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Revoliuciionieriai Valdo 
Pusę Meksikos 

s 

Dar vienas amerikonas 
nužudytas' 

E L PASO, TEX.; geg. 5.— j prastais atsitikimais Meksiko-
Apturėta žinių, kad netolies••je. 
Meksikos sostines nužudytas Reikia žinoti, kad šiandie 
dar vienas amerikonas, Ralph! jau pusė Meksikos yra revo-

LENKAI NEPAĖMĖ 
KIJEVO. 

Yra už 28 myliu nuo miesto. 

MILIJAI D0 REIKĖS GE
LEŽINKELIAMS. 

ureenlavr. Šito tėvas ir jaune- i liueijonierių rankose. I r lig-
snysis brolis ten-pat buvo nu- Į šiol niekur dar neįvyko jokio 
žudytas pirm keliu dienu. 

t 
NK\V YORK, geg. o.—Iš Čia 

i Meksikos pakraščius šiandie 
išplaukia keturi karės laivai. 
Įsakymas išplaukti gautas va-į pralieti. 

didesnio mūšio revoliueijonie-
r.Lų su Carranzos kariuomene. 

Tą apsireiškimą čia aiškina 
taip, kad revoliucionieriui nu
sprendę kuomažiausia kraujo 

car. 

WASH]N<JTON, ^eg. 5. -
Kabelių kompanijos su< vakar 
atsisakė Meksikos sosttnėn 
siųsti kablegramas. Nes yra 
žinių, kad perkirstas telegra
fu susisiekimas Vera Cruz su* 
Mexico Citv. 

Ir todėl daug buvo nusiste
bėta, kuomet 'miestas Juarez 
be jokio mūšio perėjo revoliu
cionierių rankosna. 

Taip yra ir su kitais piies-
tais ir teritorijomis. 

Nepavyko Carranzai. 

Kampanija prieš revoliuci-
jonierius nepa iko Carranzai. 

y Varšava, geg. i).—Vakar pa-1 
/ skelbtos žinios, kad buk lenkų} 

kariuomenė paėumsi Ukrainos į 
miestą Kijevą, pasirodė netei
singos. 

Lenkai yra^lar už 28 mylių 
nuo Kijevo ir jų didesniųjų 
anuotų šoviniai nesiekia nei 
pačių priemiesčių. 

Bet užtaigi bolševikai smar
kiai veikia, kad apginti mie
stą. Sulig gautų informacijų, 
bolševikai keliomis eilėmis ap
sikasė aplinkui miestą. 

Ant aplinkinių kalvų susta
tė sunkiąją, artileriją ir iš ten 
jau bombarduoja lenkų ka
riuomenės barus. 

Savo keliu lenkaS ruošiasi 
neatlaidžion kovon. Pavarto
jami šarvuoti traukiniai ir au
tomobiliai. Smarkiai ore skrai
do lakūnai. Lenkai ttiri naujau 
sius karės pabūklus. 

Kijevą^inti nuo lenku Troc
kis pasiuntę* vieną smarkes
nių savo generolą. 

KONGRESO ATSTOVAI 
PROTESTUOJA UŽ 'KA

LINIMĄ AIRIŲ. 
Washington. neg. f>. — Pa

dėtis su geležinkeliais taip Mo- W a s h m ^ ° n . 8*fr •">• - Ang-
ga, kad geležinkelių kompani- h*>s vyriausybe., premjero 
jo. sakosi jom- reikėsią turėti į U o ^ ( i e o r - e v a n l u ' ?#*&* 
mažiausia piiijarda. doHerių.jk a b e 3 i a Prū{e*ta> P™* iaj> 
Tokia.pinigu suma kompani- j k a < l A n-H l 'a ^ b?** l , r a v e" 
jos i»H paskolinti ' Bet atmo-! t l l u ,« ,r l * t e i a B * **&&& 
keti pasiūlai reikalingos joms Į m u Ia iko kalėjimuose daugo-
didesnės įplaukos už vežioji- j '•' a , n i- ' '-P**1*** 
mą prekių. P o l,rott>j4u iiXrl* k l t u P a-

_ siraŠę 88 Sūv. Valstijų koų-
JUGOSLAVUI TARSIS SU ? r e s o a t s t o ™ 

ITALAIS. 
N —— 

Paryžius, geg. .">. — Ateinan-' 
čią savaite Šveicarijon suva
žiuos Jugoslavijos ir Italijos 
atstovai. Jie tarsis Adriatikos 
pakraščių klausime. 

Kiek žinoma. Fiuuie norima 

Wiisono 14 Posmą arba Kare 
Taip sako turkų nacijona

listų vadas 
Angora, Turkija, geg. 1 (su-j to miesto valdžius nepripažį-

vėlinta).—"Mes turime vii- štame. 
ties, jog Angilja ir jos talki-! "Gi patsai siiltanas yra tik-
ninkės })agaiiaus supras, kad j ras anglų nelaisvis. Kiokvie-
proponuojamos mums taikos i nas sultano paskelbta* Įsaky-
sąlygos jokiuo būdu nepriimti- m as yra angių Įsakymas. Tad 

NAUJAS PREMJERAS IS 
PANIJOJE. 

Anglija yra didžiausias turkų I uos. Bet jei mes neteksime tos 
vilties ir iš šalies n*d>us jokios; priešininkas, 

!page!l>os. mes nebusime priver-į valdyti šalies ii 

Madridas," geg. 5. — Xaują 
; uiinistcrių kabinetą sudaryti 
į karalius Alfonsas pakvietė 
• Edvardo Dato. buvusi prein-
i jerą ir liberalų vadą. 

padaryti nepriklausoma vals
tija, gi Žarai duoti autonomi- j PARYŽIUJE SUAREšTUO 

Su 1 tanas negali 
skaityties ša

lies valdovu taip i i .era i. kaip il
gai jis nėra laisvas. Jo pro-
klemacijos pereina per anglų 
cenzūrą ir turi sutikti >u an
glų norais. ^ 

"Dabar ne laikas kalbėti, 

.]»• TAS BOLŠEVIKŲ AGEN
TAS. 

NUSKENDO 14 RUSŲ 
GARLAIVIU. 

Londonas, geg. 5.—Iš Mask
vos pRanešama. kad Juodose 

.wk~ pakilusiose, audroje nu-

GAL BUS ATIDĖTAS B0-
NUŠŲ KLAUSIMAS. 

Washington. geg. .). Ma-

Paryžius. geg. .">. — čia su
areštuotas vieno radikalų lai
kraščio redaktorius Pierre 
Monatte. kaipo rusų .bolševi-tyt, kongresas veteranams bo 

nusų klausi-tią atidės ligi at- į ką agentas. Jis intariamas pri
einančio rudens. Xes atstovai j sidėjinip prie riaušių, ivyku-
negali susitaikinti. j sią čia gegužės 1 d. 

sti priimti antmetamas sąly
gas." 

Teki atsakymą čia davė tur
kų nacijonalistų vadas Musta-
plia Kernai paša. kuomet jam 
taikos reikalu padavė klausi-; 
mą laikrašėių borespondentai. kad sultanas anglų nelaisvis 

Mustaplia Kernai nepareiškė!gali but pamainytas kitu sul-
jokių grūmojimų. Xepasakė, tanu. šiandie turi but vedama 
kad turkai susiliesią su bolše
vikais. Bet ]>ažymėjo aiškiai,i no." 
kad de! teisyb<''s turkai nepa-: 
liausią kovoję." 

Pasitiki talkininkais. 

Carranzą. pameta gabiausieji į liucija, Carranza buvo pradė
jo generolai. Šioo kartu į-e-; jes du veikimu prieš .ją. Pir-

;voliucijon perėjo gen. PaWc: miausia prieš Sonorą buvo pa-
Oonzaies. siesta kariuomenė iš Cliiliua-

Gauta žinių, ka<l Carranza j ima šono. Nepavyko, 
su gegužės 15 d. bus"privers-Į Paskui jis mėgino revoliuci-
tas atsistatydinti. Jo vietą lai- [ jonierių briovimąsj sulaikyti 
kinai užimsiąs Alfredo Eoblesįiš pietų šono. Nepavyko ir su 

jvuOmr.t IIUVU paKUUSl HJVO-j •»**• 
skendo 14 garlaiviu, kuriais iš 

I)ominquez. 

SMARKIAI PLEČIASI RE
VOLIUCIJA MEKSDXOJE. 

tomis pastangomis. 
Reiškia. Carranza jau.kuo

ne viską pralošė ir šiandie tu
ri rupin4ies tik gelbėtis iš tos 
pakilusios prieš ji vėsulos. 

Juarez—svarbus punktas. 
Atsimetės nuo Carranzos 

Juareze atidarytas kelias re- į 
voliucijonieriams. 

-
miestas Juarez—tai svarbiau-

Washington. geg. 5, - Gal ^ ( ^ ^ i ^ i e r i , h ū t t ^ . 
bns pasiųsta daugiau karės niį5. X e s tai kaipir strateginis 
Uvą\ lytinius Meksikos pa- l p u i l k t a s . P e r t ą m i e , t ^ ^ ^ 
krascius. , : j iu o į jo n ie r ia i galės smarkiau 

Xors tuo tikslu dar nepa- j m 1 d i p r i pv C a r r a n z a X e s H 

skelbta .jokių ypatingų įsaky- I ̂ mvin ^ u ž t e , g ^ ^ ka_ 
mų. bet sekretorius Daniels; rhmmw mt už.41ik„sių kol-

-vakar pareSKė', kad jei bus 
reikalinga, bus tuojaus pasių
sta dau£riau laivų. 

kas Carranzai ištikimų valsti-

• ] U \ . Čia nuomoniaujama, kad 
Carranza netenka teritorijų, j trumpu laiku Carranza turės 

ria diplomatiniuose sluog: 
«niuose labai stebiamasi nepa- bus galima jam tas jiadaryti 

arba pasiduoti, arba bėgti, jei 

Geoeraiis Streikas Prancūzijoje 
DAUG NUŽUDYTA DARBI 

NINKU PARYŽIUJE. 

Azijon daugelis rusų buržujų. 

PRANCŪZIJA REMIA LEN
KŲ VEIKIMĄ UKRAI

NOJ. 

; daryti Lenkiją '*nuo jūrių lisr 
I inrin." 

Užpakalyj stovi Prancūzija, 
pietinės Rusijos bėgo Mažoj»n ^ ^ ^ j = į į į ^ ^ j ^ ^ L e n k i j o < l a h a i p a f f e j . 

kova už paliuosavimą sulta-, 

STREIKUOS GATVEKARIŲ 
DARBININKAI CLE-

VELANDE. 

Cleveland, geg. 5.—Ateinan
čiu pusiaunakčiu, čia žada su
streikuoti gatvekarių konduk
toriai ir motormanai. 

Kompanija darbininkams 
pasiųlė 75 centus valandoje 
(15 nuoš. daugiau). Darbinin
kai nesutiko. 

EBERTAS PRAŠALINTAS 
IŠ UNIJOS. 

Berlynas, geg. 5. — Vokie
tijos sooijalistas prezidentas 
Ebert, seniau dirbęs pakinkių 
dirbtuvėje, buvo prigulėjęs 
Čia iigšiol socijalistų balni
ninkų unijoje, 

Dabar jis prašalintas iš tos 
unijos del to, kad patvirtinęs 
viena uiirties bausmės teismo 
nusprendimą. 

