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Atidėta Prezidento Rinkimai 
Meksikoje

Tvirtinama, kad Carranza 
pats Nusižudęs

ATIDKT1 PKEžUDLNTO 
RINKIMAI.

CAiiKKKA jKALEJIALE.

METAI-VOL. V. No. 125

Sakoma,. Carranza pa V 
žudęs.

nusi-
-EI Paso, Tex., geg. 26. — 

Luis Cabrern yra buvęs Carr
anzos valdžioje Meksikos fi
nansų ministeris.

Cahrvra buvo Carranzos pa
lydovų tarpe. Po nngnlabi- 
nimo Carranzos jis atsisky
rė nuo viso bnrio ir pabėgo.

Anot žinių, dabar jis suim 
tas ir pristatytas Meksikos 
sostinės knlėjiman, kur laiko
mi ir kiti buvusio prezidento 
palydovai.

Sako, pats nusižudęs.

Gen. Herrero, kurs kaltina
mas užsiundjTiie savo kareivių 
prieš (’arrnnzų, pranešė čia 
valdžiai, kad jis i»ats atke
liausiąs sostinėn ir prirodv- 

inK Carranza pats nu
sižudęs, kuomet jinrnntęs, kad 
negalėsiąs jau pasprųatį iš re- 
voliucijonicrių rankų.

Gen. Herrero turis net re
volverį, su kuriuo Carranza 
nusi/.udęs, ludeizdamas k ili i p 
kų savo knrtinčn.

Teciaus ria atlikta lavono 
autopsija kitką liudijo. Gydy
tojai pripažino, jog Carranza 
buvo mižmlytas. Susekta du 
pašovimu t— krūtinėj ir pilve. 

Yra vargo su Vilią.

Šiandie naujai Meksikos 
valdžiai yra dnr kiek vargo su 
Vilią, kurs neprielankiaujn 
naujai valdžiai ir neturi noro 
paleisti savo suorganizuotas 
gaujas.

Cliilnmbua valstija paskyrė 
Luis Cabrern, augštą dovanų už suėmimų lo 

Nežinia'galvažudžių-plėšikų vadp. Gi 
Meksikos valdžia

turėjo

I

Mexico City. ‘geg. 26. — Iš
rinktas Meksikos pruvizi jonu
lis prezidentas de la 11 norta 
užims, jam pavestą valdvielę 
birželio 1 d. Tų dienų nuo jo 
bus priimta prisiega, sulig jgi- 
darytų pienų.

t»«n. Jgnncio KvcignezJ ku
ris vadovauja stipriam kariuo
menės burini pietinėj Chihua- 
liun valstijos dnlyj, kur savo 
gaujas turi ir žinomas Viliu, 
atsisakė klausyti naujos cent- 
ralinės valdžios ir eina savais 
keliais. Galimas daiktas, kad 
jis susijungs su galvažudžių- 
plėšikų vadu Vilią.

Provizijonalis prezidentas 
de la lluerla atmainė laikų 
prezidento rinki nuims. Rinki
mai. kaip paprastai,
įvykti liepos 4 dienų. Iš tos 
durnos jis p<*rkėlė j rugsėjo 
5 dienų.

Carranza palaidotas.

Praeitą pirmadienį nngaln- 
binto prezidento lavonas jm- 
laidotas lx- jokių iškilmių ir l»o 
jokių religijinių ajs-igų Do- 
lores kapinėse.

J kapine* jo lavonų palydėjo 
dvi dukterį ir mažas būrelis 
žmonių.

Ijaidotuvėso neleista daly, 
vauti nei Carranzos palydo
vams, kurie drauge su jd la
vonu buvo parvežti. Jie visi l 
suimti ir laikomi kalėjime.

Tarpe- Carranaos palydovų 
trųksta vieno I 
pinigvno ministerio. 
kur jis yra pražuvęs. Sakoma, Į federalė 
ligi Carranzos nužudymo jis jam pasiuntė ultimatumą, 
buvęs Carranzos būryj. Bet Į Nežinia kaip Vilią atsineš 
{Miškui nežinia kur dingęs. į tų ultimatumų.

Lenkai ir Bolševikai
LENKAI PRANEŠA APIE ;

LAunAj junuo.

Įvairiausi k xrės pabaldai 
pavartojami.

daugiausia klampynių plotuo- 
m?e

Alėjose pusėse pavartojami 
lėktuvai, šarvuoti automobi
liai/ir, kur galima, šarvuoti 
traukiniai.

RASINĖS IR DARBININKU 
RIAUŠĖS.

SUSIRĖMIMAI HARVARDE 
IR WATERBURYJ.

KONGRESAS NESUTINKA 
SU AIRIJOS MANDATU.

-.... — <
Sako, Amerikai nereikia tos 

vargdieniu įstaigos.

KARDINOLAS BUS RE-
PUBLIKONU KONVENCI 

JOJE. -
Slaptas Turkų Nacijonalistų 

Susirinkimas
Sužeista keli žmonės.

Mass., geg. 26. 
salėje.
Ii.murdo įmesi vi m

Bos ton, 
Memorial 
ųpic 60b 
studentų, juodukas ]Mitamau- 
tojas Mayer užpuolė ir ėmė 
mušti studentų Ilona t AVilson 
iš Pittsbnrgho, Pa.

Mušamo studento pusėn pa
kilo kiti studentai.

Juodukas patarnautojas tuo- 
mot išsitraukė revolverį ir. 
tuo prisidengdamas, išlw«go 
laukan įr pasislėpė.

Valgomoje buvo pakilęs ne
paprastas sumišimns.

Policija paieško pabėgusio 
patarnautojo. Sakoma, Ma
yer daug kartu kelis studentus 
įžeidęs.

Wa.shington, g<*g. 26. —
Prezidentas \Vilsonas vienu 
žygiu kreipėsi j abudu kon
greso hutu,, kad kongresas jį,

. Į prezidentą, autorizuotų Suv. 
kur pietavo v- i ’%“ “ ,'i aistijų v.Ttdii priimti Ari.-n •

POLICIJA SUSIKIRTO SU 
STREIKININKAIS.

n įjos mandatų, kokį talkininkai 
pasiųlė Amerikai.

Prezidentas savo laiške jia- 
reiškė, jog to mandato priė
mimas vra didelių krikščionių 
žmonių noras Ir todėl kongre 
sas neturėtų nustumti šalin to 
troškimo.

i Senate tas prezidento laiškas 
tuojau* pakėlė stiprią opozici
ją. Repulikonai senatoriai j a- 
rciškė, knd tegu Armėniją gu
boja patys talkininkai, jei jie 
moka naudo! ies karės vaisiais 
Gi Amerikai nereikalinga pa
imti glolmn tų “pavargėlių 
įstaiga.’’

Tolinus pareikšta.

Baltimorc, Md., geg. 26. — 
Jo Eminencija kardinolas 
Giblmns, kurs viešės Chicago
je republikonų partijos kon
vencijos metu, vnknr mm 
loimuij pukii«‘tnną Imt ati
darant konvenciją birželio 10 
dieną ir atknlliėti konvencija- 
je maldą.

Kardinolo namiškiai prane
šė, knd jis priėmę* pakvieti
mą.

Kardinolas Cbiragon atva
žiuos birželio S dieną daly
vauti trijų dienų iškilnu**** 
]iaminint 75 metų Chicagos 
vyskupijos sukaktuves.

PRAMATOMAS GENERA
LIS STREIKAS* AIRIJOJE.

TURKAI SUOKALBIAUJA 
SU BOLŠEVIKAIS.

Ta* daroma su tikslu pakelti 
karę prieš lalkiuiukus.

Norėtu atimti nuo policjos 
suareštuotą.

Waterbury. Conn.. geg. 26. 
Streikininkų būrys vakar bu
vo jMisikesinęs nuo policijos 
atimti suareštuotą vieną strei
kininką Siauriniam Skvere. 
Iš to pakilo riaušęp.

. Policmonas Fitzgerald pa
žeistas ir paimtas ligoninėn.

Riaušių, vieton pasiųsta KM) 
policmonų. Ir tuojaus suareš
tuota 140 darbininkų.

Prieš riaušininkus norėta 
pavartoti kulkasvaidžini, jei 
Imtų nepaklausę. Visas Imrys. 
pridengta* kulkosvaidžiai* ir 
revolveriais, nuvarytas polici
jos raštinėm

Visi uždaryti kalėjimai), nes 
pus daugelį atrasta ginklų ir 
amunicijos, sulig policijos 
tvirtinimo.

Policijiniai gydytojai turėjo 
daug darlm) kol visiems ap
raišiojo-'' žaizda* ir kitus 
skaudulius.

Čia streikuoja 5.000 dnrbi
ninkų.

kad kas 
talkininkams netinkama, iš ko 
nematoma 
skiriama Amerikai.

Senatorių
kad jei 
mandatą.
metais Amerikai atsieini 59,- 
000 vyrų (kareivių) ir 88 mi
lijonus dolurių.

Mandatui|iriešinn*i ir dau- 
’ gelis demonatų senatorių.

jokia n n ik iii, tas

Snioot pažymėjo,
Amerika priimtų tų 

ttfi ji* pinnaisiaie

Dublinas, geg. 26. — < it ,i«- 
ralis geležinkelių darbininkų 
streikas grūmoja Airijai. Kai- 
kur darbininkai atsisako iš
krauti kareiviams reikalingus 
daiktus. Kitur lokomotivų in
žinieriai atsisako valdyti 
komotivns. jei traukinyje 
nnnijds daiktų.

Įn
yra

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

MACREADY PATVARKY
SIĄS AIRIJĄ.

.Jis duosiąs pagelbos policijai.

ŽMONĖS NEPASITENKINA 
OFICIJALIAIS PRANE- 

SIMAIS.

." Varšava, geg, 26. — Bolše
vikų x kariuomenė keliose vie
tose buvo parėjusi per upę 
Berczinų, liet kuoveikiaus lai
vo atmušta lenkų. Apie tai 
akelbia lenkų armijos štalia*.

Be to, dar sakoma, jog 
bolševikai panešę didelius 
nuostoliu*. Paimta nelaisvėn 
400 Imlševikų kareivių.

Priešininką*, sakoma prane
šime, atakuoja lenkus visu 
šiauriniu frontu. Bet visu: 
atmušama*.

PdreiSkiama, jog (nni žiau
riam susirėmime su lenkai* 
Isilševikni pavartoja 16 divi
zijų. f

Jų) raitu rija pavartojama

BOLŠEVIKAI PRANEŠA
1 KITAIP.

Šitie sakosi visur pažangiuoju.

Paryžius., geg. 26. — Apie 
nuotikį su Prancūzijos prezi
dentu. kuris iškrito per va
žiuojančio traukinio langų, 
šiandie-ėia daug kalbama.

Dalis žmonių nepatenkinta 
sausais ofirijnlinis praneši- 
mals. Sako, su prezidentu kit. 
kas turėjo įvykti keliaujant 
traukiniui.

Londonas, geg. 26. — Rusų 
sovietų spėkos užėmė kelis 
sodžius vakariniam upės Dnic 
pro šone, nuo 14 ligi 27 mv- 

’lių šiauriuose nuo Kijevu, pa- 
Igal ofirijalio pranešimo iš 
j Maskvos.

»7-------

Madridas, geg. 26. — Ispa
nijos konsuliu Cbiragon pas
kirtas Alejandro Scudery Ga- 
lore.

9
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piotvakaruosn nuo Kijevo, bol
ševikų kariuomenė sulaikė 
lenkų brioviinąsi ir kontrata
komis atbloškė atgal.

Žiaurų* mūšiai seka už ko-

kių 30 mylių pietntuoae nuo 
stoties Vmmiarkn.

