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Atimta nuo Lenkų 
Miestas Borisov

nanaua Reikalauja Atiy ginimu 
nuo Vokietijos

Daugiau Anglų Kariuomenes 
Siunčiama Airijon

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ BO
RISOVĄ.

It ten jie varosi ant Minsko.

Londonas, geg. 28. — Bolše
vikai iš Maskvos paskelbė, 
kad jų kariuomenė nuo lenkų 
paėmė Borisovą ties Brrezinn 
upe, ;>er kur eina Min.sko-Smo- 

^■iL-ko geležinkelis.
Kitam fronto ruožte liolševi- 

kni makosi atsimetę į naujo* 
savo pozicijas.

Lenkai mėginę ir dnr kartą 
persimesti jmt Beroziną. Bet 
buvę atmušti.

LENKAI APIE SAVO LAI-
\ MĖJIMUS.

Paėmę nelaisvėn daug bolše
viku.

*

KANADA NORI
$1,871,000.000.

Tiek reikalaujama atlyginimo 
nuo vokiečių.

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA
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ARMĖNAI TARIASI SU RU
SIJOS BOLŠEVIKAIS.

Matyt, nori apdrausti savo 
ru besius.

Paryžius, geg. 28. — Armė
nai priėmė Rusijos bolševikų 
pakvietimą pasiųsti .Maskvon i 
.mvo autuvus, sulig guoly >u-j 
niu prancūzų hžruhežinių rei
kalų raštinėje.

Armėnams yra svarbiausias 
daiktas a(xlrnusti savo rul»e- 
žius Kaukazo ir Turkijos šo
ne. Nes nuo talkininkų pagcl- 
ha nėra galutinai užtikrinta.

Talkininkai nustatė kitoms 
naujoms viešpatijoms ruls*- 
žius. Su Armėnija pasielgta , 
visai priešingai.

PREZIDENTAS NEPATVIR
TINO TAIKOS REZOLIU 

CIJOS.

K0L6AKĄ NUŽUDĖ BOL
ŠEVIKV KOMISARAS..

Neleista jam pasimatyti su jo 
žmona.

VOKIETIJA NEMATO SAU 
PAGELBOS AMERIKOJE.

; Su karės atlyginimu yra daug 
abejonės.

Kas Kalbama Anglijoje 
Apie Ameriką

Victoria, B. C., geg. 28.— 
Iš Vladivostoko čia atkeliavo 
knpitonna Webb, tarptautir./sI , • . ę* • •

I • a_ * .. ’ 1
šininkas. Ji< buvo Irkuckc tim 
metu, kuomet t«-n Imlševikni 
nužudė admirolą Kolčaką, bu
vusios rusų valdžios SilM«rij<»jv 
vyriausių vadn.

Kap. Wchb |M<ikoja, knd 
Kolėaką ir ministerių pirmi- 
i.iukų Popeliaįcvn Isdševikui 
išv<‘dę ir pastatę prieš bure kn 
rcivių, pašauktų sušaud.vtii 
tumiu liolševiką priešininku.

Vedamas Kolėnkas pareika
lavo, knd jiani butų teisiamas. 
Jam atsakyta, jog nereikalin
gas teismas. Tuomet admiro
las reikalavo leisti jam pasi
matyti su savo žmona. Ir tns 
jam atsakyta.

Po to Kolėakas pareikalavo 
cigareto ir užsirukė.

Gi Poo.»!.a.ėo visas laikas 
šaukė susimyj jimo. Išsisuka 
jis iš kareivių raukų ir leido 
si liėgti. Bei tuojaus buvo 
nušautas.

Tuo tarpu Kolėakas stovė
jo ramiai rūkydamas. Ir kuo
met karininkas įsakė karei-1 
viams šauti, šitie atsisakė.

Tuomet vienas liolševikų ko
misaras pašoka, priėjo artyn 
prie Kolčiako ir nužudė tą fu 
revolveriu.

Paryžius, geg. 27. -r ‘‘Aš 
tikrai numanau, knd Vokieti
ja neturi reikalo lankti k<»- 
kius-iion* tau jiiigidljoa iš .Suv. 
Valstijų, nes, mimo suprnli'"u, 
tam tikslui jos neturi pinigų. ’

Tnip sako Feltz Deiitsch. vo
kiečių ekonominės komisijos- 
čia pirmininkas.

‘*Amerika”, sakė Deuts< Ii, 
“turi daug žaliosios medžia
gos. Bot jos pinigai taip su
rišti. kml ji negali su jais pa- 

(gelbėti Europai skolindama | 
ilgesniam terminui. Europai 
visa viltis pasilieka pndi li:itt 
savo produkcijų pauaikmus 
nštimniij valandų dienus d.-ir-

j Tuščias daiktas talkininkams 
^knlbėti apie didelį ntlygiiiimų. 
koki jiems turi duoti Vokieti
ja. toliau* sakė Deutsib.

Sako, jei talki nieką i sugra
žint ų Vokietijai visas kolioni- 
jas ir leistų vokiečiams ramiai 
dirbti, tuomet Vokietija per 
trisdešimts metų gal išmokėtų 
talkininkams 25 milijardus 
dolierių auksu. Bet <!nl»:irtinė- 
se sąlygose Vokietija gali mo
kėti laimi mažai arba nieko.

ANGLAS IŠGIRIA AMERI- 
KA.

lių tnip didelio atitikimo ir 
draugingumo, koks ewim4r» 
.-laudii*. . •

Tenai, Amerikoje, ,-akė h-. 
yrn progermanų, siun-f« 
rių ir kitu “puslaukinių žu.o- 
nių, katrie mėgina panaikinti 
visą amerikoniška) konstituci
jų.” Tonni buvo žmonių, ka
trie dirlm už vokiečius ir sinn- 
feineriiis. dūrė, ką tik galėjo 
prieš Angliją. Bot jiems ne
pavyko tie visi jų žygiai.

Laikosi vyriausybės.

Amerikos gyventojai yra 
pitkilę iš nnglo-sHksų kamieno. 
Ir kaipo tokie visuomet yra 
stipriai surišti su savo vy- 
rinnsyla*. Jie neleis daryti jo
kių perversmių šalyj bile ko
kiam maišytam žmonių bu
rini, kaip tai yrn bolševikai 
ir jiems panagios ryšys, katros 
šiandie pakelia daug nesmagu
mų Amerikoje.

Suv. Valstijų gyventojų ma
sės. sakė Sir Benu, turi stiprų 
savimi pasitikėjimą, išlaiko- 
mylię ir vadovaujasi teisybe, 
lygiai knip Anglija.

Anglija, sakė jis, daug sko
linęs Amerikai. Bet Anglijai 
yra daug skolingus kitos vieš
patijos.

Turi gal reikalų taip daryti.'

Leeds, Anglija, geg. 28. - | 
Vienam piliečių kliube čia k«l- 
lajo Sir Artbur Sbirley Benn. 
Pernai jis buvo lankę*i< Suv. 
Valstijos^. .Ii. bvo pirminin
kas Anglijos misijos internn- 
cijonalės prekylu*.* konferenci
joj. Įvykusioj Atlnntic City.

I Kalbėdama jis pareiškė pa
sitikįs, kml Suvilnytos Valsti
jos ir Anglija ir tolesnini vei- 
ks bendrai. Gi jei taip, tad 
su kitų vi«-š|Kitijų pogelbs 
Suv. Valstijos ir Anglija su
gebės atstatydinti ir patvarky
ti Europą ir atgauti atgal 
vusins prekvlios sąlygas.

Pasitiki Amerika.
Daugelis žymių žmonių 

vo tvirtinę, jog Suv. Valstijos 
su Anglija negalinčio^ nieko 
1>cndrni veikti, kadangi abi šą
li esanti vienodi — abidvi tu
rinti vienodą jrisnmginimą ir 
n gresi vu mų.

Bet Sir Benn netikį“ to
kiems tvirtinirnaiiis.

Sir Benn gerai Ameriką pa
žįstąs nuo 1877 metų ir ligšiol 
jis nematęs 1a rj»e abiejų šn-

bu-Washington, geg. 28. — Pre
zidentas AVilsomis vnkar atsi
sakė patvirtinti kogreso pra
vestų taikos rezoliuciją ir su 
savo prierašu sugrąžino kong
resui. Bet kongresui nesug
rąžino pačios taikos sutarties. 
Aišku, sutartis bus paduota 
piliečių balsams Ateinančiais 
prezidento rinkimais.

Prezidentas savo prieraše 
prie taikos rezoliucijos pažy
mėjo. jog rezoliucija nesutinka 
su pačia taikos sutartimi.

Ottava, Kanada, geg. 28. — 
čia vakar paskelbta, knd Ka
nados piniginiai rcikalnvinini 
nuo Vokietijos dcl buvusios 
karės siekia $l,S71^MMt.(XM) su
mos.

Kanados vyriausyliė tuo 
tikslu jau krripėsi Anglijoti 
pnreiknlsndnmn. knd pastaro
ji imsi rupiu tų išgauti pasaky
tų sumų.

Atlyginimas paliečia šituoa 
Kmiadni nuostolius:

Karės lėšos ir domubiliza- 
Irija $1,7J.yKMMXW.
, {vairios išlaidos $R5.(KK),<XM). 

llalifase nuostoliai $30.000.- 
(MM).

Oktipncijinini armijai $8,-Londonas, geg. 28. — Su- < 
lig žinių iŠ Variavus, lenkai (KMMMM). 
neužsileidžia Isilševikains skel 
Islnnii apie savo laimėjimus I 
šiauriniam karės fronte.

lankai sako, jog pietuose 
nuo Dauguvos, aplink Borisu- 
vą ir Minską, seka žiauriau 
šieji tuošiai. Tenai Imlševikai 
pnvnrtojų savo atsargas.

Pietuose nuo Borisovo bol
ševikai ištempė savo visas jė-

I gas ir įstengė persimesti per 
upę- z
Tečiaus lenkai ]M*rsimetusiuM 

užklupę ir didesnę kariuome
nės dalį atkirtę nuo upėn. Tuo 
bud u šimtai Išdavikų kareivių 
jiapuolę nelaisvėn.

Eynn tiulis bolševikų karai-

UŽ nelegaliai padarvius 
nuostolius $.34l,(M)0.(XM).

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
SIUNČIAMA AIRIJON.

Anglija turi didelius nuosto 
liūs nuosavybėse.

l»u-

užpakalinėse lenkų lin i jom*.

ITALIJA NORI DAUGIAU 
PELNYTIES Nū6 VO

KIETIJOS.

Paryžius, geg. 28. — Sulig 
padaryto talkininkų suturimo, 
iš viro* sumos, kokių Vokieti
ja turi išmokėti talkininkams 
po buvusio* karės, turi gauti: 

Prancūzija 55 nuoš.: Angli
ju 25 nuoš.: Italija 10 nuoš.; 
gi likusieji 10 nuoš. turi tekti 
Belgijai ir kitoms mažesnėms 
viešpatijoms.

Dabar Italija praneša, knd 
ji nepasitenkina 10 nuoš. Ne- 
«M»rtztorr»«, Ūjnn tvyrini «-n,i 

AuetrijoH-UngarijoK, ji reika
lauja dideaiMs mii dalies nu* 
Vokietijos.

Londonas, ge. 28. — Angli
jos vyriausybė Airijon siun
čia daugiau kariuomenės fu 
tikslu tenai apdrausti vyriau- 
sybės nuosavybių naikinimą.

Anglų spauda Čia dnug rašo 
apie nuotikius Airijoje, kur 
nerimavimai kasdien didėja. 
Pareiškia, iog vyriausybė nu
sprendusi padidinti garnizonus 
visuose Airijos miestuose. Be 
tu, norima Meilesnius kareivius 
jMinuiiiiyti jaunesniais, ener- 
gingosuiois ir JalĄaus draus 
mingosniais.

Baro keliu, Anglijos nuosa
vybės Airijoje kaip Sienas nai
kinamos. Deginami valdiškie
ji trobesiai, raštinės ir senovės 
pilys.