NAUJAS MINISTERIŲ KA 
BDNETAS DANIJOJE. 

kviečių. I <lauja Prancūzija. Prancūzams 
į negaila, jei lenkai kėsintųsi 

Paryžins, ueg. 4. — Lenkai | praryti visas mažesniąsias už 
pakėlė dideli puolimą (ofen- \ save tautas. Kas kam galvoje. 
šyvą) prieš rastis bolševikus 
Ukrainoje. Bolševikai toj ša
lyj tari nepordaugiausia ka
riuomenės, nes nesitikėjo to 
staigaus lenkų pakilimo. 

bi tik Imtu atsiekti tie tikslai, 
ankštai surišti sfl lenkų impe
rija ! i>iii i rusk linais. 

Šilam lenkų veikime lenkus 
stipriai ir paremia Prancuzi-

Kur yra 14 posmų? 

Tolinus kalbėdamas Musta
plia Kernai paša pakėlė klau-

"Mes pasitikime," sakė to-Išima, kur pasidėjo tie gražus 
liaus Kernu!, "l*ad Anglija ir i prezidento AVilsono kituomet 
kitos viešpatijos supras, jog j paskelbti 14 taikos posmų. Juk 
mes esame žmonės ir turime! tie posmai turėjo tarnauti 
gyventi ir todei neskaidys i į kaipo svarbiausieji principai, 
dalis mūsų viešpatijos. Juk i sulig kurių turėjo but ivykdin-
užtenkamai mes pavargome i t J t* taika visam pasaulyj, 
gana nubausti už vyriausybės i T i e pomai p r i t a i k i n t i p ^ 

• 

Xeskaitlingoji bolševikų ka- j ja. Prancūzai pinigų neduoda 
riuomenė visu frontu be dide- į lenkams, nes patys neturi pi

nigu. Bet prancūzai turi dau
gybę ginklų, amunicijos ir vi
sokios karė medžiagos 

prasižengimus. Bet priešingai, 
mes visuomet stosime atvirion 
kovon. Tai bus kova už gyvy
bę." 

Komai sakėsi, kad militari-
nės pairelbos jis nosįtjkįs iš 
niekur. Ir apie tai negali but 
kalbos. Bet turkams geriausia 
ir pasekmingiau.sia pagolba 
bus auksas, tasai blizgantis ir 
prie siivęs visus traukiantis 
metalas. 

Del amerikoniško mandato. 

lių lenkams pasipriešinimų at
simena toliaus, Ukrainos giiu-
mon. 

Bet bolševikams ir atsime-1 Prarrciizija neturi nei karei-
timas yra pavojingas. Nes i viu. katruos galėtų dtioti len-
priešais juos tenai gali pakil- kams lot turi užtektiną skait-
ti Ukrainos valstiečiai. Kuo- lių parinkrinų oficierų, katrie 
met ta« Įvyktų> bolševikai Į gali vesti lenkų "klopu 
skutus* butų sumaišyti. j vinon kovon. 

Šiandie tečiaus to dar nėra.; Praucu^įjos finansinis sto-
lankai visu smarkumu pnžan- vis blogas. Bet jei lenkams Į 

Jis buvo paklaustas, kaip 
turkai naeijonalistai atsinešė Į 
Mimanymą. kuomet Amerikai 

iį kituomet buvo siųlonms Tur
kijos mandatas. 

Sužeista du parlamento atsto
vu. 

Paryžius, gi'g. •*). — Visoj 
Prancūzijoj pakelta> generalis 
darbininkų >treika>. Vsa šali< 
rtt>idnrnši kaipir knkion ka
rės stovyklon. 

Ypač čia pasibaisėtinas v'"-
vis. Didelė- darbininkų ria;; 
sės, susirėmimai >u kariuo
mene. 

Visa eilė žmonių nužudyt? 
ir sužeista. Tarpe sužeistų y-

Už nacijonalizaoiją industri
jos. 

Prancūzų taip vadinamoji 
Gfe&eralė l)arb0 Konfetleraci-
ja, kuri skaitoma šito streiko' 

Į 

centru, ilgas laikas buvo vis 
labjun> revoiiiiejjoninė. Seniai 

Copenhag^n, geg. ."i. — Su-
dan ia s naujas Danijos minis-
'terių kabinetas su premjeru 
Niers Neergaard. 

giuoja pirmyn. Painm miestus pavyktų paimti Odessa, tuo-
paskui miestus. j met ji kadir už lenkiškus pj. 

Lenkams daug gelbsti už- nigus galėtų gauti daug kvie-
silikusios u k rainų armijos bu-' čių. 
riai. vadovmijami Petlnros. Nes Ukraina Kuropoje skai-
Tie smarkiau veikia už paėdus tos: javij svimas. Atsidarius 
lenkus. Nes tai jų paėių žemė Odessos uostui butų gerai 
liuosuojama nuo bolševikinio : tiems ir kitiems, 
pragaro. ; 

Veikimo tikslai. 

Kernai sakė: 
"Savam laike mes to patys 

Bet 
paskui padėtis persikeitė ir 
mes patyrėme, kad tasai nmsų 
noras yra tuščias. Nes Ameri
ka negali imti Turkijos man
dato. 

'ponijos kariuomene tukstan-
"Nacijonalistų reikalavimai ^ a t v p ž a m a Siberijon. Tas 

ii- snjygos yra turkų žemes 

graikų arba armėnų Turkijo
je, (ii patiems turkams kam 
ta« reikalinga. 

Karčiais žodžiais Kernai at
siliepė i prezidento Wilsono 
notą talkininkams, kurioje bu-
v0 patariama išvyti turkus iŠ 
Konstantinopolio ir Turkija 
lėšomis padidinti Armėi 
plotus. 

Iš visako {^aiškėjo, kad tur 
kai nacijonalistai yra nuspren
dę verčiau žut. kaip pasiduot 
nelaisvėn talkininkams, ypač 
Anglijai. 

Nestebėtina tad. .jei sultano 
liepiami turkai oficierai atsi
sako kariauti prieš nacjonali-
stus. 

JAPONAI VERŽIASI SI
BERIJON. 

Vladivostokas, geg. o. — Ja-

Senai buvo ptetmojamas 
streikas. 

ar neaiškiai 
hvtnms. 

" lie .-i-viv.-r 

kėlė savo 

1 <; - a n 

r:i t i . : i ' ? ia! ;Zi io! ; i 
!•. ' i . . '.~ i - . , 1 - 1 - ' . 

šalyj industriją. 

Žinovai tvirtina, knd *;->sa 

šis generalis streikas senai 
buvo pienuojamas. Sakoma, 
jis nieko bendra neturįs su 

] demonstracijomis, vienur-ki-; 
reikalauja! tur įvykusiomis gegužės 1 die-

my 
Eigos laikus darbininkų tafit 

pe bovo vetlama tno tik>lu 
propagan-i.-i nežinant ai '-• tą 

kaT'i?ii<"> ntstatv' i 'o dn" -a . 

;ir< S'eieZ'. l l -

hi'i visokia 

Bet yra pavojaus. 

Būti1, tlanu' <lžiaii!rsmo len-
l^enkai pirmiausia nori pn-i karos ir prancūzams, jei lenkų 

siekti Kijeve ir tenai atstaty-1 tikslai btifu atsiek t i,-liet g-alė-
dinti buvusią Ukrainos vai-j tų hut daug paskui ir snsi-
d'žią. Paskui Įmlties toliaus jį krimtimo. 
pienus. Jaa. šiandie rusai, neskai-

Svarbiausias lenkų tikslas I tant bolševikų, didžiai neap-
pasiekti Olessą j r paliuosuo-Į kenčia lenkų už jų imperijalis-
ti tą svarbų Juodųjų jūrių tinius žygius, už teriojimą ir 
uostą nuo lx)lševikų. 'i saviniinąsi didelių Rusijos 

Gi kas Įvyks paskui. nie-! plotų. 
kam nežinoma.,Šiandie lenkai 
sakosi esą ukrainų globėjai. 
Sakosi, kuomet jie Ukrainą 
palinosuosią nuo bolševikų 

palikti turkams. Turkijos teri
torijų padėtis ir jų nepaliečia-,, 
mvhė turėjo pasilikti taip, 
kaip yra buvę dienoje, kuomet 
padaiyta armisticija. 

"Nacijonalistų tikslas jrra 
priešinties jvesti Turkijoje to
kias taikos sąlygas, katros yra 
priešingos turkų idėjoms. 

"(v,ia tai liaudies veikimas, 
ne liaudies parėmime mes ne-
turėlume nieko veikti. Be to, 
mes pasitikime, kad mums 

islamiz-Gi kuomet lenkai paimtų ' duos pagelbos visas 
Kijevą, paskui kitus miestus mas." 
ir Odessą.ar kartais rusai ne
susiprastų, nesusivienytų ir ar 

L' tironijos, tuomet pasitrauksią; nepakiltų bendromis spėkomis 
ra du paiianieuio aistovu. Jie- į reikalavimas yra arti sninštav Streiko ]VISCK; 
dt? ISE?5I ĮsJsgdŽhsgŠB sdsicj, 1^; darbiniskų sovie te , k«»-; 
kuomet kariuomenė užatakavn' kins sumanyta įsteigti didės-! 
minia. *• i ninose industrijos ernirnosc. ! 

ama- iš tos šalies. prieš naujagadinkis gunus. 
TŲinrr*. r>ei jo? SKaUitzini a!>; 
liepia i vvriausybo ir i visa 
r.i -ko v-vriatisvbei. 

I5et visaip gali įvykti. Ar tik Ir tas labai galimas daiktas, 
enkų nenori'"?. }>*ykinii savo Tuomet lenkų neišgelbėtų nei 
ienų -senovės troškimų, kad pa praneuzai. 

Anglija^—svarbiausias 
priešininkas. 

Paklaustas apie Konstanti
nopoli sakė: 

"Konstantinopolis yra anglų 

pridengiama tno, kad buk pa
mainomi čia veikiantieji bata-
ijonai. 

Bet nesimato, kad kareiviai 
butų išvežami iš čia Japoni-
jon. 

Prisiunčiami transportais 
kareiviai tuojaus vežami trau
kiniais j vakarus. 

Japonai užimdinėja vis di
desnius Siberijos plotus. Trau
kinius valdo patys kareiviai. 
Su gyventojais japonai apsi
eina taip, kaip su užkariantos 
šalies žmonėmis. 

ORAS 
GEGTJttS 5. 1920. 

Uhieago. — šiandie ir rytoj 
j rankose ir todėl šiandie mes išdalies debesinola; vis šalia. 
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Lma, kasdiena iš>kyru> nedėldienlos. 
PRENUMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $6.00 
Pusei >U ių ^ 1 . . . . . . . *S0 

SCV. VALST. 
Metams $5.0© 
P>»«ci Metų S.00 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint perinai-
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
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pasakyti, kukį atlyginime jie 
UETUVIC KATALIKU DIENRAŠTIS ! gali duoti pergalėtojams. Sa

vo kalbos pabaigoje Anglijos 
ministru pirmininkas išreiškė 
nepasitenkinimą Amerika. 