Kituose nuo Minsko ImiIm.- 
vikai p0ėmė keletą sodžių ir 
mūšiai eina tiea upė* Oršoa 
intaku.
• PfM’je Be razina bolševikai 
paėmė kelis lenku laivus.

Dublinas. Airija, geg. 26.— 
“Mes čionai atsiųsti duoti pa- 
gdboa vietos policijai, kad ši
ta veikiau ir pasrkmingiau ga
lėtų pildyti savo jiareigns ir 
sugrąžintų šaliai normalį civi
lių įstatymų pildymą. *fnigi 
musų darbas yra policijinis, 
bet ne karinis.“

Tnip kalls-jo Roynl ligoni
nėj, Kilnuiinhame, Si r Nevil 
Macready, angių kariuomenės 
Airijoje v\ rinnsias vadas. 
Gen. Macready pareiškė, knd 
Airijoje Begyvuoja jokia ka
rės padėtis ir tokios jiadėties 
niekas čia negali nukalanti.

Jis sakė, kad šiandie Airi
joje nepildomi ]Miprnsčiausicji 
ctvilta: jatatyjusL Išimųjų į- 
gj'vemlinti tų įstatymų pildy
mą gali atlikti tik policija, bei 
ne kokios karinės apčkos.

Airijos padėjimas.

Apie šiandieninį Airijos pa
dėjimą vyriiiumaK vada* taip 
aiškino:

šalį terorizuoja maža žmo
nių partija. Ta partija laužo 
šalies įstatymus. Gi tą jMirtiją 
įmiremia gyventojų didžiuma 
ir ta didžiuma prisidedu prie 
nepildymo įstatymų.

l’dliiijos pareiga prižiūrėti, 
kad žmonės pildytų įstatinius. 
Ir tik tuomet tasai darbas ga
li duoti vnisių, kuomet pačią 
policija paremtų didžiūnių

Taip nėra Airijoje. Polici
jos čia ne|Miremia didžiuma 
žmonių. Ir lodei vargšės jioli- 
ei jos darlms neturi jokių vai
sių.

Tad anglų kariuomenė čia

[atsiųsta su tikslu pagelsti 
(policijai šitos sunkiose parei
gose-

Jie žino piktadarystes.

Gen Marroady tolinus pa- 
nūškė, kad sinn-feinerių orga
nizacijos tokie politikiniai va
liai. Jcaip Artliur Griffitli, 
.lobu MncNeilI ir kili, yrn pa
tys visokių papildomų piktada
rysčių dalininkai.

Sakė, jie tai visa žmo ir ga
ili lai Mistalslyti. Vingi lo ne
daro. Ir jei jie atsisako veik
ti prieš tuos piktus darbus, jie 
turi blogus norus.

Gal kartais toksai Griffitli, 
kurs skaitosi Airijos respubli
kos viii1-prezidentas, nepasiti 
ki |>erdaug aavo autoritetu, 
sakė gen. Macready. Bet jei 
taip, tai aš jo vietoje būda
ma* tuojaus rezigmtiM’inu iŠ 
vire-jiriv.idvntystės.

Kaipgi su Airijos armija.

Knip žinonin. Airijoje gv-- 
vuojii slapta savanorių ar
mija. Gan. Macready apie tą| 
armiją kalbėdamas jiasnkė. i 

!jog jam nėra žinoma* tos ar-' 
linijos skaitlius ir jos kokybė.'

Ir jis mniofs, jog ta armija 
[čia neturinti jokios reikšmė#, 
Į Pagaliau* pridūrė, knd jei ta i 
[armija gerai 
į išlavinta ir drausminga, kaipo 
tokia gali but ir pavojingų.

“Šiandie čia padėjimo* An
glijos yra toksai”, sakė Mac
ready, “koks kituomet turėta 
boerų žemėje, pietinėj Apriko j. I 
Vi«Į» galis paūukmuja jieruo 
ir stovi prieš iyriausylw.“

Paltaigoje vyriausia* vada* 
intikino, jog Airijoje bus pra
vesta reikalinga tvarka. B<t 
tas Ims atlikta nr su vienu ir 
kitu mėnesiu.

' .f

r
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Berlynas, geg. 17 (suvėlinta). 
— Ilvt uosi* mm čia mažam 
miestelyj $trau*berg turkai 
nncijonalistai turėjo slaptą su
sirinkimą. Nutarta įsteigti 
naują turkų organizaciją, ku
rios tikslas pakelti ir vesti e- 
nergingų kovą prieš talkinin
kus.

Naujoji organizacija yrn ne 
kas kita*, knip tik sovietų di- 
klutorystės forma. Vyriausiuo
ju diktatorių parinkta* Tnlat 
paša. Jo žinyhnn pavesti kuo
ne visi senieji turkų “linijos 
ir progreso komiteto’’ vadai.

Miistnplia Kėniai paša pas
kirtas tyriausiuoju vadu visų 
turkų spėkų. Jis taippat pa
liktas ir vyriausiuoju vadu 
turkų nacijonalistų valdžios.

Nauji direktoriai.

Eni’er paša jm-kirtas direk
torium karės reikalų Europo
je. Vyriausių savo raštinę jis 
turi** Maskvoje.

Kiti po Tnlat pašos valdžia 
direktoriai yra:

Finansų — Djnvid l»ey. 
l'žruliržinjų reikalų — Ed- 

heni Imy.
Karės rvikidų — pulk. Dje- 

nud liey.
Politiko- reikalų ir slaptos 

policijos — Aziz hev.
Policijos — Biilri hev.
Propagandos — Arif I)je- 

mil hev.
Pildomąją tarybą #udnro? 

Dr. Balnieddine. i’linkir Ih-v, 
Dr. Bazini bev ir Djcmnl l»ey.

Edhvm lmv buvo |Miskiuu- 
šia* tarkų nmlinsados Berlyne 
valdininkas.

Turkai veikia ir Ryme.

Susirinkime buvo |Mi-l:aity- 
tas laiškas mm .Mustaplm Ke- 
nuil pašos. Tasai turkų naci- 
jonulis) ų armijos vaite* ►usi-

I

rinkimui patarė nepriimti pil- 
domųjin komitetai! tokių žmo
nių. katrie Turkijos akyse 
skaitosi prasižengėliai*.

Vienus jš nusirinkusių, lie- 
dri bev, kurs kaltinumns'vie
šųjų pinigų išeikvojime, pakė
lė protestų. Jisj jniMikė, kad 
tokia politika reikš finnnsii 
nupuolimų naujos valdžios, (ii 
tas pakenk* cnvrgingesniam 
darliaviniuisi Turkijos rtika- 

j lais.
Susirinkime, lu* kitko, 

nešta, jog kita turkų nacio
nalistų raštinė yra įsteigta Ry 
nic. 'fenai turkų komitetas

‘ liendrai veikia su bolševikais. 
Tasai komitetas, Rusijos bol- 

1 ševikų prašomas, yra pasiruo- 
I *ę*‘ leisti pinigus propagan
dai.

Turkai gelbėsiu bolševikams.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Maskvoje veikianti* turkų ko
mitetas vrn nusprendę* pagel
bėti vokiečių hulševiknm* (nu
jaus |><> įvykimo rinkinių rei- 
cleditgan.

Mustaplm Kernai paša yra 
padaręs sutartį sll 1 žolinu ir 
Troekiu. ‘^Sutartis susirinkime 
paskaityta ir įsitvirtinta.

Alniui Oziz bey, Egipto tur
kų n'aeijonalistų vadas, prane
šė, jog artinasi laikas ir Egip
to nacijonnlistams pakilti.

Tuniso turkų komitetą* yrn 
-u-irinkę*- l,.*ilMl.iMM» frankų. 
Visi pinigai pavesti nacijona- 
lisfų partijos reikalam*.

Grumojama prancūzams.

Senovussi atstovas pa reiškė, 
jog Tunise darbas varomas 
pirmyn ir pranešė, jog rengia
mai su rengi i prancūzams sker 
dvne> tokias, kukių dnr nie
kur nebuvę visam pasaulyj.

Scnoussi niiisulninnni yrn 
nusprendę turkų „ultaną pri
pažinti tik religijos žvilgsniu.* 
Bet suliniu/ valdžia turi par
baigti ir turkų vyriausybė tu
ri but pakeista sovietine vnl- 
dymo sistema.

PALAIDOTAS DARBINIU- j 
KŲ VADAS.

i Kikulskio lavonas guli po juo
da žemele.

♦ • • •Chicagoje vakar laliai iš- 
I kilmingai su bažnytinėmis n- 
į peigomi* {išlaidotas andai nu- 
[ žudyta* stoekyardų darbinin- 
l kų organizatorius ir vaite* Jo- 
1 Im KikuIsJci. ’

Gedulingų pamaldų metu 
i bažnyčioje buvo nrt i poro* tu- 
kstančių žmonių. Buvusiam

i suorganizuota,'vad,,i. lw*kMlini kartų palnr-
navo įvairią darbininkų orgn- j 
nizncijų vadai ir darbininkai.

Tuo tarpti galvažudžiai, kat
rie atėmė žmogui gyvylię m*- , 
surandami.

Žuvusio Kikulskio draugui 
keltina policija: ap4lviuuną. '

GEGUŽĖS 26. 1920.
Chicago. — šiandie gražu* 

oras; gal rytoj įvyks kokia 
nors atmaina; temperatūra 
kia Imt, taipgi šalta.

to-

VISGI YRA KAS NORS 
NAUDINGA.

New York, geg. 26. — Ple
čiamas žmonių tnrpan iilmlsi* 
••vilkėk senuosius drabužiu*** 
audiminių dirbtuvių kompani
joms daug pakenkė. Kampani
ja su tuo ohalsitt vedamu už 
pa pi ginimą pragyvenimo.

PINIGU KURSAS.
SiTtimų i u-šj mt i jų pinigą ver

tė mainant nemažinu $25,000 ge
gužė* 25 d. Imvo tokia sulig Mcr- 
rhnnts Loan & Tnirt Co.:

Anglijo* -ti rlingui svarui $3.8514 
Lietnvo* 100 auksiną 2.S7 
Vokietijos 100 markią 2.87 

jtx-nkjj<« 100 markių J»5
I Prancūzijos už 1 ddirrj 13 fr. 00 
Šveicarijos ui 1 ddierį 5 fr. fi2 
Kulijtn už 1 dol 17 1. 40

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



ucrnir KATMiKv ntenuna

“DRAUGAS”
Eina kasdien* lAskyrtu ntstoldlenlus. 

PRKMVMERATOS KAINA:
CHHAGOJ IK VAMICiYJE:

* • • • • 9V.vS)
• . * * SAU

DRAUGAS
-* 1

knd gali gauti pigiai jų pilieti, 
o žinai, kad luu pinigų greit 
nereikės, tai pirk tuos bonus, 
nes jie gėrę pelnų veda.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Salve Mater.

... ss.oo 

.... s.00

Metami ...........
Pu.m-1 Metu ....
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Vyry ir Motery Kaby tirpi
nio ir Designing Mokykla.

