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Katalikų Jerarkija Padabins 
Chicagos Vyskupijos Jubiliejų 

CHICAGO PIRMUKART PA 
MATYS NEPAPRASTAS 

IŠKILMES. 
-

lio 10 dieną iškilmės bus ap
vainikuotos parapi jų mokyklų 
vaikų parodavimu. Parodavi-
mas prasidės nuo Municipal 

Iškilmės bus dvilypės; bus du jp io r (Miesto pr ieplauka) . Vai-
jubilieju. kai maršuos j Lincoln parką 

vedami ir lydimi * parhikti-
Biržclio 8—10 d., š. m., Chi- niausiu muzikalių burių. "Bus 

cago pi rmu kar tu bus liudinin- 25,000 vaikų iš 170 parapijų 

BONUSAI PAŽEMINA PAT 
RIJOTINĮ IDEALĄ. 

Atakuoja senatorius Sherman 
telegramas. 

KOLČAKĄ NUŽUDĖ BOL 
ŠEViKŲ KOMISARAS. 

— 

kė nepapras tų iškilmių, apie 
kurias išanksto laikraščiai ra
šo ir žmonės kalba. 

Tai bus paminėta Oh'Ctgos 
vyskup jos 75 motų arba dei
mantinės sukaktuvės. 

Tai bus vyskupijos jubide-
' jus . Tuo iškilmingesnis jis bus, 

nes podraug bus paminėta ir 
Chicagos arkivyskupijos gany
tojo, J o Aukštosios Malonybės 
Arkivyskupo Mundcleino, 2". 
metų kunigystės sukaktuvės. 

Bažnytinės ir pasaulinės iš
kilmės tesis t r is dienas. Birže 

mokyklų. 
Į tuos vyskupijos i r Arkivy

skupo jubiliejus suvažiuos čia 
Amerikos katalikų jerarki ja . 
Atvažiuos J o Augštoji Malo
nybė A r k i v y s k u p u Bonzano, 
Šventojo Tėvo delegatas Ame
rikoje. Bus J o Eminencija 
Kardinolas Gibbons iš Balti-
mores. 

Be to, dar atvažiuos J o Em. 
Bostono kardinolas O'Connell ; 
J o Augšt. Mal. Xe\v Yorko Ar
kivyskupas Hayes, i r daugelis 
kitų Arkivyskupų ir Vyskuprt. 

Japonija ir Siberija 
JAPONIJA STOVI UŽ ATVI

RĄ SIBERIJA. 

Taip tvirtina .japonų diploma
tas Okuma. 

Tokyo, geg. 27. — " J e i Eu
ropa ir Amerika supranta Ja
ponijos motivus ir sutinka 
duoti moralę paspirtį , Japoni
ja pilsi rengusi nusiginkluoti 
Siberijoje, mėginti pagerinti 
santikius ir šąli a t idaryt i pre
kybai. Bet jei Europa su A-
merika nenori to visa sup
rasti , Japonija a tšauks kariuo
menę iš Si beri jos, bet tuomet 
to pasekme s tegu pasiima ant 
savęs pasau l i s . " 

Taip aną dieną vienam ko
respondentui pasakė žinomas 
vienas iŠ didžiausių Rytuose 
diplomatų markizas Shigeno-
ba Okuma. Japonų tautoje 0-
kuma yra vadinamas " j apo 
niškuoju Roosevel tu ." Tai vi
suomet gyva s ir plačių pažiū
rų žmogus. 

Okuma yra gimęs 1833 me
tais, t r is ka r tus buvęs Japo
nijos ministerių pirmininkas. 
J i s yra vienas iš tų, katr ie 
Japoniją pakėlė didžiulių vie
špatijų tarpan ir padarė ją 
galinga.* J i s yra progresyvis. 

Nori Amerikos tarpinin
kavimo. 

" A š page idauju ," sakė, ma
rkizas, " k a d politikiniai ne
sutikimai Suv. Valstijose kno-
veikiaus pasibaigtų, ta ip kad 
Amerika galėtų kuoveikiaus 
pi įsidėti ant visuomet išrišti 
Kinijos ir Siberijos reikalų 
problemas. 

" S u v . Valstijos, Japoni ja 
i r D. Britanija y ra tos viešpa
tijos, katros, savo bendruoju 
veikimu gali daug dalykų nu
veikti Rvtuose. Tie nuveiki-

veikti. I r šitiedvi talkon mie
lai pakviečia Suv. Valstijas. 
Japonija labai norį a tšaukt i 
savo kariuomenę iš Siberijos. 
Xes toji ekspedicija .vyriau-
syhoi atsiėjo apie $300,000,000 
î  daugybe gyvasčių. 

Japonija nenori Siberhjos. 

•"Japonija pasiūlo atviras 
duris Siberijon ir nekuomet 
nemano ten sumonopolizuoti 
prekybą. J i nori savo prie
žastis padėti aiškias su tuo 
tikslu, idant kitos viešpatijos 
neintartų jos kitokiuose moti-
vuose. Bet jeį kitos viešpati
jos išreiškia savo nepasitenki
nimą, tuomet Japoni ja i nebe
lieka kitokio išėjimo, kaip tik 
tuojau? apleisti Siberija. To 
pasekmės tegu tuomet pasima 
ant savęs pasaulis. 

I 
" J e i bolševikizmas įsiiies-

Kinijon,Japonijos pareiga bus 
duoti pagelbos kinams. Kai-
kurie ta ip supranta bolševikiz-
mo įsiveržimą Indijon ir į 
maliometanų ša l i s . " 

Markizas Okuma yra nuo
monės, kad Rusija, a r j i butų 
bolševikinė, a r imperijalistinė, 
visuomet panorės, kad ja i bu-
tm-sugrąžintos visos teritorijos 
ir provincijos, kokių y ra ne 
tekusi karės metu. 

Washington, geg. 27. — 
Kongresas vis dar jokiuo bū
du negali susitaikinti klausime 
bonusų, kurių reikalauja bu
vusiems kareiyiams Amerikos 
Legijonas. Svarbiausias daik
tas tai tas, kad negalima su
raski versmių, kur gauti rei
kalingų pinigų. (Ji tam tiks
lui reikia apie *dų milijardu 
dolierių. 

Telegramos kongresui. 

Senatorius Sherman iš Jll-
inoiį? valstijos gavo telegramą 
nuo Amerikos Legijono kuopos 
iš La Grange, 111. 

Telegramoje buvo pasakyta : 
"Amer ikos Legijonas reika

lauja jūsų parėmimo pravesti 
bonusų bilų, kokį reikomenda-
vo mūsų naijonalės stovyklos. 
Ypatingai prielankiauja Mor
gano biliui. Atsakyki te apie 
savo pažiūras biliaus klausi
me. Jūsų atsinešimas tamp
riai dabojamas šitam apskri-
t y j . " 

Senatorius pasipiktino. 

Pasipikt ino tokia telegrama 
senatorius Sherman. I r tuo-
jaus pakilo senate prieš tos 
rųšies telegramas. 

Paskaitęs senate jis tą tele
gramą karčiais Žodžiais pridū
rė : 

" J e i g u rizikavimas kareivių 
anapus jūrių šaudymų ugnyj 
butų apmokamas pinigais, tuo
met negana butų tam tikslui 
nukalto aukso visuose pasau
lio viešpatijų ižduose. 

4 'Taigi vardu visų tų, kat
rie šaliai kareiviavo kaipo ti
krieji patri jotai , aš protestuo
ju prieš tokios dvasios teleg
ramas ir prieš pačią bonusių 
biliaus dvasią, kuri yra niekas 
kitas, kaip t ik samdytas pa
žeminimas nesutepto patrijo-
t i zmo . " 

Neleista jam pasimatyti su jo 
žmona. 

I 
L 

Victoria, B. C , geg. 28.— 
Iš Vladivostoko čia atkeliavo 
kapitonas Webb, tarptaut inas 
karinės poliujos Siberijoj vir
šininkas. J i s buvo Irkucke tuo 
metu, kuomet t'»n bolševikai 
nužudė admirolą Kolčaką, bu
vusios rusą valdžios Siberijoje 
vyriausią vadfe. 

Kap. \Vebb pasakoja, kad 
Kolčaką ir ministerių pirmį-
ui .ką Popeliajevą bolševikai' 
išvedę ir pastatę prieš burę ka 

VOKIETIJA. NEMATO SAU 
PAGELBOS AMERIKOJE. 

Su karės atlyginimu yra daug 
abaljonės. 

Bolševikai Verčia Angliją 

Paryžius, geg. 27. a At s 
tikrai numanau, kad Vokieti
ja neturi reikalo laukti ko-
kios-nors sau pagelbos iš Suv. 
Valstijų, nes, mano supratimu, 
tam tikslui jos neturi pinigų' / ' 

Taip sako Felix Dentsclt, vo
kiečių ekonominės komisijos 
Čia pirmininkas. 

" A m e r i k a " , sakė Deutsch, 
4 ' t u r i daug žaliosios medžia
gos. Bet jos pinigai tai}) su-

, rišti, kad ji negali su jais pa-
reivių, pasauktų sušaudyti ^ į . K j s k o l i n d a m a 

tuodu bolševikų priešininku. 
Vedamas Kolčakas paroika-

lavo, kad jisai laitų teisiamas. 
J a m atsakyta, jog nereikalin
gas teismas. Tuomet admiro
las reikalavo leisti j am pasi-
matvti su saVo žmona. I r tas 

* 
jam atsakyta. 

Po to Kolčakas pareikalavo 
ci^areto ir užsirūkė. 

Taik on 
Rusija Pripažino Latvijai 

Nepriklausomybę 
BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 

PERSIJON. 

Mūšiai seka Kijevo apy
linkėse. 

LATVIJA PALIUOSUOTA 
NUO RUSIJOS. 

(Ii Poo?i'ajeA » visas laikas 
šaukė susimvlojimo. Išsisuko 
jjs iš kareiviu ranku i r leido 
si bėgti. Bet tuojaus buvo 
nušautas. 

Tuo ta rpu Kolčakas stovė
jo ramiai rūkydamas. I r kuo
met karininkas įsakė karei
viams šauti, šitie atsisakė. 

Tuomet vienas bolševikų ko
misaras pašoko, priėjo artyn 
prie Kolčako ir nužudė tą su 
revolveriu. 

ilgesniam terminui. Kuropai 
visa viltis pasilieka padLlinti 
savo produkciją panaikinus 
aštuonių valandų dienos dar-
U).", 

Tuščias daiktas talkininkams 
kalbėti apie didelį atlyginimą, 
koki jiems turi duoti Vokieti-
ja, toliaus sakė Deutsch. 

Sako, jei talkininkai sugrą
žintų Vokietijai visas kolioni-
ias ir leįsfų vokiečiams ramiai 
dirbti, tuomet Vokietija per 
trisdešimts metų gal išmokėtų 
talkininkams 25 milijardus: 
dolierių auksu. Bet dabartinė
se sąlygose Vokietija gali mo
kėti labai mažai arba nieko. 