Lloyd George'as neminėjo, 
kad Suvienytos Valstijos šian
dien yra dideliai galingos, bet 
tą visi žino ir neminėjant. 
Nesusipratimų tarp Suvieny
tų Valstijų ir Anglijos yra la
bai daug. Jeigu tat mieste San 
Kerno susidarė Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos vienybė, tai 
Suvienytą Valstijų diplomatai 
turi žiūrėti, kas iš to bus. Ja
ponija ir Meksika San Renio 
tarybose nebuvo. Bet ir tiedvi 
šalys prisidėtų, jei keno nors 
vienybė kiltų prieš Suvieny
tas Valstijas. 
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nelabai gali džiaugtis tuorai 
kas įvyko San Kerno. Kas žm 
ar nepriseis Amerikai ieškotis 
kur nors draugų, kad su jaia 
sutarus Anglijos. Praneuzijo 
ir Italijo: 
nebūtų pavojinga? 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

Dėlei pinigų siuntimo Lieta- k»-ntė.jaw«ms.Tod«: kiekviena*. 
von. kursai norėtų nors mažiausią 

suma. pasiusti, tesikreipiu prie 
Tarp Amerikos lietuviu yra Misijos, bet tegul nerizikuoja 

įsigyvenęs paprotys siuntinėti siųsti laiškuose, nes pinigai ne-
pinigus Lietuvon paprastuose daeis. 
arba apdraustuose (regis- . 
tered) laiškuose. Amerikoje to- Dėlei Pasportų ir Afidavitų 

Šv. Jono Evangelija du oda Į | Į i | f f i | U I |D | T C i | f Y , 

MAI. 

San Rėmo. 
Italijoje ant juros kranto y-

ra nedidelis, bet labai gražus 
miestelis San Keino, Nuo kitų 
Italijos miestu jis skiriasi šva
rumu. Visas pasaulis senai ži
nojo tų miestelį, kad jame ne
paprastai gražus ir sveikas 
oras. Dabar tas miestelis pasi
darė garsus ir tuomi, kad ja
me pirm kokios dešimties die
nu užsibaigė didžiųjų diplo
matų suvažiavimas. 

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

' t a . -I 
Leista prancūzų karinome- j 

nei pasilikti Frankfurte, kol i 
vokiečiui ištrauks savo karei- j 
.vius iš apskričio Kulir, kur j 
bolševikai buvo padare savo' 

kie laiškai daeina, dažniausia 
neprapuola, liet siųsti taip pi
nigai Europon nepatartina. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra apturėjusi nuo Susi
siekimo Ministerio Vald. Čar
neckio tokią telegramą: 

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

Užvi*avimo. 

Teko patirti, jog kai-kurie 
žmonės, keliaudami Lietuvon, 
tyčia atsisaJR) užvizuoti savo 
pasportų arba ai'idavitą Lietu
vos Atstovybėje. AVashingtone, 
nenorėdami ar tai mokėti nu
statyto penkių dolierių mokes
nio, ar tai prisibijodami, kad 
negaus vizos. Jie pasitiki gau
ti vizą ar tai Paryžiuje ar Ko-

ir kitą ž<*nkjg, parodami kokiu 
j ' - vi* t oje anapu* miesto mūru 
buvo Jėzaus mirties vieta, nes 
toje Evangelijoje parašyta, 
kad visai netoli tos vietos, kur 
Jėzus mirė buvo uoloje iškaltas 
naujas kapas. (Jou. 19, 20.41). 

Kiti trys Evangelistai sako, 
kad Kristų vedant žudyti vieš
keliu ėjo į Jeruzolimą Simanas 
Kireuietis, ir kad kareiviai ji 
privertė nešti V. Jėzaus kryžių 
iki žudymo vietos (Mat. 27, oi*; 
Mik. 15,21.29; Liuk. 23, 26). 

Tokia būdu turime tris žy
mes, iš kurių galime susekti 
Kristaus mirties vietų: a) ana 
pus mūrų, b) šalę vieškelio, c) 
netoli nauiai iškalto uoloie ka-

5TEH 

i 
Apie teismą. 

Klausimas 3. — Manu ma
melė skaitydavo seną knygų, 
kurioje buvo parašytu: •*Iš-
degįs iščystys žemę ant pris-

\ Vynp k Motėm fiibę Kitpi-
1 aw k frriįTMiiR Mokykla. 

Muau* įeiema Ir mokamo būdu Jua 
trumpu laiku išmoksiu viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir sreriau-

s:u3 kirpimo, design-ng ir siuvimo 
skyrius, kur luekvieuas gauna geros 
praktikos besusokmdam&s. 

, . , . . . , . : Visuose siuvimo įkyriuose maiino* 
p a s a b l j i m o p o budU D i e v o , j varomos elektros jiega-

Kriečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo Laiku, dien* ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti dei sąlygų. 

Pattcrns daromo? sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio ii bet kuriom 
ra&dų knygos. 

BIASTEE DESIGNTNG 
SCHOOL. 

J. F. Ka.snk'fca, Vedėjas 
1»0 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Laka St., ant i tu lubų 

Ar iš to išeina, kad Dievai 
ant žemės po teismui sutvers 
kitus geresnius žmones. ' 

Gylienė. 

damas apie pasaulio pabaigų 
pasakė, kad žvaigždės* kris ant 
žemės ir dangaus galybės iš
irs. (Mat. 24, 29). Iš to mo^s 

n o {Liniukai »veda, kad pasaulio 

Lietuvoje yra valdžios nu- penhagoje ar Berlyne nuo Lie-
statvtas tam tikras mokesnis 
už pinigų perleidus, o kas ne
nori to mokesnio mokėti ir 

nutartis Amerikai į siunčia paprastame laiške, tai 
rizikuoja, jog suradus, jo pi
nigai.kaip kokia kontrabanda 

Airijos Vargai. 
Prie viešai parodomų ir aiš

kiai pripažįstamų dalykų mųs 
laikais dažnai prisipainioja pa 
šalinių žvilgsnių, apie kuriuos 
nepatogu šnekėti. 

Visi žino. kati Anglija siūlo 
Airijai vietoje laisvės naujų 
konstitucijų. Toje konstituci
joje akyvas yra bo paragra
fas. Jis sako: 

"Esantieji įstatai palie-
čiaritieji neteisėtas prisiekus 
arba neteisėtus surinkimus 
Airijoje neturi būti taiko
mi i'rymasonams. Nei kokis 
parlamentas Airijoje ne
gali turėti galybės pa
naikinti arba susiau-

tuvos atstovų. 
Šiuomi paakinoma, jOg Lie

tuvos Atstovybė Amerikoje 
yra pranešusi visiems Lietuvos 
atstovams kitose valstybėse, 
idant l>e žinios Amerikos atsto-

bus konfiskuoti. Per paštą tuoįvybės niekam neimtų teikiama 
tarpu ir-gi negalima siųsti pi-j viza jų pasporto ir kad sutikus 
nigų ]>erleidus iš Amerikos sta j Lietuvos Atstovyliei padėti to-
čiai Lietuvon, nes nėra nusisto
vėjusios pinigų valiutos. Lygiu 
būdu nepatartina darvti kokie 

kią vizų nuo visų butų imamas 
nustatytas mokesnis penki do-
lieriai arba suliy; kurso tiek 

nors draftai į Europos bankus. į trankų, markių ir tt., koksai 
nes dažniausiai šie dral'tai pa- butų kursas dienoj vizavimo, ir 
silieka neišmokamais. 

Tuo tarpu parsiuntime pini
gų padeda Lietuvos* Misija, 
(Litliuaniau Mission, 2o7 YV. 
71 st St., New York. X. Y.), ap-

ulinėms ir šiaip nuo karo nu-

kad šie pinigai butu užrašomi į 
Lietuvos valstybės įneigas ir 
suteikiama apie tat'žinia Lie
tuvos Atstovybei Amerikoje. 

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje. 

Jei Jeruzolimos miestas ir jo 
apylinkės iki šiai dienai butų 
likęs tokis pat, kaip Kristaus 
laikais, tai tais trimis ženklais 
labai lengva galima butų su
sekti Kristaus mirimo vietų. 
Bet Jeruzolimą ir jos apylin
kės mainėsi taip daug kartų ir 
taip smarkiai, kaip, gal, nei 
vienas-kitas miestas pasaulėje. 
Apie Jeruzolimą. ėjo daug 
smarkiausių karių, kurios vis-
kų išnaikino. Xei žydų tautos, 
gyvenusios tenai Kristaus lai
kais neliko ant vietos. Gyvento
jai ten mainėsi po keletu kar
tų. Dabar Jeruzolimos apylin
kėse gyvena arabai. Miestas po 
kelis kartus tapo sugriautas ir j į ^ (s n u m i r u s n i v r a m , 
atstatytas visai naujai. Buvo 

pabaigoje žemi' turės užsi-
degti, nes susklužimas žemės; 
ir žvaigždės turėtu sukelti di-1 
dėlę ugnį. Žmonės jau senai j 
pastebėjo, kad ugnis panaiki
na nešvarmnps, ypaė 
mažus vabalus ir ligų perus. 
Tai-gi daugelis žmonių spėja, 
kad pasaulio pabaigoje ugnis 
nuvalys žemės nešvarumus. 

Sena giesmė vadinama 
"Dies irae", dabar giedama 
gedulingose Mišiose, sako, kad 
"keisis svietas iš pelenų." 
Tat nereiškia, kad taps sutver
ti nauji žmonės, bet tiktai reiš
kia, kad mirusiųjų kūnai kel
sis iš numirėlių. Kūno atsi-

Tei. urover 7042] 
Dr. C. Z. V eželis 
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Kristaus Mirties Vieta. 
Jeruzoiimoje ant Kalvarijos tos Evangelijos taj>o išverstos 

i - : _ ; n a a \<\\jv j^jtadinta Kslvun 
kalno stovi Šventojo Grabo di- lotyniškai, Kristaus mirties 

rinti nei kokių trvmasonų , ,. . 
. . . . . , * .. uieie ir 

pnvilegiją arba egzempeijų. 
kuriomis jie naudojt)si sulig-
teisių arba pasiremdami į-
proėiais." 
Tais žodžiais, kuomet jie 

krikščionys tiki. kad ji tapo pa- jos vieta. (Mvuš lotyniškai 
statyta toje vietoje, kur'Y. Je- reiškia plikų. Kalvarijomis lo-

atsitikimų, kad akmens neliko 
ant akmens. 

Naujasis Mūras. 

Senovėje žmonės apie mies
tus statydavo augštus ir stip
rius mūras, kad priešams už- kn>'§^ ***** a P i e sutvėrimų 

abejotina Dievo apreikšta tie
sa. 