• kratiniai ir išvogė Kūnų.“ 
Duokime sau, buk tie kareiviai 
pradėjo taip ar kitaip aiškin
ti įmonėms tų atsitikimą. |ai- 
vaizdinkime, kad mokintiniai, 
kurie laike Kristaus kančios 
pasirodė tokie baimingu argi 
dnbur butų apsidrąsinę rizi
kuoti savo gyvybę, pasisteng
dami pavogti Kūnų, o vien tik 
su tikslu pridengti apgavimą 
arba vilių! O ka* per nauda 

' jiems butų buvusi iš to apga
vimo! Jei jie butų žinoję, 
kiųl Kristus neprisikėlė, tai 
jie pirmutiniai butų netikėję 
Kristum, butų pykę ant Jo. 
kad juos apgavo. Kų jie bu
tų (Mdnę skelbdami vilingų 
prisikėlimą! Nieko dauginus, 
tiktai persekiojimų, kontėji- 
mu» ir pačių mirtį, nekalbant 
apie sųžinės graužinių. Iš ki
tos pusės, kad jie hntų nuvy
ko vwi« žvdu tnrnifriin® virAei. 
ciu*, ir jiiųNUinę, Mid Kristus 
juos suvadžiojo, l;a ]x» koksai 
apgavikas, tai butų gavę gau
sų užmokestį. Bet apaštalai ne
klausi* viliojimų ir. gan greit, 
murinančių žadėjimų, sn sąly
ga, kad užtylėtų prisikėlusį 
Kristų. Nežiūrint jiersekioji- 
nių. Apaštalai Sr-kininių Die
noje dinjsiai ^pradėjo kalbėti 
žmonėm*, skelbti jiems Kris
taus mokslų, ir pirmu pirmiau- 
šia kalbi'*jo apie Jo iš numiru
sių atsikėlimų. Toje pačioje 
dienoje Jeruzoliinoje Sv. I’et 
ras įtikino tris tuksiančius, 
žmonių, kad “Dievas prikėlė, 
mes visi esame liudininkai.... 
Jo Kūnas neregėjo sugedimo.” 
Act H. 32.

Keliomis dienomis paskiau* 
Petras kalbėjo apie Kristų kai
po gyvybė# duotojo... kurį Die
vas prikėlė iš numirusių. Act. 
IU. 15. IV. 10. Tikinčių skai
čius dauginosi taip greitai, 
kad į kelis metus jau milijo
nai buvo krikščiouių, nors ir 
jie nieku negalėjo tikėtis, vien 
tik prispaudimo ir mirties. 
Todėl jie tolėjo būti tikrai į- 
aitikinę, kud apaštalai tiesų 
sakė.

6v. Augustinas rašo: “Jei 
Kristaus prisikėliinas iš numi
rusių nebūtų buvęs tikru fak
tu, lai (Misaulio atvertimas prie 
Galilėjos žuvininkų kailio* bu
tų stebuk'us lygus (mčiam at
sikėlimui.”

Kristaus priešai nepalieka nei 
vieno išsvajoto sumanymo ne

bandę.

Jie stengiasi nurodyti, buk 
Kristus buvo nenumiręs, vien 
tik apsimetęs negyvu. Supras
kime gerai, kad jie t u orai sten
giasi įkalbėti, nuk Kristus ne
buvo Dievas, tiktai žmogų*. 
Jei butų buvęs tik žmogus, u 
butų vien apmiręs ir gyvas 
tapę? paguldytas kar-te (gra
be), tai butų turėjęs savo j 
gimtu jiegu atgauti viekų nus
tumti šaiin akmenį nuo kars
to angim, nuriti pas apaštalus 
ir tokiu hudu jiems parodyti, 
kad pergalėjo įnirtį. Jo nup- 
lakinias. per tris valandas ant 
kryžiaus kvliojinias, šono per- 
skrodimas ragotine—tai buvo 
mirties priežastys, o nenpsi- 
inetimu. Ziuugu/ būdamas 
tai}) bnisiai siiži'istas, sukapo
tus, sudraskytas, išliejęs visų 
kraujų, nebūtų galėję* nus
tumti tokį sunkų akmenį, nei 
įžengti į vakarienė* ruimų už
rakintomis durimis! Vienomis 
žmogaus jitgoniis niekas ne
būtų galėję* įtikinti nvnuižij 
skaičių savo mokintinių be
žengiant j dangų jiems ma
tant!

(Pabaiga bus.).
Kun. P. Sanrusaitis

to kreipiasi j mus, amerikie
čius, ir prašo paskui mti.

Tautiečiai! nejaugi atš««- 
kysim! Dalykas perdaug svar
bus! AUisakydarni nuo pasko
los, — atsisakysime nuo Liė- 
Luvosl

Atsižiūrint į Lietuvos padė
jimų ir reikalus, 5 mil. dolie- 
rių paskolos — tni nedrų- 
«U8 reikalavimas. Gi Ameri
kos lietuviam* tokių “galy, 
bę” sukelti nedaugiau berods 
reiškia, kų storų cigarų išpyš
kinti. Tečian, senu papratimu, 
kada prašoma paskolinti, tai 
skolintojas akį primerkęs tuoj 
užsimųsto: “Na, kažin, ar ne
pabėga, ar atiduos!”

Broliai ir sesutės, bukime 
piliečiais savo šalies. Kaip ga
limu taip manyti. Juk turime 
dalyką ne su kokiu vertelga, 
bet su savo Tėvyne. Galu ga
le. kurgi Lietuva gali pabės?- 
Ii. Ji buvo, yru n bua. Uui 
baimės drugys krečia, knd 
“plendcriai” Lietuvų užims! 
Taip, norėjo užimti, bet ran 
ko* j»crtruiiUH»s^

Gerbiamieji! Juk Laisvės 
paskola tam ir yra reikalinga, 
kad Lietuva galėtų prieš Uo
kų imperijalismų atsilaikyti. 
Tik beproti* gali manyti, kad 
atsisakydami uuo pirkimo Lie- 
tuvos j»onų — išvysime ]»as- 
kutinius okupantus iš Lietu
vos.

Puikus L. Laisvės |*asko- 
los lamai gajavi — šilti! Tene- 
lieka nei rimu Im* lamo.

Senio Baltrau* atsargumus
— ne mum* pavyzdi*. Ne že
mėn dolierius kasiame, ar už 
menkus procentus bankosc pe 
lėdinkim, bet dėkim J gyvą 
kiekvienam iš musų artimą 
Lietuvos atstatymo reikalų. 
Skolindami Lietuvai už rie
bų Stų procentų padarome 
dvigubų naudų: mivu Valsty
bei ir patys sau asmeniškai, 
ar savo giminėms. Skola—sun 
kenybė; bet paskola reikale
— yra išganymas.

Lietuvos Laisvės pa.-koln— 
jauno* Valstybės jmranin. Gar 
bė turėti bonų ir Imti savo 
Respublikų* rėmėju.

Skola — ne **romi” ncjiru- 
žus. o Lietuva amžinni su mu
mis geruoju bu*.

P. Žadeikis,
L. K. Majoras.

-----------------L—

Elgkimė* kaipo valstybės 
žmonės.

Paskutiniu laiku kni-kurios 
organizacijos, neatsižiorėda- 
mos į*tnt, kad musų valstybė 
tur čion Amerikoje įsteigus 
savo atstovybę, betarpiai krei
piasi įvairiais reikalais prie 
Amerikos valdžios įstaigų ar
lm skalbiasi duoilnnčios pata
rimus įvairiais valdybės rei
kalais.

Boto kai-kurie Amerikos lie
tuviai l>ctarpiai kreipiasi prie 
Lietuvos vyriausybė* įvairiais 
sumanymais, kurie liečia visų 
lietuvių reikalos, neteikdami 
apie tat net jokių žinių pačiai 
čion esančiai atatovyliei.

Kitų valstybių piliečiai taip 
nėrn pripratę Jaryti. VlšnU’ 
Lietuvos piliečiu reikalais prie 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
valdžių* reikia kreipti* no ki
taip, kaip tik per Lietuvos 
atstovybę Amerikoje. Kitaip 
darydami, mes parodytume 
vien tik savo valstybinį nesub
rendimų. o Ik* to tat daro blo
go* įtakos ir į (rnčių reikalų 
nusisekiinų.

Lygiu bmlii visais valstybės 
reikalais prie Lietuvo* vyriau- 
>vIm** (įrašome kreipties jier 
Lietuvos atstovybę, nežiūrint, 
kokie tie p-i kalni nė nebūtų, 
nr kokie pasiūlymai, ar nuta
rimai, nr pagaliau ant pačios 
atst<»vylH*» nusiskundimui. Už
tikriname, jog visi tokie raš
tai bus Lietuvos vyriausyliei 
Im* jokiu sulaikymo įteikti.

Taip jiuprastai daro kitų i 
jau senesniųjų valstybių pilie
čiai. Taip reikėtų ir lininis 
daryti.

Delsi pasų vūavimo.

Patartina, knd vi*i. kurie 
n-ngiasi keliauti Lietuvon, iš 
anksto pasirūpintų išgauti ir 
(Nišų ir vizų. Nereikia tat a- 
tidėlioti iki paskutinė* dienos. 
Neretai visai atstovybei nepa
žįstami žmonės kreipimai j 
atstovybę, kad jiems j vieną 
ur kitų dienų pa-u.* užvizuo- 
tuine. ^nsai vrn vizuojami ne 
linu, kad paėmus nustatytų 
mokesnį, het kad užtikrinus, 
jog toksai ir toksai pilietis ar 
pilietė tur teisę* įvažiuoti. Gal 
būt visokių pra-i kaltelių, ku
riem.- duoti vizų negalima. 
Todėl reikalingi^ vrn šioks- 
toks ištyrimas, kursai reika
lauja Įniko tat mnždnug dvie- 

V* ' rinlof S?h

priežasčių reikia iš miksiu
apie vizų pasirūpinti ir nca- 
tidėtioti iki paskutinė* dienos. 
Be to kiti nurodo, jog Lietuvo* 
atstovybės nustatytas už vizų 
mokesnis yra augštesnis, ne- 
gU kitų vahtylnų Tai ue.tie- 
-n. Rusų laikui* prie iš
davimo (mso buvo imama* mo
kesniu tai Raiidonųjam Kry
žiui, tai tam tikroms Inbdary- 
hrnis įstaigoms. Kito- vals 
tylios ir šiandien imu prie 
tęs progos tai valstybine Dū
kesnį. tai inokesnj už [M*n*jimų 
per sienų ir tt., ir jeigu viską 
surokuoti, tai tas mokesnis to
li gražu viršija 5 doiierių Lie 
tuvo* atstovylE ĮMiinui ištie- 
sų už vizų tik du doiierių. 
ne- $2.50 reikia paskaityti žy
minį mokesnį ir 50c už prisiun- 
tiuią. blankas, ir t. t.

J. Vileišis. 
Lietuvos atstovu • Atlankoje

Mtnn* totam* ir tnntrme bndu Jo* 
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to.
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Mu* kirpimo, doatmln* ir oiurlmo 
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Tš ilgos kelionės po svetimų 
Šalį sugrįžęs namo sunūs 
džiaugsmingai sveikina moti
nų. Ta.- iiasveikinimas Jotinis 
kai išeina žodžiais: “Salve 
Mater” (Sveika Motin). Tais 
dviem žodžiais D-ras Ercdrrik 
Joseph Kinsmann, buvęs pro
testantų vyskupas, pavadino 
nesenai savo išleistų knygų. 
Joje jis apsakinėja, kokiu bil
du jis priėjo prie to, kad iš 
protestantų vysku|»o tapo ka
taliku. Veikalo vardas via 
lotiniškiis. liet šiaip visa kny
ga yra parašyta angliškai. 
Mes nelabai kų naujo galime 
paimti iš tos knygos, nes apie 
D-rų Ktnsnmu'ų rašomu 1919 
m„ kuomet ji* dar tebebuvo 
protestantų vyskupu ir pas
kui (Atžymėjome jo perėjimų 
j katalikus. Tada mums pri
sėjo minėti tos jierinainoa prie
žastis. Dalmr tik pranešame 
skaitytojams, kad jie ju.- ga
li patys ištirti iš paties Kin- 
.-nnuio rašto, siL-tutyto labui 
gražiu anglų kaliui.

Iš los knygos gulima jmtir- 
ti. kml Kinsniano protėviui 
utkeliavo į Amerikų 1620 me
tais laivu “Mayfluuvr,” kuris 
yrn dideliai garsus šios ša
lies praeityje.

