus. 

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

Telephone: Yards C492 

AKUŠERE* 
A. SHOSHO 

Turiu patyrini* 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir Kuai-
kj laike ligos. 

i 
ir Šliubo Dienos 

_ yra M4fcM ii žymesuiiiji} ir atmintinių žmogaus ! 
S gyvenime dienu. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui t 
S kokį nors ženklą. £ 
S Mes tame daljke pasiūlome gražiu> pateik-.!u-. — 
£ S 
I Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c. | 
| Dirmavones 14x8 colių po 10c. 1 
I Šliubo 17x13 colių po 2 0 c I 
£ s 
S Tokia kaina jtio* parduodame, kas ima nemažiau 19 egz., o kas tik įjš 
S viena, tai tnri prisiųsti 5c. viršaus p-r >*»tinrui. ~ 
E Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones S 
S istoriją. £ 
S Be to aut paveikslų apačios yra atspausdinu tam tikri žodžiai ir £ 
S palikta tuščios virtęs, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir ! 
S laikas. Reikalaudami kreipkite: E 
| "DRAUGAS" PUBL. CO. | 
| 1800 W. 46th Str. Cbicago, UI. | 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems Benus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., Šv: uJrgio parapijinėje svetainėje, prie S2ro place 
ir Auburn avenue. arba nas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiu Building and 
Loan As»ociation 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast.. B. Sekleckis, Iždin., 
S327 l'nion Avenue. S261 So. Halsted St. S426 Auburn Avenue. 

SVEIKATOS NURODYMAI. 

Plaučiu džiova. 

Plaunu ttiova ne paveldėta. 
Šviežias oras, 11, karnas atsil-

sėjimas ir tinkamas valgis, 
priešai plaučiu džiovos. 

Palytėjimą.- su džiovininkais 
yra pavojingas. 

Neatsargus spjaudymas yra 
kriminališ darbas. 

Saugokis džiovolingo žmo
gaus, kuris kosti neužsideng^s 
savo burnos. 

Kovoti sn j>lau(vin džiova yra 
priedermė kožnos draugijos, ir 
kožnas asmuo tame reikale tu
rėtų imti dalyvimią. 

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

Svarl)iausias faktorius kovo-
iiine su i)laučiu džiova vra šva-
rūmas. 

Svarbus sveikatos nurodymai. 

WORCESTER, MASS. 

KAREIVIŲ REIKALAIS 

Spaudos Draugijcc, po glol)*: 
Šv. Povylo. susirinkimas jvyks 
gegužio 2 d.. 2:30 vai. }K) pietų, 
pobažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai ir narės kviečiami sin 

Wasliingtoiu—Pereitais me
tais 47.391 kareivių ir jurinin
ku, "allotment" čekiai, kurie 
nepasiekė paskirtus kareivius 
ir jurininkus, buvo pasekmin
gai jiems prisiųsti per Ameri
kos Raudonąjį Kryžių, Home 
Service darbininkai ir dabar 
dirl>a priiduntime dar 15r3l7 
eekių. Neprisinntimas eekio ir 
klaidingi užmokesčiai tai pa
sekmės neteisingu adresu, ne-

Turėk gcnoralę valymo die
ną. 

Švarumas ir sveikata eina 
ranka rankoj. 

Dulkės gimdo daug ligų. 
Palaistykite savo gatves, 

dulkindami namuose vartokit 
drėgną skudurą. 

Laikyk savo daržolius taip 
švariai, kaip savo namus. 

Šviežias oras ir saulės švie
sa reikalingi sveikatai. 

švarumas ir dailumas pama
tas gyveninm. 

LACOĮ'EREKIS — su prityrimu ant 
chandiier darbo. 

(Joneral ritrhtmsr Fixtiirrs Vo, 
2* West Lake Street. 

"CHANDEI.IKR DIKBr^LU 
<Jci»onil l.tgtiting Mxtares Co. 

2* West Lake Surct . 

TLATKKIAI. Su prityrimv ant 
chsndler darbo. 

