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Atimta nuo Lenkų 
Miestas Boriso v 

Kanada Reikalauja Atlyginimo 
nuo Vokietijos 

Daugiau Anglų Kariuomenes 
Siunčiama Airijon 

ARMĖNAI TARIASI SU RU
SIJOS BOLŠEVIKAIS. 

Matyt, nori apdrausti savo 
rubežius. 

KOLČAKA NUŽUDĖ BOL 
ŠEVIKŲ KOMISARAS. 

VOKIETIJA NEMATO SAU 
PAGELBOS AMERIKOJE. 

Neleista jam pasimatyti su jo ; Su karės atlyginimu yra daug 
žmona. absronės. 

Paryžius, geg. 28. — Armė
nai priėmė Rusijos bolševikų 
pakvietimą pasiųsti Maskvon 

Victoria, B. O, geg. 28.— 
Iš Vladivostoko čia atkeliavo 
kapitonas Webb, 

Paryžius, geg. 27. — "M 
tikrai numanau, kad Vokieti-

savo atstovus. 

t a rp t au t ine i ja neturi reikalo laukti ko-
iš Suv. sulig gautų ž i _ | f a n n e s P a l i e s Liberijoj vir-jkios-nors sau pageltas 

4_v r v . . 'šijiinkas. J i s buvo Irkuefce tuo nm prancūzų tizrubezmiu rei-j , „ . , 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ BO
RISOVĄ. 

KANADA NORI 
$1,871,000.000. 

kalų raštinėje. 
Armėnam* yra svarbiausias 

daiktas apdraust i savo rube
žius Kaukazo ir Turkijos šo
ne. Nes nuo talkininkų pagel-

į ba nėra galutinai užtikrinta. 
Talkininkai nusta tė kitoms 

naujoms viešpatijoms r u d 
žius. Su Armėnija pasielgta 
visai priešingai. 

ijoiSovikai metu, kuomet ten 
nužudė admirolą Kolėaką, bu-

Valstiju, nes, mano supratimu, 
tam tikslui jos neturi pinigų. ' ' 

Taip sako Felix Deutsels, vo-
\msios rusą valdžios Sil)eri joje i - v - , . ' . . . \ . 

. ' , J J , kiečiu ekonomines komisijos. 

Iš ten jie varosi ant Minsko. Tiek reikalaujama atlyginimo 

nuo vokiečių. 
Londonas, geg. 28. — Bolše- j 

vikai iš Maskvos paskelbė, j ottawa,-Kanada, geg. 28. -
kad jų kariuomenė nuo lenkų , f l a v a k a r p ^ f c e f t ^ kad Ka-
paėmė Borisovą ties B e r e z i n a ! n a d o s p i n į į n į a į reikalavimai 
upe, per kur eina Minsko-Smo- į i m o y o k į e t į j o s del buvusios 

karės siekia $1,87^000,000 su
mos. 

Kanados 

PREZIDENTAS NEPATVIR
TINO TAIKOS REZOLIU

CIJOS. 

^?nsko geležinkelis. 
Kitam fronto ruožte bolševi- į 

kai sakosi atsimetę j nau.į«< 
savo policijas. 

Lenkai mėginę ir dar kartą 
persimesti per Bereziną. Bet 
buvę atmušti. 

Washington. geg. 28. — Pre-
| zidentas Wilsonas vakar atsi
sakė patvirt inti kogreso pra
vestą taikos rezoliuciją ir su 
savo prierašu sugrąžino kong
resui. Bet kongresui nesug-

vvriausvbė tuo j ^ ž i n o P * 5 " 3 t a i k o s * u t a r t i ^ -
tikslu jau k r e i k s i *Anglijon! A f J f * * * bus paduota 

vyriausia, vao*. 
K a p. Webb pasakoja, kad 

Kolėaką ir mini stenu pirmi-
nmką Popeliaje-.u bolševikai 
išvedę ir pastatę prieš burę ka i 
reivių, pašauktu sušaudyti i 
tuodu bolševiką priešininku. 

Veiiamas Kolėakas pareika
lavo, kad jisai butą teisiamas. ] 
J a m atsakyta, jog nereikalin
gas teismas. Tuomet admiro-
las reikalavo leisti jam pasi-
matvti su savo žmona. I r tas i 

ėia pirmininkas. 

' 'Amer ika" , sakė Deatscli, 
' ' tur i daug žaliosios medžia
gos. Bet jos pinigai taip su
rišti, kad ji negali su jais pa
gelbėti Europai skolindama 
ilgesniam terminui. Europai 
visa viltis pasilieka padi !i:iti 
savo produkciją panaikinus 
aštuonių valandą dienos dar
bą." 

Tuščias daiktas talkininkams 

Kas Kalbama Anglijoje 
Apie Ameriką 

ANGLAS IŠGIRIA AMERI
KA. 

Turi gal reikalą taip daryti.; 

j liu taip didelio sutikimo ir 
• draugingumo, koks gyvuoji 
' viandie. • 

Tenai, Amerikoje, sakė ,,-. 
Leeds, Anglija, geg. 28. — j>"ra progermanų, sinn-i\ 

Vienam pilieėiu kliube ėia kai- j r i u ir k i t n "puslaukinių žmo-
bėjo Sir Artliur Shirley B e n n J n i u » katrie mėgina panaikinti 
Peniai jis buvo lankęsis Suv. Iv i s j* amerikonišką konstituei-
Valstijos$. J i s bvo pirminiu- j J--*- T e , , a i buvo žmonių, ka-
kas Anglijos misijos i n t e r n a - , t n e dn* , )0 u ž vokiečius ir sinn-
cijonalės preky}>os konferenci- ^ n e r i u s , darė. ką tik galėjo 
joj, Įvykusioj Atlantic City. j P n < * Angliją. Bet jiems ne-

Kalbėdams jis pareiškė "pa- įP a v >' k o tie visi ją žygiai, 
sitikis, kad Suvienytos Valsti- • Laikosi vyriausybės, 
jos ir Anglija ir tolesniai vei- į 
k s bendnii. (ii jei tai,), tad A " * r i k < * gyventojai yra 

I pakilę is anglo-saksu kamieno. 
į I r kaipo tokie visuomet vra 

kalliėti apie dideli ati/ginimą, 
., . koki jiems turi duoti Vokieti-reikalavoi. \ *. , . _ . 

ja. toliaus sake Deutsdi. 
i 

jam atsakyta. 
Po to Kolėakas par 

eigareto ir užsirūkė 
Gi P n o £ a į e v visas laikas! S a k o - J e i talkininkai smrrą-

šaukė susL-ivi, ,imo. Išsisuko j ž h , t » Vokietijai visas kolio.n-
j i s iš kareiviu ranku ir leido I J*8 i r * * * l , w **S«iBS ramiai 
si bėgti. Bet tuojaus buvoid l r l ) t l« 1 

nušautas. 

taij) 
su kitų viešpatiją pagell^a 
Suv. Valstijos ir Anglija su
gėlus atstatydinti ir patvarky
ti Europą ir atgauti atgal bu
vusias prekyl>os sąlygas. • 

stipriai surišti su savo vy
riausybe. J ie neleis daryti jo
kiu perversniių šalyj bile ko
kiam maišytam žmonių bu-

Pasitiki Amerika. „u i , kaip tai yra bolševikai 
Daugelis žyiniii žmonių bu- ir jiems }>anašios rųšys. katros 

vo tvirtinę, jog Suv. Valstijos į šiandie pakelia daug nesmagu-
su Anglija negalinčios nieko ! « • >m»wfcrt^ 
l>endrai veikti, kadangi abi ša- j JSuv. Valstijų gyventojų ma-

LENKAI APIE SAVO LAI
MĖJIMUS. 

Paėmę nelaisvėn daug bolše
viku. 

]>areikalaudama, kad pastaro
ji pasirūpintų išgauti pasakĄ--
tą simią. 

Atlyginimas paliečia šituos 
Kanadai nuostolius: 

Karės lėšos ir demobiliza-
.rija $1,715,000,000. 

"{vairios išlaidos $85,000,000. 
Halifase nuostoliai $30,000,-

• j (XX). 
Londonas, geg. 28. — Su-j Okupacijiniai armijai $8,-

lig žinių i š Varšavos, lenkai į 000,000. 
neužsileidžia bolše\nkams skel- : gjj nelegaliai padarvtns 
lidami apie savo laimėjimus : nuostolius $31,000,0(X). 
šiauriniam karės fronte. 

piliečių balsams ateinančiais 
prezidento rinkimais. 

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

PAKLAUSIMAI PREZIDEN
TUI ARMĖNIJOS REIKALE. 

se sąlygose Vokietija gali mo
kėti labai mažai arba n'.eko. 

DIRBTINOJI VILNA IR IŠ 
> JOS AUDEKLAI. 

Norima žinoti smulkmenas. 

Lenkai sako. jog pietuose 
nuo Dauguvos, aplink Boris\> 
vą ir Minską, seka žiauriau 
šieji mūšiai. Tenai bolševikai 
pavartoja savo atsargas. 

Pietuose nuo Borisovo bol
ševikai ištempė savo visas jė
gas ir Įstengė persimesti per 
upę. 

Tečiaus lenkai persimetusius 
užklupę ir didesnę kariuome
nės dalį atkirtę nuo upės. Tuo 
būdu šimtai bolševikų kareiviu 
papuolę nelaisvėn. 

Žymi dalis bolševiką karei
viu suspėjo pasprųsti j miškus, 
užpakalinėse lenkų linijose. 

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
SIUNČIAMA AIRIJON. 

Angliį'a turi didelius nuosto
lius nuosavybėse. 

ITALIJA NORI DAUGIAU 
PELNYTIES NUd VO

KIETIJOS. 

Paryžius, geg. 28. — Sulig 
padaryto talkininku sutarimo, 
iš visos sumos, kokią Vokieti
ja turi išmokėti talkininkams 
po buvusios karės, turi gauti : 

Prancūzija 55 nuoš.; Angli
ja 2.*) nuoš.: Italija 10 nuoš.: 
gi likusieji 10 nuoš. turi tekti 
Belgijai ir kitoms mažesnėms 
viešpatijoms. 

Dabar Italija praneša, kad 
ji nepasitenkina 10 nuoš. Ne
gaudama jokio atlyginimo nuo 
Austrijos-Ungarijos, ji reika
lauja didesnis san dalies nu<. 
Vokietijos. 