Apie sutvėrimų naujų žmo
nių Išganytojas nieko nekal
bėjo. Jei kokis nors žmogus 
gyvu žodžiu sakytų, arba į 

3107 So. Macgta Steast 
CmOAiGO, UXOK»8 

Taids san 
ValsadOB: — S Iki 11 tt ryto: 
is po pietų ik t 8 rak> N«d«Uo-
mls nuo 5 lkl S Tai rakara 

puolus lengviau galima butų 
ginties. Dabar to nedaro, nes 

M A I t h l 
< 1 » A ' * H U > . 

tnurus. Murai apie miestų .sta
tyti neparanku dar ir dėlto, kad 

'A2š numirė prikaltas ^ i e krv- tynaiT»dind»vo rietas,kur yna miestui augant žmonės nesutel-

miesUį Spa ir drauge 
sutarti, kiek Vokietija turės 
ui iūūKvt i 

pa senuose mūruose, o negali
ma juos nukelti toliaus. Kris
taus laikais apie Jeruzolimą 
ėjo jau dveji murai ir anapub 

žiaus ir kur Jis tapo palaido- daug žmonių kiaušų. Kvaugeli-
tas. Bet vra ir kitaip mintijan- jos, paminėdamos Kalvarija, 

respubliką. Sutarta icviesti Vo , tampa įtraukti į konstitucijų, ^ (jvventi taip kiikšėionių, arba Kranion prideda, kad ta 
^ ;.>:•'.•- Belgijos; masonai gauna kuopilniausios;paį i an i*but i krikš<-ionūn, ir nia- vieta žydiškai vadinosi Golgo-

1 laisvės ir nepalieėiamybės ne-jt.^ t e ž i n o t i 1)acįus stambiuo- tha. Tas žydų žodis mažai sa-1 antrųjų žmonės jau buvo pasi-
pajudinamų ir neabejotinų t i - | g j u s krikščionijos istorijos da- prantamas dabartiniems mok- j statę daug rriobų. Matyt buvo 
krybę. Kaip stipri bus Airijos j j v k u t ; i ^r0Ą0 \yg negražu. Bet sJininkams. Jie sp«''ja, kad jis j reikalas statyti trečių nmrų ei-

Suvažiavinia^ busiųs j konstitucija, taip stiprios bas į t a r i u kalboje apie tų raštų kitados buvęs ilgesnis, būtent lę dar toliaus nuo vidurio. Ta 
masonų privilegijos ir ogzeinp- j}x,vt4k nėra, V*M l l i e s t'm™* ū°l gootha. Tuodu žodžiai reiš- trečią eilę pastatė į dešimt me-
cijos toje nelaimingoje šalije.] I ) a r a jy s įm , , o r s fo]eų žodžių kia žudymų vietą. 

Šitų konstitucijos projektų j į į Kristaus Airties ir palai- Tų vietų, kur Kristus mirėf 
pavergtajai airių tautai rašė |c[0jinio vietą raštininkas Bufinus pavadino 
])avergėįa Anglija. J i , matyt, -1 ^ - • uolakalniu. Iki šiol nėra žino-

pergalėtojanis atly-

• > • Jo gegužio 
Amerikos pasiuntinys prie 

Italijos karaliaus at>*yko į 
San Kerno tik antroje, t. y. 
darbščioje suvažiavimo dali
ję, bet neturėjo sprendžiamojo žino, kad pavergėjams nau-
balso dėlto, kad Prezidentas i ()ing.a yra turėti masonų pa-

Vardas. 

vergtoje tautoje, todėl duo- į vietų vadma Kalvarijos kalnu.' mn(;lų kahm. Rufinas gyveno 

mento galybė kovoti ^u lūa^o-:turi evaugflistai. aprašydami 

t5.*1 ' - Tai-gi Lloyd {\c-QTi 

nerija. Masonų privilegijos ei
na taip toli, kad jiems valia 
bus naudotis tomis surinkimų 
ir neteisėtų prisiekų rūšimis, 
kurios bus uždraustos kitų rū
šių žmonėms. 

Stebėtina, kad Amerikos lai
kraščiai, nors dauguma pri-
jaučia airiams, tečiaus visai 
nutyli šitą paragrafą siūlomos 
airiam* konstitucijos. Tas nu
tylėjimas parodo, kad niaso-
nerija daug reiškia ir Ameri
koje, šita laisvoji šalis papri
ka visas privilegijas, liet maso
nams skiriamų privilegijų pa-
»>^;i.t: „—j—; .+o. 

Išganytojo jnirtį visai nesako, 
kad tai buvęs kalnas. Šv. Liu
kas tų vietų vadina grekiškai 
Kranion, t. y. kiaušas (Liuk. i 
23, 'So). Kuomet grekiškai rašy- Į 

neouv'o įgaliojęs. 
Lloyd tJeorge'as, kalbėda- < dant tai pavergtai tautai j>»^ j Tečiaus du apaštalai ir du 

mas Atstovų Bute Londone iš-į lamentų. atimama iš to parla-] apaštalų mokiniai, t. y. visi ke-
i e iS i i . e U/ . ia .agc iu«j , xva^x ; U » H C I -

kę į San Renio talkininkai ga
lutinai susivienijo, kad buvu
sieji tarp jų nesusipratimai iš
nyko, kad Versailles'o taika 
bus kuotikriausiai išpildyta. 

Iš apgarsintųjų San Kerno 
sutarties punktų nelabai gali
ma butų tikėtis to viso. Bet 
pergreita butų įtarinėti Ang
lijos ministrų pirmininkų, 
kad Atstovų Butui pasakė ne
tiesų. Lietuvos valdininkai ga
li oficijaliuose pranešimuose 
rašyti netiesų, bet Anglijos 
ministrai neturi tiek daug lai-
evės. Jie nei nesapnuoja j<x< 

mų senesnių už Kutinu raštų 
Lietuviai Kristaus mirties j Kristaus mirties vietų vadi-

keturiais šimtais nietų po Kris
taus. Xuo šeštojo šantmečio 

tų po V. Jėzaus mirties būtent 
43 metais. 

Šito fakto nežinojo D-ras 
Paul Haupt, semitiškų kalbų 
profesorius John Hopkins'o 
universitete Baltimorėje, Md. 
Profesorius apie Velykas šių 
metų laikė paskaitą Pliiladel-
pbijoje Amerikos Filosofų 

daugybė raštininkų Golgotą Draugijoje ir tvirtino, buk da 

dinolas Jokūbas (abbons, Bal-
timorės Arkivyskupas. 

Kol jis buvo jaunas, tada 
krutamieji paveikslai dar ne
buvo išrasti. Kada žmonės 
juos išrado, (iibbons jau ture-

vadina kalnu. s 

Darant moksliškus išvedžio-
jjiimis reikia saugotis pačiam 
savo minties įpročių. Pastebė
jus, kad žmonės per penkis ar 
šešis šimtus metų Kristaus 
mirties vietą nevadino kalnu, 
lengva šokti vieną žingsnį to-
iyn ir sakyti, kad Kristus mirė 
ne ant kalno. Tas pasakymas 
butų visai nemoksliškas, nes iš 
savo galvos pridėtų tą, ko 

pranešimas Atstovų Butui rei
kia skaityti teisingas. 

Kadangi jis l>et-gi nesire
mia viešai apgarsintaisiais dai 
gtais, taj reikia spėti, jog pir
mutinė suvažiavimo dalis pa
darė pilti didžiausią darbą, 
knriuomi Anglijos ministrų 
pirnuninka* džiaugėsi, t. y. 
prašalino nesupratimus, su
darė tvirtų talkininkų vieny-
}>ę. « 

-» «*• • ««r«BB̂ -*v%> M v r w k k ^ a i h » i j^t « \ ^ ; 

vokiečius. Ji+» jan gana silpni. 
Jicins jau leidžiama patiems 

Senas Amerikietis ir 
Kinematografas! 
Ka.- galėtų tikėti, kad žmo

gus galėjo gyventi Amerikoje, 
Misilaukti 8b metų amžio ir 
nematyti krutamu jų paveiks
lų, arba kinematografo iki 
1920 metų? Tečiau taip yru. 
Ir tas amerikietis yra labai 
veikius, visiems žinomas a>-
*V>T» >̂ ' I •» W"^ • *» T » A . • * T*** *»»'\ * ** ̂ * <^^^» sy&fs 

Amerikos b*»i pasaulio nuoti-
kiuose. Tas žmogus p a kar-

jo daug svarbesnių uždavinių K v a r v g e l i 8 t a i . „ ^ J i e n e s t . 
negu vaikščiojimas i kmema- ^ k&Ą ^ „ ^ a r b a Kdtaui . 
tografą. J.s jo butų ne. nema- j f l ^ k a b m g > ^ j i (1 t a i p . g į 

tęs, > i m- X. C. ^ . C. kuris nesak^ k a (1 jį y r a | y g i a r ž e i n a 
..^.J.>»~'. n < i u i . i t'lll>«-» vii) I l'J IV . . . . . . 

•"«»•««»' ««»JV » v ----f -; vieta. lodei moKMimi»a> ai-
nore,įo jų parodyti kardinolui. ^ ^ i ( l į k a n t i g Kristaus mir-
kUuisdamas jo nuomonė.. Tam t i w v i c l 0 j ? u^jR a t n | e g t i Mei 

tikslui vi>i prietaisai tapo a t - , y g u n u j M0J k g ^ v>iin(.lų && 
nešti į kardinolo knygn-ną ket- j e r u z o i į m o s > 

verge 2!> balandžio. Tada kar-
<linolas pinną kart pamatė \ T r 7 s žymes, 
krutamuosius paveikslus. šv. rov\laa, rašydamas žy-

Tad î taip-gi pastebėjo esan- (lan,s laišką taemet, kada dar 
tieji, kml kardinolas be am- daug buvo žrooirių. mačiusiu 
nių galėjo skaityti parašus ;mt Kristaus mirtį, sako. kad Jis 
ekrano (drobulės), o jaunieji tapo nužudytas anapus.miesto 

bar katalikų garbinamojiKris-
taus mirties yieta nesant tikra, 
nes j i yra šiapus miesto mūrų. 

Profesoriui lengvai galėjo 
pasitaikinti klaida, nes antra
sis mūras, už kurio išvedė V. 
Jėzų prikalti prie kryžiaus jau 
senai sugriuvęs. Tiktai labai 
nesenai mokslininkai atkasč iš 
po žemių to antrojo muro pa
matus. D-ras Haupt tyrinėja 
žydiškas, arabiškas ir kitų se
mitiškų kalbų gramatikas, bet 
jis neseka žinias apie tai, kų 
mokslininkai randa l>ekasdami 
žeme tose vietose k , , r jvvko 
didieji praeities nuotikiai. 

kitų žmonių po pasaulio pa 
baigos, tai tas rašymas arba 
sakymas neturėtu nei kokios 
vertės. 

Atgaila. 

Klausimas 4. — Girdėjau 
vienų kunigą sakant, kad iri 
didžiausias nusidėjėlis, gulė- j 
jęs visą savo amžį didelėse i 
kaltybėse, gali patekti stačiai} g, 
į dangų nebuvęs skaistykloje, j = 
jei'.tiktai mirdamas padarys 
tikrų gailestį. Ar tai tiesa? 