General IJgiiting l'ixturis Co. 
28 tv'est l>ako Strret 

Sveikatos nurodymai. 

susirinkimai! atsilankyti. Kurie 
dar nera iravr knygų, meldžiu Į teisingų informacijų ir tt., kuo-
ateiti ir atsiimti, ues neužilgo niet aplikantas užsisakė pinigų 
pareis kitas veikalas. !pask\'hmc. 

K\icčii! ir nauju narių atsi-; Vioruim aisįtikimo. vardas 
vesti. V. ffiavackas. raš(.'"George Washinglon*? padarė 

sveikata tai turtas. 
(reriausias gelbėtojas svei

katos yra šviežias oras. 
Pritaikyk drabužius pagal 

laiko (sezono). 
l<aikyk miegamojo kambario 

langus pakeltus. 
Nevartok viešus rankšluos

čius ir gėrimo puodukus. 
Švarus maistas ir vanduo ir 

šviežias oras -visų privilegija. 
Geri sveikatos padėjimai yra 

pagrindas \]>atiško naudingu* 
mo. 

Paieškau Antano Juško paeina iŠ 
Kaimo Redibos l*aneve*io apskričio 
TrtNOniku kaimo MeSky Valsčiaus, 
pirmiau ŝ .-ven<) 3 metai atgalios 
Rockford. UI.. Dabar nežino kur. Tu
riu nuo motinas iš Lietuvos 3 laiškus 
meldžiu kas apie j; žinot pranešt. 

S. Ptaigls. 
P. O. Bo.\ 274 KenoslM. WK'. 
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

AKT PARDAVIMO. 
Esiu priverstas parduoti 5 tuščius 

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

J. B. SURFACE 
1450 W . 7S -trr,: 

PARSIDUODA. 
ItmVrno ir grtHTmc lalNJi |>i(riai. 

Parsiduoda drl svarbios priežasties. 
Atsišaukite. 

4. MalrusaiU^s 
4«.lfl IT. 14 Slrcot Ch-cro III. 

PARSTDl-ODA. 
IJui-erne ir (rroeerne ir kartu na

mas. 2 aukščių 3 pagyvenimu po i 
kambarius kiekvienam, parsiduoda iŠ 
t>rlež3*tcs mirtie* žmones. Kaina $8,-
700.00. 

.i. iv. pi i Zakow*ki 
4922 S. Wood Str. 

VYRAI IsMOKITK BAKZASKt TT«T«S. 
l>>.n* «f vak»raU Vf<iirt>kit« Pidcliuc 

piniDKU» po kcletos savaiiiy. D«rt>»i pa
mpinami. Axp«* taukia darbioiak^. Atva* 
iiuokHa ar raiykite. D«pt. A. 

Mnl«r Bail».r Cu]\rgr 
1*5 S. fF*U» Mr. (b i . a«o . 

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jųs Turite Nešioti Hi-Press 

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

papra**! ^^"*"v U~A J1—"-• — ' *'" *- \z*-_Lx pasi
darė pigesniais už kitus. 

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

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

SEATTLE BRAJfCH: 118 KI^IG STREET 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footwear 
r^«ofO • • • • 

/ 

^^:»=-
r^rši^^ttl^T 
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Ketvirtadienio UI. 29 1920 m. 

: CHICAGOJE. 
<: 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

29 d..: 

POLICMONAS IR ALDER 
MANAS. 

KOLONIJŲ 

I 

Ketvirtadienis, bal. 
šv. Petras Veronietis. 

Penktadienis, bal. 30 
šv. Patryna Sienietė. 

Jo.«'pli PotcK'ky yra naktinis 
d., policmonas Korth Chieagoj. 

\ Bet podraug jis yra ir to mies-' 
i —.' trlio aldermanas. 

NAUJAS VEIKIMAS PRIEŠ! K a l l , ° P^*™"* 8 J»* S*""* 
GALVAŽUDŽIUS. j *1 2 5 ^r m™^ \tl k w E * 

dermanui jam mokama $•> uz 
Keturi teisėjai apsiėmė vesti į kiekvieną posė<lj ahlermaaų 

DEL KUN. MIRONO ATSI 
LANKYMO. 

bylas. 