PRANCŪZŲ PARLAMEN
TAS RATIFIKAVO. 

KITĄ TAIKOS SUTARTĮ. 

Paryžius, geg. 28.— Prancū
zijos parlamentas ratifikavo 
taikos sutartį , padarytą talki 
ninku su Austr i ja . 

DIRBTINOJI VILNA IR IŠ 
JOS AUDEKLAI. 

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

Leeds. Anglija, geg. 28. — 
Andiminiam institute padary
ti pasekmingi mėginimai pa
dirbdinti vilnonius siųlns ir 
suausti iš jų audeklą. Su che
mikalui procesu mėginimai pa
vykę. I r gal netolimoj ateityj 
turėsime drabužių iš dirbtinų 
vilnų. 

To4 vilnos padaromos iš 
celulozo, kurs ištraukiamas iš 
medvilnės atmatų. 

THINGS THAT. NEVER* HAPiPto 
Copyright, 

"GRAŽUS" KARĖS SU 
KAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS. 

6 žmonės nužudyta ir daug 
sužeista. 

r 
Tautų sąjungos klausimas 

Okuma žino politiką Suv. 
Valstijose i r yra susipažinęs 
su aspirantais , noriančiais pa
likti kandidatais į šalies pre
zidentus. 
Tautų sąjungai markizas por-

sonajiai pr i tar ia . Be, .sako, 
pr i tar ia tik principams, katr ie 
veda pasaulį nuolatinėn tai-
kon 

Bet jei tautų sąjunga gy
vuos, gi viešpatijos ir toies-
nrai ginkluosis, suprantama, 

mai paliestų milijonus žmonių ' sąjunga bus tik viena parodi-
.— didelę dalį pasaulio- žmo- j ja ir neturės jokios vertės. 
n , J 0 S - Visgi tautų sąjungos svar 

" J apon i j a i ir D. Britanijai lįiausias tikslas yra visalina 
būtinai reikia pradėt i ką ,nors taika. - . . 

Rymas, geg. 27. — Čia su 
kraujo praliejimu pasibaigė iš-
kihnybės, kuriomis paminėta 
penkerių metų sukaktuvės nuo 
įstojimo karėn Italijos. 

Studentų būriai susikirto su 
karaliaus gvardija. Pasekmėje 
6 žmonės nužudyta i r apie 30 
kitų sužeista. 

Spauda to nuotikio klausi-
jne pasidalinusi. Vieni laik
raščiai kaltina vyriausybe, ki
ti studentus. C 

PREZIDENTAS PRIĖMĖ 
ANGLIJOS AMBASADORIŲ 

Washington, geg. 27. — Va 
kar Baltuose Kūmuose prezi
dentas AVilsonas priėmė Ang
lijos ambasadorių Geddes, 
kurs prezidentui indavė tikė
tinumo raš tus . 

Vienna, geg. 28. — Čia mi
rė fieldmaršalas Szetozar B Q -
roevic, kituomet buvęs austrų 
armijų vadas Itali jos fronte. 

n 

k- v, 

NEKUOMET TAIP N£RA. 
Skalbykloje. — Taip, aš atsimenu šituos kalnierius, kokius 
tamsta čia buvai padavęs skalbti. Jįe buvo visai gerutėliai. 
Čia, aišku, skalbykloje jie sudraskyti. Tokiuose atsitikimuose 
aš visuomet patenkinu savo kostumierius. 

Londonas, geg. 27. — Bolše
vikų spėkos nuolat didinamos 
Persi joj . Tomis dienomis rau
donoji kariuomenė užėmė ten 
Resht'ą, iš kur anglų kariuo
menė be jokio pasipriešinimo 
pasi traukė ant Teherano. 

Apie tai paduoda žinių lai
kraštis Daily Skėteli. I r pa
reiškia, kad mieste Batume iš
sodinta būrys indėnų kareivių. 
Paskui aną ten busią pasiųsta 
daugiau kariuomenės. 

Persijos princas Londone. 
Tas pat laikraštis rašo, jog 

Londonan atkeliavęs princas 
Firouz Klian, Persijos užru-
bežinių reikalų ministeris. 

Daily Sketcb patyręs , jog 
persai pasitikį vieni apsidirb
ti su įsibriovusiais jų šalin ru
sų bolševikais. I š Anglijos pa
šos esąs reikalingas tik ksfrės 
štabas, kurs jau par inktas ir 
pasiųstas* Teheranan. 

Persi jos princas Anglijon at
keliavęs ne tik savo šalies ap-
ginimo reikalais. Bet j is dar
buojasi gauti čia Persijai pas
kolos. 

Anglija konferuos su 
Krassinu. 

Anglijos vyriausybė, rašo 
Daily Sketcb\ nusprendusi 
kont'eruoti su Rusijos bolševi
kų valdžios^atstovu Krassinu, 
kurs laukiamas čia atkeliau
jant . Anglija jau, kaip suži
nota, pasiketinusi atnaujinti 
prekybą su Rusija, jei bolše
vikai atsimesią nuo artimųjų 
Rytų ir tenai nekenksią Ang
lijos reikalams. # 

Tai pirmutinis ir svarbiau
sias bus Anglijos reikalavi
mas. I r kuomet bolševikai gva 
rantuosią ramybę art imiems 
Rytams, tuomet jie turėsią už
tikrintą prekybą su Anglija. 

Bolševikai paėmė Rešicą. 
Už 125 angliškų mylių šiau

riuose nuo Kijevo bolševikai, 
nuo lenkų ir ukrainų atsiėmė 
miestelį Rešicą, stovintį palei 
Dnieprą. t 

Taippat bolševikai skelbia, 
kad jie jau inėję į ar t imas a-
pylinkes tvirtovės Bobruisko. 
Už 16 mylių šiaurrytuose nuo 

Kijevo eina žiaurus mūšiai 
bolševikų su lenkais. Išilgai 
Kijevo-Poltavos geležinkelio, 
pietrytuose nuo Kijevo, bolše
vikai atmušę lenkų atakas. 

Šiaurinis frontas. 
Išilgai augštosios Befezina 

sovietų spėkos paėmė nuo len
kų keletą sodžių. Šitam ruož
te mūšių linija driekiasi per 
40 mylių. ' 

Bolševikai nepertoliausia 
Minsko. Šitą miestą apginti , 
sulig žinių iš Var i a vos, lenkai 
susilaukę pagelbos. 

Apie tai turima oficialių ži
nių Londone. 

Londonas, geg. 27. — Vie
tos latvių pasiuntinybė gavo 
žinių, kad Latvija pagaliaus 
paliuosuota nuo Rusijos. 

Taikos tarybose Maskvoje 
Latvijos atstovai su Rusijos 
sovietų valdžioj atstovais tai
kos sutarčiai priėmė posmą, 
šu)ig kurio Rusija pripažįsta 
Latvijai pilną nepriklausomy
be. . 

GYVENTOJAMS UŽDRAUS
TA APLEISTI PETRO 

GRADA. 

Mieste pradėjo trukti darbi
ninkų. 

Copenhagen, geg. 27. — Ru
sų bolševikii laikraščiai rašo, 
kad pastaraisiais laikais iš Pe
trogrado skaitlingai krau.-
žmonės. Kasdien miestą 
leisdavo mažiausia pusar 
šimto žmonių. _ 

Pasekmėje pradėjo trukti 
bolševikų valdžiai reikalingų 
darbininkų. 

Tad Petrogrado savieta s pa
skelbė parėdymą, kuriuo ašt
riai uždrausta apleisti miestą: 
vyrams nuo 18 l igi ' 50 metų 
amžiaus ir moterims nuo 15 li
gi 40 metų amžiaus. 

STREIKAS IR APSIŠAU
DYMAI. 

Fred A. $Uow Company įs
taigoje, 1942 Klnzie gat., 
streikuoja kelios dešimtys dar
bininkų. Vakar ties dirbtuve 
įvyko apsišaudymai, kuomet 
streikininkai mėgino streikan 
patraukt i kelis likusius įstai
goje darbininkus. . 

Pavojingai pašautas streiki
ninkas Jdhn Shkalat. 

Lengviau pašautas įstaigos 
chemistas Rudolph Lorenz. 

SUIMTAS GEN. HERRERO. 

(Jueretaro, Meksika, geg. 28. 
— Generolui Lazaro Cardenas 
pasidavė gen. Herrero, kurs 
kaltinamas už nužudymą Car-
ranzos. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000. ge
gužės 26 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingui svarui $3.88 
Lietuvos 100 auksinų 3.10^ 
Vokietijos 100 markių 3.10 
Lenkijos 100v markių .70 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 50 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 f r. 62 
ItUlijos už 1 dol. lfi 1. 30 

file:///Vebb


D R A U G A S 
u . Penktadienis, gegužės 28 1920 

"DRAUGAS" 
• t a * kasdiena isskyru* nedeldleoJa*. 

P i l t . M M L11 \ l « >M K A I N A : 
OHICAUOJ IK l / ' ISMI J K; 

M. ta n i» f 6M0 
Pusei Mtitą ,«,. . . . * * • •**«-•. ***° 
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Prenumerata mokasl lskalno. Lai
kas skaitosi nuo u Įsirašymo dieno* 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•anas adresas. 'Pinigai geriausia sių
sti iiperkunt krasoje ar e^prese "Mo-
ney Ofder" arba Įdedant pinigus } 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Oo. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas MeKJnley §114 

Amžinasis Gyve
nimas. 

Žymus laikraštininkas, ar
ba publicistas, Chicagoje yni 
Artliur Brisbane. .lis neiškon-
ria nepalietę* tikėjįiuo klausi
nių, bei su jais j i s apsieina 
stebėtinai. Dažniausia jis taip 
iškreipia UiiUšV-ionijos mintį, 
kad skaitytojas paabejoti) a-
pie jos vertę, Į tarpą tu ken
ksmingu iSvadiiojimų jfs įpi
na gru/ii) pagarbos žodiių, 
•tabetinai pasaldinančių ano
dus. Taip Herabro ir Kxami-
nar*o raštininką, pereitos ne
dėlios numerije padarė >u Am
žinojo gyvenimo klausiniu. 

Atkartojęs vieną prilygini
mą iš &v. Jono Apreiškimų 
knygos, e>un<vn>s Šventame Ra-
>t<- p, Brisbane tą pa Vadino o-
rijentale pažvalgn. ftmefeta 
senai jau papratę orijentates 
pažvalgas skaityti klaidingo
mis K avi jie ir šiuo /ygiu 
taip pat prie klaidų priskai-
tytų &v. Jono Apreiškimus, 
Brisbane, nusiduoda nesupran-
tą>, kati ApieiŠkime yra prily
ginimai. Jeigu aš apie Petrų 
pa>ak\viau. kad yra vyras 
kaip ąžuolas, o kas nors pa> 
kui iš to mano pasakyme iš
vestų, buk aš pasakę*, kad 
Petras neturi smegenų, nei 
galvos, nes nei vienas ąžuo
las tų daigtų neturi, tai butų 
šlykštus mano šnekos iškreipi
mą-. 