Anglai valdininkai apturi 
grūmojimų, idant jie atsisaky
tų iš užimamų vietų. Slapti 
airių revoliucijonierių burini 
atlieka užpuldinėjimus ir iu 
dynes. Visa šalis panardyta 
nejinprastan terorizman.

PAKLAUSIMAI PREZIDEN
TUI ARMĖNIJOS REIKALE, s

Norima žinoti smulkmenas.
I ________________

Washington. geg. 28. — 
i Kuomet preziAvntas AVilsonn.- 
' padavė kongresui ]>asiųlyinų. 
kad Suv. Valstijos priimtų 
Armėnijos mandatų, kongreso 
ntstoras M n son iš lllinois jui- 
dnvė kongresui rezoliucijų, su
lig kurios turi būt jniklaustas 
prezidentas įvairių smulkme
nų apie Armėniją.

Puklausiniai yra šitie;
Kokie rūbeliai Rusijos su 

Armėnija ir Armėnijos su Tur
kija; kiek reikės karininkų ir 
knreivių įvvkdinti tiumdutų, 
kiek reikės artilerijos, pėsti
ninkų ir rni t a rijos ;koki us prie
monės iMigninintos gabent h/ik* 
UI.--r- < msrt
a 1 UMUK Jlf 4X1

PRANCŪZU PARLAMEN
TAS RATIFIKAVO. 

KITĄ TAIKOS SUTARTĮ.

Paryžius, geg; 28.— Prancū
zijos parlamentas ratifikavo 
taikos sutartį, {gidarytą tnlki- 
ninkų su Austrija.

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

DIRBTINOJI VILNA IR 
- JOS AUDEKLAI.

Ifi

s

Washington, geg. 28. *- 
Kongresą* karė* laivyno už 
laikymui ateinančiais metais 
poskyri* $436,000,000.'

o %«ooao«aaa •JV® «M4*

avės. Ir j tų kovų Anglijos vy
riausybė a t bako no žodžiu, kad 
ji turi išpildyti Airijoj- žmonių 
troškimus, liet siunčia ten 
Kkaitlingą kariuomenę.*

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

.. .

Leeds, Anglija, gogt 28. — 
Audi miniau i iiiFtitute padary
ti pasekmingi mėginimai pn- 
<lirlxlinti vilnonius siųlus ir 
nuausti iš jų audeklą. Su che- 
iniknliu procesu mėginimai pa
vykę. Tr gal netolimoj ateityj 
turėsime drabužių iš dirbtinų 
vilny.

Tos viltim** padaromos iš 
cclulozo, kurs ištraukiamas iš 
medvilnės atmatų.

IŠ MEKSIKOS
ATKREIPTA KOVA PRIEŠ 

VILLĄ.

Pasileido prieš jj trys kariuo
menės būriai.

pnmetąs priešintios Carranzai 
i ir apleidžiąs šalį.
i T<*čiaUF jis Meksikos nenplei- 
<lo ir šiandie pakilu prieš nau
ją valdžią.

________________________________

THINGS THATNEVERHAPpjin
Copydght

/ves i (tErtCstatz ►*<>* t 
(TUt CoULASS WE«e M.L h
I U16HT iūu S»OO6MTjjiOTI.<l
k TKEM rtf-8t - TrtES
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• THI5jon; ar .Suv. Valstijų prezi
dentas yra padaręs Aujartj su 
talkininkais Armėnijoj* reika
le; kiek kariuomenė* reikė*, 
jei Suv. Valstijos pakils karėn 
su Rusija, nrl«i Turkija arba 
mi abiem tom šalim; nr ame
rikoniški knreivini bu* pa va r- 

! tojumi darbui, kaip buvo da
roma Rusijoje ir Siberijoje, ar 
tik policijiniams tikslams, 
kaip šiandie daroma Vokieti
joj; er tam tikslui norima pa 
vartoti regulcrę kariuomenę, 
huMvauoriua, n gal įvykd’uhti - 
koiiMkriįMujų.

PABRANGINTI MILTAI.

Minneapolis, Minn., P'g- 28- 
— Vietos malūnų kompanija* 
pa brangi no miltu* — 25 cen
tus daugiau bačkai. Šiandie 
kompanijos luu’kai ima $14.85.

Tad suvartotojo“ miltų bač
kai turi mokėti $16 arba dau
giau.

AJ.L THt 
«JC><K iM 
1HI1 LMJMM* 
i$ DOM ti
HAND

COUUAM 
AH» 

ČUFFS

NEKUOMET TAIP NĖRA.
Skalbykloje. — Taip, aš atsimenu š.tuos kalnierius. kokius 
tamsta čia buvai padavęs skalbti. Jie buvo visai gerutėliai. 
čia, aišku, skalbykloje jie sudraskyti. Tokiuose atsitikimuose 
a^ visuomet patenkinu savo kostumierius.

EI Paso. Tex., geg. 28. — 
, Provizijonalė valdžia apsidir

busi Meksikoje fii Carranxo:> 
valdžios liekanomis, šiandie 
leidosi medžioti \*illą, plėšikų 
gaujų vadų, kurs atsisakė gra
žiuoju'fmsiduoti de In iluertos 
vnldžini.

Gauta čia žinių, jog Pnrral 
npskritin j kalnuotas apylinkes 
Įuisiųstn net trys stiprus bu
rini kariuomenės su tikslu j»a- 
imti Vilią gyvų ar negyvą ir 
išblaškyti jo gaujas, katrą* 

t toleravo (’iirranzos valdžia.
Kanipnnijų prieš Vilių viala 

naujai nuskirtas Chilitmhuii' 
valstijon karinis vadas gen. I 
Escolmr. Aitas yrn ne|M>niiAl-, 
liaujamas Vilios priešininkas. , 

________________ t.
DIAZ NEPA8IDŪ0DA NAŪ 1 

JAI VALDŽIAI.

LONDONE CUKRAUS SVA
RUI BUS 50 CENTŲ.

Londonas, geg. 28. — Eks
pertai tvirtina, knd netolimoj 
ateityj ėin ruknins svarui pri
sieis mokėti 50 rentų.

I’ž tai kaltinimui jviadaSuv. 
Valstijose -vaignlų proiiibici- 
jii. Xes šiandie žmonės vielo
je svaigalų dauginu -uvartoja 
įvairių saldžių gėrynių.

i SUIMTAS GEN HP.RRĖRO. 
------------- 1

Queretaro, Meksika, geg.
— Generolui Laznro Cardrna: j 
Įiasidnvė gen. Ilerrero, kurs į 
kaltinama* už nužudymą Car- į 
ranzos. —

Vera Cruz, Meksika, gi-g. 28. 
— Naujai Meksikos 

į atsirado dar vienas 
| Gen. E<dix Diaz fu savo kn-, 
į riuomenė atsisakė 
naujos valdžios.

Ninndie jis veikia išilgai ju 
rėš pakraščių valstijose Vera 
i tu*< ai a*«auiut. aitai į
nė susijungusi nu Carrnnzos 
kariiionienės išblaškytomis lie 
kanomis. Ir Curranzos vanlu 
IMikelinma nauja kova prieš 
rcv<diucij<»nierių valdžią.

Savam laike gen. Diaz buvo 
didis Carraiutos priešininkas. 
Paskui jis buvo pranešęs, jog

PINIGįl KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiao FJė.nOO rc- 
Iirures 27 d. buvę lok m Kuli* Mcr- 
j rhants Ix«u A Tru»t Co.: 

klausyti Į Anglija sterlingui svarui 
Lietini** l(Mi aukiuuų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Praneurijua ui I dolierj 1 

jftvricarijoa už 1 <Wicrj 
Italijos už 1 dol.

valdžiai 
vargai;.

12

2.80 
2.80
.08 

fr. 90
5 f r. «2
16 L 80

ORAS
GEGUŽĖS 28. 1920.

Chicago. — šiandie ir rytoj 
gražus oras; rytoj šučiau.



2 DRAUGAS

UEffnV KATALIKŲ DIENRAŠTI# 
“DRAUGAS”

Eln* kaMUcn* 14*kyrr>« uctUUlicnltuL 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IK Vfc-IKNYJE:
Metanu ............................. , . *6.00
Vii .ei Meti) * *. * • • ■ * * . . 1.M1

SVV. VALffT.
Mitam) •••••• • • • • • *5.00
Pum-4 Metų ............................. 3.00

PrMumerBU motut lik&lno. Lai
tu aluUtoal nuo ulslralymo dlenoa 
na nuo Naujo Motu. Norint parmai- 
nyll adrooa vicada roltia prliiyatl Ir 
aonna ėdrcMa. Pinigai roriauMla alp
sti Uperknnt traaoja nr expre*o "Mo- 
D«y Order" arba įdedant pinigu* | 
ragiaUuoto laUk*.

“Draugas“ Publishing Co. 
1800 W. 4Gth St Chicago, III.

Telefonai McKJnley 6114

gyvenimo 
tiek, kiek

veidą ir

Amžinasis Gyve
nimas.

Žymus laikraštininkas, 
ba publicistas, Chicagoje 
Artliur Brisbune. Jis neišken
čia nepalietęs tikėjimo klausi
mų, bet su jai* jis apsieina 
stebėtinai. Dažniausia jis taip 
iškreipia krikščionijos mintį, 
kati skaitytojas paalirjotų a- 
pie jos vertę. J tarpų tų ken
ksmingų išvadžiojimų jis įpi
na gražių jaigarbos žodžių, 
stebėtinai pasaldinančių nuo
dus. Taip Herald’o ir Exami- 
nar’o rnštininka# jn-rvitos ne
dėlios numerije padarė su Am
žinojo gyveninio klausimu.

Atkartojęs vienų prilygini
mų iš Sv. Jono Apreiškimų 
knygos, esančio--. Šventume Ka
šte p. Brisbane tų pavadino o- 
ri j cnt ui e pažvalga. Žmojy- 
aoiini jnu papratę orijentafes 
p&žvalgas .-kaityti klaidingo
mis. Kad jie ir šiuo žygiu 
taip pat prie klaidų priskai- 
tytų fiv. Jono Apreiškimus. 
Brisbane, nusiduoda nesupran
tąs, kad Apreiškime yni prily
ginimas. Jeigu aš apie Petrų 
pasakyčiau, knd yrn vyras 
kaip ąžuolas, o kas nors pas
kui iš to imuiu pasakymo iš
vestų, 
Petras neturi smegenų, 
galvos, 
las tų duigtų neturi, tai Imtų 
šlykštus manu šnekos iškreipi
mus.

Taip ]Mit p. Brisbane npsi. 
eina su Mv. Jono Apreiškimais. 
Apaštalus uprnšo dangų kaųm 
uuksinį miestų, kurio vartai 
pažymėti apaštalų vardais, o 
brangakmeny pamatai spindi 
dvylikos Izraeliuus giminių 
vardais. Brisliam* nržiuri, 
kad tame prilyginime svarbu 
yra suderinimas dvylikos Iz- 
rneliaus giminių mi dvylikti n- 
paštidų, t. y. Senojo ir Naujo
jo Testamentu vienybė, l’-no 
Bearsi 'o gausini apmoku muši* 
raštininkių apaštalui bruka 
vien aukso branginimų Amži
nume gyvenime.

Kud kas vyro prilyginimų 
prie ąžuolo išverčia jam ant 
negarbės, tai yra nugriibnn- 
gis tiesos iškreipimas į klai
dų. Kad kus Irv. Jonų Apaš
talą įvelia į tarpų orijeutalų. 
garbinančių vien auksų, tai 
nėra nugrubnagis, liet tai vrn 
vis gi tiesos iškreipimus į klai- 
m» <jęk nedoresni^. kirk d-»> 
ginu proto suvartota tnm ne
labam tikslui.

krikščionys nemažiau 
už p. Bristame turime tiesos 
kalbėti apie tai. kaip supran
tame Amžinąjį gyvenimų, j 
kurį tikimo ne iš išdykumo.