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

Anglų spauda čia daug rašo 
apio nuotikius Airijoje, kur 
nerimavimai kasdien didėja. 
Pareiškia, jog vyriausybė nu
sprendusi padidinti garnizonus 

Washington. geg. 28. — 
Kuomet prezidentas \Vilsonas 
padavė kongresui pasiąlymą, 
kad Suv. Valstijos priimtų 
Armėnijos mandatą, kongreso 
atstovas Mason iš Illinois pa
davė kongresui rezoliuciją, su
lig kurios turi but paklaustas 
prezidentas įvairių smulkme
ną apie Armėniją. 

Paklausimai yra ši t ie: 
Kokie rubežiai Rusijos su 

Armėnija ir Armėnijos su Tur
kija; kiek reikės karininkų ir 
kareivių Įvykdinti mandatą, 
kiek reikės artilerijos, pėsti
ninkų ir raitarijos:kokios prie
monės pagamintos gabent ame 
rikoniška kariuomene Arnieni-

Tuo tarpu Kolėakas stovė
jo ramiai rūkydamas. I r kuo-i' 
met karininkas Įsakė karei
viams šauti, šitie atsisakė. 

Tuomet vienas bolševiką ko- j 
misaras pašok#. priėjo artyn] 
pr ie Kolčaku ir nužudė tą su 
revolveriu. T , . . . . o c 

- i Leeds. Anglija. gegt 28. — 
Audiminiam institute padary
ti pasekmingi mėginimai pa
dirbdinti vilnonius siųlus ir 

; suausti iš jų audeklą. Su che-
Paryžius, geg. 28.— Prancu-1 nukaliu procesu mėginimai pa-

zi.jos parlamentas ratifikavo i vykę. I r gal netolimoj ateityj 
taikos sutartį, padarytą talki 

trisdešimts m e t ų g a ! išmokėtų j B e s a n t i v i e n C K l i _ a l ) i l l v i ^ J . ^ s j r ^ ^ ^ ^ 
talkininkams 
dolieriu auksu. 

o milijardu 
Bet dabartinė 

imti vienodą įsismaginimą ir I savimi pasitikėjimą, išlaiko-
agresivumą. |mybę ir vadovaujasi teisybe, 

PRANCŪZŲ PARLAMEN
TAS RATIFIKAVO. 

KITA TAIKOS SUTARTI. 

Bet Sir Benn netikįs to-1 lygiai kaip Anglija, 
kiems tvirtinimams. Anglija, sakė jis, daug sko-

Sir Benn gerai Ameriką pa-: l inga Amerikai, Bet Anglijai 
žįstas nuo 1877 metą ir ligšjoHyra daug skolingos kitos vie^ * 
jis nematęs tarpe abiejų šn- patijos. 

ninku su Austrija. 

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

turėsime drabužiu iš dirbtinų 
vilną. 

Tos vilnos* padaromos iš 
celulozo, kurs ištraukiamas iš 
medvilnės atmatų. 

IŠ MEKSIKOS. 
ATKREIPTA KOVA PRIEŠ pametąs priešinties Carranzai 

VTLLA. >r apleidžiąs šąli. 
Tečiaus jis Meksikos neaplei

do ir šiandie pakilo prieš nau
ją valdžią. 

Pasileido prieš jį trys kariuo
menės būriai. 

THINGS THAT.NEVERHAP^i, 
Copyright, 

LONDONE CUKRAUS SVA
RUI BUS 50 CENTŲ. 

jon; a r Suv. Valstiįu prezi-
visuose Airijos miestuose. B e | d e n t a 5 v r a n a d a r c s i ą t a r t j ? u 

to, norima senesnius kareivius! t a l k k i n k a i < A r m e T , i i o s 1 v i k a . 
pamainyti jaunesniais, e n e r - ; l e ; k j e k k a r i u o m e n p s ^ j ^ 
gingesmais ir laikaus draus-1 - f i S u v Valstijos pakils karėu 
mmgesniais. j s U R u s i J a > a r h a T u r k i j a a r b a 

Savo keliu, Anglijos nuosa-; s n a m e m t o m $aym: a r a m p . 
vylK-s Airijoje kaip šienas nai-; rikoniški kareiviai bus pavar-
kinamos. Deginami valdiškie-! t o j a n i i d a r m i i ? k a i p buvo da-
ji trobesiai, raštinės ir senovės j r o n i a Rusijoje ir Siberijoje. ar 
P1'^5- Į tik policijiniams tikslams. 

Anglai valdininkai apturi i kaip šiandie daroma Vokieti-
gruinojinuĮ, idant jie atsisaky : j o j : ar tam tikslui norima pa

vartoti regulere kariuomenę, 
laisvanorius. o irai ivvkrlinli 
koliskripciją. 

\Vashington, geg. 28. — 
^ presas karės laivyno už 

u ateinančiais metais 
paskyrė $430,000.000. 

tų iš užimamų vietų. Slapti 
airių revoliucijonierių būriai 
atlieka užpuldinėjimus ir žu-
d\mesr Visa šalis panardyta 
nepaprastai) terorizmam 
Vedama kova del Airijos lai

svės. I r j tą kovą Anglijos vy-i Minneapolis, Minn., geg. 28. 
riausybė atsako ne žodžiu, kad j — Vietos malūnų kompanijos* 
ji turi išpildyti Airijos žmonių : pabrangino miltus — 25 cen-

PABRANGINTI MILTAI. 

troškimus. l>et siunčia 
skaitlingą kariuomenę.* 

ten 

F: DEKITE 
0 tZSK 

KAB 
LEL; rus 

TAUPY-
W S S ) 

tus daugiau bačkai. Šiandie 
kompanijos bačkai ima $14.87). 

Tad suvartotojas miltų baė-
kai turi mokėii $16 arba dau
giau. 

EI Paso. Tex.. geg. 28. — j 
Provizijonalė valdžia apsidir
busi Meksikoje su Carranzos 
valdžios liekanomis, šiandie! 
leidosi medžioti Vilią, plėšiką į pertai tvirtina, kad netolimoj 
gaują vadą. kurs atsisakė gra- j ateityj čia cukraus svarui pri-
žiuoju pasiduoti de la l luer tos! s'eis mokėti oO centą. 

Londonas, geg. 28. — Eks-

valdžiai. 
Gauta čia žinią, jog Parral 

apskritin i kalnuotas apylinkes 
pasiusta net trys stiprus bū
riai kariuomenės su tikslu pa
imti Vilią gyvą ar negyvą ir 
išblaškyti jo gaujas, katras j SUIMTAS GEN. HERRERO, 

: toleravo Carranzos valdžia. 
I 

Kampaniją prieš Vilią veda 
| naujai nuskirtas 
'valstijon karinis vadas gen. i pasidavė gen. Herrero. kurs 
Kscobar. Šitas yra nepermal-, kaltinamas už nužudymą Car-
daujamas Vilios priešininkas. ;ranzos. 

Už t ii kaltinama Įvesta Suv. 
Valstijose svaigalu prohibiei-
ja. Nes šiandie žmonės vieto
je svaigalu daugiau suvartoja 
Įvairiu saldžiu gėrynių. 

Queretaro, Meksika, geg. 2 
Cliilmabua'— Generolui Lazaro Cardenas 

1 

i 

/ 

DIAZ NEPASIDUODA NAU 
JAI VALDŽIAI. PINIGU KURSAS, 

Svetimu viešpatijų p^11'?'.' vo r" 
| tė mainant nemažiau $"2.").000 gc- • 
; .euž<'-s 27 d. buvo tokia sulig Mor-
iehaTil« Loan &. Tmst Co.: 

Vera Cruz, Meksika, geg. 28. 
— Naujai Meksikos valdžiai 
atsirado d a r vienas vargas. 
(ien. Felix Diaz su savo ka-, 

iriuomone atsisakė -. klausyti | AnjfliJOK sterlingui svarai $3.9214 
; naujos valdžios. j Lietnvos 100 auksinu 2>0 

Vokietijos 100 markių 2.S0 
Lenkijos 100 markių .66 

**f 

Šiandie j is veikia išilgai jū
rės pakraščiu valstijose Vera 
Cruz ir Nautla. Jo kariuome
nė susijungusi su Carranzos! 

Prancūzijos už 1 dolierj 12 fr. 90 

NEKU0MET TAIP NgRA. s 
Skalbykloje. — Taip, aš atsimenu š.tuos kalnierius. kokius 
tamsta čia buvai padavęs skalbti. Jie buvo visai gerutėliai. 
čia, aišku, skalbykloje jie sudraskyti. Tokiuose atsitikimuose 
aš visuomet patenkinu savo kostumierius. 

kariuomenės išblaškvtomis lie 
kamunis. I r Carranzos vardu 
pakeliama nauja kova prieš 
revoliucijonierią valdžią. 

Savam laike gen. Diaz buvo 
didis Carranzos priešininkas. 
Taškui j is buvo pranešęs, jog 

Švoiea rijos už l oolien ."> f r. 62 
Italijos už 1 dol. 16 1. 80 

ORAS 
GEGUŽĖS 28. 1920. 

Cbicago. — šiandie ir rytoj 
gražus oras; rytoj šiičiau. 

r .' 

/ 
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DRAUGAS Ptnktadi«ni«, g t g i ž i s Ž8 1920 

* 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

•trvrs A i T/T* A c*>» 

E! 

I 

kasdien* išskyras nedėldtenlns. 
PREKTTJMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR l ŽSIENYJE: 
Metams ... W.OO 
Pusei Meta. MO 

6TV. VALST. 
Metams ..:•..•• $500 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirašymo dienos 
ne nuo Nauji} Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti išperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus ] 
registruotą laišką. 

" D r a n g a s " Publishing Co. 
1800 W, 46th S i Chicago, BĮ. 