Išėjęs mokslu.- Amerikoje 
jaunas Kinsman’as toliau la
vinosi anglų protestantų uni
versitete Oit'orde. Ten ji* pri
sidėjo prie tuip vadinamo 
Traktarinių krypsniu ir gyve
no Keblu’s kolegijoje. Kvble 
buvo pirmutinis' traktarijonis 
paskui Nevvniun'ų irl’usey’ų.

Sugrįžę* j Amerikų D-ras 
Kin.-mun tujx> istorijų* pro
fesorium toje |Hi<‘ioje jstuigo- 
jo, kuri^ kitada* pat* buvo (at
baigęs, būtent St. Puul* Sėli, 
uol mieste Concord, N. H. Pas
kui jis tujiu Sv. Martyno kle- 
Imnu mieste New Bedford. 
Mass., liet veikiai lupu puk- 
vieptas į Iki/.nyėius istorijos 
profesorius įstaigoje, vadina
moje Beskeley Ibvinity Sch
ool. Joje jauni vyrai rengda
vosi tapti protc-luntų dvasiš
kiui*. B<*profesoriuudaniu* 
Kinsiuanas taip (atsižymėjo 
mokslingumu, kad tbifurdo u- 
niversitetiiK Anglijoje jam pri- 
pnžiiiu Daktaro laipsnį.

1905 m. Kinsmanas uplankė 
Enrojių ir Arentųjų žemę. Jis 
taip-gi bnvo ir Ilymi*. 1908 
šventųjų Šimulio ir Judo die
noje ji* tujiė (švęstas vysku
pu.

Vyskupiškos priedermės 
jum kolabiaoaia parodė, kud 
Krstaito tikrasis mokslu- yra 
likęs katalikų Bažnyčioje. Ei- 
^ * ži?**** • O *J* *«^ **
ta]M> kataliku.

Kaipo pirmutini* t raktu rijo- 
ni.« J. 11. Nuwiiuhi tapę- ka
taliku jairnšė knvgų "AjhiIo- 
giu pro vita sim'’ (Savo gy
veninio apgynimas). |m> luli- 
nišku vnr<lu‘ anglų kiiP»oj««' 
iŠdėdinHas jMTėjimo priežastis, 
taip ir Kinsnian'as pmlarė pa
našiai. Tik šitasai, kų lieteisi- 
nęs *ave uuo užmetimų, pas
veikino Motinų Bažnyčių. 
Bet Henry A. !*appin Nrw- 
nuin’o ir Kinsmano veikalus 
teisingai priskaito prie vienus 
rųšies.
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davėjų. Skolininkas į pirkėją. 
Perkame karvę, pasiskoliname 
šimtinę. Skirtumas yra ta
me, kad už karvę paprastai 
tuojuu užsimokame, o už šim
tinę — kiek vėliaus. Tcisy- 
l>č, los skiri urnas |m*i<hiro 
duug žymesnis, kai »u skolin
toju priseina akolininkui il
gų laikų būti “geruoju.” Ge
ra tui skolintojui, bet skolinin
kui nevi*uoiw.*L Ne dėl pra
mogos žinončs jierka. ar ieš
ko paskolos, liet reikalui e- 
sant. Atėjo reikalu* pasko
linti — reikia paieškoti, kas 
Įiaskolint ų. I>aktam> nieka
dos |uits pirmu ligonio neat- 
lanko. Im*i ligonis turi daktaru 
šaukties. Norėdanais pustoko- 
linti taipgi turi pat* ?koHnt<>- 
jų surasti ir įmiIs (ūmui pra
bilti.

Zinuimi, kitaip ir būti ne- 
guli. Tečiaus čia Mama. n<ilu- 
rybės. Tatai dumia prugo? 
skolintojui pnsipusti ir pairi- 
naudoti. Skolintojui dar-gi 
rizika* menkas: smarkiu Vtd- 
slylM** įstatymai už jį. Pasko 
los davėjo padėjimas šimtus 
sykių geresnis, negu paskolos 
ėmėjo.

Tokiu jui-kolo* ėmėju yru 
dabar Lietuvos Valstybe, to
kiu paskolos davėju yrą kiek- 
vienas Ainerikos lietuvi ir 
lietuvė. Lietuva tori daugy 
bė didžiausių reikalų atidė 
iiojimss, kuri* butų lygus 
mirčiai. Tai reikia atsistaty
ti iš karo griuvėvių. Tai ref 
Ida naujai demokratiškai vis 
ką sutvarkyti. Tai reikia grei
čiausia prdiuosuoū lenkų už 
grobtas musų sodybas ir miet 
tas.

Per ilgus metu* išnaudoja
ma rusų ir vokiečių, Lietuva 
neturi šiandien dri atlikimo tų 
tlarbų užtektinai lėšų ir <!d

SKOLA IR PASKOLA.

Lietuvoje išgirsi dar šian
dien senų baudžiavos laikų 
priežodį: “Ponui skola — ne 
runų, nenžgys”. Vurgša* žmo
gelis, liaudžiamii tikus, bėdos 
tekias, reikale spiriamas * tu- 
rėjo skolintis tai pa* žydelį— 
vertelgų, tui jais pono urėdų, 
tni pas pūtį polių. Nuo tos die- * 
uos ir prasidėjo jo uduimės. 
Ponus skolintoju* prie kiekvie
nos progos jiun skolų prikišda
vo. Nabagas skolininkas ne
turėjo ramybės nei dienų, nei 
naktį, Kudu besutaupysi- ska
tikų skolai utiduuti! Vergija, 
vergija!

Nuu žodžio “skola” lietuvi* 
suraukia uosį, km rūgšties pa- 
ruguvęs. Lietuviui “skolų” 
—tai nelaimė, tai klampynė, 
į kurių lengvu įbristi, bet iš
bristi — ne. Ka* įgijo sko
los, skaitosi jau puskvailę* 
skolose. Žinoma, juokai ma
ži. Juk skola baisesnė už “ru
nų,” in lm žaizdų. Žaizdos už- 
gys, o skola — ne. Dėl |i» 
lietuvis vengia pats skolinticj, 
vengia ir kitam skolinti. “Tu
ščia jos,” sako senas Baltrus, 
“tu Im* manęs, aš Ih? tavęs: 
turiu skutikų — žemę kasu 
nieko neturiu — nieko nebi
jau. Gerinu, kad ir sulopyta 
terhu. negu kiauras maišas.”

Išmintingas seni* Baltru.*, 
bet bloga* biznierius. Kiau
ras maišas geriau, negu su
lopytu turim: perrižk maišą 
pusiau, štai skylės ir nelkrn.

Bijoti skolos — neiimintin 
ga. tik reikia mokėti gauta 
paskola pasinaudoti.

Neduoti paskolos — nepro
tinga, tik reikia apsižiūrėti ir 
kokiam reikalui ketini pasko 
tinti.
• Skolintojas (i.-tnašu.- į jmr i

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė 1918 ir 1919 metais sko
linosi iš žmonių pinigų karės 
reikalams. Kas tik paskolino, 
tau gavo valdžios raštų su pu 
žadėjimu atmokėti paskolin
tuosius pinigus pilnai. Tas 
raštas vadinasi Liberty Bond 
arba Victory Bond. Tume ra
itė yra pasakyta, kada bus 
pinigai grąžinami ir po kiek 
nuošimčių vyriausybė užmoka 
už jiaskolintuusim* pinigus 
prieš juos sugrųžįsiant.

Jeigu kas turi 
paskolos bonų, tui 
rašyta, kad dusyk 
15 balandžio ir 15
riausyls* tam žmogui mokės 
pUbkn tų nuošimtį iki alui* bu
kas, vadinamas paskolos nu
silpimu. Paskolos uusirpimas 
yra tada, kada kaltinhikus tu
ri jų gružiųti skolininkui. Ta
du guus 50 doiierių kas turi 
50 doiierių bonų; gaus
doiierių, keno bonus yru šim
to doiierių ir t. t. Nusilpimo 
dienoje liūnui negali būti pi
gesni. kaip unt jų parašyta.

Prieš nusirpimo laikui ul- 
eiuunt bonų vertė gaii linu* 
nytis, nes tada juos superka 
pirkliai. Jeigu yra daug no
rinčių jiarduoti, tui pirkliai 
duoda laužai, jeigu maža |»ar- 
duodančių, tai jie darosi 
brangų.--. Su bonais darosi tas 
pat kuip su bulvėmis. Jos 
buvu pigios, kada jų dau„ 
suvežą j rinkų; jos buvu 
brangios, kada jų neištenka 
visiems norintiems pirkti. Tik 
tas skirtumas, kad atpigusios 
bulvės gali nepabrungti, o 
Bonui paskirtam laikui atėjus 
vis turės savo pilnų vertę, 
nes valdžia turės užmokėti už 
juos tiek, kiek ant ju para
dyta.

Jeigu kas KJU-to dubenų 
bonų šiandien pirktų už 85 
dolierius, tai nuošimčius jis 
gauna už visų šimtų ir nusir
pimo laikui atėjus jis puiiiui 
šimtų doiierių vietoje 85 įmo
kėtų. Žmonės. kurie verčiasi 
pinigais ir iš pinigų pirkly 1 kis 
gyvena, tyčia padaro, kml visi 
neišmanantieji siūlytų parduo
ti savo lamus. Tadu tie lamai 
atpingu- Pinigų pirkliui arlm 
bankiniai tuos atpigusius bo
nus miperka; įmokėję nepilnų 
luinų jie ima nuošimčius ui 
pilnų i davę dalį šimtinės ai- 
Kinui visų šimtinę, kada at
eina valdžios laikas atsiteisti

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UKTCVIS AI'VCUTM 
IMS A WOOD STKMBB 
■na w. i«h ntukkt rauioo.

Priešų teorijos vadina Viliumi.

Pirmųjų amžių netikėliai 
stengėsi aiškinti Kristaus iš 
numirusių prisikėlimų sekan
čiu budu: Karsto (grabo) sar
gams užmigu, Kristau* moki
ntiniai, pavogę Kūnų poakei- 
Im» prisikėlusį. Evangelistas 
Matas (skyr.,28. 12-13) ruko, 
kad jie jiapirko gruho Mirgu*,

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

a» *o. ui ullk unuan 
□n'tulrao TeL Uumboldl 91 

Vakarai* MII W. ll-nd 
TtL RocktraU «»»» 

CHICAGO. EJL.

ku skolintojais.
Gal ne visiem* lengva 

prasti tuo* išvadžiojimus, 
kiekvienam gali būti aiški 
tarmė: Neparduok Amerikos
bouŲ, jei jų turi. Jei matu.,

itiani ir lie liudytų suiig ši
tos teorijos. Tos teorijom šali
ninkus sumuša Šv. Augustinas, 
sakydamas: “Kų ištarei, o nw- 
laimingusui apjakime! Ar jau 
taip toli nusvajojai nuu «unu>- 
numu šviesos, ir nugrimzdai 
suktybės gilumoje, jog sakai: 
Paskelbkite, mum* U* miegant 
atėjo jo mokintiniai, ir išnešė 
Jį. Pokvicli miegančiu* liudi
ninkus: tikrai ir (mtsui už
migęs, kuris betyrinėdama* 
taip didžius dalykus nenori 
matyli.” S. Aug. in P.-alrn. 63. 
Vera 7. ftis gandus buvo lei
džiamas žydų tar(N* ir kfdku
rie tikėjo . Jei kareiviai butų 
užmigę* butų nežinoję ko* at
sitiko jiem* bemiegant; dan
ginus nieko nebūtų galėję pa
sakyti, kaip tiktai tų, kad ra
do karstų tuščių. Butų galėję 
tiktai tiek pridurti? “Turtfut 
mniris bemiegant atėjo jo mo-

S<a*t«niM carai pritaikinti ckicjcl 
t>u« valaiicvtnina dol Juaų akt*. 
Kuuaicl t* kenti nuu f»lvo« skau- 
SIJIma. knotnei ntl<to« lieja*! I ktu 

kvouM stalui ar aran ar >b- 
Ml tai tueaurt yra trnklaA ks4 
reikta Jum* aklolu- Mano 19 m«tq 
t>»t)rlmu pridno* Juto* 
patamavhn* ui prieinam* kaina 
Ml uup tarnai oot iki 91.tt.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa 

1OA1 a 1.1.I..4 a- nut
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1
IS LIETUVOS VYČIŲ NEW įklauso be skirtumo pažiūrų.
YORKO IR ^EW JERSEY r nfe ■ a - ! «. 1 1 • . . ,I*.),.l*
APSKRIČIO ŠUVA2IAVIM0

Tu draugija užlaiko didelį 
knygynų. Įsiklausydamas prie 
joti kožnas moksleivis užsi
moku 25c j bertainį ir naudo
jusi knygomis. Kiekvienų penk 
tadienj dr-ja laiko susirinki
mus mokyklos kambaryje, kur, 
po susirinkimo, pildoma pro
grama iš prakalbų, diskusijų, 
debatų ir paskaitų.