S: ateinat iškili ir pilnai Am-

įtr
yni

buk aš pasakęs, knd 
nei 

nes nei vienas ąžuo-

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
Kronologija.

žinojo gyvenimo aprašyti ne
galime, nes jo dar neprityrę- 
me. Kristaus apreiškimas 
inuntf, atnešė tikrų žinių, kad 
Amžinasis gyvenimas bos, liet 
nedavė pilno ^įsakymo kokis 
bus.

Žmogus iš tolo stovėdamas 
gali matyti žiūrono akį, 
bot nenintp to, kas galima 
išvysti per žiūronų. Norint pa
sinaudoti žiūronu, reikia ūkį 
pridėti prie mažosios žiūrono 
akies. Taip put reikin pridėti 
savo protų prie Kristaus ap
reiškimo, norint pamatyti kų 
tas npreiškimiLs duoda žinoti. 
Retas žmogus atsideda tiek 
laiko ir darbo, kiek reikia, 
kad per Kristaus apreiškimų 
išlystų Amžinojo 
laimės ir grožybės 
galimu jo» regėti.

Regėsime Dievo
tas regėjimas bus didžiausias 
laimės šaltinis. Aitų pažiūrų 
krikščionys gavo iš Apaštalų. 
Kas žin nr nedangiausia jų 
skeli*!’ šv. Povilns su šv. Jonu. 
Laiminga^ atsikėlusių kūnų 
garbingumus yrn antra dalis 
musų pažiuro^’ j Amžinąjį gy
venimų. Karaliavimas dangu
je, ant žvaigždžių n r ncbulo- 
zose yra galimas daigins. Ga
mtos mokslai ir teologija j tų 
pačią pusę kreipia mųs protus, 
liet tai yra tik apėjimas, šven
tųjų ilrnugavinms yra tikreny- 
l»ė. Ji daugiau duos laimės, ne
gu auksas ir brangakmeniai. 
Neni<‘kinnme artistiškos lai-

< mės sujungtos su giesmėmis ir 
regimąją grožyl>e, Im4 tų.dai- 
gtų krikščionija nestatė pir- 
mon vieton kalbėdama apie 
Amžinojo gyvenimo link.-my-

I Ih*.
P. Brisbiuie nedrįsta užka

binti piInui išreikšiu krikščio
nių |inžvalgų j .Amžinąjį gy
venimą. bet raštininkus tik vo
gtinai įbruka savo skaitvto- 
jnms klaidingą inintį apie 
krikščionių pažiūrų.

Kiekvienam valia savo tiks- 
I lūs vykinti tomis priemonėmis, 
į kuriomis sekasi. IL-t nvliiiniin- 
Į gi žmonės, kurių tikslas yra 
kenkti tiesai.

«

Apie Vokiškas 
Markes.

Apie Vokiškas
Markes

Ihihur vokiečių pinigams 
pradėjus eiti brangyn jm» se
nam baisiam atpigimui, ntsi- 

i randu asmenų gundančių žino- 
• nes pirkti vokiška# marke?.

Pirkimas svetimos šalies pi
nigų, kiniu jie pigus, gali būti 
dviem tikslais: arba apmokėti 
dubartiniems savo reikalams, 
jei-gu jų žmogų# turi #u at
pigusių pinigų šalim, urhu be 
tiesioginio reikalo, o tik *-u 
mintimi parduoti pirktuosius 
pinigUš, kndo jo- piditniiK#.

Diduma Amerikos lietuvių 
reikalų su Vokietija neturi, o 
tik nuri pirkti jus pinigus 
delta, knd jie daluir pigus, ir 
kad jie dabar vaikščioja |>o 
Lietuvą, j kurių žmogų* tiki- 
#i kada nor# parvažiuoti.

Tokiais tikslais mes ncjMita- 
rtmiie pirkti vokiečių pinigus, 
nors jie dabar pigus ir nuolat 
kylu augštyn. Kas labai gerai 
žino pinigų atpigimu ir brtin- 
gėjiuio laikus ln*i priežastis* 
tu- gali padubti šiandie pri
sipirkęs vokiškų pigių markių. 
B«*t kas nerti didelis pinigi
nės
gali greit prakišti.

Piaputli piuigm ticprnpuL, 
liet už Amerikos pastoviu# do- 
lierius žmogus gauna didelį 
pundų vokiškų nepastovią 
markių. Jei jo# pabrangs ir 
tnda parduosi, tai pelnysi. Jei 
jos ims pulti ir turėsi jas su- 
vnrtot atpigusias, tai nuosto
lių turėsi.

prekybos žinotojas, tas

1903.

Lapkričio 24 d., Pittsburgc, 
l’a, buvo lietuviškų katalikiš
kų kunigų suvažiavimas, lietu- 
vaičių-mokytojų kongregacijos 
įkūrimo reikale. Pribuvo 14 
kunigų; 15 išreiškė pritarimų 
susirinkusiųjų nu tari mums. B u 
vo nutarta: L Amerikos lietu- 
viains būtinai yra reikalinga 
grynai lietuvišku, atskira nuo 
kitų tautų, kougregacija lietu- 
vių-zokoninkių, kurių vyriau
siu užsiėmimu butų mokini
mas jaunuomenės lietuviškose 
parapijinėse mokyklose.

2. Yra labai pageidaujamas 
uit irai viniinas senos grynai lie
tuviškos kongregacijos seserų | 
“Marinti Vitae“, nei kaip 
steigimas lietuviškos šake* 
prie kokio nors iš esančių A- 
merikoje zokonų.

3. Visi prašymai j Apašta
liškų Delegatų AVashingtune 
n r bu į ilymų ir visi kitokie le- 
gališki žygiai tur būti daromi 
vardan lietuviškų Amerikos ku 
nigų.

4. Prašymais etc. užsiims 
tam tikras komitetas, išrink
tas iš sekančių ypatų: Pirm 
kun. M. Kriaučiūnas; Kasiu. | 
kun. J. Sutkaitis; Sekr. kun. 
Cepanuniii ir Sekr. Koresp. 
kum A. Milukas.

1904.

14 d. kun. M. Kriau- 
kouiiteto pinuininkas

Kovo 
či imas, 
buvo pas Chicagos antvysku- 
pį J. E. Ųuigley su lietuvai
čių kongregacijos sumanymu, 
liet antvyskupis nesutiko jos 
remti, patardamas, kad tuu 
reikalu rūpintųsi tie kunigai 
ir vyskupai, kuyių vyskupijose 
yra daugiau*

Gegužio 
kunigų 
liethporte,’N. J. lietuviškų se

lietuvių.
d. j vyku ai A ras 

•ažinviiuns Eliza-

serų reikale. At’-ažiavo 8 ku
nigai. Suvažiavusieji tokį pa-
darė nusprendimą.: kadangi
jokių pusekinių iš pirmo suva
žiavimu atliktu l’ittsliurge ne-
pasirodė ir iš komiteto prane
šimų jokių pasekmių negalima
tikėtis, todėl, dalyko reikalin
gumų pripažindąmi. nutaria
me: prašyti kunigų A. Kaujiu 
ir A. Miluko, kad jie susineš
tų su jH’rdėtine zokono “Ma
riai!
pradėti atskirai nuo zokono, 
kurtume ji daluir gyvena, zo
kono “ 
viškomis seserimis. Jei minė 
tieji kunigai apsiima (tųdvie
jų kunigų susirinkime nebuvo) 
ir seserų perdėtinė pritars, 
tada tegul jie sušauks paskir
toje jų vietoje susi rinkimų.

Vitae • e

• •

• 4

’, ar ji negalėtų

Mariae Vitae

1905.

Ml lictu-

1905.

Balandžiu 23 d. kunigai A. 
Kaupas ir A. Milukas visų lie-

ūkiškų markių pirkimas 
nebunkieriui žmogui yra v iš
tiek kų lioterija. (rali laimėti, 
liet gali ir prakišti kitam lai
mę* nupirkdumato. Geriau į to
kį dnJykų nesikitUi. Lengvų
pelnų noras ilnžiiiausia būva
kartus.

Nesąžiningi Imnlcų agentui
tyčia siundo knikuriuos asme
nis, kad tie prišnekėtų savo
pažy»tuaiieULH pirkti ntpigučių
pinigų. Kada tie bus išpirk
ti iš bankų, tada tyčia »tįsi du-
lys imujus ių pinigą sinukiiiuis
tada agentai vėl gąsdins, snki- 
dami: “Parduok dabar, tolinu 
da daugiau puls; jei dabar m*- 
jiarduosi, daugiau nuostolių tu 
rėsi.“ Žmonės nesu syk tų 
šnekų paklausys; bet kelias 
dienas polankę ir matydami, 
jog puolimas nositianja, par-

t u vi Akųjų suuerų kongregacijos 
reikalų pavedė kun. A. Staniu- 
kynui. Sv. Kryžiaus parapijos 
Melionui, M L Carmclyjc, Pa.

Balandžio pabaigoje kun. A. 
Staniukynaa susinešė su lietu
vaitėmis, . kurios Rveicarijoje 
ingenbehlyje, prie Av. Kry
žiaus scmtu, rengėsi lietuvai
čių kmigregaeijon įstoti.

Birželio 1b d. jis jmrašė 
lJarrisburgo vyskupui J. W. 
Shanahanui, prašydamas jo. 
kad leistų rengti Sv. Kryžiaus 
parupijuje mokykla ir pagel
bėtų įkurti lietuviškųjų seserų 
kongregacijų mokyklų vedi
mui.

Liepos 2 d. ( llarrislaugu 
vyskupu sutiko užsiimti lietu
viškų seserų reikalais.

Rugpjūčio 3, kunigai Eliza- 
liethe susirinkę, kongregacijos 
pradžiai sumėtė $3.'H).00 aukų.

Rugpjuč io 27 J. M. vysku
pu Shanahanu, šv. Kryžiaus 
liažnyčioje M t. Caruielyje, po 
atliktai dirnuivonei. prakalbė
damas į žmones, žada neužil- 
gi<> parūpinti jų mokyklai jų 
jų |>ačių tautos seseris.

Rugsėjo 2, vyskupas pripa
žįsta reikalą, kad Motiniškasis 
Namas naujos kongregacijos 
privalėtų būti M t. Carmely, 
teeinu daro išlygų “sine qua 
non,’’ kati jier trejus metus 
butų jame užlaikoma griež
čiausia klauzūra, kad seserįs 
bažnyčioje fiarapijinėje atli
kinėtų išpažintį, gautų abitus 
ir darytų profesijų. Ant tų 
išlygų nesutinkant, verčiau 
ieškoti kongregacijos steigi- 
gimui kitos vyskupijos. B<* a- 
bejoiiės, išlygų buvo priimta.

Tų pačių dieną vyskupas, 
patarimų gavęs, rašė pas se
seris MielaiirdjMės (Sisters 
of Mercv) į Waterbury, klau
sdamas, ar jus vieniems me
tams nea]>siimtų auklėjimui
priimti kandidačių į lietuvai
čiu kongregacijų.

Rugsėjo G seserjs iš Watcr-
burio atsakė, kad jos noriai
priimtų kandidates į novieija-
tą. mokant jm> $200.00 metams.
nž kiekvienų. l«*t neturėdamos
pritarimo savo vyskupo, kuria
yra Europoje, negal tuo tarpu 
patvirtinančio atsakymo su
teikti.

Spalio 2 vy skupas rašo jmls
Nekalčiausios Marijos širdies
sesvris (Iinmaculate Heurt of
Mary), kurios vieną savo se
serų mokyklą jau turi M t.
Carmely. Jos sutiių) priimti,
su mėnesiniu užmokesčiu
415.00 už kiekvieną. Vyskupas
pats prižadėjo užmokėti tri
jų laukiamųjų iš Šveicarijos
kandi <IjC
iriems metams.

užlatkvom VIie-

Sjmlių 4 kun. A. Staiuuky-
nas išsiuntė j Ingenbehl, lietu-

duos atpigusius pinigas. Ką
buvo pirkę už dolierį, už tų
gaus 25 centus. Didieji ban
kieriai sušlavę po 75 rentas
nuo kiekvieno dolierių juoksis
iš tų, kurie hankivrių dalykų
nesuprasdami kišosi į banko
dalykus.