Telefonas McKinley 6114 

žinojo gyvenimo aprašyti ne
galime, nes jo dar neprityrė-
įne. Kristaus apreiškimas 
mums atnešė tikrą žinią, kad 
Amžinasis gyveniniai 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

ašas 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
Kronologįja. 

tuviškųjų strnerų kongregacijos 
_ ^ reikalą pavedė kun. A. Staniu-

Pa., buvo lietuvišką katalikiš- ^ §v. K r y m u s p a r a m o s 
t - i»„ ; _ -J;- • i• .. klebonui, Alt. Carmelvie, r a 
kn kunigų suvažiavimas, lietu- Į D_, _, ,- :__. . , -
vaičių-mokytojų kongregacijos 
įkūrimo reikale. Pribuvo 14 
kunigą; 15 išreiškė pritarimą 
susirinkusiųjų nutarimams.Bu 
vo nutar ta : 1. Amerikos lietu
viams būtinai y ra reikalinga 
grynai lietuviška, atskira nuo 

Balandžio pabaigoje kuu. A. 
.Staniukynas susinešė su lietu
vaitėmis, kurios Šveicarijoje 
Ingenbehlyje, prie Šv. Kry
žiaus seserų, rengėsi lietuvai
čių kongregaeijon įstoti. 
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Žymus laikraštininkas, ar
ba publicistas, Chicagoje yra 
Arthur Brisbane. J i s neišken
čia nepalietęs tikėjimo klausi
mų, bet su jais jis apsieina 
stebėtinai. Dažniausia jis taip 
iškreipia krikščionijos minti, 
kad skaitytojas paabejotų a-
pie jos vertę. Į tarpą tų ken
ksmingų išvadžiojimų jis įpi-

tas apreiškimas duoda žmoti 
Retas žmogus atsideda tiek 
laiko ir darbo, 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. Šitą pažiurą 
krikščionys gavo iš Apaštalų. 
Kas žin ar nedaugiausia ją 
skelbė šv. Povilas -su šv. Jonu. 
l a imingas atsikėlusių kūnų 
garbingumas yra antra dalis 
mūsų pažiūrose į Amžinąjį gy
venimą. Karaliavimas dangu
je, ant žvaigždžių ar nebulo-
zose yra galimas daigtas. Ga
mtos mokslai ir teologija į tą 
pačią pusę kreipia mųs protus, 
l>et tai yra tik spėjimas. Šven
tųjų draugavimas yra tikreny
bė. J i daugiau duos laimės, ne-

, gu auksas ir brangakmeniai. 
Neniekiname artistiškos lai
mės sujungtos su giesmėmis ir 

vių-zokoninkių, kurių vvriau- ;™anananui, prašydamas jo 
siu užsiėmimu butų m o k i n i . |kad leistų rengti Šv. Kryžiaus 

nias jaunuomenės Uetuviškose! P a r a P | J 0 J e . ^ ^ į į ! r P a g e l 

parapijinėse mokyklose. 
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na gražių pagarbos žodžių, 
stebėtinai pasaldinančių nuo-j regimąja grožybe, bet tų.dai 
dus. Taip Herald 'o ir Exami- jg tų krikščionija nestatė pir-

įpie 
iinksmv-

atgaivinimas senos grynai lie
tuviškos kongregacijos seserų 

nar 'o rašt ininkai t>ereitns ne-1 num vieton kalbėdama 
dėlios numerije padarė su Am
žinojo gyvenimo klausimu. 

Atkartojęs vieną prilygini
mą iš Šv. Jono Apreiškimų 
knygos, esančios Šventame Ra
šte p. Brisbane tą pavadino o-

Amžinojo gyveninio 
bes. 

P . Brisbane nedrįsta užka
binti pilnai išreikštą krikščio
nių pažvalgą Į Amžinąjį gy
venimą, bet raštininkas t ik vo-

rijentale pažvalgą. Žmogės j gtlnai įbruka savo skaityto-
sėnai jau papra tę orijentalės Į jams klaidingą minti apie 
pažvalgas skaityti klaidingo-;krikščionių pažiūrą, 
mis. Kad j ie ir šiuo žygiu | Kiekvienam valia savo tiks-
taip pat pr ie klaidų priskai- j lus vykinti tomis priemonėmis, 
tytų Šv. Jono Apreiškimus,! kuriomis sekasi. Bet nelaimin-
Brisbane, nusiduoda nesupran-{ gi žmonės, kurių tikslas yra 
tąs, kad Apreiškime yra prily- kenkti tiesai 
ginimas. Je igu aš apie Petrą 
pasakyčiau, kad yra vyras 
kaip ąžuolas, o kas nors pas
kui iš to mano pasakymo iš
vestų, buk aš pasakęs, kad 
Petras neturi sniegenų, nei 
galvos, nes nei vienas ąžuo
las tų daigtų neturi, tai butų 
šlykštus mano šnekos iškreipi
mas. 

Taip pat p. Brisbane apsi
eina su Šv. Jono Apreiškimais 

Apie Vokiškas 
Markes. 

Dabar vokiečių pinigam> 
pradėjus eiti brangyn po se
nam baisiam atpigimui, atsi
randa asmenų gundančių žmo-

| nes pirkti vokiškas markes. 
Pirkimas svetimo* šalies pi

nigų, kada jie pigus, gali Imti 
dviem tikslais: arba apmokėti 

Apaštalas aprašo dangti kaipo j ( k 

auksinį miestą, kurio vartai 
pažymėti apaštalų vardais, o 

K 
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orangaKmenų pamatai spindi 
dvylikos Izraeliaus giminių 
vardais. Brisbane nežiūri, 
kad tame prilyginime svarbu 
yra suderinimas dvylikos Iz
raeliaus giminių su dvylika a-
paštalų. t. y. Senojo ir Naujo
jo Testamento vienybė. P-no 
Hearst 'o gausiai apmokamasis 
raštininka s apaštalui bruka 
vien aukso branginimą Amži
name gyvenime. 

Kad kas vyro prilyginimą 
prie ąžuolo išverčia jam ant 
negarbės, tai yra nugrubna
gis tiesos iškreipimas i klai
dą. Kad kas šv. Joną Apaš
talą įvelia į tarpą orijentalų. 
garbinančių vien auksą, tai 

\nora nugrubnagis, bet tai yra 
jtis-gi tiesos iškreipimas į klai
dą tiek nedoresnis, kiek dau
giau proto suvartota tam ne
labam tikslui. 

Mss krikščionys nemažįau 
už p. Brisbane turime tiesos 
kalbėti apie ta i . kaip supran
tate Amžinąjį gyvenimą. į 
tara tikime ne iš išdvkumo 

nat iškai ir pilnai Am-1 lių turėsi. 

jei-gu jų žmogus turi su at
pigusių pinigų šalim, arba he 
tiesioginio reikalo, o tik su 
mintimi parduoti pirktuosius 
pinigus,"kada j ie pabrangs. 

Diduma Amerikos lietuviu 
reikalų su Vokietija neturi, o 
tik nori pirkti jos pinigus 
dėlto, kad jie dabar pigų*, ir 
kad jie dabar vaikščioja po 
Lietuvą, i kurią žmogus tiki
si kada nors parvažiuoti. 

Tokiais tikslais mos nepata
rtume pirkti vokiečių pinigus, 
nors jie dabar pigus ir nuohit 
kyla augštyn. Kas labai gerai 
žino pinigų atpigimo ir bran-
gėjimo 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 neprapuls, 
M už Amerikos pastovius do-
Iierius žmogus gauna didelį 
pundą vokiškų nepastovia 
markių. Jei jos pabrangs ir 
tada parduosi, tai pelnysi. Jei 
jos ims pulti ir turėsi jas su-
vartot atpigusias, ta i nnosto-

•'Mariae Vitae", nei kaip 
steigimas lietuviškos šake-
prie kokio nors iš esančių A-
merikoje zokonų. 

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

4. Prašymais etc. užsiims 
tam tikras komitetas, išrink
tas iš sekančių ypatų: Pirm. 
kun. M. Kriaučiūnas; Kasiu, 
kun. J . ISutkaitis; Sekr. kun. 
C'epanonis ir Sekr. Koresp. 
kuu. A. Milukas. 

1904. 

Kovo 14 d. kun. M. Kriau
čiūnas, komiteto pirmi įlinkas 
buvo pas Chicagos antvysku-
pį J . E. Quigley su lietuvai
čių kongregacijos sumanymu, 
bet antvyskupis nesutiko jos 
remti, patardamas, kad tuo 
reikalu rūpintųsi tie kunigai 
ir vyskupai, kurių vyskupijose 
yra daugiau? J lietuvių. 

Gegužio AMI. įvyko antras 
kunigų ^jražiavinias Eliza-
bethporte. sL J. lietuviškų se
serų reikale. Atvažiavo 8 ku
nigai. Suvažiavusieji tokį pa
darė nusprendimą: — kadangi 
jokių pasekmių iš pirmo suva
žiavimo atlikto Pit tsburge ne
pasirodė ir iš komiteto prane
šimų jokių pasekmių negalima 
tikėtis, todėl, dalyko reikalin
gumą pripažindami, nutaria
me: prašyti kunigų A. Kaupo 
i r A. Miluko, kad jie susineš
tų su }>erdėtine zokono "Ma-
riae Vi tae ' \ ar j i negalėtų 
pradėti atskirai nuo zokono. 
kuriame ji dabar gyvena, zo
kono "Mar iae Vitae*' su lietu
viškomis seserimis. Jei minė
tieji kunigai apsiims (tųdvie
jų kunigų susirinkime nebuvo) 
i r seserų perdėtinė pr i tars , 
tada tegul jie sušauks paskir
toje jų vietoje susirinkimą. 

betų įkurti lietuviškųjų seserų 
kongregaciją mokyklų vedi
mui. 

Liepos 2 A Harr isburgo 
vyskupas sutiko užsiimti lietu
viškų seserų reikalais. 

Rugpjūčio 3, kunigai Eliza-
bethe susirinkę, kongregacijos 
pradžiai sumėtė $350.00 aukų. 

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

Rugsėjo 2, vyskupas pr ipa
žįsta reikają, kad Motiniškasis 
Namas naujos kongregacijos 
privalėtų būti Mt. Carmely, 
tečiau daro išlygą ' ' s ine qua 
non,' ' kad per trejus metus 
butų jame užlaikoma griež
čiausia klauzūra, kad seserįs 
bažnyčioje parapijinėje atli
kinėtų išpažintį, gautų abitus 

tanina Uiiguraičiute ir įstojo i 
Mount Sainr M a r j ' s Semina
riją Sc ran to u^ 

Gruodžio ? per 40-ies va
landų at la idos Svramone. bu
vo pakeltas klausimas ar nesu
siras geradar i s , kuris apsiim
tų žymesnę sumą paskolinti 
nupirkimui žemės i r Vienuoly
no pas ta tymui Mt. Carmely. 
Geradariui nesusiradus, pasi
rodė reikalas kolektuoti i r su
rinktomis aukomis pradėtą 
darbą atlikti. (Daugiau bus.) 

f lr>rvt" profesiją. Ant 

AIŠKINIMAI KAIKURIŲ UŽ
METIMŲ PRIEŠAIS PRI

SIKĖLIMĄ B KUBO-
RUSIŲ. 