A. Gylienė. 

Atsakymas. Tikras gailestis 
būva dvejopas: tobulas, t. y. 
iš Dievo meilės, ir netobulas, 
t. y. iš pragaro baimės. Jeigu 
žmogus turėjo tikrų, bet neto
bulų gailestį ir mirė be išpa
žinties, tai jo dūšia netik į 
daĄgų neis, bet j pragarų pa
teks. Į skaistykla, arba į čys-
čių, eina dūšios nusidėjėlių 
turėjusių tikrų netobulų gai- j 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai • 

Ofisas 3148 So. Morgau St. I 
I Eerlė Sl-ro St.. Chicago. m. I 

SPSCIJAiJSTAiJ ! 
Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro- j 

mfikŲ ligy. j 
i OFISO VALANDOS: Nuo H) ryto t 
J iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan- } 
I da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tards «S7 

S . . . . - . - • . . . . 

DUSHINfilJttN 
Gytrytojuir CUrargas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kaaop. 4* Oovt 
Bes. I M t W. 4t A n n e 

Telefonas Cic«ro M6« 
Ofiso Cicero 4* 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
- c 

Br. P. P. ZALLYS 
Lietevis Deotistas 

IMS; SO. 
IU. 

VaiAifBOS: t f t t l i 

| 

j".T™SKAS ! 
• ADVOKATAS • 
JĮ Ofisas DidnrfestyJ: S 
j £ South La Salk Street j 

Kamterla 324 g 
XeL Oestral «3M • | 

Tslefonas Pul'maa (• 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS m 

camcRGas 
Oftaas H J l i M3cbigaa are. 

; Adynoa 8:»4 lkl 9 taryto — 1 lkl 
S po plsttj — <:M flcl t:M vakare. 
NttMUouls nuo 14 iki 11 Uryto 

8 ? » — « • • — < . . . 

PABĖGĖLIAI TURI NAMUS 
ANT SALOS. 

Konstantinopolis. Maža ^ l a . 
ilarmoro jūrėse, Imvo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus pa
versta i prieglaudų liusijos be
laisviams. Keturios salos 
Princo Knivns buvo jvi^kirtoj-

tam tikslui t U iv jo vartoti ;iki- raurų. i Žyd. 13,12). Tie žtnižiai ;<iei |»ršn'j>os darb^; viena f>a 

knitamuosius paveikslus, tas tients sužinoti tikrųjų Jėzaus į Anglijos, t m i a «ie! 1 
turi sergėti savo aki>. mirties vielų. jos ir ketvirta ėsi ĮtiJ 

lestj ir atlikusių išpažinti. Jei | . , . . | 
žmogus turėjo tobula gailės-1J Vakarais, 812 W. 33 St. J 
tį, bet išpažinties negalėjo at- Į J _ ' T e I--Y a r t 8 4M1 | 
likti, nes kunigo neprisišaukė, 
tai ir be išpažinties išvengia 
pragaro. Negaliu tikrai tvir
tinti, kad jis išvengtų skais
tyklos, nes žinia, kad tobula
sis gailestis panaikina kaltę, 
bet nėra tikros žinios, kad 
panaikinti] tos kaltės pasek
mes, kurias reikia atkelti 
skaistykloje. 

Skaistyklos nusidėjėlis guli j 
išvengti, nežiūrint nuodėmių i 
daugumo ir iliruTuo. j<>; ji-
mirdamas tuvi ::kro srai^ostj.j 
atlieka iš]Kižipi;. priima 8v.J 
Sa k ramentų ir gauna visatini' 
atlaidą. Paprastai kiekvifM.a-
kunigas po komnnijos šutei Va 
tų atlaitlų kiekv'M<n::ii figo-
tiiui. Turmi: ::- t,-i> kairu;.-, 
kurį laiiii.-'a u:n!fjai kailKii,: 
apie nusidėjėlio patekimą į \ 
<iaų:;ų IK- >kai>'\klo>. buvo Į 

«-
J. P. WAJTCHES 

ATTORNBY AT LAW ! 
LIKTIJVn ADVOKATAS 

4 5 « S. WOOO <<TRBKT 

tTUCAOO. 

«*«-*•*« r«x Žc3 
raneuzi-

tuoiaiis no 
!•' !i'".,!M !:H?".-tant: 

nri(Miiiiiic» Šv. Sii-
liiinėtojo allaido. 
Kun. P. Bučvs 

B«ld. t u So. Ashland Bfe. CbVcaRO. 
Telcfonaa Harmarket U 4 4 

DR, A. A. ROTH, . 
Rasas RTdnoJąa tr chirnrgas 
specljull^tai! Mot/TlBcv. TyrlSka 
Valko tr iiao chronUka U n 

dflsM: sAM * e . Bato** S t , O M a f o 

I ptttų 7—4 vmk. KedeUonsi t4)~.ij| d. 
»444-aaa»»aaaaA.»ai 

V _ ĮSU *am 
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Trečiadienis gegužės o 132Č 
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L1ETDVIAI AMERIKOJE - ! 

ROCKFORD, ILL. kas kaip iš Hoiuestead'o nesi-
. . . mato jokių žinių. 

** labai bus brangus visokios rij-
«i«» amaiiiinkai. 0 čia kaip »y 
]GU yra pr«ga ką nori pasimo
kinti, kmrie ttojaus žada grįžti 
į Littufrą ir prisidėti prie at
statymo griuvėsiuose er-aneios 
tėvynės, Lietuvos. 

A. Vargdienis. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

Man teko sustoti Rockfor- yeinanau, kad taip yra, nes 
de, 111. ir gauti j rankas pla-j i r mes neatsiliekame nuo kitų. 
katą. kame žadėta tūkstančiai Xors prieš kitas mus kolonija 
naudos darbininkam.-. 1S Ba- atrodo mažytė, nes lietuvių, 
landžio nueinu j svetainę ir sykiu imant, išviso yra apie 
randu ją pilnų žmonių. Neil-' 700, bet nesnaudžiam rankas 
gai trukus išeina žmogus, ro-. sudėję.' Xe šį, tai tų, ne tėvynės, y r t u y o g Vveių 14 kuopos l 
dosi lyg kunigas, išsineša ran- tai visuomenės labui veikiame. į - ^rhus Mėnesinis susirin 
toje dėžutę ir sako: "Blogai. Visųpirma paminėsiu dar- luinas fer^ »r*dos vakare, ge 
kad parapijas neturiu: nėra buotę mųs jaunimo, arba, ge-Ląuės 5 d.. IftžO m_ Šv. Antano 
kam nei baksuko panešioti." riau sakant, Lietuvos Vyčių 11 
Paskui pradėjo iš dėžės imti kuopos. Ji uoliai darbuojasi, 
visokius laiškus ir knygas. Kengia vakarus, koueertus ir 

Jis sakėsi nenorįs iš atmin- kitokias pramogėles, 
ties kalbėti, kad nepadarytų \ u o lapkričio mėnesio. 1919 
klaidos. Ir ėmė kalbėii, kaip m..surengė penkis vakaruškų-' 
žmonės žmones mulkindavę riuose vaidino: "Marytė. var-
nuo senų senovės iki šiai die- donininko duktė/' "Jaunikis," 
nai ir kaip dabar nezaležnin-!'• Mirga." " Į laisvę žengiant." 
kai mulkina lietuvius. Gegužio 2 d., š. m. vaidino 

Kalbėtojas minėjo visus bu- '"Tarnas įpainiojo" ii* "Vie-

REIKALAUJA 
Vyrai dirbti poperos stocko kam-

barij. Gertkg darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

Ameritau t oior Tvp* Co. 
1151 Rosooe Street. 

REIKALH?GI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-tb. & Stewart 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabril; 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22-nd Str. 

vusius Rocklorde nezaležnin-
kų neva kunigus ir neva vys
kupus; jis minėjo jų suktybes 

nas iš mus-tur apsivest." Gi 
mažesnių vakarų nė neminėsiu. 

Nors kaip kitur, taip ir pas 
ir nedorybes, pasisakydamas,;nms randasi žmonių, kurie vi-
kad ir pats jiems tarnavo. Jis šokiais budais trukdo jaunimo 
puikiai išdėstė nezaležninkų 
nedorybes, kaip jie neturi gė
dos ir nesigaili žmones mul
kinti. 

Jie vadinasi "tautiška lie
tuvių bažnyčia," o priklauso 
nuo lenkų nezaležninko Hodu-
r'o. Kalbėtojas minėjo vardus 
asmenų, kuriems pri metinėj o 
vagystę; vardais išvadino ne-
zaležninkus girtuoklius, tvirti
no, kad tarp nezaležninkų ne
va "dvasiškuos" esąs vienas 
žydas Chicagietis. 

Kalbėtojas buvo P. Z^vynek, 
kuris buvo tarnavęs Rockfordo 
nezaležninkui M. J. Zvalioniui. 
•Šitasai, atsikraustęs į ^Jock 

darbuotę, vienok mažai i tai 
domės kreipiama. Garbė maus 
mergaitėms ir vaikinams, ku
rie nesykį ir šlykščių žodžių iš
girsta, bet tvirti savo pasiryži
muose. 

Jaunimo Homestead'e yra, 
tik vargas, kad tas jaunimas 
neturi svetainės. Kaž kodėl 
mūsiškiai lietuviai nepasirūpi
na įsigyti nuosavos svetainės. 
Turime daugybę draugijų, 
kliubų, ar-gi negalima įtaisyti 
svetainę. Mažam reikalui prisi
ėjus reikia eit pas svetimtau
čius. Rengiant vak., nešk sveti 
miems dvidešimtinę, a r dau
giau. Bet su laiku bus ir ta tru-

parap. svetainėje, tuoj po pa
maldų. 

Visi nariai ir narės malonė
site koskaitlingiausia susirink 
ti. Kurie esate oasilike su i 
mokesčiais, malonėsite atsily
ginti, nes jau netoli pusmetis. 

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

Valdyba. 

REIKALINGI ŠIANDIENA 

Vyrai ir Moteris prie viso
kio darbo pirmos klasos Hote-
lij. Clubs Bunmier Resortai 
Restauranose įr institucijose. 
Taippat Mašinistai Engineriai 
Fireinonai ir Vyrai mokintis 
visokiu amatu. 

UŽMUŠTI SULAIKO 
UKININKYSTE. 

kurna atmldvta ir tada apsiea-lorcia, eme p. AwvneK a nie-i . , ' * . " ^._JA? ,^f,. ••» -* .. u 'S1111 be svetimųjų kmti. nfdrrrh jf-piemenuku. *•* 
Tuomtarpu Zwynekas ėmė iš
metinėti Zvalioniui, kad nemo
ka apeigų. Nesutįkimas pada
rė tų, kad p. Zwynek'as su
rengė prakalbas ir iškėlė aikš
tėn nezaležninkų nedorybes. 

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

. , v , . . , , * , , . Darbo salvgosdarbrnrnkams triukšmadariai baubte baube. M ,, . 7 , 
m . , v A \ j . n neblogiausios: paprastas dar-
Triukšmas nesustabdė Zwy 

-neko revelecijų. Nezaležninkai 
neiškentėjo ir išbėgo iš svetai
nės, keikdami p. P. Zwyneką. 

C. Marftinkaitis. 

Nevienam gal bus indomu iš
girst apie darbus ir uždarbius 
mųs apylinkėje, nes pas mus 
taip vadinamas plieno ir durnų 
centras, su didžiausiomis pa
saulyj plieno dirbtuvėmis. Di
džiuma jų priklauso "Caraegie 
Steel Co." Vienam Home
stead'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 
didžiausi pasaulyj laivai, tiltai, 
geležinkeliams bėgės ir tt. 