Taip pat p. Brisbane apsi
eina su sv. Jono Apreiškimais. 
Apaštalas aprašo dangų kaipo 
auksinį miestą, kurio vartai 
pažymėti apaštalų vardais, o 
brangakmeny pamatai spindi 
ti vy tikos Izraeliaus giminių 
vardais. Brisbane nežiūri, 
kad tame prilyginime svarbu 
yra suderinimas dvylikos Ii 
raeliaus giminių su dvylika a-
paštalų, t. y. Senojo ir Naujo
jo Testamento vienybė. P-no 
Hear>t\) gausiai apmokamasis 
raštininkas apaštalui bruka 
vien aukso branginimą Ainzi-
ū t t i u c . i v v f u u i h ' . 

Kad ka> v y iv prilyginimą 
prie ąžuolo išverčia jam aut 
negarbės, tai yra nugrubna
gis tiesos iškreipimas į klai 
dą. Kad kaj> sv. Jontj Apaš-
talą i\elia i tarpą orijentalų, 
garbinanėių vien auksą, tai 
nėra nugrubnagis, bet tai yra 
vis-gi tiesos iškreipimas į klai
dą tiek nedoresnis, kiek dau
giau proto suvartota tam ne 
labam tikslui. 

Mes krikščionys nemažiau 
už p. Brisbane turime tiesos 
kalbėti apie tai, kaip supran
tame Amžinąjį gyvenimą* į 
kurį tikime ne iš išdykumu. 

žinojo gyvenimo aprašyti ne
galime, nes jo dar neprityrę 

pme. Kristau* apreiškimas 
mums atnešė tikrą žinią, kad 
Amžinasis gyvenimas bus, bet) 
nedavė pilno pasakymo kokis 
bus. 

Žmogus iš . tolo stovėdamas 
gali matyti žiūrono akį, 
bet nemato to, kas galima 
išvysti per žiūroną. Norint pa
sinaudoti žiūronu, reikia akį 
pridėti prie mažosios žiūrono 
akies. Taip pat reikia pridėti 
savo protą prie Kristaus ap
reiškimo, norint pamatyti ką 
tas apreiškimas duoda žinoti, 
lietas žmogus utsideda tiek 
laiko ir darl>o, kiek reikia, 
kad per Kristaus apreiškimą 
išvystų Amžinojo gyvenimo 
laimės ir grožybės tiek, kiek 
galima jos regėti. 

Regėsime Dievo veidą ir 
tas (regėjimas bus didžiausias 
laimės šaltinis, šiitą pažiūrą 
krikščionys gavo iš Apaštalų. 
Kas žin ar nebaugiausia ją 
>krlbė šv. Povilas su Sv. Jonu. 
Laimingas atsikėlusių kūnų 
garbingumas yra antra dalis 
mūsų pažiūrose į Amžinąjį gy
venimą. Karaliavimas dangu
je, ant žvaigždžių ar nebulo-
zose yra galimas daigias. Ga
mtos mokslai ir teologija į tą 
parią pusę kreipia mųs protus, 
bet tai yra tik spėjimas. Šven
tųjų draugavimas yra tikreny
bė. J i daugiau duos laimės, ne
gu auksas ir brangakmeuiai. 
Neniekiname artistiškos lai
mės sujungtos su giesmėmis ir 
regimąja grožybe, bet tų dai
gių krikščionija nestatė pir-
nioii vieton kalbėdama apie 
Amžinojo gyvenimo linksmy
bes. 

P. Brisbane nedrįsta užka
binti pilnai išreikštą krikščio
nių pažvalgą į Amžinąjį gy
venimą, bet raštininkas tik vo
gtinai įbruka savo skaityto
jams klaidingą mintį apie 
krikščionių pažiūrą. 
•Kiekvienam valia savo tiks

lus vykinti tomis priemonėmis, 
kuriomis sekasi. Bet nelaimin
gi žmonės, kurių tikslas yra 
kenkti tiesai. 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
Kronologija. 

• .n t — — — 

1903. 

Sistematiškai ir piluai Am-1 lių turėsi. 

Apie Vokiškas 
Markes. 

I>a bar vokiečių pinigams 
pradėjus eiti brajigyn po se
nam baisiam atpigimui, atsi
randa asmenų gundančių žmo
nes pirkti vokiškas markes. 

Pirkimas svetimos šalies pi
nigų, kada jie pigus, gali boti 
dvieln tikslais: arba apmokėti 
dabartiniems savo reikalams, 
je igu jų žmogus turi su at
pigusių pinigų šalim, arba be 
tiesioginio reikalo, o tik su 
mintimi parduoti pirktuosius 
pinigus, kada jie pabrangs. 

Diduma Amerikos lietuvių 
reikalų su Vokietija neturi, o 
tik nori pirkti jos pinigus 
dėlto, kad jie dabar pigus ir 
kad jie dabar vaikščioja po 
Lietuvą, į kurią žmogus tiki
si kada nors parvažiuoti 

Tokiais tikslais mes nepata
rtume pirkti vokiečių pinigus, 
nors jie daliai' pigus ir nuolat 
kyla augštyn. Kas labai gerai 
žino pinigų atpigimo ir bran-
gėjįnio laikus bei priežastis, 
tas gali pralobti šiandie pri
sipirkęs vokiškų pigių markių. 
Bet kas nėra didelis pinigi
nės prekybos žinotojas, tas 
gali greit prakišti. 

Prapulti pinigai neprapulsĄ 
bet už Amerikos pastovius do-
lierius žmogus gauna didelį 
pundą vokiškų nepastovių 
markių. Jei jos pabrangs ii 
tada parduosi, tai pelnysi. Jei 
jo* ims pulti ir turėsi jas su-
vartot atpigusias, tai nuosto-

Lapkrioio 24 d., Pittsburge, 
Pa., buvo lietuviškų katalikiš
kų kunigų suvažiavimas, lietu-
vaičių-mokytojų kongregacijos 
įkūrimo reikale. Pribuvo 14 
kunigų; 15 išreiškė pritarimą 
susirinkusiųjų nutarimams.Bu 
vp nutar ta : I. Amerikos lietu
viams būtinai yra reikalinga 
grynai lietuviška, atskira nuo 
kitų tautą, kongregacija lietu-
vių-zokoninkių, kurių vyriau
siu užsiėmimu butų mokini
mas jaunuomenės lietuviškose 
parapijinėse mokyklose. 

2. Yra labai pageidaujamas 
atgaivinimas senos grynai lie
tuviškos kongregacijos seserų 

tuviškųjų seserų kongregacijos 
reikalą pavedė kun. A. Staniu-
kynui, &v. Kryžiaus parapijos 
klebonui, Mt. Carmelyje, Pa. 

Balandžio pabaigoje kun. A. 
Ktaniukynas susinešė su lietu
vaitėmis, kurios Šveicarijoje 
Ingenbehlyje, prie Šv. Kry
žiaus seserų, rengėsi lietuvai
čių kongregacijon įstoti. 

Birželio 15 d. jis parašė 
liarrisburgo vyskupui J . W. 
Shanabanui, prašydamas jo, 
kad leistų rengti Šv. Kryžiaus 
parapijoje mokyklą ir pagel
bėtų įkurti lietuviškųjų seserų 
kongregaciją mokyklų vedi
mui. 

Liepos 2 d. Harrisburgo 

Mariae V*ęJ\ ~ * * * • £ * 5 į " , , $ l sutiko.i
užfimlti ***** 

steigimas lietuviškos šakes 
prie kokio nors iš esančių A-
merikojė zokonų. 

3. Visi prašymai į Apašta
lišką Delegatą ' \Vasningtone 
arba į Rymą ir visi kitokie le-
gališki žygiai tur būti daromi 
vardan lietuviškų Amerikos ku 
nigų, 

4. Prašymais etc. užsiims 
tam tikrai komitetas, išrink
tas iš sekančių ypatų: Pirm. 
kun. M. Kriaučiūnas; Kas*n. 
kun. J . Sutkaitis; Sekr. kun. 
iVpanonis h \ Sekr. Koresp. 
kun. A. Milukas. 

1904. 

Kovo 14 d. kun. M. Kriau
čiūnas, komiteto pirmininkas 
buvo pas Chicagos antvysku-
pį J . K. (įuigley su lietuvai
čių kongregacijos sumanymu, 
bet antvyskupis nesutiko jos 
remti, patardamas, kad tuo 
reikalu rūpintųsi tie kunigai 
ir vyskupai, kurių vyskupijose 
yra daugiausia lietuvių. 

Gegužio ;> d. įvyko antras 
kunigų suvažiavimas Eliza-
betnporte, N. J . lietuviškų se
serų reikale. Atvažiavo 8 ku
nigai. Suvažiavusieji tokį pa
darė nusprendimą: — kadangi 
jokių pasekmių iš pirmo suva
žiavimo atlikto Pittsburge ne
pasirodė ir iš komiteto prane
šimų jokių pasekmių negalima 
tikėtis, todėl, dalyko reikalin
gumą pripažindami, nutaria
me: prašyti kunigų A. Kaupo 
ir A. Miluko, kad jie susineš
tų su perdėtine Kokono "Ma
riae Yitae", ar ji negalėtų 
pradėti atskirai nuo zokono, 
kuriame ji dabar gyvena, zo
kono "Mariae Vi tae" su lietu
viškomis seserimis. Jei minė
tieji kunigai apsiims (tųdvie
jų kunigų susirinkime nebuvo) 
ir seserų perdėtine p r i t a r s 
tada tegul jie sušauks paskir
toje jų vietoje susirinkimą. 

1905. 

Balandžio 25 d. kunigai A. 
Kaupas ir A. Milukas visą lie-

viškų seserų reikalais. 
Rugpjūčio 3, kunigai Eliza-

bethe susirinkę, kongregacijos 
pradžiai sumėtė $350.00 aukų. 

Rugpjuč io 27 J . M. vysku
pas Shanahanas, šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Mt. Carmelyje, po 
atliktai dirmavonei, prakalbė
damas į žmones, žada neužil-
gio parūpinti jų mokyklai jų 
jų pačių tautos seseris. 

Kugsėjo 2, vyskupas pripa
žįsta reika^Į, kad Motiniškasis 
Namas naujos kongregacijos 
privalėtų būti M t. Carmely, 
tečiau daro išlygą "sine qua 

|non," kad per trejus metus 
butų jame užlaikoma griež
čiausia klauzūra, kad seserįs 
bažnyčioje parapijinėje atli
kinėtų išpažintį, gautų abitus 
ir darytų profesiją. Ant tų 
išlygų nesutinkant, verčiau 
ieškoti kongregacijos steigi-
gimui kitos vyskupijos. Be a-
bejonės, išlyga buvo priimta. 