MUMIS i*tam» ir moferoae bodu jų« 
intapą laika ltaokatt* *iao ama

to. 

išlygų 

1905. 

Balandžio 27) d. kunigai A. 
Kaupas ir A. Milukas visą lie-

nesutinkaut, verčiau 
ieškoti kongregacijos steigi-
giniui kitos vyskupijos. Be a-
bejonės, išlyga buvo pri imta. 

Tą pačią dieną vyskupas, 
patarimą gavęs, rašė pas se
seris MielašircfWtės (Sisters 
of Merey) į "VVaterbury, klau
sdamas, a r jos vieniems me
tams neapsiimtų auklėjimui 
priimti kandidačių į lietuvai
čių kongregaciją. 

Rugsėjo 6 seserįs iš \Vater-
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 
patvirtinančio atsakymo su
teikti. 

Spalio 2 vyskupas rašo pas 
Nekalčiausios Sa r i j o s Širdies 
seseris (Immaculate Hea r t of 
Mary), kurios vieną savo se
serų mokyklą jau tur i Mt. 
Carmely. Jos sutiko pri imti , 
su mėnesiniu užmokesčiu 
$1">.00 už kiekvieną. Vyskupas 
pats prižadėjo užmokėti tr i
jų laukiamųjų iš Šveicarijos 
kandida'čių užlaikymą vie
niems metams. 

Spalių 4 kun. A. Staniuky
nas išsiuntė i Ingenbehl, lietu-

Vokiškų markių pirkimas 
nebankieriui žmogui yra vis-
tiek ką lioterija. Gali laimėti, 
bet galį ir prakišti kitam lai
mę nupirkdamas. Geriau i to
ki dalyką nesikišti. Lengvų 
pelnų noras dažniausia būva 
kar tus . 

Nesąžiningi bankų agentai 
tyčia samdo kaikuriuos asme
nis, kad tie prišnekėtą savo 
pažystamiems pirkti atpigtisių 
pinigų. Kada tie bus išpirk
t i iš bankų, tada tyčia susida
rys naujas tų pinigų smukimas 
tada agentai vėl gazdins, saky
dami: ' 'Parduok dabar, toliau 
da daugiau puls; jei dabar ne

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

Be baimės gafena pirkti vo
kiškus pinigus dabartiniems 
reikalams, t. y. jei kas nori 
juos parsiųsti savo giminėms 
į Lietuvą, arba išwokėti Vo
kietijoje už k<*j nors daigtą 
perkamą Vokietijoje ir siun
čiamą tenai. Kitaip sakant, 
gali Amerikos pinigus be bai
mės mainyti ant vokiškų, jei 

parduosi, daugiau nuostolių tu j už vokiškuosius tuojaus įsigy 
r ė s i " Žmonės nesusyk tų ji kokį nors daigtą. Bet pa 
šnekų paklausys; bet kelias į vojinga yra laikyti vokiškm 
dienas palaukę ir matydami. I pini.irtis su viltka pasipelnyti j 
jog puolimas nesiliauja, p a r - | i š jų vėliau. 

(Pabaiga) 

Mūsų laikų priešai nori prisi
kėlimo paslaptį aiškinti insis-

poksojimu (hallucinatio) 

J i e tvir t ina, buk Kristaus 
pasekėjai J o kančios laiku bu
vę labai įtempę savo dirksnius 
(nervus) i r tvirčiausia tikėję, 
kad jų mylimasis Mokytojas 
prisikels garbingai ir išeis iš 
karst/), ateis pas juos vėl; to
kiu būdu jie prižadinę Jį sa
vo vadintuvėje tuo pačiu iš
siilgimu i r 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 i r šimtai mokintinių kartu 
butų buvę panašiame dvasios 
suklydime, tai tas visiškai y-
ra negalimas daiktas. To da
lyko a iškumas .perviršina kiek
vieną isivaizdinimą, Kristaus-
pasekėjai visai nesitikėjo Jo 
prisikėlimo. Sugavus Kristų 
Alyvų Darželyje, jie visi išsi
gando ir apleido Jį, ir manė, 
kad j a u viskas pasibaigė. 
Marija Magdalena ir kitos 
moterys prisipirko tepalų, no
rėjo J o Kūną patepti trečios 
dienos ryte. 'faigi nei josios 
nesitikėjo a t ras t i Jį prisikėtu-
sį. Magdalena išvydusi tuš
čią karstą manė, buk kas pa
vogė J o 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 i r J a m pačiam pasakojo 
kaip buvo išsigandę moterų 
apsakymo apie prisikėlimą. 
Kuomet J i s jiems apsireiškė 
laužime duonos, juodu sugrį
žo i r pasakė Apaštalams. A-
paštalai iš ka r to netikėjo kai
po netikėjo moterims. Šv. To
mas, kurio nebuvo, kuomet 
Kristus- pasirodė Apaštalams, 
protestavo iki neidėsiąs pirš
to vinių vieton, netikėsią* etc. 
Taigi apaštala i ir kiti atsikė
limo liudininkai visai nebu
vo lengvatikiai , bet priešingai, 
labai a t sargus tyrinėtojai. 

Užmetimas stabmeldžio 
Ceiso. 

t 

"Kodė l Kris tus 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 Renano ir kitų apie 
vidurį ' 19 šimtmečio. Dievas 
nori, kad t ikėtume Huosu no
ru be jokios prievartos. Pik
to noro žmonių J is neverčia 
tikėti. J i s tik suteikia visiems 
užtektinai protingu prirody
mų, kad tikėjimą- birų tikrai 
protingas. Tą tiesą Kristus 
išreiškė prilyginim:; apie tnv 

Tegul klau.-o jų. Jei neklau
so pranašų, neklausys nei g . M e 8 t t t r t m e d ldž l Į lw t lna „ g w i a a . 
numirusių prisikėlusių." Pari-;81U" urpua©, de«gn>ng ir siuvimo 
zėjai 
ženklo iš dangaus, bet negavo. 
Kuomet Kristus kybojo ant 
kryžiaus, Jo priešai sakė: 
" J e i esi Dievo Sunūs nusileisk 
nuo kryžiaus, tai tikėsime,'7 bet 
J i s nieko nepaisė jų. Tik vie
nam savo priešui suteikė 'ne
paprastą malonę. Apsireiškė 
persekiotojui Taršo Sauliui, 
kuris paskui tapo Apaštalu. 
Jei Kristus butų vašiems apsi
reiškęs, tai nedori žmonės vis 
butų išradę priežasčių netikė
ti, kaip seniaus kad sakė: 

., . -,, i skyrius, kur kiekviena* gauna gero* 
reikalavo nuo Kristau: praktikc« b«tookindam«L 

Visuos* siuvimo skyriuose mašiooa 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kieknen? ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mleros, vi
sokio stiliaus ir dydtio is bet kuriu 
mady knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Knwitcta. Vsdejas 
ISO N. STATE STl'vEET. CBICAOO. 

Kampu Lakit St, ant t-tu. lubų 

"Belizebubo galybė išvaro 
velnius." Jei Kristus butų pa
sirodęs visiems, tai netikėliai 
butų sakę: "Kodėl nepasiliko 
ant žemės ant v i sados!" Jei 
pasiliktų ant žemės, tai butų 
išgalvoję kitokius užmetimus 
ir vis tiek butų netikėję. 

Kun. P. Saurusaitis. 

TAUTOS FONDO 
UŽDUOTIS. 

S. D. LACHAWICZ 
Uatovyi Gf&boiius pataraa*ti» laid*-

w r t a ko plsMunl*. RetkaM mafctittt «t-
sUfeoktl. o mano darbą busit* nigaatdlntL 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvit Dentistas 

1«M1 SOL Miehigan. Avenus 
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Prasidėjus baisiam Europos 
karui, Amerikoj lietuviai pa
matė reikalą šelpti savo bro
lius, nuo karo nukentėjusius. 
Tuo reikalu politiškam Cbica-
gos seime j steigė Tautos Fon
dą 

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

I r 1918-1919 metais Tautos 
Fondas kreipė domės, kad ko-
daugiausia sušelpus tokias į-
staigas, kurios kovojo už vi
sišką Liet. nepriklausomybę. 
Tuo tikslu T. F. užlaikė In
formacijos Biurą Wasingtone, 
šelpė Lietuvių Tarybą Šveica
rijoj- Vėl, patariant Prof. 
Voldemarui, Lietuvos Ministe-
rių pirmininkui, didelę pinigų I 
sumą pavedė publikacijos rei-' 
kalanis Xew 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 L*ie-
tuvai pasikelti kultūriškai. 
Kaip svarbu buvo t iškovoti 
Lietuvai laisvę, taip pat yra 
%varbu 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 kdetuvos 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
voj; atstatymui, kad pragrjžę 
galėtume ramiai, su gryna są
žine, pasakyti: "Lietuva, Tė
vynė mano, ir aš, sulig savo 
išgalės, pri>iilėj;tv.. kmi U; <".\ 
lum laisva ir kultūringa. 
kok'i!!--' Tiiufo* Fondan! 

J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

L1KTLV1H ADVOKATAS 
«SU S. WOOD l l l l — l 

1M W. l t th STRKR 
CHICA<X>. 

McMialey 43Z* 

JOSGrU e W0L0H f 
Lietuvis AtrvDkatas f 

» « X U BAL&K STRKB7 
Gyrenlme T«L Homboltt 97 

Takai-ate m i W. l*-a« 0tr«tt 
TsL Rockw«« MA* 

CHICAOO, na* 
į i i 1 1 i • i • — — • • ! 