Cnieagoje iaUi dauir Įvyks
ta galvažudy** i u, ii<\- čia .gy
vena visokio plauko žmonių. 
Dažniausia policija galvažu
džius nutveria, jie paduodami 
kriminaliu teisman ir tenai by
los be galo-krašto tęsiamos.Tik 
ypatinguose atsitikimuose by
los paskubinamos. Kitos pra
tęsiamos keletą metu. 

Del tokios padėties pikta
dariai dar labjaus padrąsėja ir 
plečiasi galvažudystės. 

Taip yra del daugelio prie
žasčių. Svarbiausioji priežastis 
betgi ta, kad bylas vesti trūk
sta teisėjų. Keliems teisėjams 

« negalima visu bylu aprėpti, ne 
Salima pasiskubinti su baus
mėmis piktadariams. 

Bet dabar virsta kitaip. 
Iš ąugštesrtiojo ir apskričio 

teismų keturi teisėjai sutiko 
laisvanoriai kriminaliam teis
me užimti teisėjų vietas ir pa
skubinti visas galvažudžių už
traukta bylas. 

Tie teisėjai yra: Tlieodore 
Drentano, Mareus Kavanagb, 
Kickbam Scanlan ir George F. 
Darfett. Jie atliekamu nuo sa
vo užsiėmimo laiku perkrati-
nės galvažudysčių bylas. 

Žinovai yra nuomonės, kad 
kuomet su suimtais galvažu
džiais })us veikiai apsidirbama, 
kuomet jie veikiai apturės už
pelnytą bausmę, tuomet mieste 

pi arėtos ir galvažudystės. 
Piktų darbų reikalais komi

sija per kelis mėnesius darba
vosi, ieškodama priemonių. Ir 
štai jos vaisiai — gauta teisė
jai pavaryti bylas pirmyn. 

1919 metais Obioagoje įvyko 
330 žmogžudysčių. 5,108 va
gystės, 2.91.*> apiplėšimų, pa-
vogta 4.447 automobiliai. 

susirinkime. 
Dabar jo priešininkai prieš 

ji pakilo ir pareikalavo, kad 
jis arba vieną arba kitą užsiė
mimą mestų. Sako. vienu žy-
sri" jis negalįs pildyti tos ir ki
tu.- priedermės. Sako, turi jam 
užtekti vienos. 

Bet.jam gaila ir vieno ir ki
to užsiėmimo. 

.It»i i > r u > i m i n L - ! > i n t » T v » l i a i i . . . , - - ^ I * " ' • " " 

veikę, jis turės pasirinkti j>el 
n i turesn i. 

Buvo paskelbta, buk kun. 
Mironas atsilankysiąs Cluea-
Koje drauge su Kaud.Kryžiaus 
Rėmėjų pirmininku. Tas pra
nešimas neišsipildė. Todėl ap-
garsintosios Dievo Apveizdos 
parapijoje prakalbo? neįvyko. 
\ e iwko nei Xorth Sidėje, nei 
kitur. Turbūt, kas kitas, ne ku
nigas Mironas, buvo pagarsi
nęs tą maršrutą. 
Dabar p. Krušinskas, Tautos 

Fondo sekretorius garsina.kad 
jis draugę su kun. Mironu kal
bėję: Kingstone 25 balandžio, 
Wilkes Barre'je 26 bal. ir 
Pittstone 27 bal. Jiedu kalbė
sią 2S balandžio Plvmouth. 

MAŽIAU PERKAMA BUL
VIŲ. 

Pa.* 29 FV***** Oifv •>v . . . - , 90 U.O 

Angliški laikraščiai prane
ša, kad Chieagoje plečiąsis 
boykotas pirkti bulves. Sako, 
šiandie jau nei Jrečios dalies 
bulvių neišperkama, kaip pirm 
kelių dienų. 

N'uomoniaujama, kad kuo
met boykotas prasiplatinsiąs, 
tuomet bulvių pirkliai susipra-į 
sią ir papiginsią tą produktą.1 

Bet kol-kas nepramatomas 
atpigimas. 

(ii su cukrum kur-kas dides
nis vargas. 

Tr kuomet maisto kainos ir 
abeinas pragyvenimas nuolat 
brangėja, iš teisdarystės de
partamento "\Yashingtone kaip 
del didesnio pajuokimo skel
biama, kad pragyvenimas at
pingąs. 