Tą pačią dieną vyskupas, 
patarimą gavęs, rašė pas se
seris Mielaširdystės (Sisters 
o f Merey) į AVaterbury, klau
sdamas, ar jos vieniems me 
tams neapsiimtų auklėjimui 
priimti kandidačių į lietuvai 
čių kongregaciją. 

Kugsėjo (i seserįs iš YYatcr-
burio atsakė, kad jos noriai 
priimtų kandidates į novicija-
tą, mokant po $200.00 metams 
už kiekvieną, bet neturėdamos 
pritarimo savo vyskupo, kuris 
yra Europoje, negal tuo tarpu 
pa tvirtinančio atsakymo su 
teikti. 

Spalio 2 vyskupas rašo pas 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
seseris (Immaculate Heart of 
Mary), kurios vieną savo se
se rų mokyklą jau turi Mt. 
Carmely. Jos sutiko priimti, 
su mėnesiniu užmokesčiu 
$15.00 už kiekvieną. Vyskupas 
pats prižadėjo užmokėti tri
jų laukiamųjų iš Šveicarijos 
kandidačių užlaikymą vie
niems metams. 

spalių 4 kun. A. Stanuiky-
nas išsiuntė į Ingenbebl, lietu-

Vokiškų markių pirkimas 
nebankieriui žmogui yni vis-
tiek ką lioterija. Gali laimėti, 
bet gali ir prakišti kitam lai
me nupirkdamas, tveriau ] to
kį dalyką nesikišti. Lengvų 
pelnų noras dažniausia būva 
kartus. 

Nesąžiningi bankų agentai 
tvčia samdo kaikuriuos asine-
uis, kad tie prišnekėtu savo 
pažystamiems pirkti atpigusių 
pinigų. Kada tie bus išpirk* 
ti iš bankų, tada tyčia susida
rys naujas tų pinigų smukimas 
tada agentai vėl gązdins, saky
dami: •'Parduok dabar, toliau 
da daugiau puls; jei dabar ne-
parduosi, daugiau nuostolių tu 
rės i . " Žmonės nesusyk tų 
šnekų paklausys; bet kelias 
dienas palaukę ir matydami, 
jog puolimas nesiliauja, par

duos atpigusius pinigus. Ką 
buvo pirkę už dolierį, už tą 
gaus 25 centus. Didieji ban-
kieriai sušlavę po* ,75 centus 
nuo kiekvieno dofcierio juoksis 
iš tų, kurie bankierių dalykų 
nesuprasdami kišosi į banko 
dalvkus. 

Be baimės galima pirkti vo
kiškus pinigus dabartiniems 
reikalams, t, y. jei kas nori 
juos parsiųsti savo giminėms 
į Uetuvą, arba išmokėti Vo
kietijoje už kokį nors daigtą 
perkamą Vokietijoje ii* siun
čiamą tenai. Kitaip sakant, 
gali Amerikos pinigus be bai
mės mainyti aut vokiškų, jei 
už vokiškuosius tuojaus įsigy-
ji kolų nors daigtą. Bet pa
vojinga yra laikyti vokiškus 
pinigus su viltim pasipelnyti 
iš jų vėliau. 

vaičių kelionei į Scranton 
$359.00. 

Lapkričio 3 atvažiavo iš 
Šveicarijos trįs lietuvaitės, 
p-lės: Kazimiera Kaupkite, 
J ūdyta Dvaranauskiutė ir An
tanina Unguraičiutė ir {s toj o į 
Mount Saint Mar j ' s Semina
riją Scrantor.e. 

Gruodžio "? per 40-los va
landų atlaidus Seranu-ne, bu
vo pakeltas klausimas ar nesu
siras geradaris, kuris apsiim
tų žymesnę sumą paskolinti 
nupirkimui žemės ir Vienuoly
no pastatymui Mt. Carmely. 
Geradariui nesusiradus, pasi
rodė reikalas kolektuoti ir su
rinktomis aukomis pradėtą 
darbą atlikti. (Daugiau bus.) 

AIŠKINIMAI KAIKURIU UŽ
METIMŲ PRIEŠAIS PRI

SIKĖLIMĄ Iš NUMI
RUSIŲ. 

(Pabaiga) 

Mūsų laikų priešai nori prisi
kėlimo paslaptį aiškinti insis 

poksojimu (hallucinatio) 

J ie tvirtina, buk Kristaus 
pasekėjai Jo kančios laiku bu
vę labai įtempę savo dirksnius 
(nervus) ir tvirčiausia tikėję, 
kad jų mylimasis Mokytojas 
prisikels garbingai ir išeis iš 
karsto, 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 gyvas 
Ir tokį padarė jiems įspūdį, 
kaipo 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-
ra negalimas daiktas. To da
lyko aiškumas pervirši na kiek
vieną įsivaizdinimą. Kristaus 
pasekėjai visai nesitikėjo Jo 
prisikėlimo. Sugavus Kristų 
Alyvų Darželyje, jie visi išsi
gando ir apleido Jį, ir manė, 
kad jau viskas pasibaigė. 
Marija Magdalena ir kitos 
moterys prisipirko tepalų, no
rėjo Jo Kūną patepti trečios 
dienos ryte. Taigi nei josios 
nesitikėjo atrakti Jį prisikėlu
sį. Magdalena išvydusi tuš
čią karstą manė, buk kas pa
vogė Jo Kūną. Kuomet Kris
tus jai pasirodė, ji manė, buk 
ji mato daržininką ir iš karto 
nepažino* Kleopas ir kitas 
mokintinis eidami į miestą E-
maus kelyje šnekėjo su Kris
tumi ir Jam pačiam pasakojo 
kaip buvo išsigandę moterų 
apsakymo apie prisikėlimą. 
Kuomet J is jiems apsireiškė 
laužime duonos, juodu sugrį
žo ir pasakė Apaštalams. A-
paštalai iš karto netikėjo kai
po netikėjo moterims. Šv. To
mas, kurio nebuvo, kuomet 
Kristus pasirodė Apaštalams, 
protestavo iki neįdėsiąs pirš
to vinių vieton, netikėsiąs etc. 
Taigi apaštalai ir kiti atsikė
limo liudininkai visai nebu
vo lengvatikiai, bet priešingai, 
labai atsargus tyrinėtojai. 

Užmetimas stabmeldžio 
Ceiso. 

"Kodėl Kristus prisikėlęs 
iš numirusių nepasirodė vie
šai visiems žmonėms! Kodėl 
nepasirodė net savo priešams? 
Tas užmetimas pirmą syk pa
skelbtas apie 175 m. Tapo at
kartotas Kenaiio ir kitų apie 
vidurį 19 šimtmečio. Dievas 
nori, kad tikėtume liuosu no
ru be jokios prievartos. Pik
to noro žmonių J is neverčia 
tikėti. J is tik suteikia visiems 
užtektinai protingų prirody
mų, kad tikėjimas butų tikrai 
protingas. Tą tiesą Kristus 
išreiškė prilyginimą apie tur

tuolį pragare. Turtuolis pra- ' 
Į šė Abraomo,' kad pasiųstų ką 
nors prasergėti penkis brolius, 
idant jie atsilenktų pragaro. 
Abraomas atsakė, tardamas: 
" J i e turi Moizę ir pranašus. 
Tegul klauso jų. Jei neklau
so pranašų, neklausys nei iš 
numirusių prisikėlusių/* Par i 
zėjai reikalavo nuo Kristau.! 
ženklo iš dangaus, bet negavo. 
Kuomet Kristus kybojo ant 
kryžiaus, Jo priešai sakė: 
" J e i esi Dievo Sunūs nusileisk 
nuo kryžiaus, tai tikęsime," bet 
J is nieko nepaisė jų. Tik vie
nam savo priešui suteikė ne
paprastą malonę. Apsireiškė 
persekiotojui Taršo . Sauliui, 
kuris paskui tapo Apaštalu. 
Jei Kristus butų visiems apsi
reiškęs, tai nedori žmonės vis 
butų išradę priežasčių netikė
ti, kaip seniaus kad sakė: 
"Belizebubo galybė išvaro 
velnius. ' \Jei Kristus butų pa
sirodęs visiems, tai netikėliai 
butų sakę: "Kodėl nepasiliko 
ant žemės ant visados!" Jei 
pasiliktų ant žemės, tai butų 
išgalvoję kitokius užmetimus 
ir vis tiek butų netikėję. 

Kun. P. Saurusaitis. 

TAUTOS FONDO 
UŽDUOTIS. 

• 

Prasidėjus baisiam Europos 
karui, Amerikos lietuviai pa
matė reikalą šelpti savo bro
lius, nuo karo nukentėjusius. 
Tuo reikalu politiškam Chica-
gos seime įsteigė Tautos Fon
dą. 

Karui besitęsiant ir vokie
čiams užimant visą Lietuvą, 
Tauto* Fondui prisėjo lošti 
gana svarbi rolė kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Ir 1018-1919 metais Tautos 
Fondas kreipė domės, kad ko-
daugiausia sušelpus tokia* į-
staigas, kurios kovojo už vi
sišką Liet. nepriklausomybę. 
Tuo tikslu T. F. užlaikė In
formacijos Biurą AVasingtone, 
šelpė Lietuvių Tarybą Šveica
rijoj. Vėl, patariant Prof. 
Voldemarui, Lietuvos M miste
rių pirmininkui, didelę pinigų 
sumą pavedė publikacijos rei
kalams New Yorke, būtent 
Bioyr'o biurui. 

Bet dabar, kada Lietuva tu
ri jau savo valdžią ir ji pa
ti gina Lietuvos politiškąją 
nepriklausomybę, Tautos Fon
dui lieka da svarbi užduotis 
atlikti, tai yra pagelbėti Lie
tuvai pasikelti kultūriškai. 
Kaip svarbu buvo iškovoti 
Ljetuvai laisvę, taip pat yra 
svarbu pageLbėti pasikelti iš 
kultūros griuvėsių, sušelpti 
mokyklas, mokinius, paremti 
krikščioniškąją akciją, kovo
jant prieš visokios rųšies prie
šus! Trumpai sakant, turime 
remti viską, kas tiktai Lietu
vai gero neša. 

Aukokime, šelpkime ir gai
vinkime tautiškąją sąmonę 
sulenkintuose Lietuvos pak
raščiuose. Dalyvaukime gerb. 
kun. džiak. Mirono prakalbo
se. Ten išgirsime kas labiau
sia šiandie reikia šelpti, kad 
Lietuva galėtų ramiai varyti 
kultūros darbą. Lankykime 
kun. džiak. Mirono prakalbas, 
aukokime "kultūriniam Lietu
vos atstatymui, kad pragrjžę 
galėtume ramiai, su gryna są
žine, pasakyti: *4Lietuva, Tė
vynė mano, ir aš, sulig savo 
išgalės, prisidėjau, kad tu bū
tum laisva ir kultūringa.1 ' Au
kokime Tautos Fondan! 