Dr. L L MAKARAS 
Uetarlt Gydytoja* tt 

U* to 
ChkagoJ: 4Ki» So. Wooi 8tt. 

a* t d t tki im\ 
l 

•m 

DR. J. SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chnrgas 
Ofisai 4990 W. 13 S t 

Res. iSM W. 4Š Anam 
TiBlefonas C l « w M t t 

Oftoo Cicvro 4» 
Kątąmnt LTETUVHBLA1 

V. W. RUTKAUSKAS { 
ADVOKATAS • 
O O S M D t i l i i l f l j j ; E 

j 29 South La Salle Street | 

• I 
TeL Centrai «SW 

B TVl T ^ A a«Bt 5 

" DU. CHARLES SE6AL 
Pwkėl* savo ofisą po nnm. 

4729 S. Ashland Avenue 
Spot-ialista* diHovij. motoni ir vy-
n j lijfy. 

Valandos nuo 10 iki i ? iSrvto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo T iki S:30 
vak.ire. N><1r!:orr.is 10 iki 1. 

To)ffo«i*s Drrucl 2MM) 

Įtm ;» • ' 

A u-

U DU S . NARELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHTJRUROA8 
Oftma tr ayrmtmo rl«t% 
S2.S3 So. HaJated Str. 

Ant Viršaus IniTersa! Statr Bank 
Vaiandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki ^ po ptetų: nuo T iki 9 rak. 

Nedohomis nuo 10 iki 2. 

K. J. Knišinskas, T. F. 
222 s. [Ktli st,. Brooklya. 

— • 
. - I ' IN I . 

K. Y. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

TW. Dro*w ? tH 

Dr. C. Z Vezelis 
IilETCTM DEarTBTAS 

Vatandos: gso 9 ryto iki" 9 rak, 
Seredomis nuo 4 lyg- 9 vakar* 

i-
asrtl 47-toa Gctrea 

AYWRI« 

» • " • » 
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GRAHD RAPIDS. MICH. 
Tunu patyrimą 

moter į ligose; rū
pestingai prižiu- ' 
n u Ugi-Ds'' ir U ' " 
k) laike ligos. 

22S5 So. Halsted SC, Chicago, R*. 

M>-.-, parapi jonai Šv. Petro 
i'ovyk. parapijos, labai >-jsa-

vynėn sugrįžti ir pasekmingai-
kovoti su jos priešais. 

Jtfrgutis. 

UK ST. LOUIS, MO. 

JC« 

TEISM68S DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvurai.tuojume kad 
sutrupinsime jums 10$ 
ant kiekvieno pirkinio; 

iki 50% ; 
nekuria 

dalykai mažiau negu wholesa!e 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbu ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko- ', > 
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng ' 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
Siutu ir overkotu p o $15, 17T.0. ' 
$20, $22.50, $25. *ir }30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $S0. Vaiku i 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
«"iau. Vyru kelines $4. ir augdčiau. f 
Melinos puavilnes kelines $5.50 iki \ 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant j 
kiekviena pirkinio siunčiamo j f 
Europa. I 

Atdara kiekviena diena tki 9 
vai. vakare Subatomi* 1» vai. Ne- \ į g r a ž t t p a s i e l g i m u 
dėliomis iki 5 vai. vakarą. 

lėkingi savo gerb. klebo
nui už taip iškilmingas 40 va
lai ui ų atlaidų pamaldas, ku- j L. Vyčių 80-tos kp. koncertas. 
rios buvo 9, 10 ir 11 dienomis 
gegužės. Su dvasine pagelba 

/ 

pribuvo šie kunigai: iš Chiea-
gpa kuiL Al. Skrypka, kun. J. 
: Vaičiūnas ir kun. Ig. Albavi-
<"ius. Iš Detroit, Mieli. kun. F. 
Kemėšis ir kum J. Jonai lis. 

Prasidedant pamaldoms pa
mokslą sakė vietinis klebonas. 
Paragino parapijomis prie bu
dėjimo ir maldingumo laike tų 
atlaidų. Antrą pamokslą sakė 
kun. Jonaitis, vakare pamoks
lą sakė kun. Kemėšis apie mal-
.1 . , I V . ~ „ . r j , ~ l . . 1 . . -~1-A L - . 
WĮ. IJVL p a i i i u n . p i u scuvr; į t u i l . 

Vaičiūnas, kurie žmonėms la
bai patiko. 

Per procesijų dalyvavo Mo
terų Bažanciaus ir Panų dr-
jos, taipgi mokyklos mergai
tės. Malonų įspūdį darė savo 

Prie to ir soenerija turėjo 
tankios giries išvaizdų. 

Maršai, vaitai ir serenados 
turėjo savotiškus garsus, ku
rio taipgi buvo malonus au
sims. 

Šv. Antano parapijos benas: 

jau spėjo pasižymėti. Jis pa 

AKT PARDAVIMO. 

sitiko Lietuvos Misi 

begirdėta proga gauti gražų 
dviem pagyvenimais mūrinį narna 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygyuos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-

!zas, geriausi elektras Įvedimai. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Užsikrėtimas 
Ir Liga 

Žiurkes, Peles ir Tarakonai 
neša perus ir užkrečia mais
tą. Iš to krta visokKjs liros! 
J - 0 išnaikina juo*. Gauna- į 
mas klijaus ir povvderio for-

i moi. Vartojamas nekuriuose > 
*• S. V. Vald. skyr. švarus, sau '• 

gus vartoj. Per 46 

L L I O J 

m. vartoj. 

Žmonių per visus atlaidus 
buvo pilna bažnyčia. Daugelis 
atliko išpažintį 

Tos pamaldos ilgai pasiliks 
iuusų širdyse. , 

Aeiu vietiniam klebonui, 
svečiams kunigams, kurie at
silankė pas mus. O mes parap. 
stengsimės dar labiau aukoti 
pastatymui naujos: bažnyčios, 
kad kitais metais 40 vai. atlai-

i dns galėtumėm apvaikščiot 
jau naujoj bažnyčioj. Girdė-jvo šie: L. Živaitienė, P. Lit 
jau, kad aukų tam tikslui su 
dėta jau suvirs penki tuks 

s-

U . 6. M. GUSEB 
Praktikuoja 3 8 artai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė X2-m St.. CMr*g$, IQ. 

SPBCIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligi*. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po piety, nuo 6 iki 8 valaa- j 
da vakare. 

Nedėliomis nuo J iki 2 po p i e t 
Telefonas Tards ($7 

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 trumpa 
komedijėiė "šalapuir is ." Vai
dinta gan puikiai. Roles at
liko šie: Šalaputrio — J. Si-
manavičia, Kunigundos — L. 
Živaitienė, Baliakino — Pr. 
Ražaitis, Alvyros — P. Lit-
maniutė. 

Po to sekė dainos, kurių pa
dainuota apie 15. Pirmiausia 
mergaičių choras padainavo 
* ;Star Spangled Banner," ku
ris puikiai išėjo. Čia paminė
siu, kokios dainelės iš eilės 
dainuota. Choras padainavo 
Vyčių himnų. Toliaus dainavo 
"E inu per dvarelį," "Oi kas 
soda i / ' "Vienas žodis ne šne
k a " ir "Saulelė nusileido." 
Padainuota gan gražiai ir jau-
>mingai." Publikai labai pa
tiko, ypač "Vienas žodis ne 
šneka." 

Kvartetą^ padainavo- 4 dai
neles: " A n t tėvelio dvaro," 
"Vilniaus Rūtai ," " P e r girių 
girelę 
v • i a.L.ia.1 m r Ju . I v * 

i.]a, vasa-l^audyneį abejuose pagyveuimuo-
no 19 d., per \ dykas bainy-.^ basementas. akmens pamatas 2 
ėioje ir lauke žmonėms iš baž 
nyčios einant grojo. 

Dalyvavo pasitikime ir pri-

pėdii ir 18 colių storas. Grindįs 
basejnente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 

ėmime Lietuvos valdžios pa- į įtaisymo 1-mas. pagyvenimų — pir-
siuntinio, (bekono kvn. Miro-|mos U e M B **»BF?* i r c i^ a r ų 

no ^e^nžės 14 d *-- j krautuve kampas 47-tos ir Wood 
TftB* vak. per kun. Mirono j ^vės Grindįs muro, durįs ir lan-

prakalbas Lietuvos reikalams 
ciceriečiai sumetė aukų virš 

•"' ir "Važiavau dienų. 

$300.00. Garbė jiems! 
Ciceriečiai, ačiū rupesiyui 

gerb. klebono kun. J. H. Vai
čiūno, turi laimę tankiai gir
dėti svarbias ir pamokinan
čias prakalbas gabiausių kal-

•bėtojų ir kitokių pramogų. 
Jo ir minėto"beno vado p. L. 
Krikščiūno rupesniu ir šis be-
nas sutverta., ir dar Šv. Anta
no parapijos vardu pavadin
tas. \ 

Benas laiko>i 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 
Švento vardo nešioti ant uni
formos, norėjo užimti vietų 
be uniformos, bet buvo pra
šytas geruoju prasišalinti, o 
kad mandagus prašymas ne 

; gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
j duris1 ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduo6iu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

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

TIRIt" P A R D l OTI ;«01)ERX1SK.LS 
RAK W 1 1 1 S . -

Parlos setą, Pining-room setą, plie
ninė lova, Divonas, Plaer Pianas Vi-
ctorola, Phonogafas. KaJuoda, libra-
ry stalas grindinė lampa. fisture ir 
t t viskas parsiduos labai pigiai. 

2106 So. o« Ave. Cicero. M . 

«:iete daina-

tančiai doliėrių. 
Parapijonas. 