Duryea; 1 gegužio — Seranto-
ne Pa; 2 gegužio Sugar Xoteli, 
Pa. Paskui atvažiuosią Clii-
eagon ir čia busią 10 dienų. 

Juodu projektuoja čionai ši
tokį maršrutą. Tečiaus už ji 
"Draugo" redakcija neatsako: 

(Jegužio 6 d., We?t 18th St. 
Gegužio 7 d., West Side. 
(Jegužio 8 d., Xorth Side. 
Gegužio 9 d., Bridgeport. 
Gegužio 10 d., Brighton 

Park. 
Gegužio 11 d., Roseland, Tll. 
(Jegužio 12 d., West Pull-

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

111. 
(Jegužio 14 d., AVaukegan, UI. 
Gegužio 15 d., Town of Lake 
Gegužio 16 d., Cicero, UI. 

biuo naujų narių prie L. Vyčių 
16 kp. Jei visi nariai taip pasi
darbuotų, kaipp. Budria, tai 16 
kuopa butų viena iš didžiausių. 
Nemažesniu kuopoje darbuoto-
jum yra ir mūsų pirm. J . Baub-
kns. Daug laiko jis pašvenčia 
kuopos labui, ypatingai soga-

j biai veda susirinkimus. Kiek
vieną susirinkimą stengiasi 
greičiau užbaigti, kad duoti 
progos jaunimui pažaisti. Mū
sų jaunimas labai myli žaidi
mus. Visa bėda tiktai tame, 
kad tų žaidimų mažai kas žino. 
Buvo išrinkta komisija del pa-
rupinimo žaidimu, bet mažai 
L'U :...'.-•.'. l > u l . . . i ' n l ' l l i V d u l i l ' M 
>»«*- « N . - * * * . ^ . . ^ M V W t * . • . * * * — — • " " ; 

komisijos dar pririnkta du na
riu. Dabar, matyti, komisija 
daugiau jau rūpinasi uždėto
mis pareigomis. 

Praeitam su>irinkiiiie J. 
Rėklaitis parodė naujų, gražiių 
žaidimų. 

Beje, viskas butų puiku, tik 
vienas negeras paprotys, kuri 
sunku prašalinti.—nesilanky
mas paskirtu laiku i susirinki
mus. 

Kada sutaria susirinkti 8 
vai., tai susirenka 9, vis viena 
valanda paskiau. Laikas jau 
butų ]«nnesti tų paprotį, o lai
kyt i es kuopos nutarimo. 

Berželis. 

Švento Vincento a Paulo Parapijoje 
PRANEŠIMAS, 

I Jau prirengėme ir tuojaus 
spausdinsime lietuvių kalboje j | 
"Amerikos Katalikų Vyskupų \ | 
Ganytojiško laiško ištraukas," i E 
kurias buvo skirta skaityti vi-! § 
sose katalikų bažnyčiose. = 

Spausdinsime tiek, kiek j a u ! š 

Snrir-gfield. 111.. Yra Duodama 

MISIJA , \ 

kurių .veda Tėvas F. B. Serafinas, M. I. C. Misija tęsis 5 
nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio. Springfield ir iš apie- 5 
linkės Lietuviai pasinaudokite šia progas, = 

Klebonas Kun. I. Kershevich. . 5 

pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės. 

Vieno egzemplioriaus kaina 
i v C *xoS u23I3axvV3 vuaūg, g a ū a 

knygelės su didele nuolaftda. 
. ' ' D r a u g a s . " 

EXTRA. 
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Draugystės šv. Kazimiero Ka
ralaičio ant Town of Lake. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

MENKAS DAIKTAS TA RE 
VOLIUCLTA MEKSI

KOJE. 

Chieagoje lankėsi Meksikos 
prezidento t'arranzos valdžios 
gene ralis Meksikos geležinke
lių direktorius, pulkininkas 
Paulino Fontes. 