Be baimėj g aliniu pirkti vo-
kiškos pinigus įlabartiniems
reikalams, t. y- jei kas nori
juos jmrsiųsti savo giminėms
į Lietuvą, arini išmokėti Vo
kietijoje už k<«kį mirs daigių

’ V • • ’ !irviKaiiity i UKtclijujv it MIW-

ėiatną tenai. Kitaip sakant, 
gali Amerikos jiiiiigu.s Im« bui- 
uute mainyti aut vokiškų, jei 
už vokiškuosius tuojaus įsigy- 
ji kokį nors daigią. Bet |mi- 
vojiuga yra laikyti vokiškus 
pinigus nu viltim pripelnyti 
iš jų vėliau.

■ ' ■

raičių kelionei j Serantun 
•359.00.

Lapkričio 3 ntvažiavo iš 
Avuicaiijus *uja iieMV*il«*» 
l>-lėa: Kazimiera Kaupiutė, 
J ūdyta Ih'nranauskiutv ir An
tanina Unguraičiute ir įstojo j 
Mouiil Sai»i Marj’s Seminn- 
rijų Scrantoiie.

Gruodžio 5 per 40-ie« va
landų atlaidus SeraviK-ne. bu
vo [inkeltas klausiniAs ar nesu
siras geradaris, kuris apsiim
tų žymesnę sumų paskolinti 
nupirkimui žemės ir Vienuoly
no pnstntyinui Al L Caruiely. 
Geradariui nesusiradus, pasi
rodė reikalas kolektuoti ir su- 
rinktomito nukomis pradėtų 
darhų atlikti. (Daugiau bus.)

AIŠKINIMAI KAIKURIU Už- 
MEI1MŲ PKltsAL* PRI

SIKĖLIMĄ Iš NUMI
RUSIŲ.

(Pabaiga)

Musų laikų priešai nori prisi
kėlimo paslaptį aiškinti insis 

poksojimu (hallucinatio)

Jie tvirtina, buk Kristaus 
pasekėjai Jo kančios laiku bu
vę labai įtempę savo dirksnius 
(nervus) ir tvirčiausia tikėję, 
knd jų ąivliinasis Mokytoju? 
prisikels garbingai ir išeis iš 
karst/i, ateis pas juos vėl; to
kiu budu jie prižadinę Jį sa
vo vadintuvėje tuo pačiu iš
siilgimu ir troškimu. Tas troš
kimas jiems buvo taip gyvus 
ir tokį padare jiems įspūdį, 
kaifio butų padaręs tikras Jo 
apsireiškimas, jei jie prisikėlu
sio butų regėję. Kad visi Apaš
talai ir šimtai mokintinių kartu 
butų buvę panašiame dvasios 
suklydime, tai tas visiškai y- 
rn negalimas daiktas. To da
lyko aiškumas perviršina kiek
vienų įsavaizdinimų. Kristaus 
pasekėjai visai nesitikėjo Jo 
prisikėlimo. Sugavus Kristų 
.Alyvų Darželyje, jie visi išsi
gando ir apleido Jį, ir manė,

pasibaigė.
Marija Magdalena ir kitos
kad jau viskas

motery* prisipirko te;ialų. no
rėjo Jo Kūnų patepti trečios
dieno? ryte. Taigi nei josios
nesitikėjo atrasti Jį prisikėtu-
*į- Magdalenn išvydusi tuš-
čią karstų manė, bok kiu pa
vogė Jo Kūnų. Kuomet Kris
tus jai jiasirodė, ji manė, buk
ji mato įhiržininkų ir iš karto
nepažino. Kleopas ir kitas
mokintinis eidami į miestų E-
nuius kelyje šnekėjo su Kris
tumi ir Jani pačiam pasakojo
kaip buvo išsigandę motorų
uptutkymo apie prisikėlimą.
Kuomet Jis jiems apsireiškė
laužime duonos, juodu sugrį
žo ir pasakė Apaštalams. A-
pnštalai iš karto netikėjo kai
pti &čtikėju TltOtvl Mato. Ž»V. Tm

mna. kurio • nebuvo, kuomet
Kristus pasirodė Apaštalams,
protestavo iki neįdėsiąs pirš
to vinių vieton, netikėsiąs etc.
Taigi HĮiHŠtalui ir kiti atsikė
limo liudininkai visai nebu
vo lengvatikiai, liet priešingni,
labai atsargi;? tyrinėtojai.

Užmetimas stabmeldžio
Ceiso.

“Kodėl Kristus prisikėlęs
iš numirusių nepasirodė vie
šai visiems žmonėms! Kodėl
nepasirodė net savo priešams! 
Tas užmetimas pirmų syk pa
skelbtas apie 175 m. Tapo at
kartotas Renano ir kitų apie

• •
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Jt! —a. x:niMtium-iu.

nori, kad tikėtume liuosu no
ru be jokios ;irievartoe. l*»k- 
to noro žmonių Jt» neverčia 
tikėti. Jis tik suteikia Tisiems 
užtektinai protingi! prirody
mų. kad tikėjimas butų tikrai 
protingas. Tą tiesą Krista# 
išreiškė prilyginimą apie tnr-

Penktadieni*, gegulės 2S 1920
— 
tuolį pragare. Turtuolis pra
šė Abraomo, kad pnsiiptų ką 
nors prauergėtl penkis brolius, 
idant ji« atsilenktą prugaru. 
Abraomą* atsakė, tardamas: 
“Jie turi Moizę ir pranašus. 
Te^il klauso jų. Jei neklau
so prunašų, neklausys nei ii 
numirusių yriai kėlusių.“ Puri- 
zėjai reikalavo nuo Krintant 
ženklo iš dnngnus, liet negavo. 
Kuomet Kristus kybojo' nnt 
kryžiaus Jo priešai sakė: 
“Jei esi Dievo Sūnūs nusileisk 
nno kryžiaus, tai tikėsime,“ liet 
Jis nieko nepaisė jų. Tik vie
nam savo priešui suteikė 'ne
paprastų inaTonę. Apsireiškė 
persekiotojui Taršo Sauliui, 
kuris paskui tapo Apaštalu. 
Jei Kristus butų visiem* apsi
reiškęs. tai nedori žmonės vis 
lailų tsiuUę pnezascių uu liku
ti, knip seniau* kad sakė: 
“Belizcbubo galybė išvaro 
velnius.“ Jei Kristus hutų pa
sirodęs visiems, tai netikėliai 
butų sakę: “Kodėl nepasiliko 
ant žemės ant visados!“ Jei 
I>asihktų ant žemės, tai butų 
išgalvoję kitokius užmetimus 
ir vis tiek butų nutikėję.

Kun. P. Saurusaids.

Vyry ir Moterų Rubų Kirpi
mo ir Desiguing Mokykla.
Mu*u> tr potyrae taniu jų*
u-umpu laiku lta»ok*<t» vt»o mi

lo.
Mm tarime d1dil»u*to« Ir reriau- 

■lua kirpimo. <S«el*slng Ir Mūvime 
•Myriu*. kur klekvituM rauna vare* 
praktiko* bemmokindimna.

Vlauoee mūvimo mkyrluoM malino* 
varomo* niekinai

Kilkumi Idekneae atelU tolia ko
ki u o laiku, dlvna Ir ar vakarais, pa- 
•lllurttl Ir paalkalbAU dėl *«lyn|.

i'attcrna daromo. *ullr tnlaro*. n- 
nokto itllloui Ir (fydllo Ik M kuriu 
madų kuiso*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. Kamuok*. V*a»ja*
186 N. 8TATK STJtKCT. CHICAGO.

Kampa* Lake 8t. •»' 4-tii labu

te

S. D. UCHAffICZ 
liZWVT* Gra^įrl>>*wyi^y<t^HH>aur 

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
Tai. cutMU lito*.

u

'.I

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistai 

lOSOt So. MkViUiui. Atomu* ; ’
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TAUTOS FONDO 
UŽDUOTIS.

Prasidėjus baisiam Europos 
karui, Amerikoj lietuviai pa
matė reikalų šelpti savo bro
lius, nuo karu nukentėjusius. 
Tuo reikalu politiškam Cliica- 
gos seimo įsteigė Tautos Fon
dų.

Karui b&itęsiant ir vokie
čiams nžiuuuit visą Lietuvų, 
Tautos Fondui prisėjo lošti 
ganu svarbi rolė kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ir 1918-1919 metais Tautos 
Foudas kreipė domės, kad ko- 
datigiausiu sušelpus tokias į- 
staigas, kurios kovoju už vi
siškų Liet nepriklausomybę. 
Tuo tikslu T. F. užlaikė Jn
formacijoj; Biurų Wasingtone,
šelpė Lietuvių Tarybą Šveica
rijoj. Vėl, [M tariant Pro f.
Voldemarui,‘Lietuvos Ministe
rių pirmininkui, didelę pinigų
sumą {mvedė publikacijos rei-
kalanis New Yorke,
Bioyr’o biurui.

liet dabar, kuda Lietuva tu
ri jau savo valdžių ir ji pa
ti gina Lietuvos politiškąją
neprikluusonjybę. Tautos Fon
dui lieka da svarbi užduotis
atlikti, tai yra pugelbėti Eie
linui ^įsikelti
Kaip svarbu

R

»

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

ijrrrvTB advokatas uo r. uoon •auKrr 
im w. imu ‘THKirr

Mc*ini«7 uan

«

■I >

M-

kultūriškai.
buvo j iškovoti

Lietuvai laisvę, taip pat yra
tvariu pagelbėti pasikelti iŠ
kultūros griuvėsių, sušelpti
mokyklas, mokinius, j*nn*niti
krikščioniškųjų akcijų, kovo
jant prieš visokios rųšies prie-
•m • bUaĮ Ti u tupu i tinkam, turime
remti viskų, kas tiktai Lictu-
vai gero neša. i

Aukokime, šelpkime ir gai
vinkime tautiškąją sąmonę
sulenkintuose ^ietuvos pak
raščiuose. Dalyvaukime gerb.
kun. džiak. Mirono prakalbo
se. Ten išgirsime kus labiau
siu šiandie reikia šelpti, kad
Lietuva gulėtų ramiai varyti
kultūros darbų. Lankykime
kun. džiak. Mirono jirakfilhns
aukokime kulturiniain Lietu
voj atstatymui, kad pmgrįžę
galėt ūme ramiai, su gryna są
žine, pasakyti: • e Lietuva, Tė-
vynė manu, ir aš, sulig savo
išgalės, prisidėjau, kud tu bo
tum Imsvit tr kulturmga.“ Au

JOSEPH C. WOLON I

Lietuvis Advokatas ' ’

»----------- --------------------------------------------- i;

Dr. L E MAKARAS
Licturl* Gydytoja* tr Cblriut**

būtent

T*M«aa* rali— Ma Ir PbIImm UM
Chlcasojt M1B ko. Woo4 Mr.

Tik KMvarr* vakaka *o* liN UI tie*
r«a 70.

kokime Tautos Fondnn!

K. I. Krušmskaa, T. F. >«kr.
222 & 9-th St., Brooklyn, N.Y.

t PIRKITE ~~
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS
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GRAND RAPIDS. MICH.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.’

Kainos kurios pritinka klekvl*- 
aam kiianiuL tivarmituojams kad 
sutaupinslms jum* 10% Iki B0% 
ant klckvlsao pirkinio: Bskurls 
dalykai maliau oogu eholssals 
kalno*

Vyru tT Jaunu va Uty d n gatavi 
mubumu pudubU aut uOsakiuiū 
bet nca Uita ūkti siutai ir ovsrko- 
tal su diHellals Ir be. fnr flttinc 
ir kitokio *tyltaus |Xl i0 lkt |(0 
Pamatykite muiu speeHal* eile 
stutn ir overkotu po *!t, >1.6*, 
ISO. K3.B0. |3t. tr 636. Juodi 
Siutai po «4I Iki >66- Molino* m- 
no* siutai po Ui Iki 1*9. Valku 
siutai ir ovorkotai *6.60 tr augi- 
eiau. Vyru kelines 14. Ir augketau. 
Mellnoa pusėtinos kelines I6.M Iki 
117.10. 8pscij*Us nuoktmll* ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo ) 
Europa.