CAMDEN. IT./ 

. * ( tapo išaLbtaj 

FARMOS z I M S . 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes n e t pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti' būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žaooių kad 
to nekenčia kas-gi -ogi fermeriai 
nes farmerial neperka, maisto bet 
da parduoda u i ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
~~..*.-~ - _ k . . _ : . . J t .*^ .^ ; J N . ^ . . *~1 ^ a * _ , . 

fe-g.nimas gyvenimo kad- apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
cbigano lietuvių ūkininkų tarpe mee 
donai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir vuiokius pasi
linksminimus musv kolonijoj jau y -
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokiu 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau m e s neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučiu reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
golbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidarai lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
ta* niimas atrodo daug kitoks mes 
p: i i : r : ! : : r . ; : : : t : c k*U kC' dctusia l is ia d<>-
rų ir dHrbščii) žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
rnre kas norėdami riri<*; :-Mc kreip-
kitre.^ !'r:c dnru irtcis.n.cr': žrc«ni:: c 
t>c prie iin»tidotniu areni;, kurie ne 
pažįsta Pievo r.e ^io' . A ':k doreli 
taigi krc:pk:tips rrie Sv Antano 
Prangystės. ("ust^r Mi«-h:?.in kur 
v:s^ don ir teisingi ūkininkai pn-
k::.T:s" mc^ t:::::n tn;?^ tiksiu r ;y-
kirtji komisija k-jri :<:w patarnaus 
ir po I.ūki: np«.iky-i. k.ii agentas 
p;^:ivo ant J30" :>r dsugia-i kur 
ts'ikiausia taip aN'finkiu K d.c.;CiHtj 
informar.iu kreipk ::•-•!« >nn atiresu: 

ŽV. ANTANO DSAUGIJA 
c-o Ka*. Daunoras 
Caster, Michigan. 

-. — - — " ~ 
PASfHMfn. BI,AXRAS 

PI>,fX)HE 

DYKAI. 

lUlitc (onsnltation Bnrcfta, Ine, 
ti So. D«»rt<om St, <Tii<«ffr». 

Room 2W 

Ivnn. J. Halabunia, bavęs 
per 12 metų klebonu lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos, Cleve-
lande, Ohio, ir dabartinis 
Camdeiio, X. J . lietuvių dva-. 
šios reikalų aprūpintojas š. 
m. birželio pradžioje išva
žiuoja Lietuvon atgauti jie-
gas, kurias prarado besidar
buodamas Clevelando lietuvių 
labui ir gindamas juos nuo 
ištautėjimo ir betvarkes. 

Iki kun. J . Halaburda "su
grįš atgal, Camdeno, X. J. 
lietuviu, dvasios reikalus ap
rūpins gerb. kun. J . J . Kau-
lakis iš Fhiladelphia, Pa., ar
ba jojo padėjėjas. 

K 

WAUKEGAN. ILL 

Skaitydamas dienraštį ran
du daug korespondencijų ia 
įvairių koionijų lietuvių dar
buotės. Bet iš "VVaukegano, 
galima sakyti, kaip ir nesi
mato. Argi nėra čia ant tiek 
prasi lavinusių,, kad jau nieko 
negalėta parašyti kr iš mūsų 
kolonijos lietuvių darbuotės. 

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

Gegužės 8 d., š. m., buvo 
n.'ciiirtas išleistuvių vakarėlis 
'pagerbimui buvusio mus ko-
U-Miijoj /ymiausio darbuotojo 
J s. Cadeikiu kuris, iškeliavo 
! Lietuvon. 
' Susiriiik'! gana >kai 
: biirt-li> ?\"it'ėiil. I Uj«» 

tą vakai'ifii". įnikę kūr; 
i reikšta linkėii:na'.. Visi 
• id u.'Gadeikiui s\fiKai 

maniutė, A. Živaitis, J. Sima-
navičia. 

Solo dainavo: O. Bartįniu-
kaitė "Vai putė." Gan gra
žiai išėjo. Liud. Živaitienė 
padainavo "Kur bakūžė sama
nota." Reikia priminti, kad 
ši dainininkė turi gražt), jaus
mus kutenantį, balsą. Petr. 
Litmaniutė padainavo "Pamy
lėjau vakar ." Publika iššaukė 
antrą kartą padainuoti. A. 
Ladisiutė padainavo "Vai var
g e . " Ši jaunutė mergaitė turi 
gražų balsą. Bus gera daini
ninkė, jeigu tik nesiliaus ia-
vinties. Pijanu pritarė jaunai 
muzikas (svetimtautis) II. 
Fenton. 

Tarpuose dek lema vo O. Ga-
deikaitė ir E. P. Žy.aičiutė. 

Prie šio koneer.o Vyčiu' 
kuopa rengėsi nedrąsiai, nes 
nemanė, kad žmonės užjaus ir 
atsilankys, kaip kad ant kitų 

J. H. i vakarų, gi darbo buvo daug. 
Bet viskas virto kitaip. Pul>-
likos prisirinko pilna didelė 
svt»lailrė. Pelno, kurs skiria
mas naujiems vargonams, li
ko daug. Dabar kalbama, kad 
rudenyj Vyčių kuopa sureng
sianti dar gražesnį vakarą-kon 
eertą. Dieve jiems padėk. 

Beržo lapas. 

f 

ir nenoroms. (iarbė už tai 
beoui. Prašalintasis iš lu-no 
nusiskundė "Naujienose," bet 
tas jam nieko v, gelbėjo. 

J. šlicgeris. 

REIKALINGI VYRAI. 

DEL PARDAVIMO. 
ANT BRIDGEPORTO. 

Du niūrimai namai, 2 augš-
čių, po 2 pagyvenimu kiek-
vieuas, po 6 kambarius. 

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

Pasinaudokite proga. 

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

KAIP GALIU ATITRAUKI KŪDIKĮ? 
Šis tai dalykas, sru koki u '..-.-< susidurti kiek
vieną kndikį žindanti motiną. Geriausia at
pratinti kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant 
laipsniškai — pradedant nuo septinto mėnesio, 
maitinant du ar tris sykius iš bonkos gert ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos maiti
nimą, iki galutinai kūdikis būna atitrauktas 
nuo krūties. !*'ff-" 

Del Fabriko Darbo. Gera mo-
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Western Feft Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ros & Cravvford Ave. 

:lir.gas 
pareng-

CICERO. ILL. 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
BENO KONCERTAS. 

(Pabaiga). 
Prie užbaigos viet. klebonas 

išreiškė benui dėkingumą, kad 
per taip trumpą laiką sugebė
jo puikiai pasižymėti savo ga
bumais. 

Ilgai ciceriečfai minės ią 
koncertą, kurio dainų ir muzi-
ko s garsai taip žavėjo publi
ką. Malonu buvo klausyti 
maršų, ypač overturų garsai, 
kylantįs ant vietos ir tu tren
ksmu banguojant į s, rodos* į 
tolimas girias ir palengva ro
dos, dingstantįs.Tai vėl, rodos, 
I>alengva, iš tolybių grįžda-
įni. su 'rc;;k:uiu vėl, randasi 

VARGOSI\rJTKV DOMAI. 
Keikalingas geras vargronininkas. 

Atlyginimas bus pikiai patenkinamas. 
Butų gerai, kad mokėtų beną vesti. 

REV. C. V.lSIMAITSKAS. 
12 ( a -i m i r St. 

Vestf ie ld, Mass. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbo. Darbas pas
tovus. 

Link Beit Cb. 
39th & Stėwart 

Pantry mergaites $<« mt-ne^j ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISOJT HOTEL 
23 South Clark Str. 

.Pr ie Laundrcs Vyrai ir Moteris 
Gtmt mvkesu?. G^t'oa vaiautuus At
sišaukite 

MORRISOJT HOTEL 
23 Smith Clark Str. 

Indų Plovėjai $45.08 kambaris ir 
Burdas A"u«išatikite. 

MOKRTsOS HOTEI; 
2S South Clark Str. 

i 

Chambermaids $45.00 į menėsi, 
kambaris ir Burdau Atsišaukite 

MORR1SOS HOTEL 
23* South Clark Str. 

Paieškau gerų karpinderių prie 
namų statymo (lik namų. o ne ko
modų dirbimo) Mokestis jrera. dar
bas 9 ral. dienoje. Taip pat reika
lauju furmoną. kurie galėtų vesti 
darbą prie statymo l » m ų . 

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

KreipkiU's adresą: 
S. r \ I M \ lt I V 

130 Wao*tcr Ave. 
• Akron, Ohio. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda piKiai labai žėri vargo

nai. Kam TCikalinga atsišaukite nuo 
S tki ? vakarais po mim. 

4 « 7 So. HmnttMBc ATC. 

PARSIOIODA FORDAS 
WeiasU*» 1310. 5 sėdynių. Išrodo 
k«*P tik naujas 3% tn.-n«««i.ii va
žinėtas. PrekA $.'40. kam toksai au
tomobilius reikalingas atsišaukite 
ncdėlioj tt rj"to ar vakare. 

• M j s. Ronore Str. 
Telefonaa Prospert 1*24 

EXTRA BARGENAS! 
2 medinėj namai ant kam

pinio loto ant 4o-tos ir So. 
Richmond St. 2 blokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo-
sinit lengvu išmokesčių arba 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

Naujas medinis namas po •") 
kambarius 4115 So. Sacramen-
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 atdaras nedi'lioj. 
iki 6 P. M. 

ifiiiifiiiiiiiifiiiiiiisiiiiiiniiiiiiiiinrmiffffi 
NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažjstaniems kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Fantui. 
Taipgi skolinu pi 
ninjrus ant namu 
ir farmu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daotr namu nauju 
ir senu brangiu ir py^ių 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
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
Wisconsin ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes infornuK;ijos apie namus ir 
farmas. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estatc, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

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

TeL Yards 5379 
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J3onbn!s 
EAGLEBRAND 

(CONDESS£D M ILK) 

Taij) aili panašus motinus pienui savo skoniu ir leng
vai suviršinamas, kad ji galima duoti pakeičiant su 
krūties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo. 
Mušu penkiadešimts keturių puslapių kūdikių kny
gelė paaiškina kaip reikia kūdiki atpratinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi 
bus pasiųstos jums dovanai, jeigu pasiųsit mums ku
poną šiandien. 
Ka l̂e Brand. padarytas iš geriausios rūšies karvės 
pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti — Pirkit dėžę šiandien ir naudo-
kit ji visokiems reikalams, kur naudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su kustardu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserįų krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiusk jj 
mums ŠIANDIEN. 

š i - Labclfs ir Vardas 
yra Jums G varantija 

DISTKIGTA 183 

Mrs . . 
stręet 

State (8 ) 
. . . . Nurodymai apie Valgius 

Kūdikių Gerovė . 

' 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Bordens condensed coffee Borden's Milk Chocolate 

-
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I A. L R. K. Moterų Sąjongos Į 

I 
Agitatyvis Mėnuo. 