Išvažiuodamas jis pareiškė. 
kad ta revoliucija Meksikoje 

Didžiuma piktadarių suim-jesąs menkas daiktas. Tai Ob-
ta. Bet jų daugelis dar.menu-j regono revoliucija. Carranza i 
bausta del stokos teisėjų. Dau- į savaitę arba dvi numalšinsiąs 
kelio kriminalistų bylos yra ! tą sukilimą, 
užtęstos kelinti metai. N'ėra nei kas sakyti apie to-

Dabargi tai visa bus patai- kj žmogų. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO CHORO NARIAMS. 

svta. 

s 
* 
r 

NAIKINAMOS SVAIGALŲ 
IŠKABOS. 

Policijos viršininkas Įsakė] 
poliemonams pranešti centrą-1 
lėn policijos raštinėn apie svai | 
galų iškabas, kur tokia* nepa
naikintos prie buvusių saliu-
nų. 

Probibicijinių agentų virši
ninkas sako, kad svaigalų iš
kabo* reiškia svaigalų skelbi
mą. (Ji tokie skelbimai yra 
priešingi probibicijos Įstaty
ti mm s. 

Pažiurėjus į L. Vyčių Ch. 
Apskr. eboro sudėti, matosi ko
kie asmenys prie jo priklauso. 
Visi, kaip vienas, yra dainos, 
muzikos mylėtojai. Į repetici
jas susirenka ne tam, kad lai
ką liuosai praleisti, bet kad pa
simokinti, pasilavinti kaip dai
noje, taip ir muzikoje. Visi ži
nome, kad kiekvienam studen
tui arba studentei yra brangus 
laikas. O mes lyg tyčia daug 
'aiko praleidžiame ant nieko 
\ėlindamies i eboro reneticiias. 

Yra nutarta eboro repetici
jas pradėti lygiai 8 vai. Bet, 
tankiausia, pradedam 8:30 ar
ba vėliau del to, kad ne visi 
dainininkai paskirtu laiku susi
eina. Tokiu būdu daug bran

daus laiko praleidžiam ant nie-
KO. 

Rastųsi ir daugiau dainos 
bei muzikos mylėtojų, kurie 

Benvyno poliemoną Cappel, jsirašytų Apskričio choran, bet 
kurs per klaidą nužudė kitą Į muzikos mokiniams yra labai 

Ketvergo vakare, t. y. ba
landžio 29 d., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, L. Vyčių 
14 kuopa rengia išleistuvių va
karą savo senam nariui, ir vei
kėjui p. Antanui Strazdui, ku
ris trumpa laiku iškeliauja Lie
tuvon. 

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

Raštininkė. 

Extra susirinkimas iš prie-
žastės mirties dr-go Vincento 
Klimo — visi nariai yra kvie
čiami susirinkti 4 Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainę, ketverge 
29-tą dieną baland. 7:30 vai. 
vak., apkalbėjhnui laidotuvių 

.iškilmės ir paskutinio patarna
vimo velioniui. 

Kviečia Valdyba. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

iiimiiiiiiiiimiiiiiitiiiMiimiiiiimiiiimii 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Dranga" arba paduoti 
į j | apgarsiidma, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygą. 
Pasinaudokite. 

' ' Smilčių laikrodėlis'' scenoje. 

PALIUOSVOTAS POLICMO 
NAS. 

poliemoną, koronerio teismas 
palinosavo nuo atsakomybės. 

CHICAGOJE BUS VALSTY
BĖS SEKRETORIUS. 

PAIMTA $1,000. 

1 % 

Tsadore Rosenbloom. ~\~~vl 
Roosevelt road. užpuolė trys 
plėšikai ir atėmė tūkstanti 
dolieriu. 

Gegužės 13 d. Cbicagon at
važiuos valstybės sekretorius 
Colby. Jis pakviestas Cbiea-
go Bar Ass'n vakaran. 

KALĖJIMAN UŽ APIPLĖ 
ŠIMĄ BANKOS. 

Du plėšiku, kuriedu apiplė
šė Klein banką, nubausta ka
lėjimu PontiacV. 

NEVAŽINĖJA TOKYOJ 
GATVEKARIAI. 