Atdara kiekviena d tona Iki 9 
vai. vakaro Substotnt* 19 vai. Ns- 
dėliomla iki * vai. vakaro.

S. GORDON,
1415 So. Halstcd Street

X

X

^^Užsikrėtimas
Ir l.iga

1 Žiurke*. Pole* Ir Tarakonai
nota peru* tr utkri-čln tusi*- 1 
ta. U <B kita viaelMt)* Ilgo*! I 
J-O Unalktna Juo*. Gauna- Į, 
įtina JUiJnua Ir powder1o for- * 
moj. Vartojama* n«kurtuo«e I 

18. V. Vnld^ akyr. švaru*, sau ’ 
į gu* varioj.'per 46 m. vartoj. | 
vyo*a***«»prrz iscoveoMTg*

o q r 
kBMkLIO

i

4*

DR. G. M. GLASER

Mos, parapijiniai šv. Petro 
j ir Povylb parapijų*, labai esa

me dėkingi savo gerk, klebo
nui nž taip iškibniiigas 40 vn- 
Inttdų atlaidų pninnltius, ku
rios buvo 9, 10 ir 11 dienomis 
gegužės. 8* dvasini* pageli m 
pribuvo šu< kunigai: iš Chicu- 
gos kun. Al. Skrypka, kum .1. 
Vmėiunas ir kun. lg. Allmvi- 
eiu*. Iš Detrnit. Mieli, kun. F.•
Kemėšis ir kun. J. Jonaiti*.

Prasidedant pamaldoms pa
mokslų sakė vietinis klebonus. 
Paragino parapijomis prie bu- 
' " ' ’ tij

stiaidtp Antrą pamokslų sakė 
kun. Jonaitis, vakare pamoks
lą sakė* kun. Kemėšis apie mal
dą. Du pamoksi n sakė kun. 
Vaičiūnas, kurie žmonėms la
bai patiko.

Per procesiją dalyvavo Mo
terų Ilažaia'iaus ir Panų dr- 
jos, taipgi mokyklos mergai
tės. Malonų įspūdį darė savo 
gražu pasielgimu.

Žmonių per visus atlaidus 
Imvo pilna bažnyčia. Daugelis 
atliko išpažintį

Tos pamaldos ilgai pasiliks 
mušti širdyse.

Ačiū vietiniam klelionui. 
svečiams kunigams, kurie at
silankė pu* mus. O mes purap. 
stengsimės dar lubinu uukoti 
]«astatyiuui naujos bažnyčios, 
kad kitais metais 40 vai. atlui- 
dtts galėtiuiiėin upvuikščiot 
jau naujoj bažnyčioj. Girdė
jau, kud aukų tam tikslui su
dėta juu uuvirš pvuki tūks
tančiai dulierių.

Parapijonas.

Prakukuoja t» Bartai 
OOmi* 31Ui So. Morgan M. 

Kerta 33-»»» M., C^iirago. HL
0PMCJJA1.I8TAS 

Mottrilk*, VyrUUcų. taipgi chro- 
bUHuj lig*.

OFISO VAI. AK BOS: Nuo 19 ryto 
Iki 1 po ploty, nuo 6 iki * valan
da vakar*.

NodaUotnla nuo 9 Iki S po plot. 
Telelotuu Tarda <97

«----------------------------------------------------------lt

CAMDEN, N.J.

FARMOS z ŪKĖS.
Jau dldilumaa net nuirtojo rilUa* 

luti nabua atplgin'a* pragyvenimą* 
tr b«velk uoaa. ne* net pati vyriau- 
gyb* duotojo darbavual negul.-dutna 
•urnai! budo. K* galim* daryti kad 
*0 llvvnguv yna daug DbodIij kad 
tu noken?ia ka*-gi ugi ftirmerUI 
no* farmcriiU neperka malalo bet 
da imrducda ui k* gaunam grr» 
kaina U- tnuau turtu* auga kaadlen 
Ir tua* turim Uolumą gyvaalui* na* 
•Mlglrdl AltUanavImaJ taigi ticr- 
blamtajle tautlaėial J*l kurto norit* 
ramau* ryvonlmu tat uuygiklt rau 
farma bet kur galima aunurtl garu 
vlarta dm reikia furm* taip rinkti* 
patIBkamu kaip kad vaikina* resg- 
dauiaai* v«*tl o renkam nicrgiD* jofc- 
gu Uimt* nuatpirkal kur farma o 
poUu; &ąbiis) ulcaa-fdtcU* tat fra pa 
lygintina* gyvenimo kad- ap*lv*du* 
blog* pafl* taigi inr« balanom kur 
galima aunafl llokama vieta ugi MI- 
O»Į|<I9MR91I Ilev9«ewl«* Mfr4g«*M4r»A 9 • (P«M» 
etonm turim auaivienuimua ir amu- 
igyatde Ir parapija* Ir viaoklu* paal- 
Unkamlnluiu* rnuau kolonijoj Jau y- 
ra it gana turtingu lietuviu ūkinin
ku ">«• **»'o tarpe turtu* vAaoklų 
•ealtineriJu kaip tai Mmdlrbyatė* 
maitini, inriflu malūnu automobiliu 
ir taip toliau. Jau ma* ntprtvalom 
kreipti* prie avetlmtaudu raikai* 
kad ko kam prllrutuda ina* paai- 
geltortlrn vien* kitam net areumtau- 
«lai Mebeal mandatai lietuviu darM- 
tuma ūkininkavime kada lietuvi* bu- 
atperka forma tai ) pora motų jau 
ta* narna* atrodo daug kliok* runa 
pageidaujama kad ko daualauala do
ru ir darMdtu tnonlu atvaliuotu ir 
fta apalgyveni u pa* rnua Oerbia- 
tnle ha* norėdami pirkti ūke krelp- 
km** prie daru Irtatalnrr: tmonlu o 
H# pn* IMtaudutora Agentu kuri* a* 
paIjsta Ptevo ne svieto tik doreli 
taigi krclpkltla* prie Av. Antano 
Dr«ngy*tr*. Ctiortcr MUhlgnn kur 
*i*i don ir tciatngt ūkininkai pri
klauso m oi turim tam tikai U niu>- 
tirta komiMja kurt Jum* pataršau* 
tr po laiku nc**ky*l, kad agenta* 
apgavo anl 9699 nr daugiau kur 
ta'nktaual* taip atsitinka. *u daugiau 
•■■i »raiii p*.IUt VwMs«*rW«aD ferm Mriwum«

ftV. ANTANO DRAUaiTl 
c-o Ka*. Dauuon* 
Custcr, Michigan.

m kai.

Prie to ir seenerijn turėjo' 
tankios girto* išvaizdą.

Maršai, valiai ir serenados! 
.JliuėĮj savotiškus garsus, ku-i 

rie taipgi buvo malonus nu-Į 
sitne.

šv. Antano parapijos bernis 
jau spėjo jnt-ižyiiiėli. Jis pa- 

vnsa- 
bažny- 
iš baš-

M

vvnėn *ugrjžti ir pasekiningur 
kovoti ku jo* priešais.

JiAgutis.

t

•,a

8T. LOUIS, MO.

KuuiguihUiy — L. 
Bnliakino — Pr.

P. Lit-

!į“
ES • •V uii

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem psgi vcnimai* mūrinį nomą 
ir Uippnt gerai išdirbtą biznį. Pir
mos kiemą knygj’uiai ir Cigarų 
krautuvė Nuiuuimc iuiujnp*i įtai-

iavinai, kaip va: v'mnini* nnns* gn- 
Ižas, geriausi dektros įvedimai. 
. luaiiiųvnc* abejuose psgyvenimuo- 
ne. htwetncnlii«, nkmen* painaus ’J 
pėdų ir 18 colių storiui. Grindį* 
basejncnto cementinės. Gani šildo
mas visit* lininiui. Stirti* naujausio 
įtaisymo l-nias pugvvcninių — pir
mus kirsim knygines ir cigarų 
krautuve kampas 47-1t* ir \Vood 
gatvė* Grindjs niuro, durį* ir lan
gai ąžuoliniai. 2-iuc pagyvenime 
durjs' ir Inngui Uippnt ąžuoliniai.

Pa raidų 1*1 u namą ir biznį vidu
tine kainu dėlto kad išvažiuoju į 
Enropą. Atsišaukite tuojau* į

P MAKAREWTf??ę
1757 W. 47 gatvė, Chicago. III.

v

-įtiko Lietuve- Misiją, 
rio 19 <U per Velykas 
ėioje ir lauke žniotn-ins 
nyrius einant grojo.

Dalyvavo pasitikime 
ėmime Lietuviu valdžios 
siuntinio, dzrkuno kv’i. Miro
no, gegužėk 14 <1. '

Tame vali, per kųn. Mirono 
prukiillnis IJi’tuvos n-ikaliuns 
cieeriečiiu sumetė aukų virš 
$31X1.0(1, Gurbe jiems!

Cicvrieciui. ačiū rupesnį ui 
gerb. kleltuių, kun. J. H. Vai
čiūnu, luti lajinę lankiai gii 
dėti svarbia.- ir ptiinokiniin- 
rias prakalbas gabiausių kal
bėtojų -ir kitokių pramogų. 
.To ir minėto beno vado p. L. 
Krikščiūno rupt-.-nin ir šis (*«• 
nn< sutverta., ir dar Sv. Anta
no jiarapijoa vnnhi pavadin
tas.

Benas laikosi Rymo katali
kų jirincipų. Kaudoniesiems 
(socijal i stains) jame vietos 
nėra. Ik*! to iš pnvvdtj baudė 
jie benn sugriauti, bet skau
džiui njisivilr. Beno nariai unt 
savo uniformų turi Sv. Anta
no parapijos ženklus. Vienas 
raudonasis, nenorėdamas 
švento vardo nešioti ant uni- 
formos, norėjo užimti vietą 
ln* uniformos, lx-t buvo pra
šytas geruoju prasišalinti, o 
kad mandagus prašymas ne 
gelbėjo, tai tapi prašalintas 
ir nenorom.-. (inrliė už tai 
In-uui. Prašalintasis iš 1h no 
nusiskundė “Naujienose,” ln*t 
tas jmn nieko i gelbėjo.

J. Šlageris.

ir pri- 
pa-

F

lt

fa

KAIP GALIU ATIT RAUKT KŪDIKĮ?
Sis tai dalykas, su koki u ' susidurti kiek
vieną kudikj žindanti motiną. Geriausia at
pratinti kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant 
laipsniškai — pradedan t nuo septinto mėnesio, 
maitinant du ar tris sykius iš bonkos gert ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos maiti
nimą, iki galutinai kūdikis būna atitrauktas 
nuo krūties. . .

i

EAGLE B RAND
iCVNDES’MO MfLK)

Taip arti panašu* nitdiuciN pienui snvo skonio ir leng
vai NuvirsiiMinutk. kad jj galima duoti pakeičiant nu 
krūtie* pienu Ih* jokio ajiNunkitiiinu atitraukimui kū
dikio nuo žindimo.
Mtuę pmkiadcšinitn keturių puslupių kūdikių kny
gelė paaiškino kaip reikta kudikj atpratinti. Taipgi 
yra pilnu* maitinimo instrukcijai junų kalboje. Abi 
bu* paniųMoa jums dovanai, jeigu paanysit mum* ku
ponų šiandien.
Emile Bratid, padaryta* i* gerinusioji rąsies karvė* 
pieno ir malto cukraus, yru tinknminusiiui stalai ir 
tulgiuiiiK numinti. — Pirkit dėžę šiandien ir naudo* 
kit jj visokiem* reikalams. kur iiuudojanm pienas ir 
cukrus. Bandykit ku

Al« Kabeli* Ir Vanta.
yra Jum* Gtarantlja

L. Vyčiu 80 tos kp. koncertas.

Gegužės 2 <1. čia buvo L. 
Vyčių kuopos koncertas, kro
atų .-vetninėj. Tai buvo pir
ma* toki* spektaklis, kokio ši 
knopn iki šiol dar nebuvo nu
rengusi.