AR ESI SĄJUNGIETE? 
Jeigu ne tai tuojaus prisirašyk. Kiekviena lietuve ka

talike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Moterų 
Sąjungos, nes tai vienintelę Katalikių Moterų organika- | 
eija. Įstojimo mokestis per Gegužės mėnesi sumažinta | 
per puse. Moterų Sąjunga turi 3 skyrius. Apšvietos,. Pa- S 
šelpos ir Pornirtini. i 

Prigulėdama prie Moterų Sąjungos gausi kas men. S 
| "Moterų Dirva," susirgus gausi pašelpa, numirus po- 5 
| mirtine ir gražu palaidojimą'. Neatsilik nuo kitų ir tuo- = 
s jaus prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta. S 
| . Norint daugiau informacijų kreipkis j vietine kuopa, S 
| jeigu jos nerastusi tai rašyk tiesiai i Centro Raštine = 
S šiuos c.'.:; :~: C. II. II..I '.^l.i, UI A»r.e> oireet JbJroekton, E 
| Mass. A. L. R. K. Moterą Sąjunga. E 
M f t f l I I I VT t lV I I f f f t l I t t l t t t f f l I fM fMI IMMfMMUMurTn i I I I 1111 Įf**«Į«Į*a*f?;nilrTfVnillff?f Į M l IMVff I 

Dykai Rašomoji Mašinuke 
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi 

l>i"KAI gali turėti gerą drukuojamą maši-
nrlę (Typewriter) kuri parašo gražiai Ir 
aiškiai, negu su plunksna. Ant tos ma-
šinvlos gali kiekvienas teisingai ir grei
tai rašyti laiškus ir dokumentus. Labai 
paranki tiems, kurie negali gerai rašyti 
su phmkana. Padaryta gražiai, tvirtai ir nie
kados neužsikerta; rašo aiškiai, turi vi
sas literas, numerius ir raštikus ženklus. 

Tą mašiniukę turėtu turėti kiekvienas. 
Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ją duodame kiekvienam DYKAI, kas 
pirks mūsų laikrodėli. 

TAS G&AŽl'.S LAIKRODĖLIS riK $6.75. 
Jeigu norite turoti gražų ir tvirtą laikrodėlį , prie 
darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus jj. Tai laikrodėlis yra taip vadinamas se
nosios šalies sistemos "Roskopo" Patentas, kuris 
yra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laika laiko iki minutos. turi gražius tvirtus viršus, 
su gražiu ciferblatu ir Kali laikyti daug metų. Nie 
kur negausit geresnio laikrodėlio prie darbo. Laik 
rodėlis yra vertas $9.00, mes tik per trumpą laiką 
del supažindinimo publikos parduodame po $6.75, 
ir priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą nia 
šinėle. Jeigu norite turėti tą vertingą laikrodėlį 
ir mašinėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiųsk25c. sidab 
rinį arba stampomis rankpinigių o likusius $6.50 
užmokėsit paimdami laikrodėlį ir mašiniukę. Ra
šykite tuojaus ir adresuokite: 

PRACTiCAL SALES COMPANT 
1219 Norta bving Ave., DeRt 118 Cbkag*, ffi. 

/ 

/ 

S o k U m j m h m ! byfarmrura d * e l » r s 
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D R A U G A S Penktadienis, gegužės 2S 1930 

S!**" 

CHICAGOJE. 
« - -a 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Penktadienis, gegui. 28 d, 
šv. Augustinas, vysk. 

šeštadienis, geguž. 29 d., 
Šv. Marija Magdalena 

CHICAGŽOJE PABRANGS 
GAZAS IR ŠVIESA. 

Turės pabrangti ir važinėri-
mas gatvekariais. 

BUS PADIDINTA GAZUI 
KAINA. 

Nauja kaina ims veikti su 
birželio 1. 

Paskelbta, jog State Public 
Utilities komisija 'veikiai pa
didins Chicagoje gazui kaina. 

Privatiniais keliais nuo vie
no Staie Public Utilities ko
misijos nario patirta, kad C'bi-
eagoje į trumpoj ateityj pa
brangs vartojimas gazo ir e-
lektros; taippat bus branges
nis telefonais naudojimasis ir 
gatvekariais važinėjimas. 

Kitokis išėjimas negalimas, 
sakė tasai komisijos narys. 

KATALIKU VISUOMENĖS ATYDAI, 
DECORATION DAY 

30 gegužės šįmet pripuola Nedėlioję. Tą dieną ant 
kapinių jokių iškilmių nebus. Bus apvaikščiojimas Pa 
nedėiyje 31 d. gegužės. Gedulingos pamaldos prasidės 
10:30 vaL šv. Mišios ir pamokslas 11:00. Po Mišių pro
cesija ant kapinių. Per procesijų 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. 

nes gazo kompanija tolesmai, p a t i k o n , j s i j a v r a d i ( j ž i a i p r i f . 
esa, negalinti jau vesti m o ^ pabranginti vielojo nau-
reikalu, pakeldama didelius d o j i u i o d a j k t u f c # B e t p r a d a i 
nuostolius. 

aja gazm Kama bus, ciav 
negalima pasakyti. Bet bus ne
mažesnė $1.10 už tūkstanti ku
binių pėdų. Ir neaugštesnė 
$1.25. 
.Miesto valdyba visais laikais 

kovojo už papiginimą gazo. Ir 
štai^kaip gaza's bus ••papigin-jJ-i k a s d i e n p a n e j a n t i n u o s t o . 
t a s- (liūs. Toksai pat padėjimas ir 

i kitu kompanijų. 
PERDAUG JAU SVAIGALŲ; r . , -

VOGIMŲ. f-atvekanu 

ini jai faktai liudija, kad kom 
panijos negali surišti jau ga
lų su galais. 

Kaikinios kompanijos, Pįfco, 
atsidūrusio::- tiesiog do>perati-
nin pa'K'.'iman. Ir ;o<Li ka> 
nors tokio turi but da;\.ina. 

<iazo kompanija prirodo, jog 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

KONCERTAS. 

Įvyko 166 vagystės. 

Sausio 16 d., š. m., prasidė
jo priverstinoji probibicija 
svaigalus parduoti ir vartoti. 
Nuo to laiko ligi gegužės 27 
d. Cbieagoje Įvyko 166 vagys-

kompanijos gi 
padėjimas yra blogiausias. 
Nes darbininkai įeikalauja 
didesnės užmokesties. Ir ta 
užmokestis jiems reikalinga 
pripažinti. Bet tuomet turi 
pabrangti važinėjimas gatve
kariais. 

Tiesiog nesuprantama, kaip 
tos kompanijos apskaito savo tės svaigalu. Svaigalai vagia 

mi iš sandelių ir iš privatinių j įneigas, jei jos netur; ne tik 
namu kelnoriu. 
Vakar Harry Soslovski, svai

galų pirklys, 1434 Solan ave.. 

Užporyt, t. y. geg. 30 d. Pil-
sen Auditorium svetainėje, 
1655 Blue Island Ave. yra re
ngiamas Justino Kudirkos iš
leistuvių koncertas. Programa 
susidės vien iš dainų, kurioj 
dalyvaus, pagarsėjusieji Cbiea-
gos dainininkai, dainininkės 
bei muzikai. Dalyvaus ir pat 
p. dust. Kudirka. Pradžia 7:301 J o s g U p B a g y^ w ^ 
vai. vakare. Po programos bus s i s p a s i e k ^ Ateitvje, be 
<okiai ir tęsis iki vėlai nakčiai 
(iros p. Jakaičio orkestrą. 

Sėdynės svetainėje nume
ruotos. Kas ankščiau nusi
pirks bilietą, tas i?aus geres
nę sėdynę. 

Nusipirkite bilietus iš ank
sto. Rengimo Komisija. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

jtftao petecį bet d; *• C* I I 0*\%JS\ 

pridedamais pinigais tarnau 
ja visuomenei. 

Visgi vra gana ' pranešė jMincijai, Kau iš jc 
sandelio pavogta svaigalų \er- igii" tu kompanijų. 
tės arti $29,000. 

Apie vagystes svaigalų pra
nešama kasdien. 

Pasirodo, kad svaigalai vl-
suomet vagiami didelėmis kie
kybėmis, taip kad grobi nėra 

geranarm-

'APDRAUS" SUVARTO-
TOJUS. 

Pirm kelių dienų ant Illinois 
Central geležinkelio bėgiu, 

galima panešti. Visuomet tam G raut parke, teisybės departa-
tikslui reikalingi ari;a vežimai, 
arba automobiliai. 

Perdaug tad bus aišku, kad 
tie ' 'vogimai" turi įvykti su 
svaigalu savininkų žinia. Ir 
kitaip to negalima išaiškinti. 
Nes pavogtų svaigaių savinin
kai neparodo energijos suras
ti svaigalus. Ir vagystės ši
tuose atsitikimuose nesuseka
mos. 

niento speeijaiis investigato-
rius susekė keliolika stovinčiu 
vagonų, kuriuose buvo keli 
milijonai svaru cukraus. 

Investigatorius dabar skd-
bia, jog jis tėmysiųs, kokios 
kompanijos paimsiančios tų 
cukrų, r*>s jam rupi apdrausti 
suvartotojus, t. y. žmones, ka
trie retai kur gali gauti cu
kraus ir dar už jį turi bran
giai mokėti. 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. šiandie iš tų vagonu kom-
,o/»- ! panijos baigia jau cukrų iš-

Is krautuves po num. 336, ^ ^ g i i n V e s l i ^ t o r i u s 

No.darkave .yagdmusnese : 0'Vės tvirtina "apdrau-
117 šilfamų virsut.mų marski- „ s i m r t o t o j u s < 

' Ir, turbūt, suvartotojai ge-
riausiai bus "apdrausti", kuo 
met vagonai paliks tušti, gi 
cukraus spekuliantai ir viso-

I kios tirnios pieš žmones. 

114 šilkiniu? kaklaraiščius 
150 porų ančių. Nuostoli- sie
kia 2 tūkstančiu dolierių. 

1919 METAIS BUVO 154 
ŽMOGŽUDYSTĖS CHI

CAGOJE. 

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

PARSIDl'ODA (OTTON) 
Kometas kaip naujas parsiduos labai 
pifriai jis šiandieną kainuoja $li0.0fl 
parduosiu už $68.00. Taipsi inuzika-
liSkas siutas ir kopurt* už $25.60. 

Kam reikalingi atsišaukite: 
6001 So. Honorr Street. 