Verdun. Pakol kūnai pusė> 
milijonų vyrų, kurie mirė gin
dami Verdun 'a, nebus perkelti 
j tautiškas kapines, Prancūzi
jos utininkai, sugrįžę j savo 
namus čionai, nebus leisti ap
dirbt savo ž«mc. Apart tos ne
vartotos žemė*, yra dar tūk
stančiai akrų. ant kurių randa
si daugelis skylių (bombų dar
bai), knrios turės but uždeng
tos pirm negu artos. 

Kol kas Amerikos Raudona-

Madison Employment Agency 
105 W. Madison St. arti Clark 

AJiT PARDAVIMO. 
Du nauji narna: l ietuvių apgyven-

toj vietoj South \Vashtenaw *ir 4S-0ios 
Gatves. Vieno augSOio medinis namas 
su krautuve iŠ priešakio už $3500.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri
nis namas su krautuves už $13,000.00 
šiandiena verG $30.000.00. Parsi-
duos po viena arba abudu kartų už 
$18.000. Atsmaukite pas savininką. 

l .oui- fcbel. 
2SM V\. 43 Street. 

^VAKARĄ-atnešk 
savo taupinimus į šią stiprią 
Valstįjinę Banką. Jų r/::?.r-
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visi] linijų. 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

" 

AKT PARDAVIMO. 
įvaž iuoju , ažt.,; tunų parduoti sa

vo moderniška 2 flatų mūrinį narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 l'urnecai. Kai-

S1S Kl*VŽlUS p a g e l l ) ė ? k a i m i e - j »» $S,OO0 atsišaukite nedeldieniais 
ant 1-mo flato. 

«ams. i 5«I2 So. Miiicliester Ave. 

KE1KAUUJA. Parsiduoda didelis .: • visais įtaisl-
mais del dve^Į šeiminy pagyvenimo 

Į namas su knnit;i \c. Kaina žema ir 
į mažas inešiiuas. Priežastis pardavimo 

Mergaitės 16 metų ar daugiau prt-j yra iiKa. Xorė*rt?ni daugaus sužirote, 
pildyti ir u*si»ti druskos maišus. 45 j meldžiu kr*ipt«*: -sekančių antrašu. 
valandos savaitėj S5-40c. | valaada i JoJia Krri-za-, 
Pastovus darbas. Atsišaukite. : « s Ijncobi Ave. v Rockford, III. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet txj kenti nuo ga lvos skau
dėjimo, kuomet raidės. lic„asi į kru 
f*, kuorjet skaitai ar siuvi ar l a 
šai, tai tuomet yra ženklas , kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią 

Morton Salt Co. 
Kampas East South Wator Stree*. 

Teli-f. Main S»69 

flOMESTEAD. PA. 

Ar HMega čionykščiai lietu-
y m i f 

Tai klausiiuat- kurį. ąai. dau-
guina pasistatys, nes ilsras jai-

REIKAIJNGI VYRAI. 
Prie cashing, grinding ir fabriko 

darbo. 
ATbaugh Dorcr Co. 

2WX> Margtosll Blvd. 

REIKALINGI. 
Trackeriai ir leiberiai vyrai dirbti 

ridoj warehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite Supt. 
Fourts . 

f?iiBiliiili j Bro*. 
c-o l 'nkm * Lumber Strs. 

F.VRMA. 
1M akerii;. p»se dirbamos, dobilu 

žeme, geri budmkai, visos naujos ma
šinos. Savininkas Chicagoj, maino 
arba parduodu už $5,000. 

A. F . YonaiUs 
» 3 3 .>. Hcrndtagc Ave. 

PAIEŠKO 

FoUNDaUASTi 
-" ij"awUSPUL 
BRASSJESES 

N°9 130 N°iS 9 ® 

•leisit t»\<< ki .mtiu iuinka< 
iifluri. |>ri^iiisk )>inin?u-
ir ntHTa o tiH'- |irKiusim( 
\inna i^niccimniiii. Pašto^ 
It-Mr. apmokamom. 

NKMO HV«,IKM« - FASHHtN 
IVVTrri TK. 

•Rqpr. «t. -s; rr-.-is? raaa- ?r -r. 

bininkas uždirba nuo 5 iki 7 
dol. dienoje. Žinoma, tas pri-

j klauso nuo to, kaip ilgas va-
į landas dirba. Kompanija pri-
; }>ažmo 8 vai. darbo dienoje, bet 
darbininkai turi dirbti nuo 10 
iki 13 valandų. Už virš 8 
vai. Hiokama laikas ir pusė. Iš
dirbę 13 vai. gauna mokėti už 
JoVj. Paprasčiausia mokestis 
•46e valandoj, bet paprastas 

' darbininkas, dirbdamas sunke
sni darbfu uždirba ir 10 ir 15 
dol. i dieną. Yra daugelis ir lie-
"tavnj. kurie uždirba iki 25 dol. 
i dieną. N'orinčiaai dabar gali-
įv.n eražaus jrinigo susitaupv-

hidesnė puse liettvių <v*ia turi 
!nuosavus namus. Kai-knrie not 
p<' kelis. Turime gra/.ia niuro 
• ia/.Tiy/"i;Į. mokyklą. Turimo ir 

:lietuvi',! amaim'nku. Žodžiu sa-
i t a n t vįsk.> ]HI trnputj. N'orin-
:("•;;;!]. u'cra projja yra išmokti vi
sokio amato. i;<>s turim " ( ar-

jnegip \}'^v\\v\" (viešas knygy-
,na>>. 'ivkiii !..'i'ran)s salo. va-
k:u: • ii;<»k>kią ii" "Inst i tuto 
":' T'Hmoloiry." kur lengvai 
.traiuita išmokti bile kokios ]->ro-
fesijos su visai mažomis iŠlai-

. domis, buteni apie 25 dol. me
talus. Teriau nt^irdėti. kad ta 

jproga lietuviai naudotųsi. 
\*;si žinome, kad Lietuvojr 

PARSIDIODA. 
2 flatų mūrinis namas po 4 kamba

rius, kaina $:O00. Atsišaukite. 
•933 s. Hcratitagc Ave. 

A>T P A R » A \ l M O . * 
Automobilius — "Reo" 3 916 mode

lis. Savininku- priguli prie Associa-
tion ir už Associatkm kaina parduos. 
Atsišaukite: 

5423 S. Honorc Str. 

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Mikniaus Kanno Gub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiai j 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno Chlcagoje. 

Kas apie ji žinote arba jis pats 
tegul ats išaukia Šiuo adresu: 

PraaeiSktts Mttomt*. 
Box 240 Kni<»lia. Wis. 

Ant pardavimo grocemc verta 
$12*0. parsiduos t l i $800 iš priežas
ties ligos. Aisisatjkite. 

708 \V. SOth Street 

net taip žemai net iki $1.00. 

JOHNSMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės, 
3-t"ios lubos Tirs PHttfo apUekos. 

Kambarfs 14, 15, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite t mano panda. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Paaedėliais, Seredo-

• 

f~~ 

mis ir Petnyčiomis. !̂ 

i 
*:-: 
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REIKALINGOS MERGAI
TES. 

16 įuetii ir suvirs. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. fJera alga iš-
pradžių. (rreitas pakėlimas. 

Raad McNalky & Co. 
536 S. Clark Str. 

REIKALINGOS. 
Moteris, (ie! iengvaus sva-

riaits darbo. $16 savaitėj. Dar
bas pastovus 

Atsišaukite. 
Pepsodent Co. 

6th Floor 1104 S. VVabash Ave. 

Paiešksu kmogaus dirbti ant ukrf-s 
(Karmas) Oero užmokestis. 

M r. Joe ZoH>. 
R. 1 Bn\ -n Cascade Wi^-. 

Ya;ka; 
cenrralu 

k The 

- Wr> 
- nffisc u 

Dapratn 
"6b VVcsl 

Kala; 
pas.uO'OB 

Stalasry 
Adam> str f 

DM 
stie 

(o . 
rt. 

del 
ge-

ANT PARDAVIMO 
Biznavas njinias. 4512 Si). Hcr-

mitage Avi-., licdinis ant dviejų 
lubų. Viršuj tris pagyvenimai, 
apačioj štonis sale ir pag^vonimas 
rendos neša i HK'Bėsi $6o, kaina 
$7000. 

Medinis namas 1708 West ^7-th 
st.. ant l)i/cnav»8 gatvės prekė 
$8.000. 

Medinis namas 4515 So. Vood 
st. dviejti lul>ij. dn pagyvenimai 
po penkis rnirnvts. Kieki rikos 
šviesa, vanos, naujiai ištaisita rcn-
d<»s neša j nienėai $3$. Preke namo 
$3800. 

Medinis nymeKs. ft27 West 54th 
st.. štorelis iv penki rūmai viršuj 
gTa/Si iStiiiSMn. tįia";iTi5i SpiTgSr-

de. arti bulvaro, vertas $4500. 
Parduosim, už $3*260. 

Medinis dviejų lubų namas 8427 
Kerfoot avenue po penkis runins. 
augštas cemento lh-ismentas. Ir 
pločio 7-tos \»'dų kampinis violas 
žemes, ant kampo bizniavus gatvės. 
Lietuviu flt»^.\"v^n1oj apygardoj, 
preke $4200. 

Viršminėti namai-turi buli par
duoti j trumpa laika kreipkitės pas 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S Herniftage Av. CiiiOffO 
Tcl. Yards 145 

TEISINGOS DRABUŽIU j 
KABIOS. 

Kainos kurios pri t inka kiekvie
nam kišenių:. Gvarantuojame kad 
s-utaupiHSime j u m s \Vfc iki S0<% j 
ant kiekvieno pirkinio; s e k u r i e ( 
dalykai mažiau negu wholesa!e i 
kainos. f 

Vyru ir jaunu ra ikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'nfr' 
ir k-tokio styliaus $32.50 iki $60 

, Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15. 17.50, 
$20. $22.&0, $25. ir $80. Juodi 

i Siutai po $45 iki $65. Mel inos vi i - ' 
' nos siutai po $35 iki $30. Vaiku 

siutai ir overkotai $6.50 ir augš -
Čiau. Vyru kelines $4. ir augSčiau. j 
Melinos pusvimes ke l ines $5.50 iki , 
$17.50. Specijalis nuoš imtis t>% ant 
kiekviena pirkinio s iunč iamo į 

j < Europa. 
| 

Atdara kiekviena diena tki 3 
j vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne

daliomis iki 6 vai. vakare. 

S.GORDON, 
1415 So. H&lsted Street i 

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
T T* 'x "K T * ' i ' T T' T\ 

jųs lurue lyesiou ni-fre$$ 
PIGUS mainiški čebatai gale visados būna 

brangus. Hi-Press nekainuoja daugiau kaip 
paprasti čebatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokiu pasi
darė pigesniais už kitus. 

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

TEZ r. r. r:;-?.:::::.::.: l. ^ w . i l Ali"Y 

Akron. Ohio. § 
S E A T T L E BRATVCH: 113 KI.NG STHELT 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footvvear 
n m i •(»•• 

:•:-

Telephone: Yards 6492 

S2o5 8o. HaNlod St. 

AKUŠEBKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi-

<y k j laike ligos. 

t hit-ngo. III. 

PASPOlVrt M i A X K A S 
rn I«)MJ; 

PVK.M. 

BalHr Con50ltatK»B nnrv-ar, inr-. 
3S So. DeJifborn St. Chicago. 

Room 20t 

ENGLANDER 
COUCH-BCO 

^ g/em - mštmšmm^mUM 

Sold rven-Tvheic by fumthirr euNilers 
and dcpartmen< išores 

tNGLA^DPJ SPPT.-G BED CO. 

\ 

I 

/ 

file:///Vashtenaw
file:///inna


-

.^^w 

DRAUGAS Trečiadienis, -gegtižė$ 5 1920 

1 CHICAGOJE. 
* # 

i 
K " - • • • • » • • • • • • • • • • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
• : : 

L 

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

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

ŽMONĖS IŠVIJO DŽIANI
TORIŲ. 

Patys užkūrė pečius. 

Iš GHICA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ WEST SIDE. 

L. Vyčių 24 kp. vakaras. 

ciais talentais, h ...<• u<-> garbę 
rausų tautai ir.jja^iai Lietuvai 

Po programos bus šokiai. 
Gros p-no Pilipavičiaus speci-
jaliai muzikai. Petras. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Sekmadienyje, balandžio 

SUAREŠTUOTA MOTERIS 
KĖ GYDYTOJA. 

AjKtrtamentiniuose namuose. d„ š. m., Aušros Vartų parapi-
IX) num. 1335 West Harrison jos svetainėje L. Vyčiu 24 kp. 
gat. ana dienų kaip tik neivy-|buvo surengus vakarų su pro-

Perdaug rašiusi svaigalinių 
receptu. 

K 

r 
r 

V 

• 

Ciiicagoje proliibiei joniniai 
agontai suareštavo Dr. Auna 
B. Sc-hultz, 3430 Calumet ave.. 
už nerdažnn rašinėjimų svai 
galinių receptų. 

Suareštuota Ifr. -Schultz 
šiandie pakelia klausimų: 
"Kokia? teises valdžia ar fe-

deraliai agentai turi diktuoti 
man, kam aš galiu gi kam ne
galiu rašyti receptus, sul!-
kurių galima gauti degtinės 
medicinos tikslais? 

"Praktikuoju čia medicino
je dvidešimts du metu", sakė 
Dr.Schultz.,' ir tuo laikotarpiu 
pakėliau augštan laipsnin savo 
praktika. Sergančių žmonių 
man0 ofisan ateina gana daug 
ir aš per mėnesi nesu parašiu
si nei šimto receptų gauti doc 
tinės. 

"Nesiklausiu aš daugia' 
blankų tiems receptams, bet 
pabaigusi visuomet palaukiu 
-sekančio mėnesio. Ir štai kuo
met nueinu gauti naujų blan
kų, man neduodama." 

Dr. SchultZ yni paliuosuota 
po $2,0(>0 paranka. Sakosi, ji 
eisianti teisman ir attiksianti 
išmėginimų, kaip stiprus yra i 
tokiai naujas ir negirdėtas gy
dytojų suvaržymas skirtį sv»į-
.galus. medicinos tiksimus. 

"Matyt, čia yra bloga su 
šalies reikalais." sakė jinai, 
"jei paprastas agentas ateina 
ir nurodo prof esi jonai iam gy
dytojui, kam jis gali duoti fer
mentuoto spirito." 

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

ko batalija. 
Buvo pakilę visi namuose 

gyvenantieji žmonės, šiuo kar
tu jie pakilo ne prieš namų sa
vininkų, paprastai vadinamų, 
"landlordų", bet prieš namų 
džianitorių, kur< pasirodė esąs 
t i knis caras. 

Aštuoni Šeimininkai, katrie 
turi tuose namuose gandas, 
nusprendė, kad džianitorius 
turėtų pakurti boileri, nes pa
gyvenimuose perdaug šaltą. 

Apie tai tuojaus pranešta 
džianitoriui. Tasai atsisakė 
kūrinti. Tuomt tie visi šeimi
ninkai nuėjo "beismentan" 
.(rųsin), džianitorių iš ten iš
metė laukan ir patys užkūrė 
pečių. 

Po šito jie visi bendrai pra
nešė namų savininkui, kad ta
sai pamainytu. džianitorių. 
kad duotu, ne koki carų, bet 
sukalbama fanam. 

IR POLICIJAI PASITAIKO 
NESMAGUMŲ. 

Anų dienų Micbigan gatve 
automobiliu važiavo Mrs. Ar-
oliie Booseveit, marti mirusio 
Tbeodore Roosevelt. Automo
bilius neturėjo numerio ir vi
duj matėsi ' keletas dėžių, ir 
krepšių. • 

Ties Randolpb gatve stovėjo 
detektivas seržantas Donnelly. 
šitjini nesirodė automobiliu': 
intariumas. Tad jis nusprendė 
sustabdyti mašiną. 

masiną: .•• "Sulaikyk savo 
sušuko jis i šoferi. 

"Kas tamsta es i?" pasigir
do iŠ automobiliaus moteriš
ka*? balsas. "Aš esu Mrs. Ar-
•chie Roosevelt ir važiuoju i 
geležinkelio stoti, iš ten Į Pa
namą." 

gramą parapijos naudai. Kuo
pos artistai-mėgėjai vaidino 
vaizdeli " | laisvę žengiant." 

Vaidinimas pavyko, nes vai
dintojai gerai buvo išmokę sa
vo roles. Nevienas žiūrėtojas 
net ašaras šluostė matydamas, 
kaip Lietuvoje motinos leidžia 
ir paiydžia savo sunūs ir dūk-!18* 

Lteris j karę, už tėvynės laisvę. ' 
Paskui nusimina tos širdys pa
mačiusios, kad lenkai apsistoja 
Lietuvoje su visu savo štabu, 
bausme grasina lietuvius, kurie 
neklausys jų įsakymų. Dar la
biau nusjmtna tos širdys pama
čiusios, kaip lenkai paima ke
lias lietuvaites, tarnaujančias 
prie Raudonojo Kryžiaus ir 
mirtimi grasina, jei jos jų ne
klausys. 

I^eSiki vadas vieną lietuvaitę 
pasilieka sau, o kitas liepia va
ryti kalėjimam Bet tos atsisa
ko apleisti kambarį, sakyda
mos : "Mes neisime iš čia pakol 
Marytės nepaleisi, nors mus ir 
užmustumėt ant vietos." Vie
nok, vadui paliepus, lenkai ka
reiviai, su nežmonišku žiauru
mu, išgruda lietuvaites, palik
dami Marytę. Kuomet palikęs 
su Maryte bando prie jos niei-
linties, ji atstumia ir pagriebus 
jo paties revolveri peršauja jj, 
kuris krinta negyvas. Tuo tar
pu pasigirsta šaudymai. įpuo
la kambarin keli lenkai ir, pa
matę peršautą vadą, puola su
badyti lietuvaitę, bet -staiga 
įpuola lietuviai kareiviai ir su
rinka: "Meskit ginklus ir pa
kelkit rankas." Tankai 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

reikšta mintį ir sugebėjo, per-

Balandžio 27 d. $v. Jurgio 
parap. svet., 8 vai. vakare L. L. 
P. bonų vietinės .-toties įvyko 
susirinkimas. 

Posėdin susirinko neperdau-
giausia bonų pardavėjų, tečiau 
daug dalykų apkalbta. Išda
vus komisijai raportą iš ren
giamų prakalbų paaiškėjo, ko
kios gali bnti pasekmės iš ren
giamųjų paprastu prakalbų. 
Todėl sutarta surengti tokias 
prakalbas, kokių dar "Brišpor-
tas" nėra girdėję.-. Tam tikr-lui 

e i » / v , v\ . • ** ^ *> , ] . t . . i . . U ^ i n i ' i i m r i u t l i l l U1IVK 

vienas asmuo: p. P. Baltutis. 
Dabar komitete bus P. Baltu
tis, V. Balanda, S. Austynas ir. 
A. Budri*. Ja i pavesta tas di
delis darbas atlikti. 

Prakalbos Įvyks gegužio 9 d., 
š. m., Šv. Jurgio parap. svet., 
prie 32-ro pi. ir Auburn ave. 

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

L. L. Paskolos bonų galima 
pirkti^sekančiose vietose: pas 
stoties iždininką. J. Petkų, 
3402 So. Halstėd St. (Real 
Estate), L. Vyčių Paskolos 
Bendrovės valdyboj, šv. Jur
gio parap. svet. kiekvieną pir
madienio vakarą nuo 7 vai., O. 
Aleliunienę, 901 \V. 33rd S t , 
L. Darbininkų Sąjungos krau
tuvėje. J . Maziliauską, 5261 
Union ave., M. .1. Norkų, 3114 
So. Halsted St. ir P. P. Baltu-
tj, .uui ou. natsn-u M. 

S. A. Stoties rast. 

mintuinuiiiHHUUHiiunimjmiHiiiHUitfiyflnHiiiiiuwaruiHt»fiBinw8iuMnwfltf 

Važiuokite į Lietuvą 
PER 

DEPOSITORS STATE BANK 
* 

4633-41)37 South Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL 

$6y000r000.oo Milijonų Dol. Banką 

Galim išpildyti jums ap-
: i likacijas del paspartų, 

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

5 \ 

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis: ' | 
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukraioian, Bokeman, Slavish, Kroa- 5 

IŠ NORTH SIDE. 

Lietuvos Yvčhi 5 kp. mėnesi-
rus susirinkimas.pyks-šiandie, 
t. y. seredoj, gegažės 5 d., Wp<) 
m. 

Kvieėiu narius koskaitlin-
giausia susirinkti, nes daug da
lykų turime svarstymui. Po su
si rinkinio galėsime žaisti. 

Pranas J. Paliulis, rast. 

I tian, Servian ir Jewish. 

TIIIIIIIIllilIlIlHlilftMIlIlIlIlltlItlflIltlIlIlIlItflIltltlIlIfilllIIIIIIIIIIItllIlIlIlIlIlIIIIIUHIlIlIlItlflIttflHIHItlIlHIItlIlIlMIlUJUIIIIIIIflIlIltr1 
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«K»s yra tose dėžėse?" pa- ; d u o t i į pubHkai, u ž t a i n e m a ž a 

klausė detektivas." ir kur a u - j . . a r ^ j i e r n s p r i k]anso. 

SPECIJALIS PROKURORO 
PADĖJĖJAS CHICA

GOJE. 

Šalies generalio prokuroro 
Palmerio pirmuoju asistentu 
paskirtas Patriek R. Hilliard. 
kurs nuolat gyvens Cliieago-

* ' • t 
Jis per visų eilę metų tar- r 

nauja Teisybės departamente,! 
kaipo maisto* ir prieštrnstinių Į 
bylų ekspertas. 

Tas reiškia, kad dabar gal 
kis smarkiau paimti nagan 
visokios rūšies maisto speku
liantai, katrie be jokio gailes
tingumo plėšia žmones. 

tornobiliaus numeris?" 
" O , čia dėžėse yra mano 

drabužių", atsakė Mrs. Roo-
sevolt. 