Gegulės 7 d. susirinkime, 
kaip ir visada, po svarstymų 
sekė programų. Pirmininkas 
už kalbėtojų perstatė laisva-

ti. Tada jin j takiausi, kur ir 
kiek laiko mokinos':. Vaikns 
atsakęs, kad daugiau metų mo
kinęsis parapijinėj mokyk- 
Ivj. (Vienok tųpasakė kokin- 
nu* miesto ir >Mwoi mokykloj).' 
Tokių tuščių pliauškalų buvo 
ir daugiau.

Stojęs iŠ kitos pusės kalinėti 
p. Daugžvardis j dulkes sumu
šė visus laisvamanio •• faktus”.

I’riyjus balsavimui, katra pu
st* laimėjo, beveik visi halsai 
buvo atiduoti katalikų pusei.

Ir taip augštai pakilęs lais
vamanis žemai nupuolė.

Moksleivis.

CLINTON, IND.

Gegužės 16 <|. čia tnpn nu
tverta Sus. Liet. Rymu Katali
kų Amerikoje kuopa, prie ku
rion susispietė daugelis vieli
nių liet. Sutverti SutMvieni-| 
sivienijitno kucąiųčin privertė 
kų bolževikų veikimas ir jų 
kontroliuojamo* drmigijoi*. i 
Dalmr lietuviai katalikai turėt-, 
kur priklausyti Visi įsirašę 
Sus. |iasižada dirbti ir auginti į 
naujų kuopų.

Jonas Skinderio, 
Pirm.

Šiandieną
Karalienių* Anioių parapija* 

svetainėje, Brooklyn, N. Y. 
Lietuvon Vyrių New Yorko ir 
Nėw Jerary laikytan gegužio 
16 dienų, A m., apskričio su
važiavimai! susirinko iš apie 
linkės Vyrių kuopų atstovų. 
Suvažiavimų vedė apskričio. 
valdyba*

Suvažiavusių atstovų ūpas 
ir norai buvo laimi geri ir
gražų.-. Nuturimų suvažinvi- Imami j, kuris, jiasilijięs ant es- 
ma- padaro neperdaugimuia, (rados, prataręs kelis žodžius, 
bet laitai naudingi;. Nusiųsta pasakė, kad jo kalbos 
kablegraina Lietuvos Steigia-Į tema bus “Kas ko nori.” Na, 
niųjani Seimui pasveikinimas, | manau sau. Iš tokios temo* 

tiuug mmju i^irnuuu,
Pradėjo nuo Romos ir greit 

- užšoko nnt Lietuvos. Priėjęs 
■ prie Lietuvos valdžios ėmė jų 
1 plūsti buržujais, dvaqx>niais 

ir išdavikais. Neaplenkė nė vy- 
skupa Karevičių. Visus taip 
išgarbinęs užšoko ant bažnyčių 
ir mokyklų. Girdi, Lietuvoje 
dabar kunigai išsijuosę dar
buojasi, kad bažnyčia ir mo
ki kia nebūtų atidalinama nuo 
valstijos. Jie nori, kad moky
klos butų katalikiškos, kas, 
girdi, pas civilizuotas* tautas 
jau iš mados išėję. Tam tiks
lui kunigai, girdi, atsiuntė A- 
tnerikon net savo atstovų au
kas rinkti, kurio, sakė, nevar- 
din.-iu, nes nesenai čia tarp 
lietuvių laukusi. Nesusipratę 
lietuviai radėjo nemaža aukų. 
Susikrovęs aukas į kišenių iš
važiavo Lietuvon (suprask 
kun. Laukaitis). Tokiam rei
kėjo ne aukos duoti, bot šluo
ta j/uimli ir išvyti iš Ameri
kos.

Tokia prakalba dauguma 
moksleivių pasipiktino. Pabai
gus jam kalbėti, kaip visada, 
buvo kritika. Skaudžių žodžių 
gavo beveik nuo visų mokslei
vių. Po kritikos “kalbėtojas” 
turėjo duoti atsakymus, bet 
truko faktų. Pasakė tiktai, jei
gu jau ant jo visi taip užsi
puolu., kad neteisybę kaJIiėjęs. 
tai kitame ]s.*nktadienyj reikia 
stoti »u juo j debatus. Jis turįs 
faktų ir viskų prirodysiųs. 

Jis, turbut, manė, kud kata
likų moksleivių tarpe nesiras 
tokių, kurie galėtų su juo de
batuoti. Bet apsiriko. Nespė
jus dar juo estrados nueiti, 
štai, pakyla moksleivis P. 
i)augžvardis ir užklausia: ‘ Ka 
dn tamsta nori stoti į debatusT 
Aš gutavas ir dMbur.” Nusi
gando 44kalbėtojas”. Bet pa
čiam kvietus nebuvo kaip at
sisakyti. Sutarta, knd debatai 
pyktų sekanti penktadienį, ge
gužės 14 d.

Vi*w wnv«Į4<» lwiit;«..*»>Į. įlj-. 
biitt^. y i a tingu i faktų, kuriuos 
žadėjo jiarodyti 
gauliotojas.

Sekančiame 
susirinko visi 
Perskaičius pratukoln ir ntita 
rus duoti abiem pusėm kalis* 
ti po 20 min., o atankyninntf 
|x) 10 mim, prasidėjo debatai. 

Na. ir {Muirodė lni.«vamams 
su “faktais”. Girdi, katalikiš
kos mokyklos negyvuos, nes 
jom* tik |>oterių ir apie Die
vų mokina, ir daugiau nieko. 
Tokių mokyklų, girdi, kunigai 
nori. Viaosd katalikiškose mo
kyklose visi mokytojai ir mo
kytojos bemoksliai. Vaikas iš- 
Ataa įį Įre*«j!LiiL'« ww'1’* W"" 

4 nemoka nė skaityti. 
Per vakari jas, gi n 
jam susidurti ant gatvės su 
vaikučių, kuriam padavęs ktty* 
gu’ę ir prašę® pankai t j ti.’ Vai
kuti* atsakęs (m-u!-4c** skaity-

Įvilkti Iv J**>\M

žiavimų liepos mėnesio jinluti 
goję, iftne&ta pageidavimas ar
čiau susiiK’šti mi Lietuvos ka
talikiško jaunimo organizacijų 
“Pavasariu” ir grįžtantiems 
iš Amerikos j Liptuvų lietu 
viams ir lietuvaitėms jmtarta 
prie “Pavusarninkų” prisidė
ti. Artimesnius ryšius su “l*a- 
vasaminknis” užmegzti pu- 
likta Vyčių Centrui. Taipgi 
jiatiarvta paleisk mini-, kati 
Vyčių susirinkimuose nevar
toti žodžio *’ponatų.” liet va
dintis savo titrjic “vytis” ar
ba •‘vylė.”

Iš kutųyų atstovų nųsirlų 
teko patirti laimi liūdnų iš 
Vyčių gyvviiinio nuotikių. bet 
apskritai visus raportus, su- 
majiymns ir darbus suglaudn.* 
j krūvų. Vyčių darbuotė ir gy- 
Vt-niiiuis lengvai galėtų intiipti 
į gražius rėnnis, kuriuos nogė- 
du buLų puušuių rūmų kamba
ryje pakabi uti, kur jais visi 
gulėtų pasidžiaugti. Ypač 
daug dvasios, energijos ir 
noro dirbti pas Vyčius matėsi.

Apfinkybėu darbuotei ran
kios, A'i»uoiuenė į mus šalto
kai žiuri,” skundėsi ne vie
nas atstovas suvažiavime, ir 
tuojau .skubiai pritardavo: 

* liet mos ueajisileidžiaiiie ir dir 
Imkim* kiek galime,” Ir turi 
žmogus tikėti, kad jie dirba, 
nes kiekvieno atstovo veide ir 
ak vse energijds ir prakilnumo 
kupinai.

Apie tvarkų ir nuoseklunuj 
smažiarizui vedime nėra ko 
daug kalbėti. Viskas buvo pa 
vyzdi ngni. Vytis.

VALPARAISO, IND.

Sis tas ii Valparaiso mok&iu- 
vių darbuotės.

\ A'paraiso uniznoitcte yra 
nemaža lietuvių nidcsleivių, ku 
rių tarpe randasi visokių pa
žiūrų. Visi turi utskiras drau
gija*, kuopas. Yra, ir literatiš
ku draugija, pnv kurios pri-
I* ■■1*1*1 (,* ■ l*1i*W —■ - —-

FoUNDat LAŠT!
I 5 E LT - AD J U STI NG 
kk-/h'JUSPUL 
BRASSjĖPĖŠ

katalikų už-

penktadienyj 
moksleiviai

ROCKFORD. ILL.

Mironas. Valstybės 
Šitos pnikal- 

V. Tt ?, t r • t *1- • i

Geg. 16 d. musu kolonijoj 
buvo prakalbos. Kalliėjo gerb. 
kuit V.
Tarybos narys, 
bo 1
ne« mus klebonai pervėlai gi»- Į 
vo pranešimų, kad Rockfor- 
dan atvažiuos taip brangus 
svts’ias. Dėlto negalėjome nė 
plakatų atspauzdinti, nė iš
garsinti plačiai. Dvi tos prie- 
žaaties ir publikos mažai at
silankė. Kam teko girdėti 
kun. Mirono prakalbą, tas jau
čiasi daug sužinojęs apie mus 
tėvynės padėtį.

Papasakojęs daug dalykų iš 
ekonomijos ir politikos, ragi
no Amerikos lietuvius remti 
Lietuvos reikalus, dedant au
kas i Tautos Fondų, perkant 
Liet. l*aisvės |>ask. bonu>, jn*r- 
knnt bendrovių Serus, katros 
varo loietuvus atstatymo dar
bų ir t. t.

Sakė, visi turime dirbti, kati 
Lietuvos prekybų ir praiuonc* 
nepatektų svetimtaučių rau
koma.

Po kun. Mirono kullyos uiųs 
klebonas paragino susirinku
sius kas kiek' gali paaukoti 
Tautos Fundun. Nedidelis bū
relis žmonių suaukojo 68 dol. 
40c.

Zetniuu teljui uukotojų sura
šąs.

Po 5 dol.:
S, Audriukaitis, Pr. Stepo

naiti*.
Po 2 dol.:
Balčiūnas, K. Valiulis. J. 