Pirmiausia vuitlintu trumpa 
koiut*dijt*lv “Aalaputris.” Vai
dintu gan puikiai. Roles at
liko šie: Kulajiutrio — J. Si- 
nutuut iria, 
Rivaitienė,
Ra|nitis, Alvyrot* 
mani utė.

Po to sekė dain<». kurių pa
dainuota apie 15. Pirmiausia 
mergaičių chorus patinitiavo 
“Star SjMingled Banner,” ku
ris puikiai išėjo. Čia paminė
siu, kokios dainelės iš eilės 
iltiinuota. Choras patlitinavo 
Vyrių himną. Tolinus dainavo 
“Einu ]»er dvarelį,” “Oi kas 
sotini,” “Vienas žodis ne šne
ku’’ ir “Saulelė nusileido.” 
Padainuotu gan gražiui ir juu- 
siningui.” Publikui labui pa
tiko, yjjač “Vienas žodis ne 
šneka.”

Kvartetus padainavo-4 dai
neles: “Ant tėvelio ikaru,” 
“Vilniaus Rotai,” “Per girių 
girelę” ir “Važiavau dieną.” 
Gražiai išėjo. Kvartete daina
vo šie: L. Eivaitieuė, P. Lit- 
maniulė, A. Zivuitis, J. Sima
navičių.

Solo dainavo; O. Burtįnin- 
kaitė “Vai putė.” Gan gra
žiai išėjo. Liud. Eivaitienč 
puduiruivo “Kur bukužė >unin- 
notu.” Reikia priminti, kad 
ši dainininkė lut i gražų, jaus
mus kutenantį, balsę. Pefr. 
JJtinaniutė jiadainavo “Pnmv. 
įėjau vakar,” Publikų iššaukė 
mitrą kurtą padainuoti. A. 
Ladisiutč padainavo “Vai var
ge.” ši jaunutė merguitė turi 
gražų balsą. Bos geru daini
ninkė, jeigu tik nesiliaus in- 
vinties. Pijunu pritarė jaunas 
muzikas (svetimtautis) 11. 
Feuton.

Tarpuose ilvklemavo O. Ga- 
deikititė ir E. P. Z1 .tiėiuiė.

Prie šio l6QBce<*0 Vyčių' 
kuopi rengėsi nedrąsini, nes 
nemanė, kad žmonės užjaus ir 
at-ilojikys, kaip Initl ant kitų 
vakarų, gi darbo buvo daug. 
B«*t viskas virto kitaip. Pub
likos prisirinko pilnu didelė 
sii-taiin*. Pelnu, kur- skiria
mas riuujiem* vargonams, li
ko daug. Dulutr kulbnitui, kati 
rudenyj Vyčių kuopa Rurtmg- 
yiunti dar gražesnį vuknnj-kon 
cerių. Dieve jiems inulėk.

Beržo lapas.

i

Kun. J. Bnluhunia, buvęs 
per 12 metų klebonu lietuvių 
Av. Jurgio parapijos, Cleve- 
lirnile, Oliio, ir dabartiniu 
(’aindeiKj, N. J. lietuvių dva-. 
šios reikalų aprūpintojas š. 
m. birželio pradžioje išvą- 
žiuoju Lietuvon atgauti jie- 
gas. kurias prarado ix**i(Iar- 
bn<Mbunas Clevelando lietuvių 
labui ir gludumas juos nuo 

i ištautėjimo ir betvarkės,
iki kun. J. ilalalnirdu su

grįš atgal. Caiudeno, ‘N. J. 
lietuvių dvasios reikalus ap
rūpins gerh. kun. J. J. Kau- 
laki* iš Hiilndelpliia, Pa., ar
ba ’■ *jojo padėjėjas.

K. J. H.

WAUKEGAN. ILL.

.Skaitydamas dienraštį ran
du daug korespondencijų iš 
įvairių kolonijų lietuvių dar
buotės. Bet iš IVaukeguno. 
gailina sakyti, kaip ir nesi
mato. Argi nėra ėia anl tiek 
prasiluvinusių, knd jau nieku 
i teguli* tų parašyti ir iš musų 
kolonijos lietuvių darbuotės.

Gyvuoja čia jaunimo Vyčių 
47 kuoja*. Prie jos priklniiesj 
gana skaitlingas jaunimo bū
relis. Kuojta rengia vakarus, 
vakarėlius. Kiekvieno* savai
tės serėdos vakarais būvu 
programos, žaidimai ir kiti 
I ta marginimai. J tuos vakarė
lio* hnvn kviečiami kaip na
riai, taip ir pašaliečiai.

Gegužė* 8 <L, š. m., buvo 
įreugtas išleistuvių vakarėlis

CICERO, ILL.

AV. ANTANO PARAPIJOS 
BENO KONCERTAS.

REIKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI.

Dėl Fabriko Dnrlto. Geru mo- 
Icestib ir Bonus.

Atsišaukite r

Western Fdt Works 
4115 Ogden Avė. 

Arli 22ros & Cravford Avė.

VAIltittMMNKV IMi.M Al.
1 telk* t ingo r ytrns va ryonl ntnkaa 

Atlj gintinas bu* pilnai patenkinamu* 
Hutu serui, kad niokotu ben* vesti.

HEV. C. VASnjAVSK.Mi.
12 (u.imir m.

UrMJb-ld. Mam.

REIKALINGI LEIBERIAI. 
dėl fubriku darbo. Darbas jias- 
tuvus.

Link Beit Co.
39th & Stevvart

pant ry niergaitna Mo im-nedej 
Valgia. Alaitaukite

MORRIbOir MOTEI,
33 Monlb Ctark Str.

ir

.Prie Laun<ltr* Vriai ir Moterį*
tinta inukuall, Omu* »aiaudua 
•teaukite

MOKIINIS ROTE!. 
>3 Mn.lh įtark Mr.

Al-

Indu Plovėjai tliO* kambarį* Ir 
Hurdao Atotkauklt*.

MUItKIMiN HOTEI,
9S Huulb tlarfc Mr.

Cltarabartuald* tilto | menėst. 
kauitmriM Ir Btiritaa, AtMkauklle 

MoHittsos mrrr.i. 
54t Htmtli tlark Mr.

Tl Itll l'AKIll tlTI MODERNIAS CK 
lt VK W|ll*—

l'arloa m>1*. Iitnina-ruom setą. pla
ninė lova. Dlvonaa, Placr 1‘lanaa Vl- 
clorola. I*hon<>irafaa. Komoda, lltir*- 
rv Ktnlaa grindini- tampa, fbeturo Ir 
tu vl*ka* par»lduo» labai pigiai.

1IO« Ho. 5* Avė. Cicero, Ili

DĖL PARDAVIMO.
ANT BRIDGEPORTO.

I)u mūriniai miniai, 2 augš- 
ėių, po 2 pagyvenimu kiek
viena*, ]kj G kambarius.

Vienus namas už $2,700.00. 
Antras už $2,506.60.
Turi Imti pnriluotii greitai. 

Pasinaudokite proga.

A. PETRAITIS & CO.
324 9So. Halstcd Str.

EITRA BARGENAS!
2 meilinėj namai ant kam

pinio lotu unt 45-tos ir So. 
Richniund St. 2 blokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo
si mt lengvu išinokesčių urbn 
niuiiiysiu unt luto ur mužesnio 
namo.

Naujas medinis namas po 5 
kambliams 4115 So. Saerumvii- 
tu avė. intaisytas pugul nuu- 
jausią nuiila parduosime visai 
pygiai.

Nuuja* muro numos pu 4-ris 
kambariu* viskas intuisytu pu 
gal šių mudu parduosime pi
giai.

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. California Avė.

Musu ofisas atdaras nedalioj 
iki 6 P. M.

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHHiHn 
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kuMardu.

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserju krautuv.

The Borden Company
108 Hudson St. New York

Itkirpk kupcn*. I’aZytuf-k no 
rita* knyrute Ir prialŲak J) 
mum* 8IANBIKN.

Mr....................................................
Htrsol ........................................... .
c»r...................................
Siuto ......................... (9)
....Nurodymai npl* Valgis* 
.... K udlkl* GėrovąnanuuTA 1*3; m.

Kiti Borden Produktai:
Borden’* Evaporatod Mllk Borden’* Mnlted MHk
Borden’* condenaod eoffc* Borden'* Mllk Oioculate
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A. L. R. K. Moterų Sąjungos
Agitatyvis Mėnuo.

AR ESI SĄJUNOIETE?
Jeigu ne tai tuitjaus prisirašyk. Kiekviena lietuve ka

talike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Moterų 
Sąjungos, nes tui vienintelę Katalikių Moterų organiza
cija. {stojimo mokesti* per Gegužės menesį sumažinta 
per puse. Moterų Sąjunga turj 3 skyrius, Apšvietos, Pa- 
šelpos ir Pomirtini.

Prigulėdama prie Moterų .Sąjungos gausi kas nien. 
“Moterų Dirva,” susirgus gausi )Mtšel|Mi, numirus po
mirtine ir gražu ]Niluidojimu. Neatkili k nuo kitų ir tuo
jau* prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta.

Norint daugiau informacijų kreipki- į vietine kuopa, 
jeigu jos nerašiusi tai rašyk tiesini j (’entro Raštine 
šiuos , 121 .'„ih* .slreel dručkiui).
Muss. A. D R. K. Moterų Sąjunga.
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raoataj* ATAVIUrUMILV

Kam turi rašyti «u plunksna. kadangi 
liTKAl nuli turėti gera drukuojatn* niuki
ni lę (T>p»wrllrr) kuri puraAu gr užtai Ir 
atikui, nagu au plunkamu Ant to* riui- 
fcoiėlė* gali kiekvionua trialngal ir grei
tai r.ifcytl tuliku, ir dokumentus, t^itmt 
paranki tteni*, kurie noruli gerai raAyU 
au plunkMiu. padarytu gnttlal. tvirtai tr Bio. 
kud u* neutalkrrta; raito -tiktai, turi v|. 
ann literaa. numurtu* tr įaMikua neaklu*.

Ta inūkiniukr turėt* turėti klrkvicnan 
*0 ir brangiau, m r* j* duodame kiekvienam DYKAI. ka*

1 pagerbti nu i t m v ūmo uiųa ko* 
(unijoj žymiausio darbuotojo 
S. (tadeikio, kuris iškeliavo 
Lietuvon.

Susirinko gunn skaitlingilf 
būreli* nvirčių. Tapo pnrotig- 
tą vakarime, laiko kurio* iš
reikšta linkėjimai. Viri linkė
jo įk'Gadeikiui sveikom ti

(Pnliaign).

Prie tržbuigos viet. kleboną* 
išreiškė lwnni dėkingumą. km! 
per taip trumpę įnikę >• ilge lie
jo puikini pasižymėti savo gn- 
liimuti*.

ilgai ciomerfui miniu tą 
koncertą, kurio dainę ir muzi- 
kog gursui t«ij> žavėjo publi-
kę. -Malonu buvo Klausyti 
maršų, ypač uvėriu rų gamai, 
kyiantjs ant vietos ir au tren
kamu banguojantį*, TodoĄ j 
tolima* giria* ir palengva ro
dos. dinjrstantjn.Tai vėl, rodos, 
juilcugva, .> toly iii y 
uii, ne trvnk.uiu vėl, 
ant virio* ir », L

• r -J* -*•- 4 * »*»D a. X

grjžda- 
randiui

Pataikau gvry karpindonu priv 
Malyiuo (tllr Barnu, o oe ko- 
dirbhn.il Mokesti* grru. dar- 
vai dienoja. Taip pat rdka- 
f Urmonu, kurta galt-ty vo*tl 
pria statymą Numg.

aamu 
mudu 
bus V 
lattju 
darbe

AtatUcpdami t*>aac*iUt<* klek no. 
rite algų*, kur ir kati* ilgai dirbot.