PCTftATIS S. F A B I J O N A S 

A . P E T R A T I S & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATC -INS'JRANCE 
EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
S i * * * * * Pinigu* P irduod* Lsivokortct 

N O T A R U L Š A S 
M«l S*. M i M Slrrtf. Onc>t» l»«nM 

T*tXFMONC B O U I T U P O 611 

Honolulu. bal. 29. — Japo
nijos sostinėje streikuoja gat-
vekariu darbininkai. Streikas 

brangus laikas ir pusę vaian-
dos, kurią choras praleidžia 
ant nieko, jie brangiai apkai-
nuoja. Gal del to eboras ir ne
auga. 

Ar nebūtu gerai, kad choras 
savo labo dėlei pataisyti} tą 
klaidą? 

K—lys. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Vyčių darbuotė. 

Orui atšilus ir mušu jauni
mas pradėjo skaitlingiau susi
rinkimus lankyti. 

Praeitam L, Vyčių 16 kp. su-
sirinkiman susiėjo gana daug 
narių. Pirmiau tik vyrai atsi
lankydavo, o iš mergaičių visai 

\'edėlioj.>, gegnžio 2 d., 1920 
m., pirmą syki Šv. Kryžiaus 
parapijoje vaidins '"Smilė-ių 
laikrodėli" - Šv. Kazimiero 
Akademijos auklėtinės. Apart 
to bus ir kitoki pamarginimai. 

Pasitikime, kad atsilankiu
sieji pilnai bus pasunkinti. Pei
sas eis Šv. Kasisnerc Yienuc 
lvno naudai. Šis vakaras, bus 
Elijaus svetainėje, 46th ir So. j 
YVood gatvių. 7:30 vai. vakare. 

Visus kvieėiu atsilankyti. 
Rėmėja. I 

ROSELAND, ILL. 

mažai ateidavo, bet dabar savo 
skaičiumi mergaitės jau pra-fvo pavaišinti skania vakariene, 
lenkia vyrus. Tai labai gražu. 

pakeltas valdžiai iš darbo pra-' pagirtina. 
šalimis oO darbininkų, intaria- Su pradžia šių metų uoliai 
mų agitacijose prieš valdžią ir kuopoje darbuojasi yjiač vy-

i i už geresnes darbo sąlygas. tis A. Bndris. Jis daug prikal-

Balandžio 18 d., 1920 m., A. 
L. R.-K. Moteri" Sąjungos 4<J 
kuopa buvo surengus vakarę 
Strumilų svetainėje. 

Vaidino triveiksmį vaizdeli 
"Katriutės Gintarai." Vaidi
nime dalyvavo: Adomo Skir-
gailio rolėje—J. Juška, Roza
lijos—A. Susniutė, Gineitieuės 
—P. Liudkevičienė, Katriutės 
—M. Miliutė. Petro—J. Maca-
linskis, Magdės—M. Vaškiutė, 
Jono—J. Paulauskas. Mato— 
T. Karocauskas, Agnės—V. 
Drazdauskiutė, Barbutės- K. 
Bagdoniutė—C'igonės—P. Ne-
mojunienė SvoSos—P. Sime-
nienė, pjovėjai, pojauniai ir 
pamergės. N 

Rezisoriavo p. J . Pivariunas. 
Veikalą* žmonenvs patiko, 

ypač trečias aktas, kuriame bu
vo tikros lietuviškos vestuvės. 

Vaidintojai savo roles atliko 
gerai. 

Po teatro visi vaidintojai bu-

VINCENTAS KŪMAS 
Mirė balandžio 26 d, 1920 

8:30 vai. vakare. 
Paėjo iš Kauno Redybos 

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

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

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

Nulindęs 
S. Klimas. 

Telefono kompanijų parketiniais lai
kais negali duoti toki patarnavi
mą koki norėtu. Laikas susitruk-
do darant sujungimus, už kuri mums 
teisingai turėtu būti užmokama, kuomet 
paduodama neteisingas numeris, tuomet 
pasitaiko kad operatorka atjungia. Tas 
žinoma labai nepageidaujama ir mėginama kiek 
galint tas prašalinti. Patys prenumeratoriai gali 
tame mums nagelbti. 