TeJcfoTias Prospect H2i 

, PCTRATtS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E BANK 

9EAL ESTATE INSJRANCE 

EIROPEAR AMERICAN BUREAU 
S n " c n PiniĮm% Parduodi L»ivoKprt»» 

N O T A H 1 J C Š A S 
M4J So Hllsled Street. Ckicigo " I I M U 

T t L t » H O N t BOULCVAKD S U 

ADVOKATŲ SUVAŽIA 
VTMAS. 

Vakar Chicagoje prasidėjo 
44-as metinis advokatų sąjun
gos — Illinois State Bar asso-
ciation, suvažiavimas. Sąjunga 
turi 3.000 narių. Suvažiavime 
dalyvauja apie 1.000 advokatų.-

PAIMTA $5,000 VERTĖS. 
DAIKTŲ. 

Vagiliai įsilaužė j Robinceau 
namus. 6036 St. La\vrence ave., 
ir pabėgo su kailiais ir kitomis 
brangenybėmis vertės $5,000. 

MIRĖ PAŠAUTAS 
STREIKININKAS. 

Ties Fred A. Snow kompa
nijos jstaiga, 1942 Kinzie gat., 
Iššautas streikininkas John 
Shkalet mirė apskričio ligoni
nėje. 

Skaitydamas katalikiškus 
Jaikraščius daug pastebi ž/inių 
iš įvairiu rtr-jų darbuotės. Bet 
negali pastebėti nė,jokios ži
nutė* iš A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 3 kuopos. Rodos, 
kad čia ji nieko neveikia, bet 
jei kacr taip mano, tai daro 
klaidą. 

Kartą bekalbant su sa\o 
draugu prieina prie mudviejų 
viena moterėlė ir pradeda siū
lyt bilietą. Aš, juokdamos pa
klausiau: kam tas bilietas, ar 
i Lietuvą važiuoti. Ji atsako: 
"Kada i Lietuvą važiuosi, tai 
bilietą gausi kur kitur. Mano 
gi šis bilietas yra į rengiamą
jį Mot. Saj. 3 kp. šeiminiš-

'ka vakarėlį." 
Nusipirkau bilietą ir lau

kiu paskirtos dienos. Lauk
dama* manau sau: nueisiu ir 
pažiūrėsiu, ką vienos be vyrų 
moterys gali surengti. Sulau 
kęs geg 15 d. nueinu svetai
nėn. Priėjęs prie durų girdžiu 
lietuvišką muzikę. 

Inėjes svetainėn klausiu: ar 
tai čia šeiminiškas vakarėlis? 
"Taip," atsako. Radus drau-
£H, jra/.jMaimt ir iria n d r ą s i a u 

paliko. 
Svetainėje gražu. Stalai už-

mis. Pijaiias, stalelis ant sce
nos ir<ri. Visur matosi gabiu 
lietuviu moterų rankų dirbi
niai. 

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

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

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

Po prakalbos J. Vaitkailė 
deklemuoja "Išiilgau savų
jų." Užduotį pagirtinai atli
ko. Paskui p-lės Z. Bartkaitė 
su O. Siautalaite atliko dialo
gą " A r jau bus gerai," 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. Budnikaitė, 

f au-
pasieke. Ateityje, ne abe

jonės, ir ji bus uoli sąjungie-
tė. 

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

P-lė J . Vaikaitė, atliko mo
nologą, "Išgama." Nors nela
bai tiidiamas buvo prie tokio 
puikaus vakarėlio, bet vis-gi 
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 ta.< priklausymas su
teikia tai šeimynai ir visai 
tautai. 

Po gardžios vakarienės ir 
gražios programas, visi susto
ję užtraukė Lietuva, tėvynė 
mūsų. - į , 

Po to vėl prasidėjo žaidi
mai. Pe r visą laika matėsi, 
kad svečiai labai buvo pa
tenkinti scjimgietėmis. o są-
įungietės 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. 

Jei Nori Gero Kumpio, Nusipirk 

•̂ i 

J 
rmours 
STAR "The Ham 

Wham Am" 
IS Įsigijo savo vardą geru
mu ir skanumu, kuris randa
si šiuose kumpiuose. 

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

Kuomet šios kiaules užmušamos 
Armour'o plantoj S. V. Valdžias 
Inspektoriai peržiūri labai atydžiai 

kad mėsa butų sveika ir čystą. Per 
48 valandas jas šaldo. Star Kumpiai 
yi"a parenkami, aptrįmuoti ir nu
plaunami. Paskui ir vel valdžios in
spektoriai juos peržiurj. 

Bukinami ir dedami j paneiakdnius 
viršelius ir vel rakinami labai pama
rėli. Kuomet perki Armour's Kumpi 
pas savo mėsininką, tai visuomet esi 
užganėdintas, nes jis skanus geras ir 
patenkinantis, j is visuomet toks pats. 

I 
Vaizbažcnklis. kuris išima 
abejojimą iš pirkimo. 

I itat "TUe Ham What Am" yra vadn Ar-
monro Ovai LabeI liniios. nes tai geriau
sias ką gali pirkti. Pirk visą Star Kumpi, 
jis ekonomiškas. 

ARMOUR^COMPANY 
C H I C A G O 

PRANEŠIMAI. 
L. Vyčių Chicagos kuopų val

dyboms ir pavieniams, 
nariams. 

Kas turite paėmę pardavi
nėti bilietus į Just. Kudirkos 
išleistuvių koncertą, rengiamą 
gcg. 30 d., malonėkite sugrą
žinti pinigus arba neparduotus 
bilietus subatos vakare, g^g. 
29 d., 8 valandą Darbininku 
Sąjungos krautuvėm 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 senesnių medinių namų. 
bizniavų ir privatiškų namų. 

Bizniavas medinis namas su pu
se muro. beismentas 21 pėdos plo
čio 90 pėdų ilgio ai 11 1 florų KIO- I • 
ras ir 7 kambarų ant 2 floro 1:> | 
kambarų su visais rakandais ir j P 
patalinėmis, del rumerių. Randos • = 
neša' $85.00. Kaina $7,300.00. į 

Gvard. Liet Kar. Mindaugio No. 1 S 

2 augšeių medinis namas randos. j 
menesij neša $30. Kaina tik j i 
$2700.00. ! 1 

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

Nereikalauji turėti daug pinin
gų, galima gauti narna ar farma 
ant išmokeseio. Jei turi $500.00 
gali pirkti, o likusius kaipo randa. 

JOKANTAS BROS. 
3934 So. Rockwell St. 

McKinlev 5277 

Ned, Gegužio 30,1920 
BERGMANN S GR0VE Darže 

Riverside. III. 

Pradžia 9-tą valanda ryto Įžanga 35c. Ypatai. 

• 
I • • 
I 
I • 

w<fi»w>iiwwiwmwwi 

- IŠ TOW.\ 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 
svarbių reikalų. 

,/. Lcgnuęaris, rast., 
4645 So. Wood St. 

IŠ TOWX CF 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. 
Yisupirma p-le O. S p a n c . r - . ^ ^ ^ ^ a t s i ] a n k y t i 

naite padeklemuoja eiles "Ne-ikuoskaitl ingim^m. tnrim m r - j < 
nuleiskit rankų." Tos eilėsjb5rjg Mykm ap^a r s ty tį. 
kaip tik buvo pritaikintos tam; visų atsilankymas yra būtinai .Į 
vakarėliui. Po to kalbėjo' reikalingas. B. D. R. rasi. j j[ 

Rerid. • » So. Ashhutč BIT. Ctilc«ico 
Telcfooa* HarmcrVet SS44 

DR. A. A, ROTH, 
Rnaas gydytoj** fr chlrtuvas 

SpedJftBBtas MotertSką, YjrUkų 
Vtikų tr Tisų duonlftp Ugą 

O H S M : $$64 So. Halsted St.. Chlcacc 
TelefonM Drorer MfS 

VALAJTDAS: 10—11 ryto %—9 po 
ptetQ 7—t «ak. įreMttoMdi 1»—lt 

*>^^SĘ^^c. ^s^^^ftį., iti^^^*** ^ ^ ^ ^ ^ v , 449^RB»i; i t f^^^^i . , . .^s^^^į- , v^^^^%.. *4$^^tK'. .<W^BR^>. 4^įPBi» 

"KANTRI ALENA" 
— Scenoje stato — 

LIETUVOS VYČIU 47 KUOPA 
Waukegan, Dl 

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

; i Pradžia 3 vai. po pietą. 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
uanpnp 

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

(47 Ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pfetų. 
• :30 iki 8:30 vakare Nedėliorais i 
9 iki 12 ryfe»ia 

Td. BofflcTard 160 
Ros. 2*14 W. 4Srd Street. 

Tcl. McKinlcy 263 

*1 

i 

Gerbiamieji \Vaukegano ir apielinkės Lietuviai ir Lie
tuvaitės, esate kvieėiami atsilankyti ant šio veikalo, nes 
jis yra vienas iš gražiausių ir didžiausių, kuris buvo 
statytas šioje kolonijoje. 

Širdingai kviečiame visus 
Lietuvos Vyčiu 47 Kuopa. 

K 
• • « 

MnilHIMIIIIUlilIlIlIlIlIlIlISI'lIIIIIIIiiHIfHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIilIilIlIlIlIlIlIlIlKllllllimiĮ. 
J DIDELIS METINIS f 

1 Piknikas! 
Kenuia 

a r 
»— TI 
Dr. M. Stupniclri i 1 

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

Geo. M. Chernaucko Darže No. 1. 
LYONS. ILLINOIS 

3107 So. Morgvži otreet 
"Hir4^>o n.rnroin 
Tetefona* Vardi SCSS 

»«i.on<1o!« * 'k t 11 1* T*O 
* po piety Ik' i T*« W»<**no 
mia nuo t Iki S wl vakarą. iii 

E Pradžia 9-tą vai. iš ryto. 
KVie«'i;•:;!*• vî ;;s. k ;i«*Kaitlirr; 

;:i:^:kn. r.-r; !;::- v:cr.r.s :S r-;;,k; 
Pra.*omf vr>pr::'' ̂ ': pr«t.'ns. 

Įžanga 35 centai S 
m kyli ant v»rš minėto S 
k«'<M(» (Ivt i f l l ' M i l ' ll|!V»' i 5 
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