Kreipkitės adreee:
b. HAUAVIC1A. 

!3u W<mh<t Avr.
Ahnui, (Hilo.

Paraiduodu putini labai geri vurgo- 
nai. Kam reikalinga alaltaukite nuo 
9 Ik) 7 vakarai* po nu m.

4*37 fk>. llrrtnltag. Ate.

PAKNint ODA FORDAM 
U'oiaata* l»l». 3 Hrodo
kaip tik nauja. 31* in*Bo*l«l V*- 
tinstu* Pmk* |i<9, kata toksai au- 
tdeaoiitlUr* reta-ituo** ataikaūkite 
nvdi'liuj i» ryto ur vakare.

IMI n. Hcmmitv Mr.
Tetefosaa Prmpect J4Ž4

Su Niuomi pra- 
uešų suvu visiema 
pažjstutnėuis kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Fantui. 
Taipgi skolinu pi 
mugu* aut namu 
ir fnrttiu už mažai 
iimAimti ir npmitt 
gojų namus ra

kandu* ir automobiliu* nuo ugnies 
geriausiom* kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu nauji) 
ir senu brangiu ir pygit) mūriniu 
ir mediniu. Taipgi tunu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant rando* 
su gy vuliai* ir wn viwu« jlainmais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
ninio. Tos fermos vrn Valstijose 
Wi*ronsin ir Mirhignn. Todėl ne
praleiskite tos geros progini kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te i mano ofiso ir Imiesi te gauti di
desne* iuforiuacijoa apie namus ir 
firmas.

GEORGE PETKŪS.
Rcal Estate, Loans & Pire 
Insuraaoe, Foreign Eichange 

and Steam Ship Tiekėte.
3402 S. Halsled St Chicago. 

TeL Yard* 5379
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fENGLANDER

Ji lutraiduodu po >4 ___ HHB BBUBL
pirk* ui ta* ų Laikrodėli

TAS GRAŽI s UAlKIlODiaAM TIK M.73.
Jeigu norite turėti milu tr įvirk* lo»ikr«Hb-l|. prie 
darbo arba iventudlrniania. tat nelauk, ir parašyk 
luojau* jj. Tat laikrodėli* yra taip vadinamu* m>- 
neaiM kallr* Mrtaino* “Koakopo" Patentu*, kuri. 
>r* vidutinio didumo. IbImiI tvirto moehantemo Ir 
laiku laiko iki ininuloa. turi graklua tvirtu* vtrkua. 
»u graliu ciferblatu Ir k*II laikyti daug motu. Ni« 
kur negaualt geresnio laikrodi'lio prie darbą Lauk 
rodėli* yra vertaa *9.09. tuo* tik per trutrip* lalk* 
dal aupuMndialino publtko* porduodatno po |6.7t. 
Ir |iriod<> kiekvienam dmuduio PYKAI mietui, ni* 
Mn.dc Jatgu norit* turėti t* vnrtmg* Ulkrodrlj 
ir iu*itacl(. t*t i|g»i nelauk. Uk pn»iu*kS9c. «ld«b 
rin) *rb* atatnpoml* rankpinigių o Ilkurtu* 96.60 
ultnokėalt paimdami Inikrudėlj ir uudUnlukc. lt*- 
Oyktl* tuojau* tr adrmoolutc:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Avė.,

dirbhn.il
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Į CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTES j

Penktadienis, gogui. 28 d., 
ftv. Augustinas, vysk.

Šeštadienis, geguž. 29 d., 
Sv. Marija Magdalena

BUS PADIDINTA GAZUI 
KAINA.

Nauja kaina ims veikti su 
birželio 1.

Paskelbta, jog Statė Public 
Utilitics komisija "veikiai pa
didini Chicagoje ga/.'ii kainą, 
ties guzo kompanija tolesnini, 
esą, negalinti jnu vesti savo 
reikalų, pakeldama didelius 
nuostolius.

Koki:: guzui kaina Ims, dar 
insulinui jiųsukyli. Bet bu.- m 
mažesnė $1.10 už tūkstantį ku
binių juslų. Ir neaugštesnė 
$1.25.
Miesto valdvlin visais laikais 

kovojo už jiapiginimą guzo. Ir 
štai kaip irnzrfs bus “papigin- 

o • tas.
t—

PERDAUG JAU SVAIGALŲ 
VOGIMŲ.

įvyko 166 vagystės.

Sausio 16 d., š. m., prasidė
jo priverstinoji prohibicija 
svaigalu* parduoti ir vartoti. 
Nuo to laiko ligi gegužės 27 
tl. Chicagoje įvyko Kiti vagys
tės svaigalų. Svaigalai vagia
mi iš sandelių ir iš jirivatinių 
namų kelnorių.
Vnkar llnrry So«1ovski, svni- 

galų pirklys, 1434 Solan avo.. 
pranešė j Milicijai, knd iš jo 
sandelio juivogta svaigalų vcr-i 
tės arti $29,(MM).

Apie vagystes svaigalų pra
nešama kasdien.

Pasirodo, kad sva'gnlat vi
suomet vagiami didelėmis ki<t- 
kybėmis, taiji kad grobį nėra 
galima jianešti. Visuomet tam 
tikslui rciktilingi arba vežimai, 
nrlia automobiliai.

Perdaug tad bus aišku, knd 
tie “vogimai’’ turi įvykti su 
svnigalų saviniukų žinia. Ir 
kitaip to negalima išaiškinti. 
Nes pavogti; svaigalų savinin
kai ncjKiriMlo cnergij«M suras
ti svaigalus. Ir vagystės ši
tuose atsitikimuose nosusclut- 
mos.

,i Privatiniais keliais mm vie
no Stale Public I tilities ko
misijos nario jiafirta, kad Chi- 
caęujc | trumpoj ateityj pa 
brangs vartojimas gnxo ir e- 
lėkt ros; tnippat bus branges
nis telefonais nnudojimąsis ir 
ga I vokn rin i s važi nė j i mas.

Kitokia išėjimas negalimas 
sakė tnsni komisijos narys. 
Pati komisija yra didžiai prie
šinga pabranginti viešojo nau
dojimo diūktiifc. Bet pristato
mi jai faktai liudija, kad kotu 
jmnijos neimli surišti inn im- 
lų su giliu.A

Kaikurios kompanijos, seko, 
atsiduri.-H- tiesiog desperati- 
nin pade iman. Ir tod i kas 
nors tokio turi būt daroma.

Gazo kompanija prirodo, jog 
ji kasdien pamišanti nuosto
lius. Toksai pat padėjimas ir 
kitų kompanijų.

Gatveknrių kompanijos g* 
padėjimas yra blogiausias. 
Nes darbininkai icikalaiijii 
didesnės užmokesties. Ir tn 
užmokestis jiems reiknltnga 

'pripažinti. Bet timinei turi 
pabrangti važinėjimus gatve- 
kuriais.

Tiesiog nesuprantamu, knip 
tos kompanijos apskaito savo 
ineigas, jei jos netur- ne tik 

Iw«4 *•««|« * •*». * »-•» • S*
pridedamais pinignL tamau 
ja visuomenei.

Visgi vrn gann “gerndnrin- 
g-ų” tų kompanijų.

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ.

I* krautuvės įh> nuin. 3367 
No. Clark avė. vagiliai išm-*e: 
117 šilkinių viršutinių marški
nių, 44) porų apatinių baltinių, 
a it maiiriur nemiumio* tuo Jt 
150 porų ančių. Nuostolis sie
kia 2 tuksiančiu dolierių.

1919 METAIS BUVO 154 
ŽMOGŽUDYSTĖS CHI- 

GAGOJE.

i

Policijos viršininko meti
niam rn|Mirte pažymėta, kad 
1919 metais Chicagoje buvo at
likta 134 žmogžudystės. 76 at
sitikimuose piktadariai nosu- 
areštuoti. nes neauaekti.

i‘vitsim «n»\ (<rrr<>M
Kornetu* Ha4i> nauja* paraitluoa labai 
platai Jia Mandlcn* kainuoja 11.0.0* 
parduosiu ui oo Talpai rnutik.i- 
IlOkaa Mula* ir kofuir-' ul f'J.oO.

Kam rrikalinri a 1*1 ta likite:
•Ool Mu. IIimkio- MrrC.

Telefonu I‘rue;>cct IIII
r ---------- r

a *rv«Ans s rAtuoNŪ

A. PETRATIS & CO.
»E*L CSTATC- INS JUANCE 

Eoropean American Bureau 
• talpi

mtiarijlAas
>H» la talaiti llraaf. Ch’Ctra llhaoit 

TtLttHoot BouitvttD «1I

r
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CHICA020JE PABRANGS 
GAZAS IR ŠVIESA.

Turės pabrangti ir važinėri- 
inas gatvekariais.

Penktadienis, gegulės 28 1920

DEC0P.ATI0N DAY
30 gegužės šįmet pripuola Nedėlioję. Tn dieną ant 

kapinių jokių iškilmių nebus. Bus apvaikžčiojintas Pa- 
nedėlyje 31 d. gegužės. Gedulinguos pamaldos prasidės 
10:30 vnl. šv. Mišios ir pamokslas 11:00. Po Mišių pro
cesija ant kapinių. Per procesiją laike sustojimo bus pa
mokslėliai.

Kviečiami atsilankyti visi gerbiamieji Chicagos ir a- 
pielinkės kunigai, vargonininkai ir visa katalikų visuo
menė. Kviečia šv. Kazimiero Kapinių Valdyba.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

KONCERTAS.

Užporyt, t. y. geg. 30 d. Pil- 
sen Auditorium svetainėje, I 
1655 Blue Island Avė. yra ra- 
ngiamnH Justino Kudirkos iš- 
leistuvin koncertai Prajrrnmn 
*usidė» vien iš dainų, kurioj 
dalyvinis |iagnrsėjusieji Cliica- 
gos dainininkai, dainininkės 
bei muzikai. Dalyvaus ir j»nt- 
p. Just. Kudirka. Pradžia 7:36 
vai. vakare. Po programos bus 
šokiai ir tęsis iki vėlai nakčiai. 
Gros p. Jakaičio orkestrą.

Sėdynės 
motos. Kas 
pirk* bilietą, 
nę sėdynę.

Nusipirkite 
sto.

svetainėje nume- 
ankščinti nusd- 

tap gaus geres-

bilietui iš nnk- 
Rengimo Komisija.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

“APDRAUS” SUVARTO- 
TOJUS.

Pirm kelių dienų ant Illinois 
Centrai geh-žirtkelio ls"*gių. 
Grnnt paiko, toisvliės departa
mento sjMfijalis investigato- 
rilis susekė keliolikų stovinčių 
vagonų, kuriuose buvo keli 
milijonai svarų cukraus.

Invesligatorius d n ha r skel
bia, jog jis tėmysiąs, kokio: 
kompanijos jiaimsinnčios tą 
cukrų, nes jam rupj ajalrausti 
snvnrtotojus, t. y. žmones:, ka
trie retai kur gali gauti cu
kraus ir dnr už. jį turi bran
gini mokėti.

Šiandie iš tų vagonų kom- 
panijos įtaigia jnu cukrų iš
kraustyti, gi invesligatorius 
posenovės tvirtina “ajslrau- 
siąs” suvnrtotojus.

Ir. turbut. suvartotoje? go
rinusiai bu* “apdrausti”, kuo 1 
mot vagonai |mliks tušti, gi 
cukraus špokui ia ii t n i ir viso
kios lirim»* pieš žmones.

bilietų ir Inu- 
d ienos. Trauk
imu: nueisiu ir

ADVOKATŲ SU VAŽIA 
VIMAS.

Vakar Chicagoje prasidėjo 
44-as metinis advokatų sąjun
gos — Illinois Statė Bar amo- 
viation, suvažiavimas. Sąjunga 
turi 3,001) narių. Suvažiavimo 
dalyvauja apie 1.000 advokatų.