K. J . Kmšinskaa, T. F. sekr. 
222 S. 9-tb S t , Brooklyn, N T . 
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Vyrų ir Moterį} Rnbų Kirpi
mo ir Deagniag Mokykla. 
MUSŲS istema ir mokymo budu jų* 
trumpu laiku i*mok«lt» rimo •JUA-

to. 
l i e s turimo did»au«lu8 ir geriau

sius kirpimo, dealg^lng ir siuvimo 
skyrius, kur klekvieuaaK gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros Jiega, 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos »ulig mleros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurios 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Rasnicka, Vedfcja* 
190 N. STATE STKEET, CHICAOO. 

Kampas Lak« St.. ant 4-ty lubų 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvya Graborlua patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užgaa*dint!. 

12314 W. 23 PL Chicago, m. 
TeL Ganai H 9 f . 

Talefooa* Pullman SM | 

Dr • P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan, Avenue 

VALANDOS! S Ud 9 
3 : $ $ G $ ^ $ ^ « ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 

3. ?. WAITCHES 
ATTOENEY AT LAW 

LUTTUVIS ADVOKATAS 
4543} 8. WOOD STKEET 

7*S W. ISth STRBKT 
CHtGAGO. 

M< Kialey 43X0 

n • • • » • • — • • - • Į 

JOSEPH C WOL0N 
Lietuvis Advokatas 

l t BO. IiA BALliJE BTUSTOJT 
Gyvenimo TeL Humboldt 9? 

Vakarais Sfrll W. M-cd Btreet 
Tei. Roekvreil «•»» 

CHICAOO. ILL. 

'X 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

Telefeoas PaUmaa MS Ir Pmllmaa S1M 
ChicagoJ: 4615 8o. Wooi Str. 

Tik Kstrerc*- vakake nuo 5:30 Iki 7:M 
T n l » I — • Tarti. 7 » . 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4830 W. 13 St 

Kama, 49 Court 
Ros. 1129 W. 49 AveauM 

Telefonas Cioero t f i t 
Ofise Cicero 49 

K M a l a i O l LIETUVIŠKAI 

V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS 

• 
• 
i 
V i Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street | 
• Kamftaris 324 
5* TeL Central 6899 I 
I Vakarais, 812 W. 33 St. j 
t TeL Yards 4681 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

I DR. CHARLES SEGAL" 
Perkėlė savo ofiaa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, motery ir Ty
ru ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 i 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T I V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofiaa* ir Gyvenimo rietą 

1251 SOL Halsted S* . 
Ant Viršaus Univeisal State Hankj 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo | 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki t. 

Tai. Drevar 7941 

Dr. C. Z Vtzctis 
LIETUVIS D E i m S T A S 

Valandos: suo • ryto iki 9 vak. J 
Seredonns nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASJftLAHD AVBJOUK 
arti 47-tos Gatves 

W t m • » • - » • » - • • • • » » • • • . . . • • • j 

file:///Vasningtone


Penktadienis , gegužės OŠ 192d DRKUOKS S 
Telephone: Yards 6492 

AKUšERKA 
E 

Turiu patyrimą 
moterių ligos*; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

3250 So. Halsted St., Chicago, III. 

i » « » » N ^ < ^ ^ ^ » metm^t » I « » » » » » I » » I » » • « • • • » • } { 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• • • • • • • fc »• • » > • « » » « mH& 

GRAND RAPIDS, MICH. 

s< „ , , ,« 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

i 
Kainos kur ios pr i t inka kiekvie

nam kišeniufc Gvarantuojame kad 
sutaupins ime jums 10% iki 50% 
a n t kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir j aunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti an t užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko- | 
tai su dirželiais ir be, for fitt>ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatyk i te mušu speciiale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20. $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki S30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augs-
ėiau. Vyru kelines $4. ir augšciau. j 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki i 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo j 
Europa. I 

» Atdara ktekviena diena iki 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne 
dil iomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Užsikrėtimas 
I r Liga 

Žiurkes, Peles ir Tarakonai 
\) neša perus ir užkrečia mais

tą. Iš to kila visokios ligos! 
J-O išnaikina juos. Gausa- į 
mas klijaus ir powclerio for- J 
moj. Vartojamas nekuriuo.se>. 
S. V. Vald. skyr. švarus, sau ' 
gus vartoj . Pe r 46 m. vartoj. 

I N C O R P O t A T I D 

ULOt, 

- « 

DR. 6. M. GLASER ! 
Prakt ikuoja 28 metai 

()fisa> 3148 So. Morgan St. 
Ker tė 32-ro St.. CrOcago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare . 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

FARMOS - ŪKĖS. 
J a u didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surast i būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų tu r t as auga kasdien 
ir mes tur im l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
r amaus gyvenimo tai insygikit sau 
t 'arma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia fa rma taip rinktis 
pa t inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu t ams ta nusipirksi kur fa rma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patars im kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
l inksminimus mušu kolonijoj jau y-
r a ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe ; tur im visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų autgmobihų 
ir taip toliau. Jau męs neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri t rūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuyis n u 
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes tur im tam tikslu nus
k i r ta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
'informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

Mes, parapijiniai Šv. Pe t ro 
ir Povvlo parapijos, labai esa
me dėkingi savo gerb. klebo
nui už taip iškilmingas 40 va
landų atlaidų pamaldas, ku
rios buvo 9, 10 rr 11 dienomis 
gegužės. Su dvasine pagelba 
pribuvo šie kuuigaj : iš Chiea-
g e t kun. Al. Skrvpka, kun. J . 
Vaičiūnas ir kun. Ig . Alba vi
r ius. Iš Detroit, Mieli. kun. F . 
Kemėšis ir kun. *J. Jona i lis. 

Pras idedant pamaldoms pa
mokslų sakė vietinis klebonas. 
Paragino parapi jonus pr ie bu
dėjimo ir maldingumo laike tų 
atlaidų. Antrų pamokslą sakė 
kun. Jonai t is , vakare pamoks
lą sakė kun. Kemėšis apie mal
da. Du pamokslu sakė kun. 
Vairumas, kurie žmonėms la
bai patiko. 

Per procesijų dalyvavo Mo
terų Rožančiaus i r Panų dr-
jos, taipgi mokyklos mergai
tės. Malonų Įspūdį darė savo 
gražu pasielgimu. 

Žmonių per visus atlaidus 
buvo pilna bažnyčia. Daugelis 
atliko išpažintį 

Tos pamaldos ilgai pasiliks 
mūsų širdyse. 

Ačiū vietiniam klebonui, 
svečiams kunigams, kurie at

s i l a n k ė pas mus. O mes parap. 
stengsimės dar labiau aukoti 
pastatymui naujos bažnyčios, 
kad kitais metais 40 vai. atlai
dus ualėtumėin apvaikšėiot 
j au naujoj bažnyčioj. Girdė
jau, kad aukų tani tikslui su
t i n a jau suvirs penki tūks
tančiai dolierių. 

Parapijonas. 

CAMDEN N.J . 

Kun. J . l la laburda, buvęs 
per 12 metų klebonu lietuvių 
šv . Ju rg io parapi jos , Cleve-
lande, Ohio, i r dabar t inis 
Camdeno, X. J . lietuvių dva
sios reikalų aprūpinto jas š. 
m. birželio pradžioje išva
žiuoja Lietuvon a tgaut i jie-
gas, kurias prarado besidar
buodamas Clevelando lietuvių 
labui ir gindamas juos nuo 
i^tautėjimo ir betvarkės. 

Iki kun. J . i la laburda su
grįš atgal, Camdeno, X. J . 
lietuvių dvasios reikalus ap
rūpins gerb. kun. J . J . Kau-
lakis iš Philadelphia, Pa. , ar
ba jojo padėjėjas. 

K . J . H . 

WAUKEGAN, ILL. 

PASPOKTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Buitie Consultation I tarean, Inc. 
35 So. I>e*rlH>rn fct. Chicago. 

Room 206 

Skaitydamas dienraštį ran
du daug korespondencijų iš 
įvairių kolonijų lietuvių dar
buotės. Bet iš \Vaukegano, 
galima sakyti, kaip ir nesi
mato. Argi nėra čia ant tiek 
prasilavinusių, kad jau nieko 
negalėtų parašyti ir iš mūsų 
kolonijos lietuvių darbuotės. 

Gyvuoja čia jaunimo Vyčhj 
47 kuopa. Prie jos priklauso 
gana skaitlingas jaunimo bū
relis. Kuopa rengia vakarus, 
vakarėlius. Kiekvienos savai
tės seredos vakarais būva 
programos, žaidimai ir kiti 
pamarginiuiai. Į tuos vakarė
lius būva kviečiami kaip na
riai, taip ir pašaliečiai. 

Gegužės 8 d., š. m., buvo 
įrengtas išleistuvių vakarėlis 
pagerbimui buvusio niųs ko
lonijoj žymiausio darbuotojo 

JS. Gadeikio, kuris . iškeliavo 
Lietuvon. 
* Susirinko gana skaitlingas 
būrelis šviečiu. Tapo pareng
tų vakarienė, laike kurios iš
reikšta linkėjimai. Visi linkė
jo p. Gadeikiui sveikam tė

vynėn sugrįžti ir pasekmingai 
kovoti su jos priešais. 

Jurgutis. 

ST. LOUIB, MO. 

L. Vyčių 80-tos kp. koncertas. 
Gegužės 2 d. čia buvo L. 

Vyčių kuopos koncertas, kro
atų svetainėj. Tai buvo pir
mas tokis spektaklis, kokio ši 
kuopa iki šiol dar nebuvo su
rengusi. 
- Pirmiausia vaidinta t r ump i 
koniedijėlė " ^ l a p u t i - i s . " Vai
dinta gan puikiai . Roles at
liko šie: Šalapntrio — J . Si-
manavičia, Kunigundos — L. 
Živaitienė, Baliakino — Pr . 
Ražaitis, Alvvros — P . Lit-
maniutė. 

Po to sekė dainos, kurių pa
dainuota apie 15. Pirmiausia 
mergaičių eboras padainavo 
4iSftar Spangled B a n n e r , " ku
ris puikiai išėjo. Čia paminė
siu, kokios dainelės iš eilės 
dainuota. Choras padainavo 
Vyčių himnų. Toliaus dainavo 
" E i n u per dvarel į ," " O i kas 
soda i , " " V i e n a s žodis ne šne
k a " ir "Saule lė nusi leido." 
Padainuota gan gražiai ir jau
smingai . " Publikai labai pa
tiko, ypač " V i e n a s žodis ne 
šneka . " 

Kva r t e t a s padainavo 4 dai
neles: " A n t tėvelio d v a r o , " 
"Vi ln iaus R ū t a i , " " P e r girių 
g i r e l e " ir "Važ iavau dienų." 
Gražiai išėjo. Kvartete daina
vo š ie : L. Živaitienė, P. Lit-
maniutė, A. Žtvaitis, J . Sima-
navičia. 