Ėubinaa.
Po 1 dol.:

Pr. Vaivadų. P. UŽiloricnė, 
V. Norkus, P. Duscvičius, V. 
Gedgaudu, P. ltedžiuuienė. 
7 Jenkauskis, P. Tuliunivnė, 
I. Tyrilius, F. Krikščiūnus, 
P. kalašinakas, F. Rožgalius, 
P. Pytrėnas, M. Matas, A. 
StauKevieiu, P. Bretlienė, (i. 
Daugirdas. K. Bičiūnas, 8. Di- 
gria, M. Ivaškcviėiūs, A. Ba- 
bavičitis, M. Domeika, A. Kai
ria, N. Markuniem*, A. Burke- 
vičius, V. Kuncivnė, A. Kalu-
šižuikietu’, V. Brazukas. V. I\«»- 
dzevičiu, 8. TutiKišiuiuis, S. Va 
lenttikevičia, K. Bilinskm, P. 
Bėtautis. P. ML-linienė, S. Vu- 
lentukvvifyus, S. Petronis, A. 
Autnnnilis, A. Stankus,

Viao............................. 68.40c.
Tariu širdingų ariu vuieuia 

aukotojams.
Tautus Komio 44 skyriau* 

pirmininkus. ,
• Pr. S— U».

ROCKFORD, ILL.
Šiutmii pranešu gerliimuieji vi

suomenei bei gentini* ir pažjsta- 
Bicins, knd gegužio 29. Suimtoje 
Rockford, JU.. Lietuvių šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj nimbu* gic- 
dulingtia {Mtmalilns už dūšia A. A. 
Kntiipi FraneišL.u* Tiuuusko p.i 
niinėjiniut melų sukuktuvių nuo 
dienos jo nchiiiiiiiigii mirio Liet. 
Kntino Hcdiboj, Utenos parapi
joj.

Kviečių vigu* gentin, I*ažjntainus 
ir priotcliuN at minti *avn iiinldu*' 
u.' jo dūšia miutėtuje dienoje ir 
prašau gvAiaiiios viauotnenča, kui

J knip imi ima išklausyti mišių Šven
tu. Tci|Higi atsišaukiu j dtuaiški 
ja kad toje dienoj po puma Idą 
malonėsite pušvensli nors truputi 
laiko malduae bent nors atsiduiir 
jimų už A. A. Kun. duše.

Nuliūdę*! brolis
P. P. TURAUSKIS. 

1510—18th Avė.

REKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI.

Dėl Fabriko Darbo. Gera 
kęstu ir Bonus.

Atsišaukite:

II io-

i

REIKALINGI LEIBERIAI. 
iii*! fu briko dHrlgy. Darbus pas
tovu*.

Link Beit Co.
39th & Steuart

REIKALINGA

Dešimts moterų, prie sortavi- 
nio n*gsų ir paperus. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus, gatavas prie 
darbo.

Birk Mill Suppiy Co. 
2100 So. Morgan SL

REIK IIJAI PVRAI. 
prie keriu vlmo gerus darbu*, 
darbo aųbgo*.

Ataltauklte; •
IIAklIt moli CO. 
4#lb A So. Uabtlcd.

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS, i

a■111 r
nurengta* Liet. I*. P. Chicagos 
ir upicL Apskričio

Sbelmygan, Wh. parapijos 
svetainėje .. 2G d. gegužės, 

t !•«•••«•*•• III .I
**-. «*» M.

J. A. Mickeliunas, 
L. P. Chieagon A|»kr. rašt.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

VOTIMI

(T.oslNO PORMAK. 
Vtalsrua tįsumu aena firma 
ragus relkuluuju garo 
furtnan" toki* kuri* gulėtų 
P« atdaryti, tora proga 
darbuo. Uuridiiaui apie 1000 " 
kutų | aavultf

lltrtyk upiv savo patyrimus tiuo 
adresu:

arli Cki- 
"eluattiK 
(•uis ku- 
|>aaiovtia 
"••■ack”

JAM
c-u Hi-uri ltur-4 A M.-ltuam-il 

Garlaud Ulda. (Iikaau.

Pantry tnentalloa liti t»inra«J 
Vui|n« Aiaikstikltr

MOK KIMIA' MOTEI. 
33 Soutlt (Tart. Str.

ir

Prie tamti.lrs* Vyrai Ir Moteris 
(lrra mokesti* Geru* valandos 
MtaMklte

.MOKIHMJM MOTEI.
23 huiutli ('tark Mr.

At-

Indų PIomjul tįs to kambarį* ir 
Kurdu* AtaltaukM*.

MOKKIkO.V MOTEI.
23 Mndii (Tark Mr.

t
Ctawb*nuuul* 14; 99 | tn«nrel.

kambarį* ir iiurdna. AUtMuklto
MoiticisyM H»rrt:i
23 X'iith įtark Mr.

Jaugus Vyras Vurlrt 19 turtų ain- 
•iaita 4rl hncvuM (obriko darbu. 

f*r * r* -t- — r
liaa laimi rvrn i.ruga varam ti«o<ul 

UlkkT A
IUSS CVush, Mr.

KtaiauMuo*
Mttf«'ti*>* 4>c" Knavau* fabriku dar
bo

ln*|*n>ii-d t nign Aad M*a| Co. 
HM K. tnpp Av»,

pasidėk savo brangenybes 
vienoj iš naujų Safe Depo- 
sit dėžių musų didelėse pl
ieno kelnorese. Jos yra vie
nos iš stipriausių Chicagoj.
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 

dalis pasaulio. Šifkartes par
duodamos ant visų linijų.

Centrai Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000.00

ANT PARDAVIMO

Visai pigiai parsiduoda krautuve 
muciko*. mokykloj reikmenų, raišių 
vaikam* Ir kitų reikmenų.

Gera rietu arti prie mokyklos 
Prli.taatl*. savininką* Itvatluoja | 
Lietuva.
lOSUM Mhliigau Avė. Ciilrago, III.

Capudine
^X** PAMĖGTOS

I.AII.U GEROK DEI.
GALVOS SKAUDĖJIMO 

10c-30c 60c Buteliai ar Pro&kel

k.

Parsiduoda. Buėvrnc ir Groctrnc 
lietuvių aprrventoj virtoj. birai* yra 
serui IMirbtaa prr daug metų, turi 
Imti ereliai p-irduotl noa navininką* 
cinu j kitų blsnj. Ima parduota ui 
tflMnrn paslulyjlma.

4&M Sn. Paulina Ki.

ry 
IL

AKT PARDAVIMO.
S I*u<yveninių įmina*, cloktraa Avie- 
au. dideli* namu* utpakalyj gulimu 
randamu kalpu graadtlų. gaalnla pe- 
flu*. Iro boa. tr kiti dalykui kartu 
au namu pandduuda ul >4999.00 
Caoh.

3412 bu. IbakurU Mr.
Ti-lofuno* McKlnltry 2450

» 
ir

AMT PARDAVIMO.
Sius ho. IjiMTald A.c. 

kambarių murini* namu* i>u 4
I kambarius, naujai IMaUyla. Kui

liu II.25O.OO Caali ttOO,
Ūkuotus kaip randu.

M. J. MOHAK 
7953 K. ('anunicr SI.

VXT I'AHUAVIMO.
Tun parūuisii Utenai «» kambarių 
keturių fialų medini nauni Geru Uli
nio vieta unt 4 7 tos uril Asbland 
Avė. <kr.»m *tovy-j. 2«iua kaina 

Atslkatiklte pa* antininkų.
5C3P bo. Ilmiorv Mr.

t

NEGIRDĖTA PROGA.
Parsiduoda Brighton Parke, pigu! 

blaniava vieta, namus. 4 metai kaip 
puls sat Įninka* statė, apsėtoje yru 
irroscute. pelninga, ketvirtas meta* 
kaip usdi-ta au ruimais Viriui di
delių C kambarių fiala*. elektros 
tviraa vanos Ir ruse* vissmr name.

Kon krito beimianto* Indeli* tvar
tą* ir lotu* grot lai aptaisytus. Vis
kas vertė* Ii.000 parduosime ui 
(7.999. alMtaųkita par Irk tonų McK- 
tnlry S&tt,

Kas (Urmas to laimė.

AKT It XX f mis
Mala furniu 3 akrų, fmtnaa. viri omą 

rarda* nirtuli nuo miesto Mt. Gre-ru- 
wimmL

miltam tmlrliii

rASFOMTV BEANKA*
MUiUME

liYKAL

t

DYKAI! GERA DOVANA DYKAI!

Eina 8 dienas be sustojimo.

PAICSlItl oliA Al'TOMOBH.HH. 
labai plKMt. Viekas šoram (aidėjime 
tiuujl Tajcrlai ellui Ubui Kerui par
siduoda ui KO* .09 galimu vtkado* 

1543 U. 4« M.
Teietonus l'urde 7121

AMT PARDAVIMO.
medini* narna*, 9 kambarių rusas o- 
icklra ir vanua

Ate liaukite:
3140 U. 47 Mr.

Mcklnley 3$b»

tiku i'Aiimirri mohhkmuhn 
RAKAMUS.— 

l'arlo* *etg. I Hnlng-room actą, pllo- 
nini luvu. lavono*, l'laor Piras* Vi- 1 
ctorata. I'hunogufaa, Kamo<l.<. libra- 

atataa grindini1 įsilipu. fUturv Ir 
v lakus Jiaraldao* labui pigiai.

2109 M*. M br. Ciceru, III.

j
H0ME SUPPLY

110 N&ssau Street,
ROME SITT’l.V CO.

lk|.t. 393. 119 Nuima U 8L
N’cw York. N. Y.

Prlaiųak man tų |>aslulljlm« įlavn nų tulkrod<T|.

VurdAs Ir pu

Aitris** . 

Mlusloa . . 

Valstija .
—---------.

Kiekviena* gali )gytl dykai Mt4 
pulkų EAIKKAPJ. Muki valanda* 
Ir puavalandtiuu Etna * dienu* be 
austoj linu. Ittaist pnlarrtl I* pa
rinki o ntedilo.

Ala proga pirmutini1 Ir tuudiu- 
tini', lai yni gauti pulkų lalkrod) 
II, kai.

Kiekviena* vyra*, mntrrl*. duk
tė ar aunu* guli Iryli nemokant 
nei centu. Vaduodama* Europon, 
gali pasiimti *u savim. kaipo do
vanu Vi*kg kg me* praJkuns Juo, 
lH>r*kalt> klt uiusų 24 puslapių ka- 
tai togų. sutelkiant] Pilną Smagvaui 
Ir Dovana*. aavo drauguma. Kiek
viena* Ul guli padaryt.* ne* m- 
reikia jo (uit Irimo. Mr* turimi 
luk.-lam'iu* MlV laikrodžių, kurti 
Im* duodami dykai. įsigyk asu vie
nų. Noutldi'huk. bet luojaun Iš
kirpk Mtų kuponų Ir pasiųsk 
mum*.

COMPANY
Ncw York. N. Y.

« • • • *< • 4 • • •

STPAIGHT 
!O

,Z1 
unttJi 
Mrr.5

*

sz
JO*

STPAIGHT

. Geresnis ir geriau užganėdinantis ne- 
\_ gu koks Havana cigaras.

i**lfcUu*k Milu Lmtiiiivnlnko— tfa( JHru . 
neturi mok mum*.

I. LEWI5 CIGAR MFG.CO.NwmkJIJ.
Lwjest Weprdr*t Opar Factbr^ m Ihr ttorid

HAunr -ji. !»■* »u »w« s*-’- 
**'’ ri***44m. H**ll*< *Mwa*/ima>.