PAIMTA $5,000 VERTĖS. 
DAIKTŲ.

Vagiliai prilaužė j Robiiiceau 
įminus, 6036 St. lgiwrcncc avė., 
ir pabėgo su kailinis ir kitomis 
brangenybėmis vertės $5,000.

MIRĖ PAŠAUTAS 
STREIKININKAS.

Ties Fred A. Snow kompa
nijom Įstaiga. 1942 Kinzie got., 
(atšautas streikininkas John 
Shknlet mirė apskričio ligoni
nėje.

Skaitydamas katalikiškus 
^laikraščius dnug pastebi žiniai 

[ iš Įvairių dr-jų darbuotės. Be 
negali pastebėti nė jokios ži- 
nuti* iš A. K R. K. Moteni 
Sąjungos 3 kuopos. Ilodos, 
kad čia ji nieko neveikia, Imt 
jei kas taip mnnn. tai dnro 
klaidą.

Kartą bekalbant sti jmvo 
draugu prieina jirio mudviejų 
viena moterėlė ir pradeda siū
lyt bilietą. Aš, juokdnmns pa
klausiau: kam tas bilietas, ar 
j Lietuvą važiuoti. Ji atsako; 
“Kada Į Lietuvą važiuosi, tni 
bilietą gausi kur kitur. Mano 
gi ši* bilietas yra į rengiamą
jį Mot. Sąj. 3 kp. šeiminiš- 
ką vakarėlį.”

Nusipirkau 
k .u jaiskirtos 
<luinas manau
pažiūramu, kų vienos Im vyrų 
moterys gali surengti. Sulau 
kęs geg. 15 d. nueinu svetai
nėn. Priėjęs prie durų girdžiu 
lietuvišką muziką.

Inėjęs svetainėn klausiu: ar 
tai čia Š4*iniiniškns vakarėlis? 
“Taip.” atsako. Radus drau
gų, ]>n/.)stoiiių ir iiuiii drąsiau 
paliko.

Svetainėje gražu. Stalai už
tiesti gražiam-iomi.“ staltiesė 
mis. Pijann.% stalelis ant sce
na* irgi. Visur matosi gabių 
lietuvių moterų rankų dirbi, 
niai.

Stulai nukrauti skanių-ska- 
ninusiais, namie pagamintais, 
valgiais. Net iš tolo kvepia.

Besidairant ir Imsigrnžiuo- 
jnnt, šiai, muzikantai užtrau
kia muršji. visi poromis ci
no ir mhIu už stalų. Ziuriu, 
kns tolinu bus. Visiems susė
dus, ateina jauna mergaitė, 
T. Naumaitė, kuojms jiirminin- 
kė. visa širdimi atsidavus M. 
Sąj. organiuięijai, [mjinišo 
kun. Ir. Allmvičiaus atkalbėti 
maldą, o jx> maldos kviečia 
visus sliprinties ir tuštinti 
stalą. Po to j>aniški:iA šio va
karėlio tikslą ir prasideda pro 
gruma.

Visupinua p-lė O. Spancir- 
luiitė pndeklemuoja eiles “No- 
nuleiskit rankų.” Tos eilės 
kaip tik buvo pritaikintos tam 
vakarėliui. Po to kalliėjo

I

į. Ig
p-lė Abroinaitč, gražiai nupie
pdama Mot. Sąj. tikslą ir už
davinius.

Po prakalbos .T. Vaitkaitė 
deklemuoja “Išiilgau savų
jų.” Užduoti pagirtinai atli
ko. Paskui p-lės Z. Bnrtknitė 
su O. Sinntalnite atliko dialo-

ris nemažai visus prijuoki
no.

“Ar jau bps gerai,” ku-

šitos panelės t iri scenos 
| urnų, ypalmgui 0. Sunitą- 

1 laite. Ji yra Amerikoje gimusi 
ir augusi, liet dvasioje tikra 
lietuvaitė. Po dialogo deklo- 
mavo eiles S. Budrot kaitė. 
Jos silpnas lmlsas ne visų nu- 
sis pasii'kė. Ateityje, l»e nlie- 
jonės ir ji bus uoli sąjungie- 
tė.

“Padėk Dieve” gražiai jva- 
deklemnvp p-lė B. Kukiaaitė 
ic kitą anglų kalba.

P-lė J. Vaikaitė, atliko mo
nologų, “Išgama.” Nors nela
imi tinkamas buvo prie tokio 
puikaus vakarėlio. Imt vis-gi 
yra pamokinantis.

Paskutinis programoj buvo 
kun. Ig. Allmvirius, kuris tru- 
mjvojo prakalboj,, išaiškino ko
kia nauda moterims yra prik
lausyti prie Mot. Sąjungos ir 
ką gero ta.< priklausymas su
teikia tni šeurynni ir visai 
tautai.

Po gardžios vakarienės ir 
gražios programas, visi susto
ję užtraukė. Lietuva, tėvynė 
musų.

Po lo vėl prasidėjo žaidi
mai. Pey visą Iniką matėsi, 
kad svečiai labai buvo jm- 
tvnkinti sąjungietvmis, o sų- 
jungietės svečiais. Po viskam 
kiekvienas su linksmais vai
deliais ir šyp.-a ant lupų pra
dėjo skirstyti?* j namus.

Pageidaujama, kad A. L. R. 
K. M. Sąjungos 3 knojiti dau
giau 
lių.

surengtų tokių vnkarė-

Kvėdarnos Jonukas.

PRANEŠIMAI.
L. Vyčių Chicagos kuopų val

dyboms ir pavieniams.
nariams.

Kas turite paėmę pardavi
nėti bilietus Į Just. Kudirkos 
išleistuvių koncertą, ranginmą 
geg. 30 d., malonėkite sugrą
žinti pinigus arba neparduotus 
bilietus sukatos vakare, geg. 
*29 d., 8 valandg Darbininkų 
Sąjungos kniutnvėn. 1801 Sn. 
Union Avo.

Nesugrąžinti tą dieną bilie
tai bus skaitomi parduotais.

S. šimulis,
Komisijos narys.

. Iš TOWN OF LAKE.
Gvardija D. L. K. Vytauto lai

kyt mėnesinį nuririnkimų nrdėliuj, 
gegužio 30 d.. 2 vahuiib) po pietų, 
paprastoj svetainėj ftv. Kryžiau* 
parapijos. Kviraioad yni Mišriai 
anai rinkt i. nes randasi svarstymui 
svarbiu nukalu.

J. Ltffimffurig, raH., 
4045 So. Wood St.

A.

Jei Nori Gero Kumpio, Nusipirk

STAR
J'S
I inu

si šiuose kumpiuose.

Ant uk«« geriamam kiaules yra iš- 
nkirinnioK ir gerai peniamos. Paskui 
sinnčiniiuMi j stock vardo* ir nuper
kamos per Armour"a.

Kuomet šios kiaulė* užmušamos
Armour’o
Iiuųmktoriai jicržiuri labai atydžmi

rtlat -TIh’ Ham Uitai Abi" yra vada Ar- 
nutnro O»al IaIm-I linllo*. ne- tai grriau* 
fiao kn pnh pirkti. Pirk t t-l, Star Kumpi. 
j|» ekunemi-ka*.

Įsigijo savo vardą geru 

ir skanumu, kuris randa

plnntoj S. V. Valdžios

“The Ham 
Wham Am"
kad mėsa butų m-rika ir čystij. Per 
4s valandai jos šaldo. Star Kumpiai 
yra parankami, nptrijnuoti ir nu
plaunami. Pankui ir vėl valdžius in
spektoriai juos peržiurĮ.

Bukinami ir dedamį j pnnčiakinius 
viršelius ir vėl rakinami laimi pamn- 
ėrli. Kuomet perki Armnur’a Kumpi 
pas jjavo mėsininkn, tai visuomet esi 
užganėdintas, nes jis skanu* peras ir 
pnlenkinantis. Jia visuomet toki pats.

Valxtalrnkli«. l>nri* iilma 
nlM-jojlma K iiirklmo.

>

ANT PARDAVIMO
17 iiAujų mūrinių namų parai- 

duoda už sena kaina t. y. $3.000, 
piginu negu Šiandiena verti. Tu* 
rime ir artiraniy medinių namų, 
liizninvų ir privatiakų namų.

Bizniuvns mediniu nanuu »u pu
lte niuro, lieuuncntaa 21 pėdos plo
čio 90 pėdų ilgio ant 1 flora Sto
ro* ir 7 kambary ant 2 flora 13

■
■■
■ r
■ 
K 
H 
B
■
8
■

kamhnrų mi vinis rakandais ir IB 
patalinėmis, dėl nimerių. Rando* ’ f 
neša $85.00. Kaina $7.300.00. j g

tik ■>■
2 auir&ėių mediniu nnnum randi* g 

meneaij neša $30. Kaina 
♦2700.00.

Apart šitų paminėtų turime dar 
dnug kitų namų. Mainome namus 
ant Tarpiu C'hicagoj ir kituoac mic- 
atuoae.

Nereikalauji Hindi daug pinin
gų. galima gauti narna ar forma 
ant išmukeafio. Jei turi $500.00 
Ridi pirkti, o likusiu* kaipo randa.

K
■

ARMOUR^COMPANY
CHICAGO

l

lietų: Ui

Gvard. Liet. Kar. Mindaugio No. 1
■

Ned., Gegužio 30,1920
BERGMANAS GROVE Darže

Riverside. III.

I

■įžanga 35c. Ypatai.Pradžia 9-tą valanda ryto

KANTRI ALENA” Į
— Scenoje stato —

LIETUVOS VYČIŲ 47 KUOPA 
Waukegan, UI.

Nedėlioj, Gegužio 30,1920
DRAUGIJŲ SVETAINĖJE,
Kampai 9tos ir Lincoln gatv.

Pradžia 3 vai. po'pietų. I

‘ Dr. M. T. STRKOL’lS ‘
LIETUVI?

GytljrtoJaa Ir Otiruraan 
ortam: HM W. «1th su. 

(4T Ir Wood gat.) . 
Valandos: 10 ryto Iki I po plotu. 
• n Iki !:>• ntkars Nn4Hlomla 
» Iki II rytai s

Tel. IkJhcraril 100 
lira. £011 M , CM Mrrrt.

Trt. MrKInlcy SOS

Gerbiamieji Waukegano ir apielinkės Lietuviui ir Lie
tuvaitės, esate kviečiami atsilankyti ant šio veikalo, nes 
jis yra vienos iš gražiausių ir didžmusių, kuris buvo 
statytas Šioje kolonijoje.

širdingai kviečiame visus
Lietuvos Vyčių 47 Kuopa.

miiiiimimiiiiiiiiiiiimiim'iiiimiinmiiiimiiimmmimiiiiimiiumiiiiimmiiiiim 
DIDELIS METINIS

Piknikas!
I=i

a /-

V-

Ift ToWN VF LAKE
L. R. K. Moterių Sujungė* 

21 kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą <*•<’ W <1 1090 Ar Krv.
žūnu parapijos svet. 8 va), vok. 
Viso* narė* malonėkit atsilankyti 
kuoskaitlingiamda, nes turim svar
bius dalykus ajmvarstyti.

Visų atsilankymas yra būtinai 
reikalingas R D. R. rni!

■9

t

I

II

Į

—-----------— ll<*Daia — ' - ■

Leib-Gvardijoi D. L K. Algirdo 
Nedėlioję, Gegužio (May) 30 d., 1920 M. 

Geo. M. Chemaucko Darže No. 1.
T-VCMR TT.T.TKftTa

Pradžia 9 tą vai. iš ryto. Įžanga 35 centai.

Krie&atne rivua k uakalillnateiMlal atalteskru aat Vir* mlnMu 
piknike, nae btu nraaa U pulkUualų. aut kaklo dar hrat. batfr. 
PraJuim- nnpral«l»U pro««*.
PJI: Valiuojant U vtaur tmkMa gat karna Iki 4* r»t., pntai* 
Uron* karna |kl dartul. ♦ 
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