. . Solo dainavo: O. Bartinin
kai tė " V a i p u t ė / ' Gan gra
žiai išėjo. Liud. Živaitienė 
padainavo " K u r bakūžė sama
nota."x Reikia priminti, kad 
ši dainininkė tur i gražų, jaus
mus kutenantį, balsų. Petr . 
Litmaniutė padainavo " P a m y 
lėjau v a k a r . " Publika iššaukė 
mitrų kartų padainuoti . A. 
Ladisiutė padainavo " V a i var
g e . " Ši jaunutė mergaitė turi 
gražų balsų. Bus gera daini
ninkė, jeigu tik nesiliaus la-
vinties. Pijanu pri tarė jaunas 
muzikas (svetimtautis) 11. 
r enton. 

Tarpuose deklemavo O. Ga 
deikaitė ir E. P . Živaičiutė. 

Pr ie šio koncerto Vyčių 
kuopa rengėsi nedrąsiai, nes 
nemaru*, kad žmonės užjaus ir 
atsilankys, kaip kad ant kitų 
vakarų, îi darbo buvo daug. 
Bet viskas vir to kitaip. Pub
likos prisir inko pilna didelė 
svetainė. Pelno, kurs skiria
mas naujiems vargonams, li
ko daug. Dabar kalbama, kad 
rudenyj Vyčių kuopa sureng
sianti dar gražesnį vakarų-kon 
certų. Dieve jiems padėk. 

Beržo lapas. 

CICERO, ILL. 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
BENO KONCERTAS. 

(Pabaiga). 
Prie užbaigos vi et. klebonas 

išreiškė benui dėkingumų, kad 
per ta ip trumpą laikų sugebė
jo puikiai pasižymėti savo ga
bumais. 

Ilgai ciceriečiai minės tų 
koncertų, kurio dainų ir muzi
kos garsai taip žavėjo publi
kų. Malonu buvo klausyti 
maršų, ypač overturų garsai , 
kylantįs ant vietos i r su tren
ksmu banguojantįs, rodos, į 
tolimas girias ir palengva ro
dos, dingstant įs .Tai vėl, rodos, 
palengva*, iš tolybių grįžda

mi, su trenksmu vėl, randasi 
ant vietos ir t. t. 

Pr ie to ir scenerija turėjo 
tankios girios išvaizdų. • 

Maršai , valcai ir serenados 
turėjo savotiškus garsus, ku
rie taipgi buvo malonus au
sims. 

Šv. Antano parapijos benas 
jau spėjo pasižymėti. J i s pa
sitiko Lietuvos Misijų, vasa
rio 19 d., per Velykas bažny
čioje ir lauke žmonėms iš baž
nyčios einant grojo. 

Dalyvavo pasitikime ir pri
ėmime Lietuvos valdžios pa
siuntinio, dzekono kun. Miro
no, gegužės 14 d. 

Tame valu per kun. Mirono 
prakalbas Lietuvos reikalams 
ciceriečiai sumetė aukų virš 
$3(X).00. Garbė j iems! 

Ciceriečiai, ačiū rūpesniui 
gerb. klebono kun. J . H. Vai
čiūno, turi laime tankiai gir
dėti svarbias ir pamokinan
čias prakalbas gabiausių kal
bėtojų ir kitokių pramogų. 
Jo ir minėto beno vado p . L. 
Krikščiūno rupesniu ir sis be
nas sutvertas ir dar Šv. Anta
no parapi jos vardu pavadin
tas. 

Benas laikosi Rymo katali
kų principų. Raudoniesiems 
(socijalistams) jame vietos 

nėra. Del to iš pavydo bandė 
jie benų sugriauti , bet skau
džiai apsivilė. Beno nariai ant 
savo uniformų turi Šv. Anta
no parapijos ženklus. Vienas 
raudonasis, nenorėdamas 
š \ento vardo nešioti ant unir 
formos, norėjo užimti vietų 
be uniformos, lx>t buvo pra
šytas geruoju prasišalinti, o 
kad mandagus prašymas Ue 
gelbėjo, tai tapo prašalintas 
ir nenoroins. Garbė už tai 
benui. Prašalintasis iš beno 
nusiskundė " Naujienose," bet 
tas jam nieko i. gelbėjo. 

J . Šlicgeris. 

REIKALINGI VYRAI. 

m mmm. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos kirygynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi "elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
baseniente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų, — pir
mos klesos knygynes ir cigarų 
Ivautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatves Grindįs muro, durįs ir lan
gai ažuoliniti. 2-me pagyvenime 
žiūrįs ir langai taip pat ąžuoliniai. 

Parsiduoeiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus j 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chicago, 111. 

Del Fabriko Darbo. Gera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišauki te: 

Western Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ros & Crawford Ave. 

VAKCiOMMNKV DOMAI. 
Reikalingus gerus vargonininkas. 

Atlyginimas bus pilnai patenkinamus. 
Butų Kerai, kad mokėtų beną vesti. 

K K V. C. VASILIAUSKAS, 
12 Ca> i m ir St. 

\\ chtficlri, Mass. 

REIKALINGI L E I B E R I A I . 
del fabriko darbo. Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

Pant ry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
2S South Clark Str. 

Prie Laundres Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Geros valandos At
sišaukite 

M*ORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

Indų Plovėjai $45.00 kambaris ir 
Burdas Atsišaukite. 

MORRISON HOTEL 
28 South Clark Str. 

Chamberrnaids $45.00 į menėsi, 
kambaris ir Burdas. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

l 'aieškau gerų karpinderiu prie 
namų statymo (tik namų, o ne ko
modų dirbimo). Mokestis gera, dar
bas 9 vai. dienoje. Taip pat reika
lauju furmonsĮ, kuris galėtų vesti 
darbą prie statymo namų. 

Atsiliepdami praneškite kiek no
rite algos, kur ir kaip ilgai dirbot. 

Kreipkitės adresu: 
S. RADAVIČIA. 

ISO TVootster Ave. 
Akron, Ohio. 

TURIU PARDUOTI MODERNIŠKUS 
RAKANDUS,— 

l 'arlos setą, Dining-rootn setą, pHo-
nin£ lova, Divonas, Plaer Pianas Vi-
etorola, Phonoga |as , Kamoda, libra-
ry stalas grindinė lampa, fixture ir 
t t viskas parsiduos labai pigiai. 

2106 So. 56 Ave. Cicero, Dl. 

DEL PARDAVIMO. 
ANT BRIDGEPORTO. 

Du mūriniai namai, 2 augš-
eių, po 2 pagyvenimu kiek
vienas, po 6 kajnbarius. 

Vienas namas u2 $2,700.00. 
Antras už $2,500.00. 
Turi būti parduota greitai. 

Pasinaudokite proga. 

A. P E T R A I T I S & CO. 
324 9So. Halsted Str. 

r* 

r*-

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigiai labai geri vargo

nai. Kam reikalinga atsišaukite nuo 
5 iki 7 vakarais po , num. 

4637 So. Hermi tage Ave. 

PARSIDUODA FORDAS 
Welastas 1919, 5 sėdynių. Išrodo 
kuip tik naujas 3% mėnesiai va
žinėtas. P jekė $540, kam toksai au
tomobilius reikalingas atsišaukite 
nedėiioj iš ryto . a r vakare. 

6601 S. Honore Str. 
Telefonas Prospeet 1434 

EXTRA BARGENAS! 
2 medinėj namai ant kam

pinio loto ant 45-tos ir So. 
Richmond $t 2 blokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo-
siuit lengvu išmokeseių arba 
mainysiu ant loto a r mažesnio 
namo. 

Naujas medinis namas po 5 
kambarius 4115 So. Saerainen-
to ave. intaisytas pagal nau
jausia mada parduosime visai 
pygiai. 

Naujas muro namas po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pa 
gal šia mada parduosime pi
giai. 

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. California Ave. 

Mušu ofisas a tdaras nedėlioj 
iki 6 P. M. 

iimiiimimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiniiitii 
N A U J A S BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažįstamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farmu už m&ža 
nuošimti ir apsau 
goju namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu nauju 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
ninio. Tos farmos yra Valstijose 
\Visconsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informaeijos apie nainus ir 
farmas. 

GEORGE P E T K U S . 
Real Estate , Loąns & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yardš 5379 
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiilillii 
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KAIP GALIU ATIT RAUKT KŪDIKĮ? 
Šis t a i dalykas, su kok iu t t r* susidurt i kiek
vieną, kūdikį žindanti motiną. Geriausia at
prat in t i kūdikį nuo žindimo at i t raukinėjant 
laipsniškai — pradedan t nuo septinto mėnesio, 
mait inant du a r t r i s sykius iš bonkos gert ant 
dienos, i r laipsniškai pad id in t i bonko s maiti
nimą, iki galut inai kūd ik i s būna a t i t rauktas 
nuo krūties. 

j3ortl&n4 

X 

EAGLE BRAND 
(CONŪENSED M ILK) 

I 

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir leng
vai suviršinamas, kad jį galima duoti pakeičiant su 
krūties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo. 
Mūsų penkiadešimts keturių puslapių kūdikių kny
gelė paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi 
bus pasiųstos jums dovanai, jeigu pasiųsit mums ku
poną šiandien. 
Kagle Brand, padarytas iš geriausios nešies karvės 
pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti. — Pirki* dėžę šiandien ir naudo-
kit ji visokiems reikalams, kur naudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su kustardu. " \ 

šis Labolis ir Vardas 
yra Jums G varanti ja 

INSTEIGTA 1857 M. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
: rimą knygutę ir prisiųsk jį I 

mums ŠIANDIEN. 

AM. i SS • • • • * • • • • • • • • • • • • « • • • • 

•oll C t l • • * • • • • • • • • • • • • • • • • « 

- 1 ̂  j • • • • • • • • « • • • • • • • » • • • • • 

State (8) 
. . . ' .Nurodymai apie Valgius • 
. . . .Kūdikių Gerovė 

Kiti Borden 
Borden's Evaporated Milk 
Borden's condensed coffee 

Produkta i : 
Borden's Malted Milk 

Borden's Milk Chocolate 
r r r^: 

^^ĮS^fe-* i <S3fr ^ 
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Į A-L.R.IL Moterų Sąjungos į 
s 
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Agitatyvis Mėnuo. 
AR E S I SĄJTJNGIETE? 

Je igu ne tai tuojaus prisirašyk. Kiekviena lietuve ka
talike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Moterų 
Sąjungos, nes tai vienintelę Katalikių Moterų organiza
cija. Įstojimo mokestis per Gegužės mėnesį sumažinta 
per puse. Moterų Sąjunga turį 3 skyrius, Apšvietos, Pa-
šelpos i r Pomirtini . 