/r J /'iF\ i«dis«i, m»4*rta*i — «■ i’4s r*,
// Jy Vi Į I -u-l* s*|m*rlW>* ao I* 4.*i«n« *lMa-
!l ĮJ \ l«*«. . ■** J* Wl du-MI .-

J / S V I ėW (Z _ J *4M£. “X*. M 4*« I*. 4»*1 9«- 
Vagk aJMk fs rrllon***! .* f>*Wl. l«4>* *MUW Iii**

Z T| '."M «T . I«< f mtai. 4i.m» v Z,*I1 O tai
B* V 'iJU’l iw *1 iori.7* Ki rrutf r

K*9€»iTr>RUFFLES? Ar
AT A l| ė'f'i ,al RyJn'iiė? Ne!! Ar Lve-
L/i^- fa T v* ll 1'MHllp lauduu? Xc!! RUF-A I / < \ 4 H ’l M-KS r* «»i paprs»6iu*i*

plaukų ir odo« tutliyrintojit. 
kun* prigrlbi gamtai tutrtkt žmogui priklausanti groti O ka* gal 
būt (ramesnio ui ilgus, blirguniio* kičinius pUakus! K*i gal būt

<9 S*I’*** 01*9 ’
W U F* I» L K> M

panaikina pleiskanas! Su jotnis nereikia keliu mėocsig galvos 
trynimo: chiejų ar trijų dienų bagyje RUFELE5 pradės marinti 
pleiskanai, o revaitės laike jų jau nei rytai* nrlika t PaAn< tik retkar
čiais suvilgant šatrų bu* u n rk tino, kad |4eiskanr>< nratsmanjimų.

Nusipirkic iiąnakt Rl'FFLES bonkutf aptickoje. Kaituot tik 
6$c. bet jus sakyme, kad jos verto* daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bo n kūlės Jei negausite ju*ų aptiekoit. tai 
aniųtkite nratm 73c. fisčio markčntis ar tnoner order šiokiu adresą: 
——r. AD- RICMTE* č» CO.. 3tMM Btoad*rey, Ne* Vaek-- —
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CHICAGOJE.
M............—............................... ..................

KATALIKIŠKOS ŠVENTES !

Trečiadienis, gegužės 26 d., 
šv. Filypas Nėr.

Ketvirtadienis, geguž. 27 d.. 
ns kan.

USPENDUOTA 4 POIJC 
MONAI.

Intariami svaigalų vogime.

...... .......  ■■■------ -~X 
NORIMA APDRAUSTI PO- 

LTCMONAS IR GAISRI 
NINXUS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

8V. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DAR 

BUOTĖ.

Id BRIDGEPORTO.

Pavyzdingas išleistuvių šelmi 
ninis vakarėlis.

Labai naudingos sumany
mas — a)slrausli miešti, pi lie 
įimnus ir gaisrininkus. Chi- 

|ciigoje dažnai jmsitaiko viso
kių nelaimių ĮMd^iiuniams. 
Dailini jiems tenka susiremti 
su visokios rųši?s jiiktnda 
liais. Daugelis iš jų paguldo 
savo galvas pildydami, parei
gus.

’l’as pat yrn ir su gaisrinin
kais, su kuriais taipgi; pari- 
tn’ko iielniniių gesLinnt pnki- 
iusiits gaisrus.

Jiems žuvus po jų palieku 
našlės su vaikais, ni ūrinčios 
n km nzInikvH". Pramina * ts 
icnti visuomenės muMinis.

štai andai žuvo policmnnns 
Rolierts susirėmus su trauki
nio plėšiku. Paliko moteris 
našlė su (Mulkiais mažais vai
kais. iš kurių vyriausias eina 

j vos ti metus. Dabar rankamos 
auk. s.

Aldormanns Kostncr suma
nė įstrigti nplrardos komp*- 

, nijų, kurioje butų galima 
į miestui apdrausti savo po!i*»- 
jiki..ų ir gai: rimukų gyvastis.

Tokiai kompnuijai įsteigti 
vra leikalingas valstijos įs 

Itniynins. Tų įstatymų g.iii 
pravesti tik legislaturn/ L* 
gistaturos leidimas reikaling.n* 
todėl, nes miestas turėtų ap- 
draudų apmokėti. Apdraudi-

Pulicijos viršininkas suspen
davo keturis judicTnonus Mnx- 
well gntvės nuovadus. Jie in
tariami jmvogime svaigalų 
vertės

Praeitu penktadienio anksti 
ryto fabturi žmonės ties 21-mn 
ir lfaOstod gnt. susistąltdė pra- 
S’UT.timjllhtį IIUtolUobiKų, ku
riuo gabenta $3(),tM)0 vertės 
svaigalų.

Automobilinus šoferui ir jo 
pagidbiiiinkiii su revolverinis 
įsakyta apleisti automobilių. 
Tie vyrai tuojaus įlipo auto- 
mobiliun ir nuvažiavo.

Svaigalai buvo vežama j 
Rainbo Gardims.

Paskui atrastas automobi
lius.^ pamestas nnt kampo So. 
Paulina ir (,’ongress gatvių.

šoferis dviejuose užpuoli
kuose pažino du tleteklivu iš 
Mavvoll nuovados. Tad jis su 
savo pngolbininku buvo pa
šauktas policijos uuovadop, 
kur buvo surinkti ir eilėn su
statyti visi nuovados jsilicnm- 
nai.

^Šoferis su pagclbininku tuo^y1“ neturėtų Imt nei po- 
jaus nurodė į keturis polictuo- 
nti«. katrie jinuhi buvo užpno- 
Iš

sakoma. tų atsitikimų laivo 
mnmimn užslėpti. Bot apie tai 
linginio prohiliicijos agentų 
viršininkas ir privertė jiolici- 
jais viršininkų atlikti vivšiio- 
•sius tardymus.

4 *

BUS BYLA PIANO.

licmonams, nei gaisrihinknms. 
Pasitaikius kukiai nelaimei, 

likusiai našlei su vaikais ap- 
' d randa butų išmokama dali
mis, kai|s> |s*nsija. Ir tos hįi- 
draudoa užtektų pragyventi, 
kol paaugtų vaikai.

Miesto policija darlniojasi 
šiandie pigini nupirkti ko- 
kins-nors tinklinius narn-liu? 
likusiai po polirnmno Ro
keris nnšlei su vaikais.

GoguŽės 16 d.. 1920 m.. Av.
■ Kazimiero Seserų Vienuolyne, 

2601 Mnnpiette IW., įvyko ftv. 
K. A. R. dr-jos centro susirin
kimas. Tai buvo priešseiminis 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo visos Chicagos skyrių at
stovės. Svarstyta daug daly
kų. Iš svarbiausių galima pa
žymėti raportus iš skyrių.

Pirmas 
skaitlingu 
mu. Jas 
nešė, kad 
“Smilčių 
pelno liko 100.00. Taipgi pra
nešė, kud reiigim-) jau priu st*i-j 
nto ir delegates išrinko.

Antras skyrius ir-gi neat
lieka. Raporte pažymėjo, kad 
rengiasi prie didelio Simfoni
jos koncerto ir vaidinimo, ku
ris įvyko gegužės 23 <1.. Švento 
Jurgio bažnytinėj svetainėj.

Visų skyrių atstovės išreiš
kė pageidavimų surengti viešų 
rinkliavų švento Kazimiero 
Vienuolyno naudai. Tas daly
kas tnpo atidėtas iki seimui.

Centro susirinkimas išreiš
kė pageidavimų, kad visos rė
mėjos skaitlingai atsilankytų 
j pirmų seimų. Seimas bus 
birželio 13 d., 1920 m., šv. Ka
zimiero'Vienuolyne. Jis pra
sidės sn šv. Mišiomis, kurias 
atlaikys gerb. prof. kun. Bū
rys.

Taigi j darbų. į darbų visos 
š. K. A. Rėmėjos. Kaip poetas 
Jakštlis .Miko: “Vienas žodis 
nešneka.” Kaip daugimi bus. 
dauginu ir nuveiks.

Rėmėjos.

skyrius pasižymėjo 
atstovių atsilanky
ta vo raporto pra- 
iš jų vakarėlio 

laikrodėlis” gryno

IŠ NORTH SIDĖS.

Kaip vakar kriminaliam tei
sme turėjo prasidėti byla Pia
no. kutu kituoinet yrn nušovęs 
savo jaunų sūnų už valkioji
mąsi.

Kadangi Piano advokatas 
užimtas kitomis bylomis, tnd 
ši 4>y1a atidėta ligi birželio 7 
dienos.

BRISLANET ATSAKYTA 
ATNAUJINTI BYLĄ.

Jis bus nugalabintas 
birželio 18.

$200.000 KATALIKŲ LAB
DARIŲ DRAUGIJŲ SĄ

JUNGAI.

sujungus 
prisidėti 
kataliku

Chicagos Atletų 
susirinkime nutartu 
jiasidarbiioti lininiui 
Inlslnrių draugijų sujungus,
kuri sumaniusi surinkti mili
jono dolierių fondų.

Susirinkime, Ih* to, praneš
ta. jog Atletų sąjunga jau 
vutilili imti likrllli -r-'<.«<,*« “ I.

NORI STREIKUOTI FEDE- 
RALIO BUSTO DARBI 

KINKAI.

120 grindų plovėjų, langų 
valytojų, keltuvų darbininkų ir 
džianitorių, dirbančių fedorn- 
linm buste, praneši* bustu vir
šininkui, knd jie pamesiu dir
bę (ne streikuosiu), jei su lie
pos 1 <1. nebusianti jiems pa
didinta užmokestis.

E<hv.-.r<l Brislnne, kurs teis
mo pasmerktas miriop už nu
žudymų Cravford teatro val
dytojo AVilliam Mills, bus nu
galabintas birželio 18 dienų. 
Nes 1 eismas atsisakė išimu jo 
perkratinėti bylų.

Brislnne advokatas ninno 
tuo reikalu kreipties nugštes- 
jiin teisman. Bet nežinia, nr 
tas Ims galima padaryti.

Brislaiie sėbras, Robert ("ar- 
ter. kurs su juo užpuolė pa
minėto teatro ofisų, nubaustas 
kalėjimu ligi gyvos galvos.

Jaunns žmogžudis-plėšikas. 
bylos mrlu -.-v-

|kaltas. Apginiinns buvo parėtu 
tns įiesvcikuojniičiu žmogžu
džio protu. Bet ekspertai gj- 
<lytojai atrado, kml žrnogiudis 
yrn sveikas ir pilnai ntsnko 
už savo blogus darbus.

Hriumavnut nuilk

PERDAUG VAIKU SIUN 
ČIAMA DARBAN.

l»r*L ESTATk- INS'JRANCC 

European American Bureau 
<<*■*•• *<"•<«• PsrOueOa Lsneteeles 

nota m t j l-ma s 
liti k SHv.rd Stmt Ck.««x« lltaon 

Tris,ilu.( ■ovLCvaeo <11

a. eevaana a. raauoNas

A. PETRATIS & CO.
y f * — rvr

•->

Sveikumo <le|>artainentan 
kastlien šimtai tėvų su 14—16 
metų vaikais kreipinei, reikn- 
laudauii vaikų gimimo rekordų 
(metrikų), sulig kurių mokyk
lų tnrybn išduoda leidimus 
vaikiuos dirbti.

Nei vienais metais tėvai sa
vo vaikų tnip skaitlingai įiv- 
duutė tlarlmii, kaip špnet. t ž 
tai kaltinamns brangus pra
gyvenimas.

Apsireiškimas visais žvilgs- 
■jiiiais yra blogas, kuomet vai- 
'r kai pristatomi

Skaitydama “Draugų” 
name numeryje Chicagos ži
niose užtikau korcsjjondencijų 
iš North Sidės apie Moterų 
Sąjungos 4 k p., kuri per tiek 
metų gyvuoja ir jokių nesuti
kimų nebuvo girdėti. Gerai 
'.imtu, knd jrių kuopi} sutvėrė 
į'.yminusios North Sidės mote
ry-<— ir iki šiol jos santaiko- 
veikė.