N 

Pavyzdirf: Kuomet operatorka neatsako greitai ne-
gaisink laiko ją bardamas kuomet ji atsiliepia. 
Nes tai ne jos kalte. Dabar labai trūksta prityru
sių operatorkų jr didelis pasidauginimas telefono 
šaukimų prisideda, ir užtat patarnavimas nėra 
taip greitas kaip jis turėtų būti. --

Jeigu žinai jaona mergina kuri nori gera* darbą 
pasiuAk ją į mušu Operatore Training. Depart
ment. 311 West VVashington Street. 

.Chic&go lelephooe Company 
6 
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PRANEŠIMAS. f 

Dr. M. T. STRIKOLTS t 
U B . 1 T V I S 

Gydytojju ir Chirurgu 
Parkel* savo gyveol iso riat% 1 

Brirhtor. F i r L 
«>t4 W. 4Xrd 8 t o « ^ . 

TeL McKlnlw ZCI 
O B M « : i m W. 4Ttk Sfc. » 

(47 Ir W«wl tmt.) 
V»!«nrto»: 14 ryto iki X po p i«t» «:M tk< 
t:3* vakar« Ned«Uomia * 1M 11 ryta)*. k 

į f . - . . - . . . . . ^ . . į 

JTalcfonaa Pnllman II 
DR. W. A, MAJOR 

QYD TTOJ AS Dt 
CHIRURGAS 

OfloM 1171t ttk-hfeaa Are. 
jkdynot 8:11 lkl S lSryto - 1 Iki 

I po pietn — <:>• lkl t : l l rakare. 
Nedėllomle nuo II lkl 11 Utarto 

»l po ?letn 
f Kttdėllomli 

: ttmmm • • » " 

J. P. WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4MS S. WOOD STKKKT 

TS« \V. ISth STREET 
CHICAGO. 

i McKialer 439* 
^ { • • ^ • • • * • • • • • • • • » • ^mimdmmim^į 
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PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

DR, o 
O. 

i i i ivnic i 
nAIKLLIO 

LTETITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Gyvenimo «iet» 
S2o2 So. Halsted Str. 

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

Kedėliomis nuo 10 iki 2. "* 
Teltforom Tart* t844 'i 

P.ASPORTŲ BLAŠKAS 
- PILDOME 

Dabar jrra parvlrt'nto« ir Tarto-
Jamoa dauyamos lletu^iv. korle gT»-
Jlja koncartiną ir augštai rekomen-
uuoj&iua kaipo geriausia konceruna 
padaryta Suvienytos* Vaistuos* A-
merike. Me« galime jas parūpinti 
augSte arba žemo tono. 

Reikalanklte kataloro. kurj lMoa-
člame dykai 

6E0R6I & VITAK MljSIG CO. 
1Mb W. 47tk Bc, Chioago, m. 
iiiiiiiiiiiHniinuiiiiiHfiiiifiiiiiiiiimifiiii 

DYK-\I. 

Bailio Consaltatton Bnreao, Ine 
S5 So. Dearbom St. Chtcago. 

Room 206 

S, D. LACHAWICZ 
Lietai-y« Graborlus p.itArc»uJn. uido-

tov*se ko pfiriausla. P.«!ka!<> m^ldlla »t-
«lteokti, o rr,&ao darbu Duske UŽĮHui*d!ntL 

2314 W. 23 PL Chicago, HL 
TeL Cmaal S1M. 

Ačiu visiems ariMam^mėgo- j 
jams ir rozisieriui už pasidar-1 
bavinu}. 

Pelno nuo vakaro nemažai! 
liko, Sąjungietė.; 

DIDŽIAUSIĄ Į lETUViSK* ĮBA'JTBYE RHIBA6PJE 
| W M 

RIPCARl. ( H t B N KONCBHTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musu krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žfiniansią kaina. ^T kitur taip neganai. 

Mašinėlių laiškams dr;;k'jnti ir nfi.e" darbams yra nanįan-
sios rnadoa. Užlaikom vsokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantini;:!:. gra:aafonns lirtuviškais rfk.-rdais ir 
koncertinių KeriauKių. armonikų rasiškų ir prūsišku išdir-
bysrių. Balalaikų, pitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus drarjcysrtėms. taisome laikrodžius ir 
mu^ikališkus ins?rumor.*U9 atsakančiai 

Steponas P. Kazlawsh 
4632 So. ASHLAND AVE n CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROTEK 7309 
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