Pr igulėdama prie Moterų Sąjungos gausi kas men. 
"Moterų D i r v a , " susirgus gausi pašelpa, numirus po-

s m i r t i n e i r gražu palaidojimą. Neatsilik nuo kitų ir tuo
jaus prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta. 

Norint daugiau informacijų kreipkis į vietine kuopa, 
S jeigu jos nerastusi tai rąžyk tiesiai į Centro Raštine 

šiuos ci^ic.-;r: C. ~ I. IZ,ZA~L.I, 1C1 *, mm &ireet ±>rockton, 
s Mass. A. L. R. K. Moterų Sąjunga. 
TiMMIlHIINHIUtlHIHHIHlIflINIHHIUUHHfflIlIlIlIlIltlIintiriimTIfnillttlIlItfTflffftlIltllT 
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Dykai Rašomoji Mašinuke 
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi 

DYKAI gali turėti gerą drukuojamą maši
nė lę (Typewriter) kuri parašo gražiai ir 
aiškiai, negu su plunksna. Ant tos ma
šinėlės gali kiekvienas teisingai ir grei
tai rašyti laiškus ir dokumentus. Labai 
paranki tiems, kurie negali gerai rašyti 
su plunksna. Padaryta gražiai, tvirtai ir nie
kados neužsikerta'; rašo aiškiai, turi vi
sas literas, numerius ir ra.štikus ženklus. 

Tą mašiniukę turėtų turėti kiekvienas. 
JI parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ją duodame kiekvienam DYKAI, kas 
pirks mūsų laikrodėlį. 

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75. 
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodėli, prie 
darbo a rba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus jį. Tai laikrodėlis yra taip vadinamas se
nosios šalies sistemos "Roskopo" Patentas, kuris 
yra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laikų laiko iki minutos, turi gražius tvir tus viršus, 
su gražiu ciferblatu ir gali laikyti daug metų. Nie 
kur negausit geresnio laikrodėlio prie darbo. Lalk 
rodėlis yra vertas $9.00, mes tik per trumpą laiką -
del supažindinimo publikos parduodame po $6.**, 
ir priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą ma 
fcinėię. Jeigu norite turėti tą vertingą laikrodėlį 
ir mašinėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiųsk25c. sidab 
rinj arba stampomis rankpinigių o likučius $6.50 
užmokėsit paimdami laikrodėlį ir maAiniukc. Ra
šykite tuojaus ir adresuokite: 

PRACTICAL SALES COHMffir 
1219 North Irving Ave., Dept. 118 Chicago, 8L 

E N G 1 A N D E R 
C O O C i i BSUD 

Soldetei yyhtm t y IMWM 
and departm»nl fumštefe 

mtoĘfom 

. ENCLAKDER SPRTf.'G BED CO. 

http://nekuriuo.se
file:///Vaukegano
file:///Visconsin
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES CHICAGŽOJE PABRANGS 

Penktadienis, geguž. 28 d. 
Šv. Augustinas, vysk. 

šeštadienis, geguž. ^p d., 
Šv. Marija Magdalena 

GAZAS IR ŠVIESA. 

Turės pabrangti ir važinėji
mas gatvekariais. 

BUS PADIDINTA GAZUI 
KAINA. 

Nauja kaina ims veikti su 
birželio 1. 

Paskelbta, jog State Public 
Utilities komisija veikiai }>a-
didihs Chicagoje/gazui kainą. 
nes gazo kompanija tolesniai, 

,isą, negalinti jau vesti savo 
reikalu, pakeldama didelius 
nuostolius. 

Kokia gazui kaina Ims, dar 
negalima pasakyti. Bet bus ne
mažesnė $1.10 už tūkstanti ku
binių pėdų. I r neaugštesnė 

Miesto valdyba visais laikais 
kovojo už papiginimą gazo. I r 
štai kaip gazas bus "papi&in-į jį kascjį ( l„ 

Privatiniais keliais nuo vie
no State Public Utilities ko
misijos nario patirta, kad Chi-
cagoje , trumpoj ateityj pa 
brangs vartojimas gazo ir e-
lektros; taippat bus branges
nis telefonais naudojimasis ir 
gatvekariais važinėjimas. 

Kitokis išėjimas negalima^ 
sakė tasai komisijos narys. 
Pati komisija yra didžiai prie
šinga pabranginti viešojo nau
dojimo daiktus. Bet pristato
mi j a i laktai liudija, kad kom 
ponijos negali surišti jau ga
lų su galą:s. 

Kaikurios kompanijos, s«.feo, 
atsidūrusio::- tiesiog desperati-
nin pade "iman. I r iodči kas 
nors tokio turi but da;vma. 

(Jazo kompanija prirodo, jog 
panešanti nuosto-

KATALIKU VISUOMENĖS ATYDAI. 
DECORATION DAY 

30 gegužės šįmet pripuola Nedėlioję. Ta dieną ant 
kapinių jokių iškilmių nebus. Bus apvaikščiojimas Pa-
nedėlyje 31 d. gegužės. Gedulingos pamaldos prasidės 
10:30 vai. šv. Mišios ir pamokslas 11:00. Pa 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 LIETUVIU 
KOLONIJŲ, ; 

KONCERTAS. 

tas. 

PERDAUG JAU SVAIGALŲ-
VOGIMŲ. 

Įvyko 166 vagystės. 

Sausio 16 d., š. m., prasidė
jo priverstinoji prohibicija 
svaigalus parduoti ir vartoti. 
Nuo to laiko ligi gegužės 21 
d. Chicagoįe Įvyko 166 vagys
tei svaigalų. Svaigalai vagia
mi iš sandeliu ir iš privatinių 
namu kelnerių. 

Vakar Ifarry Soslovski, svai
galų pirklys, 1434 Solan ave., 
pfanešė policijai, kad iš jc 
sandelio pavogta svaigalų ver
tės arti $29,000. 

Apie vagystes svaigalų pra
nešama kasdien. 

Pasirodo, kad svaigalai vi
suomet vagiami didelėmis kie
kybėmis, taip kad grobj nėra 
galima panešti. Visuomet tam 
tikslui reikalingi arba vežimai, 
arba automobiliai. 

Perdaug tad bus aišku, kad 
tie ' 'vogimai" turi įvykti su 
svaigalų savininkų žinia. I r 
kitaip to negalima išaiškinti. 
Nes pavogtų svaigalų savinin
kai neparodo energijos suras-

blogiausias. 

liūs. Toksai pat padėjimai ir 
kitų kompanijų. 

(latvekarių kompanijos 
padėjimas yra 
Nes darbininkai reikalauja 
didesnės užmokesties. I r ta 
užmokestis jiems reikalinga 
pripažinti. Bet tuomet turi 
pabrangti važinėjimas gatve
kariais. 

Tiesiog nesuprantama, kaip 
tos kompanijos apskaito savo 
ineigas, jei jos netar; ne tik 
jokio pelno, bet dar su savo 
pridedamais pinigais tarnau
ja visuomenei. 

Visgi yra gana ",geradarin-
erų" tų kompanijų. i 

Užporyt, t. y. geg. 30 d. Pil-
sen Auditorium svetainėje, 
1655 Blue Island Ave. via re-
ngiama s Justino Kudirkos iš
leistuvių koneertas. Programa 
susidės vien iš dainų, kurioj 
dalyvaus pagarsėjusieji Chiea-
gos dainininkai, dainininkės 
bei muzikai. Dalyvaus ir, pats 
p. Just. Kudirka. Pradžia 7:.'>0 
vai. vakare. Po programos bus 
šokiai ir tęsis iki vėlai nakčia fc 
(Jros p. Jakaičio orkestrą. 

Sėdynės svetainėje nume
ruotos. Kas ankščiau nusi
pirks bilietą, ta s^gaus geres
nę sėdynę. 

Nusipirkite bilietus iš ank
sto. Rengimo Komisija. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. % 

APDRAUS"SUVARTO-
TOJUS. 

ti svaigalus. I r vagy .-t ės 
tuose 
mos. 

atsitikimuose 
si-

nesuseka-

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

3367 Iš krautuvės po num. *> 
No. Clark ave. vagiliai išnešė: 
117 šilkinių viršutinių marški
nių, 40 porų apatinių baltinių, 
114 šilkinius kaklaraišėius ir 
150 poru aučių. Nuostolis sie 
kia 2 tūkstančiu dolierių 

1919 METAIS BUVO 154 
ŽMOGŽUDYSTĖS CHI

CAGOJE. 

Pirm kelių dienų ant Illinois 
Central geležinkelio bėgių, 
Grant parke, teisybės departa
mento speeijalis investigato-
rius susekė keliolika stovinėių 
vagonų, kuriuose buvo keli 
milijonai svarų cukraus. 

Investigatorius dabar skd-
hia, jog' jis tėmysiųs, kokios 
kompanijos paimsianeios tą 
cukrų, nes jam rupi apdrausti 
suvartoto jus, t. y. žmones, ka
trie retai kur gali gauti cu
kraus ir dar už jį turi bran
giai mokėti. 

šiandie iš tų vagonų kom
panijos baigia jau cukrų iš
kraustyti, gi investigatorius 
posenovės tvirtina "apdrau
stus" suvartotojus. 

Ir, turbūt, suvartotojai ge
riausiai bus "apdraus t i " , kuo 
met vagonai paliks tušti, gi 
cukraus spekuliantai ir viso
kios firmos plėš žmones. 

Policijos viršininko meti
niam raporte - pažymėta, kad 
1919 metais Cbicagoje buvo at
likta 154 žmogžudystės. 76 at
sitikimuose piktadariai nesu
areštuoti, nes nesusekti. 

PAKSIDIODA (OTTON) 
Kometas kaip naujas parsiduos labai 
pigiai jis šiandieną kainuoja $150.00 
'parduosiu už $68.00, Taipgi muzika-
liškas siutai?, ir kepurė ui 125.00. 

Karu reikalingi atsišauki*,*: 
fc(M)l Ko. Honoi-r Street. 

Telefonas l'rospect 1424 

ADVOKATŲ SUVAŽIA 
VIMAS. 

Vakar Cbicagoje prasidėjo 
44-as metinis advokatų sąjun
gos — Illinois State Bar asso-
ciation, suvažiavimas. Sąjunga 
turi 3,p00 narių. Suvažiavime 
dalyvauja apie 1,000 advokatų. 

PAIMTA $5,000 VERTĖS. 
DAIKTŲ. 

Vagiliai įsilaužė į Eobinceau 
namus, G036 St. Lawrence ave., 
ir pabėgo su kailiais ir kitomis 
brangenybėmis vertės $5,000. 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

I 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortat 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So HaUted Street, Chicago Illinois 

TCLCPHONE BOULEVARD 611 

MIRĖ PAŠAUTAS 
STREIKININKAS. 

. Ties Fred A. Snow kompa
nijos įstaiga, 1942 Kinzie gat., 
pašautas streikininkas John 

|Shkalet mirė apskričio ligoni
nėje. 