Korespondentė matyt ma
žai žino apie Moterų Sujun
gus 4 kp., kad tokių korespon
dencijų parašė ir patalpino 
lui k mėtyje.

Susirinkimuose visada bū
va nevienodos narių mintys, 
kaip ir tame susirinkime. Gi
riant vienų, nereikia užsipuldi
nėti ant kitų. Visos turi tu
rėti progų pasiluvinti arba 
priprasti prie visokio veikimo, 
tadu ir kuopa gerinu gyvuos, 
Hv?» i»iŲS KuOp<ėjv FTiTittuSi uciuį 
gabių narių, kurios negaunn 
progos pasižymėti, 
sakyti, knd tai aš 
o ne tu, kml num 
kn, aš daugiau už
nnu. Negera kiltis žeminti, o 
save nugštinti. Gerinu togu 
kitas pagerbia. Tadu visi ži
nos kų geru nuveikei.

Jei ir tolinu taip bus, tai 
M. S. 4 kuopti gali susilpnėti. 
Reikia prašalinti tokius ne
malonus apsireiškimus ir mo
terų tarpe lai gyvuoja susipra
timas. Čilė.

i

vie-

Nereikia 
tam tikus, 
tas pritin- 
tave išrua-

DAUG CUKRAUS AIKVO- 
J A MA SALDUMYNAMS.

Cukraus svarui krautuvėse 
imama ligi 32 centų. Žinovai 
tvirtiha, knd čia atvežamo cti- 

.„.-.kraus didesnė dalis išeikvoja* 
i prie dnrlm. Ima gaminti saldumynus.

Geg. 15 tl.. 5. m.. Av. Jurgio 
IMirnpijos svvCairi' j buvo ne
paprastas šviuirnini' vakarėli*. 
Vėlinu tik teko patirti, jog tas 
vakarėlis buvo surengtai Su
sivienijimo Ameriko.-. Lietuvių 
Krreivių 3 kuojH*s pagerbti 
narius, kurio iškeliauja Lietu
von prisidėti prie iškovojimo 
tėvynei Inisvės. Jų tarpo ra
dosi ir organizatorius J. J. 
Žirnikus,

Vakarėlis daugelio atžvilgiu 
buvo labai gražus. Žmonių at
silankė nemažai. Visi žaidė lie
tuviškus žaislus. Susėdus vi
siems prie vakarienės, prasidė
jo programa, kurių atidarė A. 
.1. Jnsinskas, paaiškindamas 
tik*dą ir pftk*4Att.;!nmn« r -T 
Ramanauskų, kuris gražiu te
noru žavėjo* svečius. Kelis 
kartus turėjo savo dainas at
kartoti.

Po jo sekė kalba S. A. L. K. 
pirm. Dr. S. Naikolio. Jis ai
škino organ. tikslų, prast'* iš
važiuojančių būti tikrais tėvy
nės ginėjais. Sakė, jog pasi
likę ėia Amerikoj stengsis ne
užmiršti savo drangų ir su
šelpti. Patsai daktaras žadėjo 
aukoti $50.00 ant ateinančių 
Kalinių.

Po jo kalbėjo Poeevičia, se
nas Rusijos karininkas. Jis 
apgailestavo savo senatvę, nes 
kitaip, sakė, linksma butų pri
silieti prie šiandieninių kovo
tojų.

P-lė F. Matijošiutė solo ant 
pijano paskambino gražų mu
zikos šmoteli.

Paskui p-lė M. L. Gurins- 
kaitė solo gražiui padninnvo. 
Ji savo halsu žuvele žuvėjo 
visus, o ypač išvažiuojančius 
liuosanoriiis. Padėkos eiles pn- 
deklemavo p-lė P. Andriulni- i 
to. Paskiri dar p. Maziliaus
kas, pirm. Visų Šventų drau
gijos, trumpai, žodžiais išrei
škė liuosnoriarns gerinusius 
linkėjimus, labinusia p. A. J. 
Jasinskui, finansų rast, minė
tos draugijos, ir jam suteikė 
dovanų aukso žiedų. P-as Po- 
coviria liuosnoriarns jiaaukn- 
vo 5.00 ir J. Julijonas 1.00.

Po programos sekė liet u v iš
šūkiu i iki pat vėlumos.

Ten bvęs.
ki

c PRANEŠIMAI.
Iš

Liet, 
kuopas 
26 d. gegužė*. parapijinėj svetai
nėj, 7:30 vai. vakare.

BIUGHTON PARKO.
Darbininkų Sujungus 
«u«i rink imas bus gerrdoj.

57

R. A.

Iš BRIGHTON PARKO.
šiandie, geg. 20 dM 7:30 vai. va

kare, McKinhy parko avetainėje 
(prie 5V. 39 ir \Veatem Avė.) j- 
vyka Lietuvon Vyčių 36 knopoa 
ainririnkiniaa. KvirČiainc mi.airiti 

avarstyiutri 
Po Musirin-

visus narius. Yra 
daug svarbių n-įkalu, 
kimo tins žaidimai

-

*■

Važiuokite j Lietuvą
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL
/

$6,OOO,OOO.oo' Milijonų Dol. Banka

9

Galim išpildyti .jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

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

tian, Servian ir Jewisk
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T Dr. M. T. STRIKOL’IS
LIETUVIS 

Gydytojas Ir Chirurgą* 
OHsas: 1757 W. 47U1 SU, 

(47 ir Wood gat.) 
I Valandos: 10 ryto Iki 
I C:30 Iki 0:30 vakare

» Iki 13 rytate

Tel. Boulcvanl
lira. 8014 W. 43rU Street. 

Tel. McKlnley 2C1

r po ploty. 
Nedrllomla

1OU

ir

Kalnoa kurio* pritinka klokrl*. 
na m klUnluL OrarantuoJama kad 
rutauplnalraa J urna 10<Jt iki S0% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai maliau negu who!eaala 
kalnoa

Vyru Ir Jaunu vaiky n u gatavi 
drebuliai padirbti ant ulaakymo 
bet neabukaukll aiutoJ ir overko- 
tal au dirteliaia tr ba. tor flU-ng 
ir kitokio atyliana 111.50 Iki »4t 
Pamatykite muau apreljale eile 
alutu ir overkotu po n C. 11.t#. 
334. UJ.tO. III.
Siutai po 343 Iki SCI. Molino- vii-

tr ŠIO. Juodi

noa Mulai po 333 Iki 110. Valku 
■lutai ir orsrkotal IC.tO Ir augt- 
Man Vyru kelmas SO. ir augMutu. 
Molinos puantam kelines |t.00 Iki 
317.00. Rperljalls n u atimti* ant 
kiekviena pirkinio siunMamo i 
Europa.

Atdara kiekviena diena Iki > 
vai. vakaro Subalomls 10 vaL Na- 
daliomis Iki • vaL vakare.

8. GORDON,
1415 So. Halstcd Street

-a

T*L Drovar 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETIVIS »F.NT1HTAS

Valandų*: »uo ( ryto Iki 0 »ak. 
Sercdombi nuo 4 lyg U rukar* 

4713 SO. ASULAND AVKNUE 
arti 47-UM Gat«6» .

THerhon*: lartJ* flfSJ

Turtu patyrimo 
moterių Ilgom: ru- 
pcstmiml pridu
riu liEcinp Ir kūdi
ki laike Ugo*

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

r.
DR. S. NAiKELIS

LIETIVLB 
GYDYTOJAS IR CHIRIRGAS 

tr uyv«atm« mat* 
3133 So. flalttrd 8<r.

Ant Viriau* Vnlvcroal Hute Bank 
Volondda nuo JO Iki 1S ryte: nuo 
3 Iki 4 po ploty, nuo 7 iki 0 vak. 

Nedaliomis nuo 10 Iki 3.
TrtHaaMM lanU

X

DR. G. M. GLASER

DR. CHARLES SEGAL
F«*kHė aavo ofi«a po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kf>c<-4atlMa* «lMovu. moterį) ir vy
ri) Ilgu-

Valandų* nuo 10 iki 18 Hario: nuo 
3 iki 3 po plotu; nuo 7 iki 1:30 
vakare. Nedollomla 10 iki i.

Telefono* Drearl 2HOO

------------------------------- -------------- --M
«

FrakUkuoJa 3» metai 
Ofhuu 314* So. .M..rK«n fiL 

Krrtė 33-rt. Kt. Cltlcagu. III.
SCI.CJ JAUSTAS 

Moteri*kq. Vyruku, talpri chro- 
nUkų litai-

OriBO VALANDOS: Nu» 13 ryto 
ikt 3 po plotų, nuo C iki 3 valau- 
4* vakar*

Nadčllomto nuo • iki S po plot 
Talefonaa Y arda <17

a
■
■V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
OfUaa Didarieatyp 

South La Baile Street
Kambarin 334

ToL Centrai MM

29
■
■
■
■
I

■9

■
RI

i j.................................................................... .

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai otreet 

cniOAGO. UiUMOIM

Valandos: — 0 Ikt 11 U ryto. 
» po platų Iki 0 rak MadMio- 
tnia nuo S Iki S vaL vakar*.

Valdyba.

Iš TUWN OF LAKE.
Gegužės 26 d., 8 vai. v«k. Dari* 

Bųuare parku eilėje L. Vyrių 13 
kuopa turi* Migirinkimi,.

Pageidaujama, kad riunir cuai- 
rinkime visi mirifti didyvaiitų. ne* 
reikės onlutinai uptarti ichniniška* 
4ražiarimaK. kuria jcykM birželio 6 
<1. Kurie ims .Lilynuiių išvažiavi
me. ture* jau šiame ausirinkinie 
U L i rašyti. Apart to bua sn-amtonri 
kiti mikniai.

Karr spontif »tai.

Todėl, sakoma, cukrus yrn 
brangus ir busiųa dar labjaus 
brangesnis.

AA. ADOMAM A. KARALADSKAM, MCKAJfClAJ KAAAU.
AA labai «tr*au P*r 5 matu*. ou«labtrt>«* pUvall* buvo. Dlap*»- 

•įja. nevtrlDlrnoa pllvrtlo, nuaUb*4JttM* Kraujo, takotu Norvy tr 
abe‘-a* vprkų anocojima* viao kūno. Ir buvau nuriojt* vUU«* kad 
t«yvenrlu Vl»ur i**kaj«u *au pakalbo*. Mrfkaiiėiaa vtwj» Amarl- 
kuj ir ui rub«ww. b*l niekur aacutau Mrio *v*tk*t*l paguito*

Bot kada pareikalavau 8alutarw vairiu. Blttarto. Kraujo valyto
jo. Norvatotta. Inkaru ir RounuUrino gyduolė* ta! po *u varioji ta oi 
minėto* cyduolrs pradėjo mano pilvą* atrifauL aUpriu. ««r*l dirbt, 
Kraujo* Ikaivalr Narvai <-m* stipriai dirbti lnkatai aUlyava R*u- 
nmiaanm* nranvlrn Mtaritat nahrimAA «u» krnttna Vitfnrin *>><**** 
Ukayko po uimttMriUl rl«u lirų. B4*tu 3 tn*n**Jy išardavau ka* <*- 
vali A po butall Shluiara* Bttterl*. Ir po > mt-o. aavo pavytai* pa
mastau tok; aklrtnma kaip tarp dl*t»oa ir oaktlc* Ihabar taufiro* 
•uiatĖial ir **«a linkima* tr JOM arklu dikoju Salutara* my.lrik S** 
radėjui Ir linkiu viarim* aavo draugam* krotpilt* prt* Salutaro*

S.U.(TAItA1L
CHKMICAl. INKimTIOM J. Brukate. Prof. <■ 

1707 So. UalauvJ HL, TrMihom- Caual Mlf, Chtcogo. UL
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