Detektivas nuraudo ir neži
nojo kų sakyti. 

"Labai nesmagu man, kad 
jų sustabdžiau", kalbėjo pas
kui detektivas. "Bet automo-
u i u 

mas. 

Veikalėlyj išreikšta mintis yra 
pritaikinta prie šių laikų, tik 
apdirbimas bei išreiškimas tos 
minties yra visai silpnas. No
rint nurodyti ir išaiškinti vei
kalėlio silpnumus, užimtų be
veik tiek pat poperos, kiek už
ima pats veikalėlis. Patartina, 
kad pats autorius pastudijuotu 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

ūs^ man pasirodė intar ia- |g e r a ' s d r a m a s i r bandytų" per 
dirbti arba nors patobulinti 

PARVEŽTAS PLĖŠIKAS. 

PALIKO $77,000 VERTĖS 
TURTO. 

Iš West Orange, X. J., Chi-
cagon parvežtas plėšikas gal-
važudis Walter K. Drummond, 
24 metų. 

J is ėia daugelio firmij raš
tines su savo sėbrais buvo a-
piplėšęs ir pabėgęs. Visgi b"-į ^ į į i s ; kreiviai ir lietuvaitės 

Vaidinime dalyvavo sekanti 
asmenys: Motinos rolę vaidino 
ponia Reikauskienė, Onos, jos 
duktės—P. Laurinkaitė, Vinco, 
jos sūnaus—S. Kairys, Marės, 
kaimo mergaitės—B. Lapins
kaitė, Lenkevičlo. sulenkėju- Į 
sio bajoro—J. Mikulenas, Pil-

Idukovskio, lenkų vado—P. Ci-

vo surastas. 

Nesenai Chicagoje nužudy
tas darbininkų unijose vadas, 
£uw«ru J. Coieman, paliko 
$77.000 vertės turto. Viskas pa ! m i e s 

likta likusiai po jo našlei ir 
jaunai dukteriai. 

LENKAI KAUJASI SU VO 
KIEČIAIS. 

Berlyras, gc 

S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

P E A L E S T A T E - I N S U R A N C E 

EUROPEAH AMERICAN BUREAU 
Stunc.j P.nifui Parduoda taivokort** 

N O T A R U U Š A S 
3249 i» Hthttč StrMl. ikitttt, lIRnoij 

'-> — > T 

;>, N i t r A i j u S 

elyj Oppeln praeitų sek
madieni visokiais jnagiais ap
siginklavę vokieėiai, kaip vy-

= 'rai . taip Aaikai.užpuolė lenkus, 
katrie buvo surengę demons
tracijų del kokios tai savo 
šventės. 

2 žmogų užmušta ir kelioli
ka sužeista. 

Vokieėius su b-nkai* besi
pešančius pagal i aus perskyrė 
anulų komisijonierins, kurs 

L. V. 24 kp. nariai l>ei narės. 
Žmonių buvo nemažai, tai ir 

pelno parapijai paliks. . 

Nepaprastas niuzikalis 
vakaras. 

Mokinama: an^iiSkos ir lietuviškos 
kaibij, aritmetikos, knygvedystės. ste
nografijos. typewritinfc pirklybos tel-
siu. Suv. Valet. istorijoj*, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo « 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted S t , Chicago. 

Dr. 0 . VAITHSH, 0. D. 
T.H.«ri:yi<l alTTTT g p « V 1 T * t . f S T » » 

P»!«ngvln» vtstj aklo 
tempimą k a s y r a 
prielairtimi skaudė
j imo galvos. svaiKTi-
Ho, aptemimo, ner-

.._ votum!». skaudan?ln» 
ir niiideKllsIns kar&lu akiv kreivos akys 
Vaterakto . n#miefrtn; «-.»tikr*s »Wl* $n^»d«TV». 
Daroma esrzarr.inas iektr* parodantis ma- I 
iiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pmgclbsta. Sersė-
kite savo r«Kejir:'.r :r vi:k.U! etnaftiin* mo
kyklon. Valandos: nuo l t iki i vakaro. N'a-
dėliomls nuo 16 iki 1 vai, po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 

i i 
Gera Proga Lietuviams Pirkti • i 

RAKANDŲ KRAUTUVĘ S 
Biznis išdirbtas per devynis metus, geriausia vieta. • 

Didžiausioj Lietuviu kolonijoj. Šį biznį galima numirkti labai pigiai. Pricžas- S 
tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame sėrininkŲ susirinkime, nes ta pati kompani- • 
jo uždėjo rakandu dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi- • 
būti parduota trumpu laiku. > • 

Atsišaukite: • 

4536 So. Paulina St. f 
8 

Toj pačioj vietoj randasi savininkas. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • — • • • • • • • f f 

I 

telyj. 
h n v o fLn=p>.totj{;.'; SUf4^ 

Seredoje, gegužio 12 d., š. m., 
p. M. Meldažio svetainėje įvyks 
nepriprastas muzikalis vaka
ras. Jį rengia p-lės S. M. Pili-
pavieiutės, talentuotos daini
ninkės bei pijanistės. Girdėjau, 
kad tame vakare, apart dainų, 
solų ir pijano skambinimų, po 
vadovyste p-lės C. Pilipavičių 
tės bus išpildytas naujas gra
žus muzikalis veikalas. 

Visiems lietuviams patartina 
atsšUu&vti j šj vakavę ir pasi i » 

'gerėti muzika ir mušu kilstan-j | 

DR. S . NAIKELIS 
I.II iLViy 

Gn>TTo.i.\s m aantuRGAs 
Ofisas Ir ".Tv-enlmo rteta 
S259 So. Halsted 8tr. 

Ant Viršans l'niversal State Biuik 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po piptu:'noo 7 iki 9 vak. 

Nedoliomis nuo l6 iki 2. 
Telefonu. Tardu MM4 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRK0LTS 

IJKTTTTS 
rtylynĮ.. (r C.h:enm^ 

Perke'e savo Įryvec'mo vista I 
Brlrhton Park. 

t*i< H. 43nl ettresC 
TsL HcKlnlsy t ( l 

OflMti l i t i V>. 47th « _ 
(«1 tr W N B «»».) 

. •aSandos: 10 ryto iki 1 p o p i e t e (:t* Iki , 
! (:S0 vakare Ned*!!otr.ts • iki »S rytsia I 
| T»L Boulsvart l«« J 
Wm - » » » • • " « » ••• • » . » ' • • • II • • • • K 

i Dr. L L MAKARAS 
) LtctOTis Ordjtojaa tr Oilrnrgas * 

Renelande: IKM So. Hleauraa Ava. ) 
> Tslsf snss Pollman J4t tr PaSIma* H M Į 
| O l J c a < o J : 4515 S o . W o o d Btr. , 
i Tik Ketverro vakake aoo &:30 iki 7:»*J 

Tartta TB . 
I K-

S. D. UCHAWia 
Llstttvys Graborlus patarnaatn. laido-

Ituvese ko pie-ausla. R«tkale mekll la at-
JsHauktl. o mann darhv bsMts TittansiTtatl 

(2314 W. 23 PL Chicago, UI 

MAGDE, "i i , imf "«« Ki^Htal- T 
tą! Ubandhav vi*oki<u magojivnt, I 
trink*™**** f *»lm •i'^.i. — j - žisizs ! s * 
virio **vmffU>if« ano *« B/airrMi viriu-
kanv... Mam fė4* net ddnti!" 

MAUS. ">'o, fo> tam tas kpn br-
r~~~>i4T*yirt' ' žiątrrr. Kokie WUTKO pi-SV' 
/«•• orui**, fr-fiimi ir įr/tti. O tai 
t-«l-i. kad ai tartojt RUFPLES.'" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? \ ' e ! ! Ar kv«-
piar.tįs vanduo5 Xe!! RUF-
FI..KS yra tai paprasčiausis 

. plaukų ir odos sustiprintojis. 
Į* k -:- ; -; t̂_!hį .kramtą; sateikt žmog::: priklausanti grožj. O kas gai 

bnt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bat 
smagesnio" až čysta. n€riiež:nčią galvos odą? 

R U F F L S S 
panaikina pleiskana?! Su jomis nereikia keliu mėnesią"galvos 

* tr>"nimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės roaiinti 
c ; '• >k.:•-.-<>. o savai'.ė? laike jų ;au nei žymės neliks! Paskui tik retkar-
I čiais suv-iįant galvâ  bus užtektinu, ka! pleiskanos neatsinaujinttj. ', 
• -'• -:• -k'o =ia*>:k: Kri'i ' i .FS b.->nk::tc aptieko;c. Kaštuos tik • 
f 63c, bet jns sakysi;? kad jos ve:t~^ daug daugiau. Paaiškinimai 
Į pridėti prie kiekvienos bonkatė* jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
I :s j - \ :c nr.'.ms 750 ~ač!o tna-kėn-.is. ar money order šiokiu adresu: 
• B — — — F . AD. ftiCri i t R © CO., 326-330 Bratdiragr, Htrw York"™'— 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

l t »0 . LA KAMiE 8TRE*n 
Onr*n'mo Tel. fTnmboldt B' 

•akaMUa ) t n w . SI-n<9 fttrmft 
T«l. R-^cirw«! f"*» 

CHICAOO, ELL. 

t 

r-

AA. ADOMAS A. KARAIiATJSKAS, 8KKAJKHAI tUULAV. 
A5 laba! sirgai per S matas, nuslabnijęe pUveHa biiro. Di«p«>-

s!Ja. r.evirinirr.as pilvelio, nuslabncjimaa. Krasjo, iakstu. N«rrf Ir 
abelra.. špokų nustojimas Ti»o kūno, ir buraa nustoj^a vTltle*, kaA 
bepyvensiu. V.snr ir>*kojau sau p«4re!bo^ MsigaJl^jaa tfaoja Axn«rt-
koj ir už rube/.ij. bet niekur nagavau »»TO aretkatai pafaiboa. 

B<;t kada pareikalavau Salntaraa vaiatų, Bltterto. Kraojo valyto
jo. Nrrvatona. Inkstų Ir Reumatizmo KTdnolėa, tai po atrvartojtmnl 
minėtos gyč\io]b3 pradėjo mano pilvas atatgaat, *UprMl, ganu dirbt. 
Kraujas i^ivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. lakatai ataljavo. Rau-
matisaas pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių ralūaaa 
'.Snyko po aJmu?-;mai vigų HITU. Bėgtu t mėnaatų Hcardavaa kaa aa> 
vaite po buteli Salų taras, Bitteria, ir po > wain aavo pavalkala pa-
rnačiau toki skirtumą kaip tarp dienos Ir naktie*. Dabar Jau&ooa 
smaciai ir esu link-mas ir,10»0 ryki, dėkoju Salntaraa mvUMų «•>-
rariojai ir linkiu viseims aavo draugams kraiptlaa prta Salutaraa-

SALCTARAS. 
'"TEMK" »T. r*?a.*i'»'LĮ'lJ^>: 

-t 

S". ffafcKe^l Ni.. 
=rrrcr:c?; ^. •"—• -ąą, F»wf. 
Te*vhoiir Cana) »4r7. Ctd(«i«, BJ. 

JL~ 