Skaitydamas katalikiškus 
laikraščius daug pastebi žinių 
iš įvairių dr-jų darbuotės. Bet 
negali pastebėti nė jokios ži
nutės iš A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 3 kuopos. Rodos, 
kad čia ji nieko neveikia, bet 
jei kas taip mano, tai daro 
klaidą. 

Kartą bekalbant su savo 
d įaugu prieina prie mudviejų 
vieną moterėlė ir pradeda siū
lyt bilietą. Aš, juokdamos pa
klausiau: kam tas bilietas, ar 
į Lietuvą važiuoti. Ji atsako: 
44Kada į Lietuvą važiuosi, tai 
bilietą gausi kur kitur. Mano 
gi šis bilietas yra į rengiamą
jį Mot. S ą ^ 3 kp. šeiminiš-

'ką vakarei į.'' 
Nusipirkau bilietą ir lau-

k*u pasiir tos dienos. Lauk
damas manau sau: nueisiu ir 
pažiūrėsiu, kty vienos be vyrų 
moterys gali surengti. Sulau 
kęs geg. 15 d. nueinu svetai
nėn. Priėjęs prie durų girdžiu 
lietuvišką muziką. 

Inėjęs svetainėn klausiu: ar 
tai čia šeiminiškas vakarėlis? 
" T a i p , " atsako. Radus drau
gų, pažįstamų ir man drąsiau 
paliko. 

Svetainėje gražu. Stalai už
tiesti gražiausiomis staltiesė
mis. Pijanas, stalelis ant sce
nos irgi. Visur matosi gabių 
lietuvių moterų rankų dirbi
niai. 

Stalai nukrauti skanių-ska-
niausiais, namie pagamintais, 
valgiais. Net iš tolo kvepia. 

Besidairant ir besigražiuo-
jant, štai, muzikantai užtrau
kia maršą, visi poromis ei
na S r sėda už stalų. Žiūriu, 
kas toliau bus. Visiems susė
dus, ateina jauna mergaitė, 
T. Naųmaitė, kuopos pirminin
kė, visa širdimi atsidavus M. 
Sąj. organizacijai, paprašo 
kun. Ig. Albavičiaus atkalbėti 
maldą, o po maldos kviečia 
visus stiprinties ir tuštinti 
stalą. Po to paaiškina šio va
karėlio tikslą ir prasideda pro 
gramą. 

Visųpirma p-lė O. Spancir-
naitė padeklemuoja eiles "Ne-
nuleiskit rankų." Tos eilės 
kaip tik buvo pritaikintos tam 
vakarėliui. Po to kalbėjo 

p-lė Abromaitė, gražiai nupie-
šdama Mot. Sąj. tikslą ir už
davinius. 

Po prakalbos J . Vaitkaitė 
deklemuoja "Išiilgau savų
jų ." Užduotį pagirtinai atli
ko. Paskui p-lės Z. Bartkaitė 
su O. Siautalaite atliko dialo
gą "vAr jau bus gera i ," ku
ris nemažai visus prijuoki
no. Šitos panelės turi scenos 
gabumų, ypatingai O. Siauta
laite. J i yra Amerikoje gimusi 
ir augusi, bet dvasioje tikra 
lietuvaitė. Po dialogo dekle-
mavo eiles S. Budreckaitė, 
Jos silpnas balsas ne visų au
sis pasiekė. Ateityje, be abe-
jonės, ir ji bu s uoli sąjungie-
tė. 

"Padėk Dieve" gražiai pa-
deklemavo p-lė B. Kukinaitė 
ir kitą anglų kalba. 

P-lė J . Vaikaitė, atliko mo
nologą, " I šgama . " Nors nela» 
bai tinkamas buvo prie tokio 
puikaus vakarėlio, bet vis į i 
yra pamokinantis. 

Paskutinis programoj buvo 
kun. Ig. Albavičius, kuris tru
mpoje prakalboje išaiškino ko
kia nauda moterims yra prik
lausyti prie Mot. Sąjungos ir 
ką gero tas priklausymas su
teikia tai šeimynai ir visai 
tautai. 

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

Po to vėl prasidėjo žaidi
mai. Pe r visą laiką matėsi, 
kad svečiai labai buvo pa
tenkinti sąjungietėmis, o są-
jungietės svečiais. Po viskam 
kiekvienas su linksmais vei
deliais ir šypsą ant lupų pra
dėjo skirstyties į namus. 

Pageidaujama, kad A. L. R. 
K. M. Sąjungos 3 kuopa dau
giau surengtų tokių vakarė
lių. 

Kvėdarnos Jonukas. 

JeiįNori Gero Kumpio,|Nusipirk 
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STAR 
IS įsigijo savo vardą geru
mu ir skanumu, kuri s randa
si šiuose kumpiuose. 

Ant ūkės geriausios kiaules yra iš
skiriamos ir gerai peniamos. Paskui 
siunčiamos į stoek yardos ir nuper
iamos per Armour'a. 

Kuomet šios kiaulės užmušamos 
Armour'o plantoj S. V. Valdžios 
Inspektoriai peržiūri labai atyjj^iai 

"The Ham 
Wham Am" 
kad mėsa butų sveika ir čystą. Per 
48 valandas jaa šaldo. Star Kumpiai 
yra parenkami, aptrįmuoti ir nu
plaunami. Paskui ir vel valdžios in
spektoriai juos peržiurį. 

Rukinami ir dedami j paneiakinius 
viršelius ir vel rukinami labai pama-
želi. Kuomet perki Armour's Kumpi 
pas savo mėsininką, tai visuomet esi 
užganėdintas, nes jis skanus geras k* 
patenkinantis. Jis visuomet toks pats. 

VaizbažcnklLs, kuris išima 
abejojimą iš pirkimo. 

fžtat "The Ham What Am" yra vadu Ar-
mouro Ovai La bei linijos, nes tai geriau
sias ką ^ali pirkti. Pirk visą Star Kumpį, 
jis ekonomiškas. 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
CHICAGO 

PRANEŠIMAI, 
L. Vyčių Chicagos kuopų val

dyboms ir pavieniams, 
nariams. 

Kas turite paėmę pardavi
nėti bilietus į Just. Kudirkos 
išleistuvių koncertą, rengiamą 
geg. 30 d., malonėkite sugrą
žinti pinigus arba neparduotus 
bilietus subatos vakare, geg. 
29 d., 8 valandą Darbininkų 
Sąjungos krautuvėn, 1801 So. 
Union Ave. 

Nesugrąžinti tą dieną bilie
tai bus skaitomi parduotais. 

S. šimulis, 
Komisijos narys. 

ANT PARDAVIMO 
17 naujų mūrinių namų parsi

duoda už sena kaina t. y. $3,000, 
pigiau negu šiandiena verti. Tu
rime ir senesniu, medinių namą, 
bizniavų ir privatiškų najnu. 

Bizniavas medinis namas su pu
se muro, beismentas 21 pėdos plo
čio 90 pėdų ilgio ant 1' floro sto
ras ir 7 kambarų ant 2 floro 13 
kambarų su visais rakandais ir 
patalinėmis, del nimerių. Raudos 
neša $85.00. Kaina $7,300.00. 

I • • • • 

• Gvard. Liet. Kar. Mindaugio No. 1 • 

2 augšeių medinis namas raudos 
menesij neša $30. Kaina tik 
$2700.00. 

Apart šitų paminėtų turime dar 
daug kitų namų. Mainome namus 
ant farmu Chįeagoj ir kituose mie
stuose. 

Nereikalauji turėti daug pinin
gų, galima gauti narna ar farma 
ant išmokeseio. Jei turi $f>00.00 
gali pirkti, o likusius kaipo randa. 

JOKANTAS BROS. 
3934 So. Rockwell St. 

McKinley 5277 

• • • 

• • • 

Ned., Gegužio 30,1920 
BERGMANNS GR0VE Darže 

Riverside, 111. 

Pradžia 9-tą valanda ryto 

• • • 
I • 
1 • • • 

(žanga 35c. Ypatai. g 

'IŠ TOWN OF LAKE. 
Gvardija D. L. K. Vytauto lai

kys mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
gegužio 30 d., 2 valandą po pietų, 
paprastoj svetainėj Šv. Kryžiaus 
parapijos. Kviečiami yra sąnariai 
susirinkti, nes randasi svarstymui 
svarolų reikalų. 

" J. Legnugaris, rast., 
4645 So. Wood St. 

IŠ TOWN OP LAKE 
A. L. R. K. Moterių Sąjungos 

21 kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą geg. 28 d., 1920, Šv. Kry
žiaus parapijos svet., 8 vai. vak. 
Visos narės malonėkit atsilankyti 
kuoskaitlingiausia, nes turim svar
bius dalykus apsvarstyti. 
" Visų atsilankymas yra būtinai 
reikalingas. ^ B. D. R. rast. 

Reald. 9S3 So. Ashland Blv. Chlcago 
Telefoną* Haymarket 8544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Speeljallstas Moterišku, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted St., Chlcago 
Telefonas Drover 91193 

VALANDAS: 10—11 ryto 9—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedaliomis 10—19 d. 
a ^ f e ^ i H f t * * ' * * * * * * * * ' * * * * * * ' * * * * 

— • I I 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. ^ 

Tel. Boulevąrd 160 
Rcs. 2914 W. 4Srd Street. 

Tel. McKinley 263 

"KANTRI ALENA" 
— Scenoje stato — 

LIETUVOS VYČIU 47 KUOPA 
Waukegan, 111. 

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

Pradžia 3 vai. po pietųv 

Gerbiamieji Waukegano ir apielinkės Lietuviai ir Lie
tuvaitės, esate kviečiami atsilankyti ant šio veikalo, n^s 
jis yra vienas iš gražiausių ir didžiausių, kuris buvo 
•statytas šioje kolonijoje. 

Širdingai kviečiame visus 
Lietuvos Vyčių 47 Kuopa. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'lilIlIlIlIlinilllllllllHIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

1 / DIDELIS METINIS | 

! Piknikas! 
Ftengia 

f :E 

Dr. M.Stupnicki į| 
3107 So. Morg&s otreet 

<vmCAGO. n.l.IUOTN 
Telefoną* Vardą 50&S 

Valandos- — « ikf U 0i* rvto 
6 po pietų Ik' 8 t ak N*d*Uo 
mis nuo 6 lkl 8 Tai. vakare. 

S — 

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

Geo. M. Chernaucko Darže No. 1. 
LYONS, ŲJJNOIS 

Pradžia 9-tą, vai. iš ryto. -f Įžanga 35 centai. 
-r-

' » • • » » » » » • • mį£ 

I Kviečiame visus kuskaitlingiausiai atsilankyti ąnt virš ftiinoto 
pikniko, nes bu6 vienas iš puikiausių, ant kokio dar nesate buvę. 
Prašome nepraleisti progos. 
P.S: Važiuojant iš visur imkite 2? gat karus iki 
Lyons karus iki daržui. 

40 gat , potam S 
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